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drewna, mur, plot, saepes e lapidibus, luto, ligno
Ściadły cf. Zjadły
facta, murus, saeptum : Bo dokod poruszacze se
Ściana fo r m y : n. sg. ściana 1398 TPaw III
na czloweka,... iaco zczene naclononey (tamnr 5641, OrtMac 100, OrtOssol 19,1, eter, ~ g. sg.
quam parieti inclinato) FI 61, 3, sim. Pul; Czemu,
ściany FI i Pul 143, 17, 1402 HubeZb 101, (1421)
M M Ae XVII 188, etc.; ~ d. sg. ścienie FI i Pul 5 bosze, zkazyl ies sczano (maceriam, sc. vineae)
iey ? FI 79,13, sim. Pul; Ne gest padzene *styany
61, 3, BZ Num 22,25.1 Reg 19,10, etc.; ~ ac. sg.
(non est ruina maceriae, Pul: szczy<a)ny) any
ścianę FI i Pul 79, 13, 1418 Kościan nr 718, BZ
przeszcze, any wołane w vlyczach gych FI 143,
Lev 5, 9, etc.; ~ i. sg. ścianą 1474 ZapWarsz
17; Ktoregos (sc. anjoła) vsrzawszi oslicza,
nr 1383; ~ /. sg. (na) ścienie Gn gl. 70 b, OrtMac
100; ~ n.pl. ściany BZ Ex 35, 11, Ort Cel 11, 10 przirazi syo kv sczenye (iunxit se parieti) BZ
Num 22, 25; Septa uel sepes ploty uel sczany
1464 KodTyn 469. 470; ~ g. pl. ścian BZ I Par
(OrtZab 529: plothy *szczyanne) OrtCel 11;
14, 1; ~ ac. pl. ściany (1443) 1478 KatOssolMaceriam glynyanv sczaną (saepiam viam tuam
Pawl 11, 1450 Monlur II 86, BZ Ex 36, 34, etc.;
spinis et saepiam eam maceria Os 2, 6) ca 1470
~ i. pl. ścianami BZ Ex 37, 26; ~ l. pl. (w)
15 MamLub 241; ~ przenośnie: Sczyana congeries
ścianach FI i Pul 127, 3.
(in verbo eius stetit aqua sicut congeries Ecclus
Z n a czen ia : 1. 'pionowa płaszczyzna ograni
39, 22) ca 1470 MamLub 174; Macerie sczany
czająca wnętrze budynku (namiotu) i wydziela
parkanye (ipse enim est pax nostra, qui fecit
jąca jakąś jego część, paries : Moua vasa a dary
utraque unum, et medium parietem maceriae
vase S0 my gako proch, grosa gako *ogzen na
scene napysani Gn gl. 70b; Yz Jan... bezal 20. solvens Eph 2, 14) ib. 286; ~ 'mur graniczny,
oddzielający dwie posiadłości, dwa obszary,
na dom Wanczencza... y slamal mu zamky,
murus, qui duo praedia dmdit, murus finiens :
y sczaną wilomil w gego domu gwałtem 1418
Żałoby o mvrowaney sczyenye OrtMac 100;
Kościan nr 718; To gest stan a sztrzechy gego...
Kyedy mayą dwa myedzy szobą mvrowana
y szczyani (tabulata) s deszk B Z Ex 35, 11;
Ty szczyani (tabulata) okraszyl zlotem ib. 36, 34; 25 sczyaną (murum), a tha sczyaną (murus)
koszdego gest sz nych polowyczą, a geden
Patrzil tego Saul, abi Dauida przebodl kopygym
k seyenye (in pariete), ale Dauid syo vchilyl
chczalby <podle tej) sczyan<y> (iuxta murum)
od oblycza Saulowa, a kopye po stronye
szachtą kopacz OrtOssol 74, 3, sim. ib. 19, 1, sim.
w seyano (in parietem) vtknolo B Z I Reg 19, 10;
OrtMac 100; <Są>-ly czy przyszaszny ludze od
Stolecz bil pole seyani (iuxta parietem) ib. 20,25; 30 myasta k temv postawyeny, aby myedzy sąszady
obesrzely albo ogladaly myedzne sczyany Ort
Porzucyl syo (sc. Nabot) na losze swe obrocyw
Ossol 92, 2.
twarz swo k seyenye (ad parietem) BZ III Reg 21,
3. 'bok, latus : Przykril gy (sc. ołtarz) zlotem
4, sim. ib. IV Reg 20,2, ca 1500 PieśniWład 177;
przeczystym s bronkoo y szczyanamy (cum...
Posiał... kroi... ku Dauidoui... rzemyoslnyki
seyan (parietum) drzewyanich B Z I Par 14, 1; 35 parietibus), y rogy B Z Ex 37, 26; Pokropy yo
Omnes parietes templi, wsithky sczani coscelne,
(sc. krwią) szczyano oltarzowo (parietem altaris)
BZ Lev 5, 9.
per circuitum sculpsit variis celaturis (III Reg 6,
29) 1461—7 Serm 415v; Sczyąna Crista*szna4. 'miejsce w kopalni, gdzie wybiera się ze złoża
myąnvye, yen oblycze vkaszvye ca 1500 Pieśni
kopalinę, loeus in fodina, ubi metalla fodiuntur :
Wład 177; ~ w ścianach domu 'w domu, domi: 40 Nicolaus cum Johanne zuppas salis al. *czyany
Zona twoya yako maczycza oplwyta w sczanach
tenere debebunt (1443) 1478 KatOssolPawl 11;
(in lateribus) domv twego FI 127, 3, sim. Pul.
Quicunque de sectoribus et laboratoribus pre2. 'zagrodzenie zbudowane z kamieni, gliny,
dictis aliquos labores, fornaces, dictas pecze, et
S ło w n ik s ta r o p o ls k i I X
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ŚCIANA

parietes, vlg. sczani nuncupatos... habere et
possidere debeant 1450 Monlur II 86.
5.
cgranica, umowna linia oddzielająca dwie
posiadłości, dwa obszary, t erminus': Sed Petrus
volebat vlterius transire usque ad grenicias 5
vltimas dictas sczana 1398 TPaw III nr 5641;
Eze... Jan... szilo mocz0 deptał Jacuszowi zito,
gdze s nim sczani ne mai 1402 HubeZb 101;
Incepte sunt prefate granicie et fossate a pariete
vlg. od szczany gnyeschowske (1421) M MAe 10
XVII 188, sim. (1434) XVII DokMp II 194,
1443 LubPodk 3, 1473 AGZ XIX 546, 1475 ib.
535; Tertia (sc. granicies) tenet partem Błogie vlg.
bloskie scziany (1437) 1618 DokMp V 380;
Jacobus... recognovit, quod hic est paries 15
al. sczen[y]a stroska 1452 LubPodk 62; Quia
primum scopulum angularem al. narożny kopiec
fecerunt et sipaverunt sub monte Zawadka in
loco ibi, ubi advenerunt et se attinxerunt
parietes al. scziany Zawadka, Gorzuchowska 20
et Sziedliska 1464 KodTyn 469, sim. ib. 470;
Jako[m] mnye... s Mikolayem... jednacze
yjednaly..., ysze ny miał kopacz lasszu myedzy
sczyaną mlosolsz<k)ą a myedzy sczyaną ra25
donszka 1474 ZapWarsz nr 1383.
Ścianki pl. tantum ' wolna przestrzeń, przej
ście, odstęp między domami, spatium liberum,
transitus, spatium inter domos' : Androna... uel
andron est spacium inter duas domos v lg.,
30
sczanky 1444 RozPaul 18 r.
Ścianwa 'pluskwa, tu mucha szczególnie do
kuczliwa, szkodliwa, cimex, hoc loco musca
molestissima, nocens : Cinomiam, id est muscam
caninam sczianyą (misit in eos coenomyiam,
et comedit eos Psal 77, 45) 1471 MamKal 130. 35
Ściąć f o r m y : praes. ind. 1. sg. setnę De morte
w. 251; 3. sg. setnie FI i Pul 128, 4; 3. pl. setną
ca 1470 MamLub 256; ~ inf. ściąć 1403 Kościan
nr 198, OrtMac 96. 97, etc.; ~ praet. 3. sg. m.
ściął ca 1400 CyzWroc, Rozm 105;/. ścięła XV 40
p. post. R XXV 221; 3. pl. m. ścięli B Z I Par 10, 9;
~ pląperf. 3.pl. m. są byli ścięli <7« 173a; ~ part.
praet. pass. n. sg. m. ścięt ca 1400 CyzWroc,
Rozm 255; ścięty XV in. CyzPłoc; ~ inf.
pass. sg. m . być ścięt Sul 61; ~ praet. pass. 45
3. sg. f. była jest ścięta Gn gl. 41 a; ~ condit.
pass. 3. sg. f . -by była ścięta BZ Judith 9, 12.
Z n a c ze n ia : 1. 'uderzeniem miecza, topora itp.
oddzielić od całości, odciąć, uciąć, gladio, securi,
sim. aliąuid a toto desecare: Kyedy kroi... 50
kogo przed szwymy łudźmy y sz gych dobrym
omyszlenym y rada oszandzy ku szmyerczy
albo raką sczyącz OrtOssol 72, 1, sim. OrtMac
97; Oszandzyly kroi... szwego myesczany<n)ą
albo czlowyeką, ysz gy szkazano na szmyercz 55

ŚCIĄGAĆ

albo raka sczyącz OrtOssol 12, 2, sim. OrtMac
97; ~ ściąć głowę, szyję *pozbawić kogoś życia
przez odcięcie głowy, caput alicui abscindere :
Quando enim decolatus fuit (sc. beatus Paulus),
gdis mv gego gloua była gest scota, lactis vnda
de suo corpore exiuit Gn gl. 41 a; G disz...
scyoly (cum ... amputassent) głowo gego BZ I
Par 10, 9; Iacosz tho Iudyth Olopharna żaby la
pyszn[y]ego, myeczem głowa szczała (Judith
13, 10) XV p.post. R XXV 221; - Vczin, panye,
abi picha gego wlostnim myeczem, gego głowa,
bila scyota (ut gladio proprio eius superbia
amputetur) BZ Judith 9, 12; ~ V ocze mgnyenyv
szethna szygya De morte w. 251.
2. ściąć kogoś 'pozbawić kogoś życia przez
odcięcie głowy, caput%alicui abscindere': Ony
szo gy (sc. św. Bartłomieja) biły sczoły Gn 173a;
Thomasz *sczoth ca 1400 CyzWroc; Staska
sczol Bolesław ib., sim. XV in. CyzPłoc; Jaco
pan Hinczca kasal swim *ludzim Przeczlawa
przez prawa sczoncz 1403 Kościan nr 198;
Aug(ustyn) sczanti XV in. CyzPłoc; Aczkole
zabyayączy czlowyeką... myalby bycz główną
pomsthą scząth, skaran (foret capitali poena
plectendus) Sul 61; Gdy to vczynyą, tedy maya
gy szczącz (decollare). A wyszna-ly ktho ten
vczynek... przed prawem, tego maya takyesz
sczącz OrtOssol 71, 3, sim. OrtMac 96; Herod
Agrippa, yen sczyal (occidit gladio) svyatego
Yana Rozm 105; Herod... posiał oprawcze,
kazał y (leg. ji 'go') sczyącz (occidit eum)
ib. 110; Bo na Vyelyką Nocz svyąthy Yan
sczyąth (decollatus est) ib. 255; Moy oczyecz...
grozy myą ym (sc. mieczem) sczyącz ib. 505.
3. 'przeciąć, secare, concidere': Pan pra<w>dzywy setne wyrzchy albo zyly grzesznich
(concidit cervices peccatorum) FI 128,4, sim. Pul.
4. 'pociąć, zniszczyć, secare, concidere, destruere, delere : Concident stłuką aut ssethną
(concident terram et non eruam de manu eorum
Zach 11, 6) ca 1470 MamLub 256.
(Ściągać) Ścięgać fo rm y : praes. ind. 3. sg.
ściąga 1466 RRp XXII 20, XV p. post. Kalużn
211; 3. pl. ściągają Sul 78; - inf. ścięgać ca 1470
MamLub 203; ~ praet. 3 .sg .f. ściągała ca 1450
PF IV 570; neutr. ściągało XV ex. GIWp 30.
Z n a czen ia : 1. 'wyciągać, wysuwać, extendere,
porrigere': a. ścięgać (rękę) 'sięgać do czegoś,
manum porrigere ad aliąuid5: Qui intingit,
szczyąga, mecum manum in parapside, hic me
tradet (Mat 26, 23) XV p. post. Kalużn 271; —
Secł vacat in vanum, suptrahit, gl. auffert nye
sczągą, ille, gl. sc. immersus, manum, gl. sc. pro
auxilio sibi 1466 RRp XXII 20; ~ b. ścięgać
(palec) 'wskazywać na kogoś, wytykać palcem

ŚCIĄGAĆ
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ŚCIE

na znak lekceważenia, aliąuem digito monstrare
contemnendi causa : Sczągacz (war kal.: wsczągacz) extendere (si... desieris extendere digitum
Is 58, 9) ca 1470 MamLub 203.
2. 'rozciągać się w przestrzeni, ciągnąć się
w dal, extendi, p a t e r e Fuit tam magnum gaudium, quod illud hodie infernum penetravit,
[...] quod extendebatur, szczagalo, usque ad
Orientem XV ex. GIWp 30.
3. 'przewyższać, przekraczać, superare : Oth
wyączszych rzeczy, gesz mymo trzydzesczy
grzy wyen szą szczagayą (se extendunt), czt<y)rzy
grosze... mayą mocz ymyecz Sul 78.
4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
* ^ Szczogala sze ca 1450 PF IV 570.
Ściągnąć, Ściągnąć się fo rm y : praes. ind. 3. sg.
ściągnie ca 1470 MamLub 185; ~ imper. 2. sg.
ściągni XV in. R XXIV 73, BZ Ex 14, 16; - inf
ściągnąć Sul 51, Naw 142; ~ praet. L sg. m.
-(e)m ściągnął 1426 Kościan nr 1267; 2. sg. m.
ściągnął jeś B Z ,Ex 15, 12; 3. sg. m. ściągnął
% v < tn gl. 134*, BZ(II Esdr 8, 92, ca 1470 MamLub
tr
114, etc.; / v ściągła Aleksy w. 234;
plgperf.
3. sg'. m. był ściągnął I?Z Ex 14, 27; ~ condit. 3.
•sg. /w. -by ściągł ca 1470 MamLub 6; /. ściągnę
łaby i?Z Deut 25,11; ~ part. praet. act. ściągnąw
BZ Gen 48, 14; ściągnąwszy BZ Ex 37, 9,
ca 1500 GIKazB I 48; ~ part. praet. 'pass. n.pl.
ściągniony ca 1470 MamLub 222.
Z n a c z e n ia : 1. (o ręce, cfe manu) "'wyprosto
wać na całą długość, wyciągnąć,
dostać do
czegoś, tei podnieść w górę, extendere, porrigere
ad aliąuid capiendum, etiam tollere : a. z dopełnie
niem bliższym: Gyedno przyszła zo$ą gyego
a scz<ią)gla rąka do nyego, esz gyey w rąka
wpathl lyst Aleksy w. 234; On szczyognaw
(extendens) *roko prawo y wloszyl na głowo
Effrayma 2?Z Gen 48, 14; Ty węszmy proot...
a szczogny (extende) roko swo nad morze
a roszdzel ge 2?Z Ex 14, 16; Gdisz bil Moyszesz
sczyognool (extendisset) rokoo na morze ib. 14,
27; Sczyognool gesz (extendisti) roko swo
a poszarla ge szemya ib. 15, 12; Bodzetali dwa
moza myecz myedzi sobo swar... a chczocz
/ i zona gedna viwadzicz moza swego s rokv
sylnyeyszego, sczognolaby (miserit) roko y vchvicilabi łono gego, vtnyesz roko gey BZ Deut 25,
11; Aby raczył raką thwoya szczyagnacz,
ypadnyoną podnyescz Naw 142; ~ b. bez kon
tekstu polskiego: Tunc primo princeps sacerdotum manum misit, sczyągnąl, ad feretrum volens
illud euertere Gn gl. 134a; Affer, day, scągni,
manum tuam et mitte in latus meum (Jo 20, 27)
XV in. R XXIV 73; Ne forte mittat aby nye
sczągl (war. k a l: aby nye ypusczil; nunc ergo?

ne forte mittat manum suam et sumat etiam
de ligno vitae Gen 3, 22) ca 1470 MamLub 6;
Sczangnal (war. kal.: wczangnal) tetendit (nisi
forte auream yirgam ad eum tetenderit pro
5 signo clementiae Esth 4, 11) ib. 114; Addiciet
pośle aut scyągnye (adiciet dominus secundo
manum suam ad possidendum residuum populi
sui Is 11, 11) ib. 185; Extendit, sczyągnąl,
manum suam et arripuit gladium suum (Gen 22,
10
10) 1476 AKLitRp III 108; Manu peccavit homo
extendendo, scyagnawsy, ad arborem ca 1500
GIKazB I 48; Sicut Adam extendit, sczyągnąl,
manum ad mandatum frangendum ib. 52.
2. 'rozpostrzeć, rozciągnąć, extendere, proster15 nere: Uczynyl... dwa anyoly na obu wyrzchu
przykrywadla, *sczyognowssy (extendentes)
skrzydła a przykrywszy modlewnyoo BZ Ex 37,9;
Sczagnony extente (pennae eorum extentae
desuper Ezech 1, 11) ca 1470 MamLub 222;
20 ~ Gdisz tak leszocz na zemy, scyognol syo
(prostratus) przed bozim koscyolem, Ezdras
modlyl syo s płaczem BZ II Esdr 8, 92.
3. ściągnąć się 'doprowadzić, prowadzić, prze
dłużyć się, adducere, ducere, extendi : Esz gygra
25 nye myalabi szą sczągnącz (se extendere)
kv kthoremy vraszenyv Sul 51.
4. 'zająć, zatrzymać, odebrać, occupare, retinere, recipere: Jacom ya nye wedzal, aby ta
nyewasta ląnką przedala y pyenandze za ną
30 pobrała do czassu, nyssem sczągnąl conye
y sz wozem 1426 Kościan nr 1267.
5. 'opasać, przepasać, objąć, cingere, complecti: Precinccio lumborum, sczągnona, est
ad [...] naprzeczyyo XV med. R XXV 158.^
j5
Ściążka 'goleń, podudzie, crus, Ubici : Nb
w moczy kona bodze ymecz wolo any w sczaskach (Pul: w <p>yszczeloch) mosz<o>wych
(nec in tibiis viri) lvbycz se bodze gemv FI 146,
H.
40
Ście czy Szcie fo rm y : n. sg. szcie Sul 46,
Dział 37; ~ g. sg. szcia 1421 GIJag 98, 1433
ArchTerCrac X 103, 3, 1433 StPPP II nr 2467,
etc.\ ~ ac. sg. szcie Gn gl. 57a, 1419 AKPr
VIII a 147, Sul 7, eter, ~ i. sg. szcim XV
45 med. R XXIII 279, 1466 R XXII 12; szciem
Rozm 90; ~ /. sg. (po) szciu 1428 ZapWarsz
nr 2862, XV med. GIWroc 99 r, BZ Deut 33, 18.
~ W wykazie form przyjęto umownie postać szci-.
Z n a czen ia : 1. 'przebywanie jakiejś drogi
50 pieszo, posuwanie się naprzód, pochód, przejście,
actus eundi, progrediendi, iter, transitus: Nam
Maria et Ioseph, et Symeon, et Anna hodie
yenerabilem processionem, scze, fecerant et
puerum Ihesum in templum presentauerunt
55 Gn gl. 57a; Vstawyamy, aby gylkokrocz na
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ŚCIE

woyną przes zyemye nasze szcze (progressio)
bądze, nygeden w wszy stanów nye cziny
Sul 46, sim. Dział 37; Kmecz mu doszycz
vczinil za tho, w czem byl wsd[z]any [...]
o nesprawne scze 1419 AKPr VIIIa 147; Scza
iedennascze dnyow z Oreb po drodze gori Seyr
az do Kadesbarne BZ Deut 1, 2; Radvy syo
Zabvlon we sczv twem (in exitu tuo) ib. 33, 18;
Bo to drzeuo... potem było posvyączono
sczyem (transitu) Iesvcristvsovem mymo ye
Rozm 90; Szlyadv {leg. z śladu) syna mego
mylego poznałam yego sczye ib. 827; ~ Wysluchay nasz w naszey proszbye y thego, kthory
tho szkladal..., day mu szczye w łaszczę thwey
y zdrowye M W 104b.
2. szcie (za mąż) 'wyjście za mąż, actus alicui
nubendi5: O cthoro szemyo Dorothca na myo
szalowała, tey nye dzirszala po szcyv za mosch
1428 ZapWarsz nr 2862, sim. ib.; Ipsam
Barbaram intercedere debebit tantum ad
maritacionem alias dicendo do scza za masz
eiusdem Annę 1433 ArchTerCrac X 103, 3;
Ipsamąue hereditatem Karnik eadem Anna ad
contractum matrimonii ipsius, vlg. dicendo do
szcza za mąsz, utifrui et possidere habebit 1433
StPPP II nr 2467, sim. 1434 ib. nr 2563; ~ Ergo
nobis restat preparamen eundi, *przecyna scza,
ad nupcias 1421 GIJag 98.
3. 'krok, chód, passus, incessus\* Mus per
cellarium ingruente gressu discedens gravi passu,
gl. tarda transicione, onerata transitu, leniwim
sczym, pergenti XV med. R XXIII 279.
4. 'koryto rzeki, aheus fluminis : Acz tha gysta
rzeka, opvsczywszy pyrzwe szcyee swoye (suo
meatu), obroczi przes gyne myesczcze plinyenyee
swoye, thedi pyrzwe lozisko za graniczę ma bycz
ymano Sul 7.
5. 'odejście, opuszczenie, actus abeundi, discedendi, relinąuendi : Ut post huius transitum
incolatus, po ssczu tego przebitku, mereamur
ipso perfrui regno eterno XV med. GIWroc 99 r.
6. 'porządek, kolej, następstwo, ordo, series\*
Ordine retrogrado, gl. serie econuersa sczyim
V wszpacznym 1466 R XXII 12.
Ściec się 'zetknąć się, confinem esse, contingere : Daley to pole ludbranske, czso sya sczeklo
sz gego polem 1418 TPaw VII nr 615.
Ścięć cf. Chcieć
Ściegać 'wyszywać, obszywać, acu pingere,
circumsuere : M aria... navykla... pavloky tkacz
albo perlamy sczyegacz Rozm 17.
Ścięgna f o r m y : n. sg. ścięgna (1309) 1498
KodWP II 267; ~ g. sg. ściegny 1400 StPPP
II nr 631; ~ n.pl. ściegny 1377 M M Ae X 309,
1385 DokMp I 227; ~ g. pl. ścięgien 1411
or
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HubeZb 125, 1423 AKPr VIIIa 163, 1442 StPPP
II nr 3048; - ac. pl. ściegny 1399 StPPP VIII
nr 8075, 1400 StPPP II nr 61,1, 1430 DokMp
II 127, etc.
Z naczenia: 1. 'droga, ścieżka, zwłaszcza
droga do wypędzania bydła na pastwisko, via,
semita, praesertim qua pecus in pastionem agitur3:
Pro tribus gays in Lascouecz retro strona in
sczegny... vendidit 1399 StPPP VIII nr 8075;
Paschco... contra Nicolaum... pro violenta
perarracione sczegny 1400 StPPP II nr 631;
Dominus Raphael quam nobilis dominus Gregorius... debent facere et reformare compota vlg.
sczyegny 1430 DokMp II 127; In vias et sepes
na szczegny, na rostany, na przecznycze (exi
in vias et saepes Luc 14, 23, R XXIV 73: na
drogi y w oplotky, Rozm 383: na drogy y podlye
ploth) ca 1450 PF IV 578; Vicos sepire al.
szciegny (1460) 1663 Paul 302; ~ Circa viam
pastorałem, que vlg. sczegna nuncupatur (1309)
1498 KodWP II 267; Vnum mansum liberum
a metis, per quas peccora et pecudes ad pascua
pelluntur vlg. dictis sczegny 1377 MMAe X 309,
sim. 1385 DokMp 1227; Judicium decreuit, quod
idem Andreas sczegny... habet sepire 1400 StPPP
II nr 611; Esze Scepan pospolnych *sdzegenne
zayol 1411 HubeZb 125; Yako prawye Sulek
*wygonw al. *sczyegyey... bronyl Micolayowy
y gego ludzem 1423 AKPr VIII a 163; Buvin vlg.
sczegny 1426 ArchCastrCrac II 630; Duo
expulsiones al. *sdczegni 1426 ArchTerCrac
CXCV 374, 11; Exitus, via al. sczegny 1430
ArchTerCrac CXCVII 40, 30; In villatis
al. sczegni 1434 ArchTerCrac CCCXII 481, 2;
Pratum ..., quod iacet circa exitorium al.
v sczegen..., sepire tenetur 1442 StPPP II
nr 3048; Exitorium al. zczegny ibidem, pro quo
citatus extitit (sc. Nicolaus) 1443 ib. nr 3131.
2. 'pastwisko, pastw : Si quid superfiuitatis
habuerit in tempe al. sczegny, debet addi 1404
StPPP II nr 1057.
Ściegnąć cf. Rozściegnąć
Ściekać się (?) 'bić się, mocować się, pugnare,
luctari (?): Mnye pirvey sticzen *dzeye, w thenczy ludzye barso pyya, a slugy szya thesz
*scikaya ca 1455 Dóbr 324. ~ Możliwa też lekcja
ścigają 'biegają na wyścigi\
Ściemnocisawy (o maści końskiej, de eąui
colore) 'kasztanowaty o nieco ciemniejszym od
cieniu niż cisawy, qui est coloris badii paulo
obscurioris : Prout famatus Iakyel... arestavit
equum eunuchum sczemnoczyssawy 1500 AGZ
XIX 465.
Ścienić c f Zaścienić
Ścienny 1. 'dotyczący ściany budynku, adparie-
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tern aedificii pertinens : Y czinyly czy, gisz dzalaly rozvmnye a zapelnyaly scyenne rosyedlyni
(obducebatur parietum cicatrix) swirna rokama
y nawyedly dom bozi we sstaW pyrwi BZ II
5
Par 24, 13.
2.
'dotyczący zagrodzenia, płotu, ad saepem
pertinens : Septa vel sepes plothy *szczyanne
(OrtCel 11: ploty uel sczany) OrtZab 529.
Ścieńczący (?) 'osłabiony, wycieńczony, debilita to , exhaustus, fractus, affiictuś \ Ne sis Tanta- 10
lus siciens inter vndas, inter poma fragrancia
perhennis famis inedia maceratus, g/. esurie, id
est cruciatus głodem sczanczysczanchczy (pro
sczanczanczy ?) 1466
XXII 11.
(Ścierać) Ścirać cmiażdżyć, kruszyć, contun- 15
dere, confringere, comminuere : Gdy sczyrayo
szye (dum confringuntur, /7: gdi złamani
*bodo) koszczy moye, vrogaly so szye mnye
Pul 41, 14.
(Ścierciałka) Ścirciałka, Ścirzciałka 'członek 20
niższego od szlachty stanu władyków, wm/51
scartabellorum, ąui fiut ordo inferior ordine
nobilium : Gdi slachczyczowi zadana bądze
(.sc. rena), thedi szesczdzesząth grzywyen, sczirczalcze abo scarthabellowy (scartabello) trzy- 25
dzesczy grzywyen... wstawyami za rany bycz
zaplaczone Sw/ 51; Scartabello dieto barczalka
vel dieto scirzczalcze XXX marcas, militi creato
seulteto vel kmethone XV marcas pro capite
30
XV p. post. AKPr IV 668.
(Ścierka) Ścirka f o r m y : n. a. ac. sg. ścirka
1472 AcLubl IV; ~ ac. sg. ścirkę ca 1500 GlKazB I 85; ~ n. pl. ścirki ca 1420 WokTryd nr
212; ~ ac. pl. ścirki 1500 ZsigBud 69.
Z n a czen ia : 1. 'płat tkaniny, zwłaszcza płótna 35
do obcierania twarzy, rąk itp., pars łintei,
e.g.faciei, manibus detergendis destinata : Texorium al. sczyrka 1472 AcLubl IV; Pro quinque
ulnis tele ad sczyrki barbitonsori pro balneatione
domini principis dedi 1\2 fioreni 1500 ZsigBud 69; 40
Virgo... posuit wltum suum super faciem
Ihu et deosculans oculos eius lividos et cruentatos tumentesque, spuchle, synyale, caput filii
in sudario, w sczyrka czystą, w przescyradlo
45
czysthe, involuit ca 1500 GIKazB I 85.
2.
'ozdobne zakończenie rękawów w kształcie
chustki, ornamentum extremae manicae parti
łintei similis: Sczirki perichelides ca 1420
_ W pkTryd nr 212.
Ścierń, Ścimie 1. 'części źdźbeł pozostałe przy 50
ziemi po obcięciu kłosów, inferiores partes
culmorum, ąuae post aristas caesas terrae
haerent9: Puszczyl gesz gnyew twoy, który
poszarl ge yako szczyrnye (sicut stipulam)
55
BZ Ex 15, 7.
(J^
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2 . 'ściernisko, ager demessus et stipulis
h o r r e n s Habet item plebanus et canonicus
libera pascua... in pascuis communibus...,
etiam in agris, vulgo po ścierniach (1498)
XVIII ArchSław II 272.
(Ścierpiać) Ścirpiać f o r m y : praes. ind. 1. sg.
ścirpiam Naw 177; 3. sg. ścirpia Park 4Q7; 3. pl.
ścirpiają 1475 R XXV 129; ~ praet. 3. sg. m.
ścirpiał Park 407.
Z naczenia: 1. 'truchleć, drętwieć, martwieć,
obstupescere, torpere5: Sczyrpaa, id est obstupet
Park 407; Inter czym et czyn prime asperacionis et chcęcy, id est velis, czyrpaal,
sczyrpaal... notabilis esset differencia ii.; Bo
szye barso yego gnyew (leg. gniewu) boya y od
nyego sczyrpam Naw 177.
2.
'stawać się wątłym, słabnąć, infirmum fieri,
yires amittere: Aque stantes putrescunt, sic
negligentes corpore marcescunt scirpayą 1475
R XXV 129.
(Ścierpieć) Ścirpieć, Ścirzpieć fo rm y : praes.
ind. 3. sg. ścirpi XV med. S K J I 104, M W gl. 66,
Pul 129, 3. 147,6; ścirzpi FI 129,3. 147,6, Sul 36;
3. pl. ścirzpią Sul 47; ~ inf. ścirpieć Naw 86,
Rozm 537. 590; ścirzpieć BZ Ex 18,18; ~ praet.
3. sg. f. ścirpiała jest XV p. pr. SKJ I 309;
~ condit. 3. sg. m. -by ścirpiał XV med. R XXII
247. V
Z n a czen ie: 'znieść coś, przystać na coś bez
sprzeciwu, tolerować coś, aliąuid ferre, pati,
sustinere, probare, ad aliąuid descendere : Ysz
przes przerzeczoni czass sczirzpy (patiatur)
spokoynye dzirzzewczą dzyrzzecz (sc. dziedzinę)
Sul 36; Gdi [by] Zydowye... sczyrzpyą (sustinuerint, Dział 38: gdyby Szyd... zamylczal y zadzerszal) prze dwye lyecze svego dlvznika
o lyphą przyrosłą... do sząndv nye pozywayącz,
tedy... lyphą przyrosłą... straczycz mayą
Sul 47; ~ Bodzeszly lychoty chowacz, pane,
pane, kto sczyrzpy (quis sustinebit, Pul: sczyrpy,
sim. ib. 147, 6)7 FI 129, 3, sim. ib. 147, 6;
Sed non filia Iuda sustinuit iniquitatem vestram
scirpyalą gest sloscz *twoy (Dan 13, 57) XVp.pr.
SKJ I 309; Kto tho może yczinycz..., abi
slischącz swoyą srom otą... a yą czirpyącz,
nye telko syą nye wyesselil, ale boday sczirpyal
a zamilczał XV med. R XXII 247; Deus, qui
non pacietur, nye sczyrpy albo nye przepusczy,
vos temptari supra id, quod potestis (I Cor 10,13)
XV med. SKJ I 104; Mymo two mocz gest ta
to rzecz, sam tego nye bodzesz mocz szczirzpyecz
(sustinere) BZ Ex 18, 18; Omnia suffert (sc. Cari
tas)..., sperat,... sustinet, sczirpi, id est
promissa omnia pacienter expectat (I Cor 13, 7)
M W gl. 66; Dayze m y..., abych mogła sczyr-
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pyecz przeczywnosczy Naw 86; Potem począł
yemv svyąty Pyotr movycz, nye mogącz sczyrpyecz, aby szye vsmyrzyl (sc. Jesus) kv yego
nogam Rozm 537, sim. ib. 590.
(Ścierpienie) Ścirpienieccierpienie, męczeństwo,
cruciatus, martyrium, supplicium : Sed supplicium sproszne sczyrpyenye XV p. pr. R XLVII
359.
(Ścierpnąć) Ścirpnąć rzdrętwieć, zmartwieć,
zatrwożyć się, obtorpescere, pertimescere : Ego
cum audiui imperium verbi eius, contremui
*sczarpnalem XV p. post. GIKórn II 189;
Tho yschytko vslyschavschy Marya dzyevycza
od yyelykego strachy yschytka sczyrpnavschy,
począla sama v schobye myslycz z yyelykym
płaczem Rozm 590. ~ Cf. Ścierpnęły.
(Ścierpnęly) Ścirpnęły (o głosie, de voce)
'uwięzły w gardle, zdławiony, #wae faucibus
h a esif: Vox faucibus interclusa sczirpnaly
XV p. pr. i? XXII 344.
Ścierpnienie rodrętwienie, brak czucia, stupor,
torpor\* Sczyerpnyenye stupor ca 1500 Frz 91.
Ścierw, Ścirw, Ścirzw 'martwe ciało, trup,
zwłoki, cadawer3: Scirzw cadaver XV med.
GIWroc 231 v; Ktoś bi syo dotknol scirzwv
(cadaver) czlowyeczego..., nyecist bodze PZ
Num 19, 11; Funus est cadauer sczyerw ca 1500
Frz 91; ~ Hoc wlpes nimirum coram ąuerente
cibum carnis, g7. cadaveris sczyrwu, tam ayide
arte pieta et wlpiam fraudem subdola se ingessit
KN med. R XXIII 279.
(Ścierwo) Ścirwo 'zabite lub padłe zwierzę,
padlina, animal morticinum : Fateor, miser sum
peccore yilior, cadauere, sczyrwo, peyor XV
mc;/. R XXIV 363.
Ścieśnić 1. *powściągnąć, ograniczyć, coercere,
constringere : Sczesny constringe XV mcc?.
GW rcc 23 lv.
2. fskupić, zebrać razem, w/^c razem, coartare,
ćolligare, complecti : Sczesnyeny co<a>rtati (war.
kał.: sczyschnyeny cohartati; duodecim prophetae in unius yoluminis angustias coartati, multo
aliud, quam sonant in littera, praefigurant
Prol VIII) ca 1470 MamLub 3.
Ścieżaja, Ścieżeja f o r m y : n. sg'. ścieżeja
ca 1500 Erz 92; ~ n. pl. ścieżeje F /i Pw/ Ann 13,
1471 MamKal 81; ~ g. pl. ścieżej ca 1470
MamLub 183; ~ ac. pl. ścieżaje XV med. R
XXIII 279, 1471 MamKal 135; ścieżeje ca 1470
MamLub 135.
Z n a c ze n ia : 1. 'czop, na którym się obracają
drzwi, cardo fo riu m : *Sczezege cardo 1437 JFrs7
nr 228 s. 89; Sczeszey cardinum (commota
sunt superliminaria cardinum a voce clamantis
Is 6, 4) ca 1470 MamLub 183; Scziezegye |

cardines (cardines ostiorum domus interioris
sancti sanctorum... ex auro erant III Reg 7, 50)
1471 MamKal 81; Sczyezeya cardo ca 1500
Erz 92.
2. 'wspornik ziemi, którą sobie wyobrażano
jako płaski krąg, cardo terrae, quae piana ac
rotunda esse olim putabatur\* Gospodnowy so
sczeszege szeme (cardines terrae I Reg 2, 8)
y postawił na ne swat FI Ann 13, sim. Pul;
Sczyezeye (war. kal.: sczezagye) cardines (adhuc
terram non fecerat et flumina, et cardines orbis
terrae Prov 8, 26) ca 1470 MamLub 135.
3. 'podstawa sfer niebieskich czy też przestrzeń
napowietrzna, fundamentum orbium caelestium
vel etiam spatium aerium: Tu (sc. corve)...
celi per cardines, gl. per summitates, per extremitates wiszokosczy, sczezaye, ambulas et multa
consideris XV med. R XXIII 279.
Ścieżeja c f Ścieżaja
Ścieżejny 'główny, podstawowy, praecipuus,
princeps, primus : Virtutes cardinales szczeseyne
XV med. R XXV 154.
Ścieżka f o r m y : n. sg. ścieżka XV p. pr.
R XIX 42, ca 1500 Erz 92; - g. sg. ścieżki (1449)
M M Ae XVII 492; ~ d. sg. ścieżce Pul 77,
55; ~ ac. sg. ścieżkę 1422 Kal nr 675, 1448
DokMp III 292, BZ Num 22, 23, etc.; ~ /. sg.
(na) ścieżce B Z Gen 16,7. 35,19. 49,17, eter,
~ n. pl. ścieżki FI i Pul 76, 19, BZ Tob 3,2.
5,8; ~ d. pl. ścieżkam FI 118, 105, M W 36b—
37 a, Pul 24,4; ~ ac. pl. ścieżki 1408 Czrs 18,
1471 MamKal 134, Pul 138, 22, eter, - /. pl. (po)
ścieżkach BZ III Reg 15, 26.
Z n a czen ie: 'droga, dróżka, chodnik, via,
semita: Quia michi fecisti semitas vlg. sceski
per meum frumentum 1408 Czrs 18; Yako
Victor wydzerszal to sczeszco trzidzesczy lath...
pocoyno 1422 Kal nr 675; Quod sibi... Iohannes
M ruk... debuisset demonstrare semitam al. wy-?(
dacz sszczeszką meschną ad ecclesiam 1448
DokMp III 292; Usque ad semitam, que
ducit... in Modliborzyce ad missam al. do
meszney scieszki (1449) M M Ae XVII 492;
V studnycey, ges to gest na szczyeszcze (in via)
na puszczy BZ Gen 16, 7, sim. ib. 35,19. 49,17;
*Ktorosz to (sc. oślicę) gdisz bil Balaam
a chczocz nawroczicz na sczesko (ad semitam)
BZ Num 22,23; Ti wszitky seyeszki so my iawni,
bom gymy czosto chodził (omnia itinera eius
frequenter ambulavi) BZ Tob 5, 8; Semita,
id est dimidium iter przechod, steschką vel
sczeska ca 1500 Erz 92; Methodus, id est
semita szczyeską ib. 92. ~ użycia poetyckie
i przenośne: W morzu droga twoia y sczeszky
twoie w welu wod (semitae tuae in aquis multis)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ŚCIEŻKA

FI 76, 19, sim. P u l Swatloscz stdzam albo
*styeszkam (semitis, Pul: stdzam, M W 36b—
37a: sczeszkam) mogem FI 118, 105; Tyś
namacna ścieszka błędnych XV p. pr. R XIX 42;
Chodził po scyeszkach (in viis) oczcza swego
BZ III Reg 15, 26; Wszitki scyeszki (viae) twe
mylosyerdze a prawda, a sod BZ Tob 3, 2;
Sczesky (war. lub.: steczky) calles (ut... calles
iustorum custodias Prov 2, 20) 1471 MamKal
134; Powiedzi mie, panie, na scziezcze (in semitam Psal 118, 35) przikazania twego M W 23b;
Thoczy yesth ona vyara, kthorasczy drogą
y sczyezką zrządza... kv zbavyenyv 1484
Reg 705; Szczyeszkam (semitas, FI: stdzam)
twym nauczy mye Pul 24, 4; Zakon polosz my,
gospodne, na drodze twey y nawyedzy mye na
szczyeszkę (in semitam, FI: na stdzo) prawo
Pul 26, 17; Drogę yczynyl szczyeszcze (semitae,
FI: sczdze) gnyewa swego Pul 77, 55; Spytay
mye y poznay szczeszky (semitas, FI: droghy)
moye Pul 138, 22, sim. EwZam 297, Rozm
177.
Ścięcie 'oddzielenie uderzeniem miecza, to
pora itp. od całości, odcięcie, ucięcie, actus
aliąuid gladio, securi desecandi: Gdibi... chłop
albo nyeslyachczicz takisch gwałt vczinicz bi
smyal slyachczyancze, tedi nye ma bicz gynąn
vynąn karan, yeno głowi sczyanczym (capite
plecti) Sul 90.^
Ścięgać cf. Ściągać
Ścigać fo rm y : praes. ind. 1. sg. ścigam 1471
MamKal 119; 3. sg. ściga BZ Gen 14, 14. 15,
ca 1470 MamLub 1, 1471 MamKal 136; ~ imper.
2. sg. ścigaj ca 1470 MamLub 119; 2. pl. ścigajcie
BZ Jos 2, 5; ~ part. praes. act. adv. ścigając
Dział 21; adv. a. adi. ścigając ca 1470 MamLub
184. 188; ~ inf. ścigać(i) 1471 MamKal 241;
ścigać BZ Gen 35,5, 1471 MamKal 16;
~ fut. 3. sg. m. będzie ścigać BZ Ex 14, 4;
/. będzie ścigać(i) ca 1470 MamLub 241; ~ praet.
3. sg. m. ścigał jest BZ Ex 14, 8; ścigał BZ Gen
31, 23, ca 1470 MamLub 8.14, etc.; ~ condit.
3. sg. m. -by ścigał BZ I Esdr 7, 10; 3. pl. m. -by
ścigali BZ Ex 14, 17.
Z n a czen ia : 1. 'gonić kogoś z wrogimi
zamiarami, aliąuem inseąm: To gdisz vsliszal
Abram, ysze gest Loth yot..., zczedl (leg.
sczetł)... swe schowany<c)e... y szczyga (persecutus est, MamLub 8: sczygal persecutus)
ony aze do *Dam..., y uderzy na nye w lioczi,
y sbyge ge, y sczyga (persecutus est) ge aze do
*Saba BZ Gen 14, 14—5; Tedi Laban...
sczygal (persecutus est) gy (sc. Jakoba) sedm dny
BZ Gen 31, 23, sim. ca 1470 MamLub 14; Strach
boży vderzy na wszitka myasta, yze so nye szmyely
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gydoczich sczygacz (non sunt ausi perseąui
recedentes) BZ Gen 35, 5; Zadwardzocz szercze
gego (sc. faraona) y *bodzedz was szczygacz
(ac perseąuetur vos, MamLub 21: sczygal)
BZ Ex 14,4; Szczygal gest (sc. faraon, persecutus
est) syny izrahelskye ib. 14, 8; Ya zatwardzo
sercze Egipskich, abi was szczygaly (ut perseąuantur vos) ib. 14, 17; Sczigaycze ge rocze
(perseąuimini cito) a zlapacze ge B Z Jos 2, 5;
Kako Pyotr, sczygayącz (inseąuendo, Sul 33:
posczygayacz) lana, gest gy vranyl Dział 21;
Sczygal persecutus (persecutus est eos Asa et
populus II Par 14, 13) ca 1470 MamLub 96,
sim. ib. 218; Sczygacz perseąuere (tolle igitur
servos domini tui et perseąuere eum II Reg 20, 6)
1471 MamKal 16; ~ 'prześladować, nękać,
perseąui, vexare : Sczygal (war. kal.: scziga)
perseąuitur (peccatores perseąuitur malum Prov
13, 21) ca 1470 MamLub 1 ^ .
2. 'iść, podążać za kimś, aliąuem seąui : Badze
sczygaczy (war. kal.: sczigaczy) seąuetur (seąuetur, sc. mater eorum, amatores suos et non
apprehendet eos Os 2, 7) ca 1470 MamLub 241;
Persecutus sczygal aut szedł za nym (prosecutus
est eum Simon Marc 1, 36) ib. 267; ~ 'być
posłusznym, oboedientem esse : Sczygal seąutus
est (secutus est, sc. Josue, a tergo potentis
Ecclus 46,8) ca 1470 MamLub 178.
3. 'wychodzić naprzeciw, obviam ire, occurrere :
Sczygayacz occurentes (cum panibus occurrite
fugienti Is 21, 14) ca 1470 MamLub 188.
4. 'ze zrozumieniem czytać, badać, intelligenti
animo legere, imestigare : Tedi Ezdras prziprawyl syerce swe, abi scygal (ut investigaret) zakon
bozi BZ I Esdr 7, 10; Sczygay investiga (war.
ka l: sczigam investigo; interroga enim generationem pristinam et diligenter investiga patrum
memoriam Job 8, 8) ca 1470 MamLub 119.
5 . 'poszukiwać, ąuaerere, imestigare : Vcz<e>nye vczekayącze sczygą literas studentes perse
ąuitur (deniąue cum litteras ąuasi toto orbe
fugientes perseąuitur, captus a piratis atque/
venumdatus Prol I) ca 1470 MamLub 1.
6. 'długo trwać, longe manere, stare, durare:
Sczygayacz perseąuens (ecce tribulatio et tenebrae..., et caligo perseąuens Is 8, 22) ca 1470
MamLub 184.
Cf. Ściekać się
Ściganie 'ucieczka, uciekanie, fuga : Sczyganye
fuga (peribit fuga a veloce Am 2, 14) ca 1470
MamLub 246.
Ścignąć 'nadążyć za czyimś krokiem, dotrzy
mać kroku, aliąuem seąui, comitari : Sic agitauit
eos (sc. daemones) splendor in omne cahos...,
quin saltant vt leopardi, quos non possent equi
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perproperando sequi, gl. commitari sczygnącz
1466 R XXII 27. ~ Cf. Poścignąć, Przyścignąć, Uścignąć, Nadścigać, Naścigać, Pościgać, Przyścigać, Ścigać, Przyścigować.
Ścinać f o r m y : praes. ind. L sg. ścinam
De mor te w. 240; ~ inf. ścinać Błaż 322;
~ praet. L sg. m. (-em) ścinał 1471 MctmKal 103;
(bohemizm) ścinał sem ca 1470 MamLab 103;
~ praes. pass. 3. sg. m. ścinan bywa 1466 R
X X II20; ~ inf. pass. pl. f. ścinany być Rozm
757.
Z n a c z e n ia : 1. cuderzeniem miecza, topora itp.
oddzielać od całości, odcinać, ucinać, gladio,
securi aliąuid desecare5: Yzecz vasche glovy
mayą sczynany bycz (praecidam capita yestra)
itozm 757.
2. ścinać kogoś 'pozbawiać kogoś życia przez
ścięcie, odcięcie głowy,
alicui abscindere :
Sodza rzeki gyip: Ostancye swych czarów
a modlcye sye naszim bogom, albocz waas kaszo
wszistky scynacz Błaż 322; Praws plectatur,
gl. decollatur sczynan bywa 1466 R XXII 20;
Yacz thesz dzyvy poczynam, gyedhny yyeszam,
drugye sczynam De mor te w. 240; Decaluaui
sczynal sem aut stłoczył (war. kał.: skuzilem,
pro skaziłem, aut sczynal atque strączilem;
cecidi ex eis viros et decalvavi eos Neh 13, 25)
ca 1470 MamLub 103.
Ściosać fo rm y : imper. 2. sg. ściesz ca 1470
MamLub 49; ~ praet. 1. sg. m. -m ściosał 1432
ZapWarsz nr 394; 3. sg. m. ściosał 1432 ZapWarsz nr 394; 3.pl. m. ściosali 1471 MamKal 79.
Z n a c ze n ia : 1. 'zniszczyć uderzeniami sie
kiery, odciosać, odrąbać (tu o znaku wyciętym
na drzewie), ictu securis violare, desecare(hoc loco
de signo in łigno incisof: Jakom ya s Cusszowa
damba ne sczosszal sz[a]namenya 1432 Zap
Warsz nr 394; Jako ya tho wem, Marczin s Cus
szowa damba nye sczosszal sznamenya ib.
2. 'ociosać, obrobić (tu o kamieniu), caedere,
dolare (hoc loco de sa xisf: Sczyesz dola (dola
tibi duas tabulas lapideas Deut 10, 1) ca 1470
MamLub 49; Sczosaly na cztirzi granye dolauerunt quadram (quadrarent eos, sc. lapides,
quos dolaverunt caementarii Salomonis III
JReg 5, 18) 1471 MamKal 19.
Ścir- cf. ŚcierŚcirzciałka cf. Ścierciałka
Ścirzka 'członek niższego od szlachty stanu
włodyków, czy też pomocnik, sługa, unus scartabellorum, qui fuit ordo inferior ordine nobilium,
etiam adiutor, fam ului (?): Sczyrzkom satellionibus ca 1428 PF I 495.
Ścirzpieć c/. Ścierpieć
Ścirzw cf. Ścierw
i
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Ściskać fo rm y : praes. ind. 3. sg. ściska
1466 R X X II15; ~ part. praet. act. adi. ściskając
Pul 34, 6; g. pl. m. ściskających Pul 88,41; ~ inf.
ściskać XV ex. PF V 20; ~ praet. 3. sg. f.
ściskała XV p. post. PF III 287.
Z naczenia: 1. 'wywierać nacisk z dwu stron,
ścieśniać, comprimere: Vicus premit, gl. yia
angustat ylyczka vczysznye, sczyszka, artus
asellum 1466 R XXII 15; Sczyskacz compri
mere XV ex. PF V 20.
2. 'nękać, dręczyć, premere, vexare, affligere,
c r u c ia r e Bądzczye yako proch przed wyatrem
a angyol boży sczyskayocz ye (coartans eos, FI:
przimoczaio ie) Pul 34, 6; Powysszylesz prawyczę
sczyskayoczych (deprimentium, FI: poniszaioczich) gy Pul 88, 41.
3. 'ścinać mrozem, mrozić, gelu cogere, eong e l a r e Horrida... cum staret bruma pruinis
cunctaque durato stringeret, szczyszkala, arva
gelu XV p. post. PF III 287.
Ścisły 'wąski, ciasny, angustus5: Alia via est
arta, id est sczysla, et angusta... porta, que ducit
ad vitam eternam (Mat 7, 14) XV p. post.
R XXV 175.
Ścisnąć fo rm y : praes. ind. 3. sg. ściśnie
Gn gl. 105 a, XV med. R XXV 156, ca 1470
MamLub 123. 126; ~ imper. 2. sg. ściśni FI i Pul
31, 12, XVp. pr. R XVI 347, 1444 R XXIII 307;
~ inf. ścisnąć ca 1500 Erz 92; ~ praet. 2. sg. m.
jeś ścisnął FI 30, 10; 3. sg. m. ścisnął XV med.
R XXV 151, Aleksy w. 189; - pląperf 3. pl. f.
były ścisły Rozm 21; ~ part. praet. act. ścisnąw
szy 1422 Pozn nr 1124; ~ part. praet. act. I I cf.
Ścisły; ~ part. praet. pass. n. sg. m. ściśnion
1476 AKLit III 108; n. pl. m. ściśnieni XV p.
pr. R XVI 350, 1471 MamKal 3.
Z naczenia: 1. 'objąć coś ciasno, wywrzeć
nacisk z wszystkich stron, complecti, comprimere :
Byskup oblecze na szo czaszne xlo (leg. gzło),
choscy na nem scisne gego odzene Gn gl. 105a;
Sczysznal szą angustiavit XV med. R XXV 151;
Gdi ivsch ymrzecz myal, szam szobye lysth
napyszal i szczisznal gy thwardo w rącze
Aleksy w. 189; Sczysznacz coartare ca 1500
Erz 92; ~ przenośnie: Ani ies sczisnol me (nec
conclusisti me, Pul: anysz mye yczysnol)
w *roku neprzyaczela FI 30, 10.
2. 'skrępować, powściągnąć, ujarzmić, po
skromić, ukrócić, constringere, coercere, domare,
reprimere: W oglowi y w usdze czeluści gich
sczisni (in camo et freno maxillas eorum constringe) FI 31, 12, sim. Puk, Sczisny comprime
(procul recedant somnia et noctium phantasmata, hostemque nostrum comprime, ne polluantur
corpora) 1444 R XXIII 307; Que nisi gracia
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Śćwi(e)r- cf. Stwierrestrinxerit, wstargnye, et represserit y sczysznye
Śkl- c f SzklXV med. R XXV 156; Sczysznye restrinxerit ib.;
Sczy sznacz constringere ca 1500 Erz 92; Reprimere
Śkło c f Szkło
wsczyagnacz vel sczysnacz ib.; ~ Coibe (sc. linŚla cf. Szła
Slach- cf. Szlachguam) sczysny, skarży XV p. pr. R XVI 347. 5
Siad fo rm y : n. sg. ślad (1214) XIII p. pr.
3. eskupić, zebrać razem, ująć razem, coartare,
cogere, comprehendere5: Brvy yey były... nye barKodŚl II 305, (1221) 1435 KodŚl III 7. 10, etc.
zo kosmate any dlvgye a tesch kv szobye nad noss
etc.; ~ g. sg. siada 1407 Kai nr 281,1411 Kościan
nye barzo szeszle, alye szye były sczysly (fuerunt
nr 449, 1414 Pyzdr nr 386, etc.; śladu 1399
bene stricta) yeden vloss na drvgy Rozm 21; 10 TPaw IV nr 6121, 1419 Pozn nr 980, 1423 Kai
~ Sczyschnyeny (war. lub.: sczesnyeny) coharnr 698, etc.; ~ ac. sg. ślad 1275 KodPol I 94,
tati (duodecim prophetae in unius voluminis
1402 Kai nr 70, 1403 Pyzdr nr 196, etc. etc.;
angustias coartati... praefigurant Prol VIII)
~ i. sg. śladem 1403 Kai nr 90. 237, 1449
1471 MamKal 3.
AGZ XI 346, etc.; ~ /. sg. (na) śledzie 1445
4. eścisnąć (rękę) 'uderzyć dłonią o dłoń, 15 Pozn nr 1632; śladu Dział 28; ~ g. du. śladu
klasnąć, plaudere5: Wszitci, <jiż> sliszely slisze1402 Pozn nr 530, 1424 Kościan nr 1079. 1245,
nye twe, scyszly [...] roko na cyo (compresserunt
1425 Kai nr 709, 1428 Kościan nr 1317;
manum super te) BZ Nah 3, 19; Sczysnye
~ ac. du. ślady 1420 Pozn nr 1059; ~ n. pl.
stringe[n]t (stringet super eum manus suas et
ślady 1423 Kościan nr 1005, 1438 MMAe XVI
sibilabit super illum intuens locum eius Job 27, 20 nr 341; śladowie FI i Pul 16, 6. 17, 40. 76, 19;
23) ca 1470 MamLub 123.
~ g. pl. śladów 1388 Pozn nr 35, 1415 Kościan
5. 'poruszyć (ogonem) zginając, machnąć, agita
nr 555, 1417 ib. nr 646, etc.; ~ ac. pl. ślady 1391
rę ( ca udaf: Stringet zawynye aut sczysne (stringit
Pozn nr 97, 1396 ib. nr 215, 1403 Kościan nr 197,
caudam suam ąuasi cedrum Job 40, 12) ca 1470
etc. etc.; ~ i. pl. ślady XV med. SKJ I 82.
25
1461—7 Serm 93 r; ~ /. pl. (na) śledzi ech 1407
MamLub 126.
6. 'przestraszyć, zaniepokoić, zgnębić, wymę
Kai nr 278, 1423 Kościan nr 1005. 1006.
czyć psychicznie, metum alicui inicere, aliąuem
Z n a czen ia : 1. 'odcisk stopy, kola itp.
premere, vexare : Oppressi (sc. sopore) sczysznyepozostały po czyimś przejściu, przejechaniu,
ny XV p. pr. R XVI 350; Sczysne szą arbitrabivestigium pedis, rotae, sim/ : Roszirzil ies chodi
tur (cum satiatus fuerit, artabitur, aestuabit, et 30 moie pode mno y ne so pomdloni siadowe mogi
omnis dolor irruet super eum Job 20, 22)
(vestigia mea) FI 17, 40, sim. Pul, sim. FI i Pul
ca 1470 MamLub 121; Anxiatus, sczysznyon,
16, 6. 76, 19; Sladi vestigia (rex... invenit
est in me spiritus meus (Psal 142, 4) 1476 AKLit
vestigia pedis) 1444 R XXIII 303; Szladem
III 108.
vestigio XV med. Zab 515; Gdfsz ge szczygali
7. ścisnąć prawem 'zmusić sądownie, aliąuem 35 Egipsczy, szlyad (MamKal 21: siady) przedad aliąuid iudicio adigere*: Ysze Nykel wrzuczil
chodzoczich (vestigia praecedentium) nalyeszli
szą... w rolą paney Katherzyny ne scysnawsy
S00 BZ Ex 14, 9; Egredere et abi post vestigia
gey pravem 1422 Pozn nr 1124.
gregum za sladi czrod (Cant 1, 7) 1461—7
Cf. Ścisły
Serm 93 r; Tedy to myescze, gdzye stal syn moy
1. Ściśnienie 'zagrożenie, obawa, lęk przed 40 myły, vydzyalam krvye napelnyone a szlyadv
niebezpieczeństwem, periculum, metus periculi :
(leg. z śladu) syna mego mylego poznałam yego
Et erunt signa in sole et luna, et stellis..., et in
sczye Rozm 827; ~ przenośnie: Cristus passus
terris pressura gencium pre confusione, bodze
est pro nobis, vobis relinąuens exemplum,
sczis[cz]nene ludzy prze smesane, sonitus maris
vt seąuamini yestigia eius abyscze naśladowały
et fluctuum (Luc 21, 25) XV p. pr. GUag 92. 45 abyscze szły s dalyeka yego siadów, yego siady
(I Petr 2, 21) XV med. SKJ I 82; - (o śladach
2. Ściśnienie 'dokładnie, ściśle, accurate, diiigenteF: Chczancz..., abi... podług nyzey
pozostawionych przez przestępcę, de vestigiis
popysanich thilko stathvt... sąndze zeem naa homine malefico relictis): Stepan super
s[y]chich powinni bili... sząndzicz, a tha gysta
domum Ciosz... non ambulavit... neąue
statuta... szczisznenye a thwardo (districte et 50 ąuidąuid de rebus ipsius in domo recepit, nec
firmiter, Dział 6: pylnye) chowacz Sul 6.
furatus est, neąue eius processu al. siadem ipsum
Śćbło cf. Źdźbło
tetigerunt 1449 AGZ XI 346; Ministerialis
Śćklarz cf. Szklarz
recognovit, quia vidit et restavit fenum in via
Śćkło c f Szkło
dispersum, ductum... ad curiam domini Gre55 gorii... et restavit vestigio al. siadem ibi fenum
Śćmieł c f Trzmiel
*
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aductum 1455 AGZ XIV 461; Uti dominae
My<ł>kowszka... furarunt duos equos..., ipsa
domina... eduxit bonos homines nobiles multos
ad vestigia al. na szlath 1481 Zap IV 182.
2. 'znak, oznaka, signum, nae\us : Lac enim in
mulieribus corrumptis seąuela, snak albo siad,
est concepcionis 1461—7 Serm 443 r.
3. 'miara powierzchni pola wynosząca ok. 14 ha,
pole o tej powierzchni, agri mensura, ca 14 ha,
ager eiusdem mensurae : Iaco Radio vibil
Sandzivog<a> sze czthir siadów szastavi 1388
Pozn nr 35, sim. 1415 Kościan nr 555, 1417 ib.
nr 646, eter, Isz Sandziwo<j> Micolageui
zastauil f Gowąrzewe dwa sladi a poi zagrodi
1391 Pozn nr 97, sim. 1396 ib. nr 215, 1403
Kościan nr 197, etc.; Ysze Katharzina...
trzyma Przechnin siad 1402 Kai nr 70, sim. 1403
Pyzdr nr 196, eter, Czs<o> mi ne wsdano dwu
*zlatu w Gowarzewe, oto *man scodi dzesancz
krziwen 1402 Pozn nr 530; Jaco Potrasz,..
ma osmdzesant grziwen... na panczi sledzech
w Corząuach 1407 Kai nr 278, sim. 1423 Kościan
nr 1006; Jaco Januszów oczecz vcupil *poltrzeczo siada w Boczcowe 1407 Kai nr 281, 6im. 1411
Kościan nr 449, 1414 Pyzdr nr 386, eter, Ysze
Gantkowski ne ranczil za Marcina... Czaslawowi za ossadly siat 1408 Pozn nr 636; Yaco
Philip ne oszadzil roley siadu w Tworkowe
1419 ib. nr 980; Ysz pan Poznansky dluszen
yest oszm grziven Yanowi... szą dwa sladi
wolną 1420 ib. nr 1059; Yaco ty szescz kmeczew... szedza na szesczy sledzech, które siady
są s syrowa korzenya ot czterdzesczy lath wysa
dzony 1423 Kościan nr 1005; Yaco pan Wy ssak
nye possyadl... dw sladv na Wloczągach 1424 ib.
nr 1079, sim. ib. nr 1245, 1425 Kai nr 709,
1428 Kościan nr 1317; Yaco Sczedrzik...
ne wsząl pląthnego siądą Pąwlowy 1426 Pozn
nr 1221; Jaco Nikyel osszadzyl swoy siad
w Bucowczu Scepanowy 1428 ib. nr 1279;
Jsze czo na tern sledze schedza a nye mam nan
starosezskyego prawa..., ale w kmecza szedza
1445 Pozn nr 1632; Mansus slyad, wloką ca 1455
JA XIV 495, sim. ib. 493, ca 1500 Erz 95;
Domina... relinąuit et legat hominem... cum
agro al. siad (1480) 1585 KodWil I 371.
4. 'powinność ludności wiejskiej ścigania prze
stępcy do granicy sąsiedniej wsi, rusticorum
hominum officium, ex quo maleficum usąue ad
finitimi vici fines perseąui debebanf: Ut sint
liberi ab angariis, que fieri solent Polonis
secundum consuetudinem terre, que vulgo dici
solent pouoz, preuod, siad, preseca (1214)
X III p. pr. KodŚl II 305, sim. (1221) 1435
fCodŚl III 7. 10; Ipsis... plenam libertatem
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conferentes ab omni exactione iuris Polonie,
sicuti est... naraz, szlad, głowa 1245 KodWP
I 209, sim. 1257 ib. 311; Prevod ducere non
debent, nec custodem dare, neque zlad 1275
KodPol I 94;
pieszy ślad: Liberans eam
(sc. ecclesiam) ab omnibus gravaminibus et
exactionibus indebitis... naraz, pesi siad 1228
KodWP 1111; ~ 'obowiązek pomocy sąsiedzkiej
przy tropieniu przestępcy, officium ricinorum,
ex quo in malefico perseąuendo opem sibi ferre
debebanf: Jacobus... cum Floriano... habent
terminum... pro furto dieto siad, quia noluerunt
widacz siadu 1399 TPaw IV nr 6121; Iaco...
paną Bechoszkego ludzem coni ne pocradzono
ani siadem doszli do Clichowa 1403 Kai nr 90,
sim. ib. nr 237; Kmethones ipsius non tradiderunt ei vestigia vlg. siad de villa pro quinque
equis eidem furatis 1412 AKH III 202; Gdisz
kony... bil gemv vkradzon, ten tho Nagod...
proszil tich tho swogich sząszadow wyesznycz,
aby siadem (per vestigia) thego tho szlodzeya...
gonycz gemv pomogli (Dział 28: aby my pomo
gły w sladv zlodzeya pogonycz) Sul 39.
5.
corruptum pro słód: Yakom ya nye mel any
ludze mogy siadu we mlyne w K<si)anszkem
w szobothny dzen po *myasszparzech 1436
Pyzdr nr 1060.
Śladek 'tylna część ciała człowieka, pośladek,
lmmani corporis pars posterior, natis : Anos
slatkow aut poslatkow {war. kalr. slathky;
quinque anos aureos facietis.I Reg 6, 5) ca 1470
MamLub 65; W sląthką natium (percussit in
secretiori parte natium Azotum I Reg 5, 6)
1471 MamKal 64.
Śladogon 'granica oznakowana, finis, terminus
constitutus’ : Vladislaus II rex... villas regales...
cum campo... in metis et granitiebus al. sladogony ab antiquo spectantibus,... donat (1431)
XVI p. pr. Matr IV 3 nr 658. ~ Może należy
rektyfikować na sladogonye.
Śladogonie 'granica oznakowana, finis, terminus
c o n s titu tu s Super istos omnes vlg. sladogone
et inter utraque barczi, pro quibus sladogone
et pro utilitatibus saepissime verbis commonebant nos nostri terrigenae (1359) XVI DokMp
IV 113, sim. ib. 114; Tum ipsi... equitaverunt
inter Olesniki et Dobrinow, ibi yenientes
deiuraverunt, quod iam sic advenit sladogone
de Suchodoli ib. 114; Ibi transiverunt de Lassewa
Kalen usque ad Dambowieczkiego Dołu, dedicantes seu iurantes nobis antiquos vlg. stare
sladogone ib.; Interdiximus..., quod nullus
transiret vlg. przestampil per istas sladogone
nec cum posznia, nec cum falcastro ib. 115;
Czirnowsczi dixerunt bona eorum non attingere
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ad lutum et pratha Rassow, secundum quod | i valent in curacione membrorum XV p. post.
R LIII 64, sim. ib .; Malua, ślaz, spieni, epati...
hoc manifeste constat ex insecucionibus yestigiovalet ib. 67; ~ Altea, bismalua dzywoky *slos
rum al. sladogonye 1390 ib. 244. ~ C f. Starogon,
1464 Rost nr 4757; Dzyvoky szlasz altea ca 1500
Śladogon.
Śladować 'naśladować czyjeś postępowanie, 5 ib. nr 2013; ~ Leśni ślaz bismalua 1472 Rost
nr 607; ~ Ślaz polni vloski bismalua 1472 Rost
wzorować się na kimś, aliąuem im itar i, exemplum
nr 606; ~ Slasz szadzony altea ca 1465 Rost
alicuius seąui : Przed ssmyerczyo nye slyadowal
nr 3782; ~ Slasz weliki altea 1437 Rost nr 2435;
zzywota swy0tych (non imitabatur yitam sanctoSlass veliki bismalua 1437 ib. nr 2559; Wielki
rum) XV med. M P K JY 428. ~ .Cf. Naśladować,
10 slyasz samsuccus 1464 ib. nr 4929; Szlasz
Przenaśladować, Prześladować.
yyelky alka ca 1465 ib. nr 3787; Vyelky szlasz
Śladowanie 'ślad, odcisk stopy, kola itp.,
altea ib. nr 3796; Vngenta contra paralisim...
czy też tropienie czyichś śladów, \estigium pedis,
Recipe radices malve manum plenam, bismalue,
rotae, sim., fortasse etiam investigandi actus :
id est wyelky szlasz et yerbenam mediam manum
Sladowanya vestigia ca 1428 RF I 490.
15 plenam XV p. post. R LIII 61; ~ Wloszky slasz
Ślag c/. Szlag
bismalwa 1460 Rost nr 3402, sim. 1478 ib.
Siak
cf.Szlak
nr 2196; Vloszky szlasz altea 1478 ib. nr 2151;
Ślaz bot. 1. ślaz, czyrwony, dziki, polny ślaz,
~ Altea, bismalua yissoky ślaz 1419 Rost
ślaz polny, polski, świerzepi, wysoki ślaz
nr 5075; Wiszoky slasz altea ortensis 1460 ib.
'ślaz dziki, Malva sihcstris LĆ: Ad capitis dolorem accipe vrothicz,... bilicza, szlasz (GILek 44: 20 nr 3335; Wysoky slass altea 1481 ib. nr 4967,
sim. XV ex. GILek 35, ca 1500 Rost nr 2012.
czyrwony szlasz) y rzyepik XV p . post. R LIII 62;
~ Dzyky slasz altea 1485 Rost nr 5807; ~ Polni
5339.
5.
'jakiś gatunek ślazu czy prawoślazu, może
slasz altea aggrestis 1460 Rost nr 3334, sim.
ca 1465 ib. nr 4148; Polni szlyasz altea 1484 ib.
też inna roślina, Malva vcl Althaea sp., fortasse
nr 5805, sim. ca 1500 ib. nr 5809; Accipe maluam 25 etiam alia ąuaedam planta : Szlasz ca 1455
vlg. *szlavsz campastrem, id est polny XV
JA XIV 488, sim. ib. 493; Altea, diadema,
euiscus, bismalva,... siler montanum, siseleos,
ex. GILek 46; ~ Polsky slass ybiscus ca 1465
cimium barbatum, id est slasz XV ex. GILek 50.
Rost nr 4390; ~ Altea agrestis, malua agrestis
swyerepi slasz 1419 Rost nr 5248; Malva agrestis,
Cf. Słez
Śląski 'związany ze Śląskiem, ad Silesiam
altilonium swerzepi szlasz 1437 ib. nr 2685; 30
Altilonium, *alhea agrestis, malva agrestis
pertinens, Silesiacus*: Existens ducissa Slesie
szwyerzepy slasz XV ex. GILek 60; ~ Altea
szloszko ca 1450 R XXV 223.
Slech- cf. Szlachagrestis, malua agrestis visoky ślaz 1419 Rost
Ślednik 'pies myśliwski, canis venaticus":
nr 5247; Wissoky slasz altea 1484 ib. nr
35 Homines
episcopales... duos homines cum
5806.
duobus canibus, qui dicuntur slednicj, pascent,
2. ślaz, mały ślaz, ślaz mniejszy, polny 'ślaz
drobnokwiatowy, Malm rotundifolia L?\ Slasz
dum ipse dux in siluis uenari uoluerit 1254
malva 1437 Rost nr 2434, sim. ib. nr 2682,
M M Ae I 56, sim. 1255 ib. 58; Molosus slednik,
1475 ib. nr 2956, etc. etc.; Slasz diadema 1460 ib.
ogarz 1437 Wisi nr 228 s. 88; Slednik yestiator
nr 3506; Numularia, slasz, calculo et vrina XV 40 XV p .p r. P F Y 29; Szlednyk *odorifer ca 1455
p. post. R LIII 68; Ślaz malwa XV ex. GILek 39,
JA XIV 495; Yakom ya... nye poyalem yego
sim. XV ex. GIWp 78; ~ Mały slasz malwa
pscha s<l)ednica gwałtem 1462 ZapWarsz
parwa XV ex. GILek 72; ~ Slasz mnyeyssi
nr 1133; Slednyk yenaticus canis ca 1500 Erz 95.
malva 1484 Rost m 6166; ~ Ślaz polny malua
(Śledziona) Słodzona 'nieparzysty narząd,
45 położony w lewej części jamy brzusznej, spień :
ca 1500 Rost nr 5491.
Szlodzona ca 1455 JA XIV 491; Słodzona spień
3. ślaz strzygany, strzygany, włoski ślaz
1472 Rost nr 1570, sim. ca 1500 Erz 96; Spień,
'ślaz zygmarek, M alm alcea L ? : *Sczrigani
szlodzona, me/ancoli^m generat XV p. post.
slasz malva scissa 1460 Rost nr 3630; Strzygany
PF III 291; Spień, słodzona, est dictum ...,
slass malva scissa ca 1465 ib. nr 4436; Ślaz
strzigani malua crispa 1472 ib. nr 611; ~ Vlosky 50 quia partem sinistram iecori contrariam supplet
XV e*. GIWp 74.
slass malva scissa ca 1465 Rost nr 4437.
4. ślaz, dziwoki, leśny ślaz, ślaz polny włoski,
(Śledzionny) Śleziony 'związany ze śledzioną,
sadzony, wiel(i)ki, wielki, włoski, wysoki ślaz
ad splenem pertinens5: (żyła) śleziona 'żyła
'prawoślaz lekarski, Althaea officinalis L l:
odłokciowa śródręcza, vena sahatella : Cui sit
Altea, szlasz, et malua..., folia, fios et semen .55 (sc. apostema) sub brachio sinistro, id est pod
2*
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pacha leua, ille trahat venam splenis, dictam
to iest sleepota czlowyecza Gloger; Proschą...
sleszyona XV p. post. R LIII 63.
thwoyey opfythosczy..., aby raczył vlyeczycz
Śledziówka 'beczka na śledzie, arca harengis
moya nyemocz, omycz szmrod, oszwyeczycz
asservandis destinata: Hanya... accusabat su
szlyepothą Naw 131; Rozvmyey, yzeczyem
per... Petrum ..., quia sibi non restituit... 5 przyschedl odlączycz vbogych duchem od pysancas sex, pisum, sledzowka J448 AGZ XIV 266;
nych,... aby czy, czvsz smyerny, osvyczeny,
Cannam aleciam al. sledzowka 1470 ZapRpŁomż
a ovy, czvsch pysny, ysby slyepota serczv
3, 47 v.
(caecitatem mentis) przyąly Rozm 424.
Śledź zool. 'śledź, ryba morska Clupea
Ślepy fo rm y : n. sg. m. ślep XV p. pr. Cant,
harengus : Sic et Sleszwyk a siedź, quod Slavo- 10 Rozm 420. 421, etc.; ślepy Kśw br 21, ca 1420
nice alex dicitur (ca 1250) XV M RN II 480;
R XXV 229, BZ Lev 21, 18, etc.; neutr. ślepe BZ
Jaco Wanczenecz wszal Marczinoui scztirzi
Lev 22, 22; ~ d. sg. m. ślepemu BZ Deut 27, 18,
clody siedzi 1388 Pozn nr 42, sim. 1418 ib. nr 964;
Rozm 361. 419. 438; ~ ac. sg. m. ślepego
Czo Kusz pobrał Maczkoui sledze, to pobrał
Rozm 356. 404. 419, etc.; ~ i. sg. m. ślepym BZ
po krolewi szapouedzi 1396 Pozn nr 191; 15 Lev 19, 14, Rozm 420; ~ n. du. m. ślepa Rozm
Yakom ya ne byl Yana... na drodze anim yemu
297; ~ ac. du. m. ślepu Rozm 297; ~ n. pl. m.
siedzi pobrał 1414 KsMaz I nr 2245; Siedź alec
ślepi Blaż 320, Rozm 315. 356, etc.; ~ g. pl. m.
ca 1500 Erz 95; ~ suchy śledź 'śledź umyślnie wy
ślepych Rozm 358; ~ d. pl. m. ślepym EwZam
suszony, harenga, quae dedita opera exsiccata
307; ślepem Rozm 226. 251. 427; ~ ac. pl. m.
est9: Suchy zledz ruburus 1472 Rost nr 1397. 20 ślepe FI i Pul 145, 6, ca 1450 PF IV 578, M W
Ślemię 'belka stanowiąca grzbiet dachu, tecti
126a, etc.; ~ v. pl. m. ślepi Rozm 809.
trabes summa9: Pro mercede Alberto molenZ n a czen ie: 'pozbawiony wzroku, niewidomy,
dinatori ibidem facienti portam et verticem
caecus9: Ślepy wlodika bok otworzył gego
(.sc. Jesusa) ca 1420 R XXV 229; Mnys-ly, *pano,
eminentem super eam in horreo predicto
et szlemno (pro szlemy0) IIII scotos 1388 25 bich bil ślep? XV p. pr. Cant; Nye bodze
M M Ae XV 70.
offyerowacz chlebów bogv swemv any przistopi
k slvsbye iego, billibi ślepi (caecus) albo chromi
1. Ślep zool. 'gatunek muchy, ślepak, Chrysops
BZ Lev 21, 18; Bodzeli (sc. zwierzę) ślepe (si
caecutiens L.9: Slyep musca 1472 Rost nr 1468.
2. Ślep cf. Ślepy
caecum fuerit) albo chrome..., nye offyervycze
Ślepicą zool. 'kura, gallina (Gallus domesti- 30 tego panv ib. 22, 22; Demoniacus ille erat cecus
et mutus ślepi y nyemi (Mat 12, 22) 1461—7
cus)9: Gallina patet, slepycza XV ex. GILek 38.
Serm 96v; Bodzantha... antę mortem suam...
~ Bohemizm.
visum amiserat et idcirco... a kmetonibus...
Ślepić cf. Oślepić, Zaślepić, Oślepiać, Zaśle
ślepi biskup cognominabatur XV p. post.
piać
35 M PH III 369; Cecus szlepy, nyevydomy ca 1500
Ślepieje cf. Szlepieje
Erz 95; Yako myły Iesus vroczyl vzrok czlovyekv
Ślepikura bot. 'kurzyślad polny, Anagallis
slyepemv od narodzenya (de caeco nato)
arvensis L.9: Slepycura morsus galine 1446
Rozm 419; Myły Iesus vzral czlovyeka slyepego
Rost nr 3224.
od vrodzenya (caecum a nativitate Jo 9, 1) ib.;
Ślepota fo rm y : n. sg. ślepota Gloger; ~ g. sg.
ślepoty 2?ŻTob 2, 13; ~ ac. sg. ślepotę Naw 131, 40 Tedy... czy, którzy vydzyely, yze pyrvey byl
slyepym zebrakyem (Jo 9, 8), począly movycz ib.
Rozm 424; ~ i. sg. ślepotą BZ Deut 28, 28,
420; Tako przyyyedly y (leg. ji "go’) lycemyernyca 1500 Pieśni Wlad 176; ~ /. sg. (o) ślepocie
kom, który byl yest slyep (caecus Jo 9, 13)
BZ Tob 11, 16.
ib. 421, sim. ib. 420. 422, etc.; Vslyszącz to
Z n a czen ie: 'brak wzroku, caecitas9: Rani czo
pan omamyenim y slepot0 (caecitate), y gnewem 45 nyektorzy lycemyernyczy, którzy ssą były s nym
y rzekły: Azalysmy slyepy (caeci Jo 9, 40)
misli twey BZ Deut 28, 28; Ysze rana slepoti
y my? ib. 425; ~ Pan oswecza ślepe (caecos)
(plaga caecitatis) bila sy0 gemv (sc. Tobijaszowi)
FI 145, 6, sim. Pul, M W 126a, sim. ca 1450PFIV
przigodzila BZ Tob 2, 13; Pochwały boga on...
578, etc.; Gyny nyemoczny, ślepy y chromy
y wszitci, gisz o gego slepocye wyedzely (qui
sciebant eum) ib. 11, 16; Iesus mathką szwą 50 przes gego (.sc. św. Błażeja) prośbo vsdrowyeny
były Blaż 320, sim. Rozm 315. 771; Nye bodzesz
obronyl, Szydy szlepotha zaraszyl ca 1500
layacz glvchemv any przed slepim (coram caeco)
Pieśni Wlad 176; ~ przenośnie 'brak zdolności
polozisz vraszv BZ Lev 19, 14; Przekloti, ktosz
rozróżniania między dobrem a ziem, nierozumdopysci blodzicz slepemv (errare facit caecum)
ność, bonum a mało distinguere nescire (sensu
subst.), imprudentid: Odloczenye przesz rozvmv, 55 na drodze BZ Deut 27, 18; Przystapyya do syna
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tvego... yako ślepy do svyecze bosztva yego j
XV ex. S K J 1 151; Posiał mye... przepovyedacz
yątem odpvsczenye a slyepem (caecis Luc 4, 19,
EwZam 307: szlyepym) wzrok Rozm 251,
sim. ib. 226. 427; Yako ossvyczyl myły Iesus 5
d w slyepw (de duobus caecis) ib. 297; Yako
myły Iesus vyschedl dotud, naslyadovala yego
dwa slyepa (duo caeci Mat 9, 27) ib., sim. ib.;
Vten<czas> vyelye nyemocznych vzdrovyl...,
slyepych osvyczyl (caecis multis donavit visum 10
Luc 7,21) ib. 315; Slyepycz (caeci) ssą vodze ych,
alye bądzyely slyepy slyepego yodzycz (caecus...
si caeco ducatum praestet Mat 15, 14), oba
vpadnyeta v doi ib. 356; Tedy przyschły k nyemv
yyelykye tluscze luda, którzy ssą myely s sobą 15
yyelye slyepych (caecos Mat 15, 30) ib. 358;
Yako myły Iesus yroczyl vzrok yednemy
slyepemy ib. 361, sim. ib. 438; Yako myły
Iesus osyyczyl yednego slyepego ib. 404, sim. ib.
422. 800; ~ przenośnie 'pozbawiony zdolności 20
rozróżniania między dobrem a ziem, nierozumny,
qui bonum a mało distinguere nescit, imprudens5:
Cecus se<debat>, ślepy, bo na bodoce dobro
ne glodal Kśw br 21; Yako myły Iesus mynyl
lycemyernyky, ysch ssą były slyepy Rozm 424; 25
Yam przyschedl na ten svyath kv ssądoyy, aby
czy, którzy nye yydzą, yydzyely, a którzy yydzą,
by slyepy były (ut... qui yident, caeci fiant
Jo 9, 39) ib., sim. ib. 425; O nyeydzyączny
30
lyydze, ślepy y schaleny! ib. 809.
Śleziony cf. Śledzionny
Śleźej (?) 'kłoda, dyl mający zastosowanie
w budowie mostów, trabs pontibus faciendis apta :
Item Xpistus posuit super hos lapides pilas et
ligna szlezey aut moszcziny 1466 R XXV 138; 35
Pile gystbycze [...] szlezeye aut mosczyny XV
p. post. ib. 199; Ligna szlyezeye aut moszczyny
XV e*. ib. 146.
Ślibca cf. Ślubca
Śliczek czy Śliczka (?) \jakaś ozdoba kobie 40
cego czepca, ornamentum ąuoddam tegumenti
capitis, ąuo mulieres utebantur : Recepisti ultra
dotem... quinque torquetes al. nossyena de
margaritis, duas arediculas al. slyczky eciam cum
margaritis super reticulos al. na *czipcze 1437 45
StPPP II nr 2722. ~ Może należy rektyfikować
i czytać ślaczki ?
Śliczka cf. Śliczek
Śliczno 'odpowiednio, stosownie, jak należy,
bene, recte, ut deceP: Śliczno licet XV med. R 50
XXV 271.
Śliczność *piękność, uroda, pulchritudo, venustas5: Krasznasz panna yesz w szlycznosczy,
vzyczy nam svoyey mylosczy 1453 R XXV 212;
~ Yenustas slycznoscz, *kraschia (war. lub.: 55
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osobnoscz; nam prudentiam ct eloquii yenustatem... ipsa epistoła praeferebat Prol VIII) 1471
MamKal 4.
Śliczny fo rm y : n. sg. m. śliczny XV med. R
XXIV 360;/. śliczna BZ Gen 24, 16, XV p. post.
SlOcc XXXIV 162, ca 1500 R XIX 74; - g. sg.
neutr. ślicznego XV med. RRp XXIV 360;
~ ac. s g . f śliczną M W 74a; ~ v. sg. fi śliczna
XV med. R XXIV 363, XV <?*. Zab 444; - /. sg.
neutr. ślicznym 1493 GlAug 122.
Z n a czen ie: 'piękny, urodziwy, wyróżniający
się urodą, pulcher, yenustus : Qui cum yidisset
beatum Adalbertum adhuc parwlum multum
elegantem, gl. elegans valens uel excellens,
nobilis, pulcer... vlg. slycznhy, kstaltownhy XV
med. R XXIV 360; Adhuc consenti mihi,
o amena, slyczna, puellal ib. 363; Erat autem
ruphus et pulcer, decoraque, ślicznego a wybor
nego, facie XV med. RRp XXIV 360; Dzewka
wyelmy śliczna (decora nimis), panna przekrasna, moza nye znała BZ Gen 24, 16; Roszka
szlyczna, panna naszwyathsza Maria, porodziła
(sc. św. Anna) M W 74a; Stetit enim retro velut
muta antę faciem conspicuam, slycznym (var.
slucznym), Iesu 1493 GlAug 122; Tacz panna...
szlyczną yako myeszyącz w pełny XV p. post.
SlOcc XXXIV 162; Slvsbą moya vstavyczna
thwey mylosczy, panno slyczna! XV ex. Zab 444;
Cwathek cyrvony, rosa zamorska a tha slyczna
panna crolewna nyebesca ca 1500 R XIX 74.
Ślimak zool. 1. 'Arion empiricorum Fćr
Slymak 1472 Rost nr 323.
2. ślimak morski 'Turbo rugosus L / : Ślimak
morski belliculi marini 1472 Rost nr 425.
3. w pl. 'różne drobne zwierzęta morskie,
skorupiaki i małże, parva animalia marina,
crustacea et lamellibranchiatd: <Ś)lym<a>kow<ie> conchalia 1471 R XXIII 283; Slynky
(pro slymaky) lunacia XV p. post. PF V 7.
Ślina, też pl. tantum Śliny fo r m y : n. sg.
ślina 1472 Rost nr 1502; ~ n. pl. śliny BZ I Reg
21, 13, Rozm 757; ~ g. pl. ślin Rozm 420;
~ i. pl. ślinami XV p. post. JA XII 144, Rozm
647. 727. 834.
Z n a czen ie: 'wydzielinćTgruczołów ślinowych,
saliya : Pocznye syo przed nym szalyonim
czinycz przes usta... y cyekli gemu szlyni
(salivae) na brodo BZ I Reg 21, 13; Slyna saliua
1472 Rost nr 1502; Slynami XV p. post. JA XII
144; Gdyż to zmovyl myły Iesus plyvnavschy
na zyemye y yczynyl bioto slyn (leg. z ślin,
ex sputo Jo 9,6) Rozm 420; Rozmayczye y (leg.
ji, sc. Jesusa) vmaczely..., smyerdzączemy
slynamy nan pluyącz ib. 647, sim. ib. 727. 834;
Vzrala sve mylę dzyeczyą yplyane, a ono yvz
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były slyny przys<ch>ly ku yego svyątemv
czajna, Mespilus Germanica L.9: Byala slyva
lyczv ib. 757, sim. ib.
mesprilus 1419 Rost nr 5178; Esculus, mespilus
Ślinogórka bot. 'Ruscus hypoglossum LĆ:
byala śliwa ib. nr 5313; Mespilus, eserilus
Slinogorka herba vite 1472 Rost nr 1686.
byali slivi 1437 ib. nr 2697; Bała sliua mespula
Ślinogórz zool. 'rzęsorek rzeczek, waA: z rodzi 5 XV p. pr. PF V 29; Escalus, mespulus byalla
ny ryjówek, którego ślina zawiera jad, Crossopus
szlywa XV ex. GILek 56; Esculus est ąuedam
fodiens W a g n : Sorex, id est mus vodna mysch
arbor byala slyvą ca 1500 Erz 95; Byala slyvą
vel slynogorz, vel pylch ca 1500 Erz 95.
lentiscus ib.
Śliny cf. Ślina
3. 'pistacja kleista, Pistacia lentiscus L.9: Prinus
Śliski f o r m y : n. sg. m. śliski ca 1420 WokTryd 10 Grece, lentiscus, arbor slyva ca 1500 Erz 95.
nr 453, ca 1500 Erz 95; neutr. śliskie XV p. pr.
4. 'daktylowiec zwyczajny, Phoenix dactyliStPPP X nr 25; ~ L sg. m. śliskiem 1444 R
fera L.9: Pionia, slivy,... est duplex, masculus
XXIII 307; - n. ^/./śliska 1461—7 Serm 29r;
et femina. Femina habet in summitate ramorum
śliskie cd 1470 MamLub 139.
sicut camerulas amigdalorum et intus sunt
Z n a c z e n ie : 'mający gładką powierzchnię, 15 grana rubea et in illis est semen nigrum XV
nie dającą oparcia dla nóg, lubricus' : Śliski
p. post. R LIII 68.
lubricus ca 1420 WokTryd nr 453, *s7m. ca 1500
5. w błędnym rozumieniu łac. prinus 'dąb9jako
Erz 95; Lubricum autem est locus lapideus,
prunus 'śliwa: Nunc ergo dic michi, sub qua
pedem sistere non permittens..., sed lubricum
arbore comprehenderis eos colloąuentes. Qui
vlg. sliske XV p. pr. StPPP X nr 25; ~ ‘przy 20 ait: Sub prino pod śliwą (Dan 13, 58) XV p. pr.
pochlebny, podstępny, oszukańczy, blandus,doloSKJ I 311, sim. ca 1470 MamLub 240.
sits, perfidus : Wibauiona sliszkem smislem
Śliwy cf. Śliwa
exuta sensu lubrico (exuta sensu lubrico te cordis
(Śliz) Śliż zool. 'jakaś mała ryba, może Nemaalta somnient, nec hostis invidi dolo pavor
chilus barbatulus, piscis ąuidam parms, fortasse
ąuietos suscitet) 1444 R X X III307; Os lubricum, 25 Nemachilus barbatulus9: Pro piscibus fundiculis
vsta szliszka albo glatka (MamLub 139 : slyskye),
zlize 1412 M M Ae XV 568; Slisz gracius 1437
operatur ruinas (Prov 26, 28) 1461—7 Serm 29 r.
Wisi nr 228 s. 87; Slyz fundiculus 1472 Rost
Ślisko 'zbyt gładko, nimis leviter: Lubri
nr 1403; Fundulus est nomen piscis słysz,
cum ..., id est ut labantur pedes eorum vlg.
kyelb secundum alios ca 1500 Erz 95; Gratius
slisko (fiat via illorum tenebrae et lubricum Psal 30 est nomen piscis, proprie słysz ib.
34, 6, FI i Pul: sliskoscz, sim. 1471 MamKal 128)
Śliznąć cf. Pośliznąć
1471 R XXIV 379.
Śliż cf. Śliz
Śliskość 'miejsce o gładkiej powierzchni, nie
Ślnąć cf. Oślnąć
dającej oparcia dla nóg, locus lubricus5: Bodz
Ślnić cf. Lśnić
droga gich czemnosczi y sliskoscz (fiat via illo 35
Ślosar cf. Ślusarz
rum tenebrae et lubricum, MamLub 128:
Ślosarski cf. Ślusarski
slyskosczy, R XXIV 379: slisko) FI 34, 7, sim.
Ślosarz cf. Ślusarz
Pul, sim. 1471 MamKal 128 ; Ex devexo montis
Ślub fo rm y : n. sg. ślub ca 1428 PF I 486,
s polozenya, szlyszkosczy (leg. z śliskości),
1437 Wisi nr 228 s. 86. 88, 1471 MamKal 12,
s przyk<r)osczy 1413—4 JA XIV 503; ~ może 40 etc.; ~ g. sg. ślubu Sul 103, XV med. R XXII
przenośnie 'niepewność, niestałość, res incertae,
322, BZ Gen 9, 12, etc.; ~ d. sg. ślubu XV med.
mobiles: Sliskoscz labilitas ca 1428 PF I 488.
GIWinc 148, ca 1470 MamLub 45. 103, Rozm 28;
Śliwa, też pl. tantum Śliwy bot. 1. 'śliwa
ślubowi 1471 MamKal 45; ~ ac. sg. ślub 1393
domowa, Prunus domestica L.9: a. drzewo:
TPaw III nr 2727,1402 JA VI 207, BZ Gen 9, 9,
Cum arwo agri currente a piro usąue ad prunel- 45 etc.; ~ i. sg. ślubem S u l76, XV med. S K J Y 264,
lam al. do śliwy 1434 ArchTerCrac CXLVL244,
BZ Num 30, 4, etc.; ~ l. sg. (na) ślubie BZ IV
58; Slywa pruna XV ex. GILek 41; De pruno
Reg 1,1; ~ n .p l . śluby BZ Num 30, 6, ca 1500
slywa XV ex. GIWp 79; ^ b. owoc: Śliwy prune
Erz 95; ~ ac. pl. śluby Sul 76, BZ Num 15,3,
1464 Rost nr 4899; Prunee, slivy,... est fructus
ca 1470 MamLub 44, etc.; ~ i. pl. śluby ca 1428
arboris XV p. post. RRp LIII 68; Pruna, slivy,... 50 PF I 493.
sunt ąuedam alba, ąuedam rubea, ąuedam nigra
Z n a czen ia : 1. 'obietnica, przyrzeczenie, za
et magna, que dicuntur domestica ib.; Slywy
pewnienie, zobowiązanie, przysięga, promissum,
prunice XV p. post. R LIII 68; Szlywy pruna
\otum, fides, iusiurandum : Johannes... agebat
ca 1500 Rost nr 7261.
__ .......
super Naczconem, quod fecit ślub et smowo
2. biał(ł)a śliwa, biały śliwy 'nieszpulka zwy 55 pro triginta marcis 1393 TPaw III nr 2727;
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Gdi rok placzenyu przischedl a dlusznyk podług
ślubu (iuxta promissa) pyenyandzi nye zaplaczilbi Sul 103, sim. BZ Num 30, 13; Przelomene
ślubu votorum ffractio XV med. R XXII 322,
sim. Rozm 28; Hec dico de veris viduis, hoc
est de yiduis vnius viri*et que se voto, szlubem,
domino deo obligauerunt XV med. SKJ V 264,
sim. BZ Num 30, 4; Religio per nauem significatur et hoc propter tria vota vlg. ślub, ut
paupertatis, obediencie et castitatis 1454
R XLVII 353; Zaszluby takyesz szlub (vovit...
votum) panu bogu BZ Gen 28, 20, sim. ib.
Ex 8, 12. Lev 27, 2. Jud 11, 30; Ktoś bi offyerowal obyato swo albo slvb napelnyayocz (vota
solyens) albo dobrowolnye obyatyyocz BZ
Lev 22, 18, sim. ib. 22, 21; Vczinycze offyero
bogv wbyato (pro v obyato) zapalno bo (pro
albo) obyato pokoyno zlvby pelnyocz[0] (vota
solyentes) BZ Num 15, 3; Slvbi (vota) y przisyogi gey wsrvszoni bodo ib. 30, 6; Pakli moza
mayocz slvbila nyeczso..., slvbv dlvszna bodze
(voti rea erit) ib. 30, 8; Małżonka... gdisz syo
slvbem (voto) zawyoze..., vslisili moz a mil
czałby ani zapowye slvbv (sponsioni), spełni,
czoszkoli slvbila ib. 30, 11—2; Gdyby nyektori
syn... kostky gygral a przegygral cząscz
pyenyądzy na slvb dosyczvczynyenya Dział 36,
sim. OrtOssol 82,1, etc.; Ślub juramentum (sit
iuramentum inter nos et ineamus foedus
Gen 26, 28) 1471 MamKal 12, sim. 1484 Reg 707,
ca 1500 Erz 95; Śluby pollicitaciones (sin...
irritas fecerit pollicitationes eius Num 30, 9)
ca 1470 MamLub 44; Slubw (war. kał.: slubowy)
sponsioni (iuramenta eius irrita erunt nec
obnoxia tenebitur sponsioni Num 30, 6) ib. 45;
Kv śluby ad pollicendum (qui yeniebant ad pollicendum et iurandum Neh 10, 29) ib. 103;
Przet dobrim ślubem re<pro>missionem (repromissorem fu git peccator et immundus Ecclus
29, 21) ib. 169; Quia tu violenter sponsione
ligasti al. slub[y]em zawyąsal in terra pacifica
terrigenam possessionatum al. osyadlego 1479
StPPP II nr 4217; Demiserunt liberum ipsum
Stanislaum.., de voto al. ze ślubu, quo ipsum
ligauerant 1491 ib. nr 4380; Day bogu obyetnyczę chwały y wraczay wyrznyemu szlyuby
(vota, FI: obetnicze) twoye Pul 49, 15, sim. XV
p. post. Msza VII s. 53, sim. XIII; Sed post
fallaci suscepta pericula vpto, gl. federe szlubem,
tristior amissa veste resedit humi XV p. post.
PF III 287; Raczczye vyedzyecz, yze then dobry
czloyyek... nycz nye krzyw, kthorego Byenya
powczyąga y thez slwbem zavyązal XV ex.
SlArch I pril. 20; Dałam yemv moye dzyeyyczthwo y ytyyrdzylam slybem (virginitatem

obtuli voto me constringens) Rozm 25; Nyest
filie jest") podobno ten slyvb przestąpycz
(transgredi vel yiolare non licet illum votum)
ib. 26; Kosdą dzyevyczą... ma bycz obvyązana
temv slyvbv y ma bycz pod tern slyvbem,
y pelnycz (illa foret obligata votoque ligaretur
et hoc yotum adimplere) ib. 28; — czaręczyny,
sponsalia : Sponsalia dicuntur futurarum nuptiarum promissiones slvby ca 1500 Erz 95; Sponsale, id est ad sponsum vel sponsam pertinens
slvb ib.; ~ 'śluby zakonne, uroczyste przyjęcie
reguły zakonnej, regulam monasterialem accipiendi actus, professio : Monachi... tenentur...
regulam secundum professionem, slubv, suam
tenere ca 1500 GIKazB I 86.
2. 'układ, przymierze, foedus, pactio : Szlub
paccio ca 1428 PF I 486; Pactis, federibus
śluby ib. 493; Ślub vel myr fedus 1437 Wisi
nr 228 s. 86; Ślub pactus ib, s. 88; Gdyby
mazowye gych, wząwszy thako pyenyądze oth
stryow... pothe slvbem nyewzącza cząsczy
(ex pacto de non receptione bonorum) na nye
slvszayączych Sul 76; Dzewky wroczicz szą
mayą k gych dzedzynnym cząsczam mymo
slvby (non obstantibus pactis) albo vymowy
ktorekole ib. ; Nam nec sponsioni condicti
prestitit, nec suam aut suorum copiam collibito,
gl. pacto, condicto, complacito ślubu, exhibuit
XV med. GIWinc 148; To tez vstawyo slyub
(pactum) moy myedzy wamy a s waszym
naszenym po was BZ Gen 9,9, sim. ib. 9, 11.
17,7; Tocz znamyo bodze mogę onego szlyubu
(foederis) ib. 9, 12, sim. ib. 9, 13, Dział 3;
Owa dawam gemv slvb mirv mego (pacem
foederis mei) BZ Num 25, 12, sim. ib. Gen 9,
15, ca 1470 MamLub 7; Przestopyl na swem
szlyvbye (praevaricatus est) Moab w Israhelu
BZ IV Reg 1,1; Ślub wyeczni fedus (dissipaverunt foedus sempiternum Is 24, 5) ca 1470
MamLub 190; Ihus sciens pactum, gl. pactum
szlyvp, zmowa, Jude, quociens inspexit eum,
contristatus pallescebat propter... Jude perdicionem XV p. post. Kałużn 21A; Mymo
pospolythy slvb contra mutuum pactum ca 1500
Erz 95.
3. brać ślub, ślub brać 'zawierać związek
małżeński, matrimonium i n i r e Yako Micolayow
oczecz brał szlub sz yego maczerzo y on so oth
nich vrodzil 1402 JA VI 207; Szgodzylo szyą
potem, ysz masz oney vmrze (pro vmarley)
zony poyal zona tego ymarlego maszą...
y brały szlub, y yczynyly szwaczbą OrtOssol
84, 4, sim. OrtMac 114; Iste Nicolaus contr<axit> matrimonium al. brał ślub, sed n<on erat) ei
coniunctus carnaliter 1471 StPPP II nr 4038;
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Ve wsianyv s marthvych any szye bądą poymovacz, any slyvbv bracz (neque nubentur Mat 22,
30) Rozm 414; Yako było v ony dny przed
potopem, ysch ssą yedly y pyły, y poymovaly
szye, brały ślub (nubentes et nuptui tradentes 5
M at 24, 38) ib. 485.
Ślubca, Slibca 1. 'ten kto ręczy za kogoś,
poręczyciel, sponsor : Verandus zachodzcza uel
szlupcza XV in. JA XXVII 266.
2.
'pośrednik przy zawieraniu małżeństwa,10
swaty conciliator nuptiarum : Fabricius... yeczy
(rjej-ei’) krasszi pozandal y slybcze posslal
Dorota. Bohemizm.
Ślubiciel 'ten kto ręczy za coś, poręczy ciel,
sponsor : Slvbyczel sponsor (in tantum melioris 15
testamenti sponsor factus est Iesu Hebr 7, 22)
ra 1470 MamLub 294.*
Ślubie fo r m y : praes. ind. 1. sg. ślubię Aleksy
w. 43; 2. sg. ślubisz BZ Deut 23, 21, XV p. post.
GIDom 85; 3. sg. ślubi Sul Al, BZ Lev 7, 16. 20
Num 30, 3. 10, etc.; 3. pl. ślubią 1471 MamKal
138; ~ imper. 2. sg. ślubi Rozm 35. 36;
inf.
ślubie XV p. pr. R XVI 349, 1484 Reg 707,
ca 1500 Erz 95, etc.; ~ praet. 1. sg. m. ślubiłem
XV med. R XXIV 359, 1471 MamKal 53; 25
(bohemizm) ślubił sem ca 1470 MamLub 53;
-śm ślubił 1397 Pozn nr 322. 333; -(e)m ślubił
1393 Pozn nr 161, 1397 ib. nr 353. 355, etc. ; ja
ślubił 1435 Czrs s. LXXXII; / . -(e)m ślubiła
1412 Pyzdr nr 351, OrtMac 137; ja ślubiła 30
OrtOssol 100, 4; 2. sg. m. -eś ślubił BZ Deut
23, 23; 3. sg. m. ślubił jest BZ Ex 13, 11.
Deut 31, 7, ca 1500 GIKazB I 31; jest ślubił BZ
Deut 19, 8; ślubił 1387 Pozn nr 33, 1388 ib.
nr 34, 1389 ib. nr 58, etc. etc.;f. ślubiła jest BZ 35
Num 30, 5. 8. 15; jest ślubiła BZ Num 30, 4;
ślubiła 1398 Kościan nr 108, 1405 HubeZb 119,
\AQ6Kościanm3l9yetc.;3.pl. ślubili a.ślubiłyl434
KsMaz III nr 594; m. ślubili są ca 1470 MamLub
275; ślubili 1398—408 BiblWarsz 1861 III 3 2 ;/. 40
ślubiły XV p. pr. R XVI 337; ~ pląperf. 3. sg.
m. jest ślubił był BZ Gen 28, 4; ślubił był 1416
Kościan nr 584; był ślubił BZ Gen 21, 1, OrtMac
86; ~ condit. 3. sg. m. ślubiłby BZ Lev 27,2; by
ślubił BZ Lev 27, 9; /. -by ślubiła BZ Num 30, 45
4; ~ part. praet. act. ślubiw 1421 TPaw VII nr
2425; ~ part. praet. pass. n. sg. f . ślubiona Gn gl.
70a. 166a, XV in.R XXIV 70, etc.; neutr. ślubiono
OrtMac 50, OrtOssol 43, 3. 65, 2, ca 1470
MamLub 77, Rozm 45; ac. sg.f. ślubioną ca 1470 50
MamLub 31; n. pl. m. ślubiony OrtMac 87;
cf. Ślubiony; ~ praes.pass. 3. sg.f. jest ślubiona
Gn gl. 70a.
Z n a c z e n ia : 1 . robiecać, przyrzec, zobowiązać
się, przysiąc, promittere, polliceri, iurare : Is 55
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Petrasz wroczil wschitki listi xondzu biskvpowi,
jako mu slubil 1393 Pozn nr 171; Jacosm
Piotraszewi dal pienodze... na ten dzen,
iacosmu (leg. jakośm mu) slubil 1397 ib. nr 333;
Ille iurat slubil Gn gl. 166 a; Illum michi in
sponsum elegi et meam virginitatem sibi voui
slubyla XV med. RRp XXIV 361; M athias...
postąuam condictatus est cum Margareta vidua
al. slubyl, facta est divisio 1453 KsNWarsz
nr 321; Kthorey (sc. żony) gyedno bandzesz
chczyecz, szlvbyą thobye, thą masz myecz
Aleksy w. 43; Lepak pan bog wzyawyl gest
Sarze, yakos to bil szlubyl gey (promiserat) BZ
Gen 21, 1; Gdibi czyo pan wwyodl do szemye
kananeyskyey, yakocz slyubyl gest (iuravit)
tobye BZ Ex 13, 11; <Przestąpi-li> ktho myesczky wyelkyerz [ma] placzycz na then dzyen,
jako zan szlubyono (OrtMac 50: yako szlubyono) OrtOssol 43,3; Slubyl vouit (vovit etiam
votum dicens Gen 28, 20) ca 1470 MamLub 13,
sim. ib. 59; Sol slubyoną (war. kal.: sool zaszlubyona) sal federis (Lev 2, 13) ib. 31; Śluby ono
constitutum (dixit vir, cui constitutum est de
christo dei Iacob II Reg 23, 1) ib. 77; Slubily
szą pacti sunt (pacti sunt pecuniam illi dare
Luc 22, 5) ib. 275; Slubyą (war. lub.: slvbvyą)
deffigunt (noli esse cum his, qui defigunt manus
suas Prov 22, 26) 1471 MamKal 138; Si iures,
slubisch, illud michi custodire? XV p. post.
GIDom 85; Spondere, id est fideiubere vel
promittere, vel velle slybycz ca 1500 Erz 95;
Proposuit (sc. unus miles), slubyl yest, quottidie
dicere Pater noster ca 1500 GIKazB I 31; ~ coś:
Quum Victor... pro hoc slubil saplacene 1394
TPaw IV nr 4931; Yako przyszogl gospodny,
obato slvbyl (votum vovit) bogv Yacob FI 131,2,
sim. Pul; Ez Vichna slubila *Stanislaovi treczo
czoscz *czeczini 1405 HubeZb 119, sim. OrtMac
71, OrtOssol 57, 1; Kedi Boszcowsky... slubil
Pelcze pancznaczcze grziwen groszi za swo
szostr0 1409 Kościan nr 402, sim. 1405 ib. nr 262;
Wspomyono na swoy szlyub, gezem to wam
szlubyl y wszey duszy zywey BZ Gen 9, 15;
Da-cz pozegnanye..., abi wladnol w zemy...,
gesz to gest gospodzyn szlubyl bil (quam
pollicitus est) dzadu twemu ib. 28, 4; Acz kto
czso szlvby albo dobrowolnye obyetowalbi
obyeto (si voto... quispiam obtulerit hostiam)
BZ Lev 7, 16; Czlowyek, ienze bi slvb vcinil
a slvbilby bogv *dvsza swo (qui... spoponderit
deo animam suam), pod sgodzenim da viplat0
ib. 27, 2; Dobitczo, gesz to może obyatowano
bycz panv, ktoś bi slvbil (si... voverit), svy0to
bodze ib. 27, 9; Wszitko, czosz slvbi (promisit),
napełni BZ Num 30, 3, sim. ib. 30, 10; Nyewya-
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sta, gdiszbi czso slvbila (si... voverit) a zawyozala sy0 przisyogo..., a wswyedzalbi oczecz
slvb y to, czosz iest slvbila (votum, quod pollicita
est)..., dlvszna bodze slvbem ib. 30, 4; Czoskoli
slvbila iest (pollicita est) y zaprzisyogla, scvtkem
napełni ib. 30, 5, sim. ib. 30, 8. 15; Da tobye
wszistko zemyo, ktorosz iest gim slvbil (quam
eis pollicitus est) B Z Deut 19, 8; Gdisz slvbisz
slvb (cum votum voveris) panv bogv twemv,
nye myeskay spelnicz ib. 23, 21; Vczinisz,
czoszesz slvbil (promisisti) panv bogv twemv ib.
23, 23; Bo ty wyedzesz {leg. wwiedziesz) syni
israhelske w zemyo, yozem to ya slvbil (quam
pollicitus sum, MamLub 53: slubil sem, MamKai 53: ślubylem) ib. 31, 23; Ta zona rzekła,
gysz ya gey nycz szlubyla (dixit sibi nihil promisisse, OrtMac 137: yszem yey ya nycz nye
szlubyla) OrtOssol 100, 4; Stworzyczyelyv
m oy..., prze czye dvszą moyą slvbyl (vovi
meam animam propter te) Rozm 35; Aza szye
to yemv {sc. Zacharyjaszowi) nye dokonało, czo
yemv slyvbyono v tern poselstvye? ib. 45;
Ya vam... popelnyl, czom śluby 1 ib. 648; ~ za
kogoś, coś: <Ja)com przi tern bil, gdze Jaszek
slubil <W)oczechoui sza szcoda 1387 Pozn nr 33,
sim. 1391 ib. nr 273, 1428 ZapWarsz nr 2837;
Iszem ne slubil łanowi za Petrka postawicz
gy kv prawu, iaco gego list mouiy 1398 Kościan
nr 38; Ipse Sgyrza sibi bona fide promiserat
equum fuisse non suspectum vlg. szlubil za
dobrowolni koni 1404 M M Ae XVI nr 936;
Jako czszo bil pan Ramsch przedal dzedzina
Bronkowo Henrico y slubil mu bil za wiwarowane podług prawa 1416 Kościan nr 584;
Jacom ya nye slubil Swanschcowi za dobrego
wolv 1428 ZapWarsz nr 2837; O ktore<go>
srz[rz]epcza Dzierzek na mya zalowal, tego on
sobie nasznamyo<no>val, a ya mu za scodi nye
slubil 1435 Czrs s. LXXXII; Radź... recognovit, quia sibi Dmytr... fecit solucionem pro
agro, quem agrum emit aput ipsum prefatus
Radź, roszka {leg. rożkę) mu wsdal, slubyl mu
sa dobrowolną 1451 Wara nr 8 ; ~ z inf.: Jaco
Janek slubil Beyatcze dacz rucha sza dzesancz
grziwen 1389Pozn nr 58, sim. 1388 ib. nr 34, etc.;
Jacosm ne slubil Boguchwaloui kmecza zaplaczicz 1397 ib. nr 322; Jacom ne slubil Margorzecze yeig dzefki zaso wroczicz ib. nr 353,
sim. 1393 ib. nr 161, 1397 ib. nr 355. 359, 1422
AKPr VIII a 45, etc.; Jako przi tern bili, kedi
Szara slubila viprauicz Crzczona s tego rokoyemsthwa 1398 Kościan nr 108, sim. 1406 ib.
nr 319, 1418 ib. nr 649, etc.; Jako Przibislawa...
kazała Dzirschcowi zabicz vlodiką Polaniszkego
i za to [gi] slubili mu placzicz, ezbi gi zabił
S ło w n ik s ta r o p o ls k i IX
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1398—408 BiblWarsz 1861 III 32; Jacom ne
slubila Potrcowi zaplaczicz, gl. ne <r>zecla
zaplaczicz, samostrzala za grzywno 1412 Pyzdr
nr 351; Jakom... bil posłem w tern do Przedwoya, aby gego kon wyprauil..., a on slubiw
gy wiprauicz y ne wiprauil 1421 TPaw VII
nr 2425; Yos to {sc. ziemię) dacze {pro daczi)
otczom gich slvbil gest (quam daturum se...
iuravit) pan bog BZ Deut 31, 7; Gdy yemv
thy pyenadze szlubyl (ex quo... promissum
sit, OrtMac 86: byl... szlubyl) ten wynowaczecz
dacz gescze za zyvothą gego zony OrtOssol 65, 1,
sim. Dział 26; Gdysz gemv szlvbyono (ex quo...
promissum sit, OrtMac 87: szlubyony) thy
pyenadze zaplaczycz OrtOssol 65, 2; Ony ym
{sc. kapłani Annie z Joachimem) slvbyly (promittentes) yą chovacz mylosczyvye Rozm 14;
~ ze zdaniem: Is Woczech slubil Przetslaue,
is iey ne mai sbicz lathi o pancz grziuen
1390 RtGn nr 2; Mathusch, pan Marek zan
slubyl, ysęh gy ma posthawyczz zar[z]anya
ywtro 1471 GórsPiech 210; Napirzvey ma slubiczi, yze ma przykazanya boże wschytky chovaczi
(ut promittat se... servaturum) y pelnyczi
1484 Reg 707; ~ ślubie czyjąś duszę 'zaprzysię
gać kogoś, ad ius iurandum aliąuem adigere :
Que... dampna fideiussit idem Iohannes eisdem
pueris... et super hanc causam predicti pueri
alias causas obmittendo super animam ipsius
Iohannis compromiserunt vlg. szlubily gego
dusza, et ipse Iohannes hoc iuramentum noluit
hodie prestare 1434 KsMaz III nr 594; Jakom ja
gynako nye ranczyla, jano thym obyczayem
panv Woythkovi, aczby skazał sąndza tho poi
kopy za bithą wyną, a o tho Woythek jey dusszą
slubil 1453 ZapWarsz nr 935; ~ w rękę ślubić
'umocnićprzyrzeczenie przez symboliczne podanie
ręki lub uderzenie ręką o rękę, dexteris porrectis
fidem confirmare : Kedi Jacub... Adama...
przeprzal, isz mu ne mai w tey dzedzine vadzicz
i gemu w roko slubil 1405 Kościan nr 280,
sim. 1416 ib. nr 588.
2. (o związkach małżeńskich, de matrimoniis)
a. 'pojąć za żonęy za męża, zaślubić, uxorem
ducere, nubere alicui : Tris libuere tibi nubere,
slubyly tobye, consortes regni thalamique sodales XV p.pr. R XVI 337; Slwbylą nupsit ib. 349;
Slubycz nubere ib.; O Iozephye,... slyvby
sobye Marya oblyvbyenyczą (tibi desponsari
sinas et in coniugem hanc tibi sociari) Rozm 35,
sim. ib. 36; Yvsch przymączaya my<ę> y *moczą
ynego oblyvbyenycza slyvbycz (alteri sponso
copulari cogor) ib. 36; Movyą, yschby {leg. iżby
ji, sc. św. Jana Ewanjelistę) Krystus vezval s tey
svaczby, kyedy zoną chczyal slubycz (volentem
3
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nubere) ib. 207; ~ wtorą swadźbę ślubić
oblubyenye, slubyenye, prima carnalis, secunda
'zawrzeć powtórne małżeństwo, alterum matrimospiritualis, tercia eterna XV med. R XXIV 361.
nium inire’: Vydzalo szą gest nam ..., abi gdy
Ślubiony jadnacz ślubiony 'sędzia polubowny,
maczerzs vmrze, synowye nye prosili... ktorey
arbiter5: Thi tho stroni... w nas... o członki...
cząsczy oth oczcza pirzvey, nysly wthorą 5 spusczyli y poszlubyly iako w iadnacza szlybyoswadzbą slvby, tho gest zoną poymye (anteąuam
nego (in arbitrum compromissarium, Dział 3:
ad secundas nuptias convolabit) Sul 47; ~
rozgodzczą), wfalcząn, skazacza y przyiaczelb. 'dać za żonę, uxorem dare, despondere alicui :
skego ycladacza Sul 3.
Multum gauderet parentela tota et maxime, si
Ślubnie 'na mocy ślubu, zgodnie z prawem
aliąua [esset] puella esset de progenię sua 10 małżeńskim, n matrimonii, secundum legem
copulata, slubona, magno duci et regi Gn gl. 70a;
matrimonialem : Potem nathychmyast kxyaza
Cuidam nomine Valeriano desponsata, slubona,
żydowska vezvawschy blogoslavyoną dzyeyyczą
fuisset ib. 166a; Filii Marie Cleophe, que Alpheo
Marya y oddały slyybnye dostoynemy mązv
fuit nupta slvbyona XV p. post. RRp XXV
Iozeffoyy (Maria... Ioseph... viro desponsatur)
181; ~ Primo, quod soror nostra multum est 15 Rozm 39.
sublimata et imperatori celesti copulata gest
Ślubny 'pozostający w prawnie uznanym
slubona za crola nebeskego Gn gl. 70a; Fuit
związku małżeńskim, qui in matrimonio legitimo
(.sc. Katherina) sponsa Xi fide sibi desponsata
manef: Yz poszag, yensz Annę man dan bicz,
slubona XV in. R XXIV 70; Yemvsz oddana
ten dan Micolayewy Gilewy, manszu yey
y *przyloczona, y vyekvysta myloscz<ą> slyybyo- 20 ślubnemu 1418 Kościan nr 704; Jze Stanisław
na yemv (amoreque perpetuo sum sibi copu
gest rodzoney szostry Zayączkowskego Jah [...]
lata) Rozm 26; ~ przenośnie: Despondi odąłem,
sin ode slubney maczerze 1441 StPPP II nr 2944;
slubilem, enim vos vni viro, virginem castam
Sua legittima, szlybney, yxore 1456 ZabUPozn
117; ~ corruptum pro chlubny 'chełpliwy,
exhibere Xpo (II Cor 11, 2) XV med. R XXIV
25 gloriosus3: Petulans, id est importunus, ad lau359.
dem petens ślubny (war. lub.: chlubny; non sum
Cf. Oślubić, Poślubić, Zaślubić
tam petulans et hebes Prol VIII) 1471 MamKal 4.
Ślubienie 1 .'obietnica, przyrzeczenie, zapewnie
nie, zobowiązanie, promissum, pollicitum, fides :
Ślubować fo rm y : praes. ind. 1. sg. ślubuję
ca 1428 PF I 481, XV p. pr. R XVI 334, 1455
Slvbi y przisyogi gey wsrvszoni bodo ani vinna
slvbyenia dzerzecz bodze (nec obnoxia tenebitur 30 M M Ae XVI nr 522, etc.', 3. sg. ślubuje 1466
sponsioni) B Z Num 30, 6; Przeto ysze dobre twe
R X X II13; 3. pl. ślubują BZ Judith 9,11, ca 1470
slyvbyenye (promissio) BZ Judith 11, 21;
MamLub 138; ~ part. praes. act. adv. ślubując
Sul 37, BZ Neh 10, 29, Rozm 111; — inf. ślubo
Zaluyely ktho na nyewyastą o dług albo o szluwać 1434 PF V 31, BZ Gen 34, 15, XV *>*. PF
byenye (pro... promissione, OrtOssol 95, 3:
szlubowanye) yey OrtMac 131, sim. ib.; Gdysz 35 V 19, ca 1500 Erz 96; ~ fut. 2. sg. m. będziesz
ślubować BZ Deut 23, 22; ~ praet. 1. sg. m.
tha pany... nyerospamyatalye to vczynyla, gęstły
-śm ślubował 1387 Pozn nr 24; -m ślubował
tho szlubyenye (promissio) <mocno>? OrtOssol
1406 KsMaz I nr 759, 1420 Kościan nr 778;
56, 3, sim. OrtMac 71; Gdy ta pany wysznalą
/. -m ślubowała 1393 Pozn nr 170, 1419 Pyzdr
tho slubyenye (ex quo... promissi fassa est)
przed gayonym szandem, mały ona thych 40 nr 600, Rozm 50; 2. sg. m. ślubowałeś Rozm 502;
/. -ś ślubowała SkargaPloc w. 57; 3. sg. m. jest
pyenadzy dacz? OrtOssol 56, 4, sim. ib. 57, 2,
ślubował 1399 Pozn nr 378, 1401 Kai nr 36;
OrtMac 71. 72; Panye woycze, przypuscz na
ślubował 1392 HubeZb 65, 1397 Pozn nr 333,
prawo o tho szlubyenye (occasione promissionis)
1402 Pyzdr nr 169, etc.; f. ślubowała 1395
OrtOssol 57, 2, sim. OrtMac 72; ~ ziemia
ślubienia 'przyrzeczona Żydom na zamieszkanie 45 Kościan nr 75, 1407 Kai nr 253. 271; 1. pl. m.
-smy ślubowali 1403 JA VI 208; 3. pl. m. ślubo
Palestyna, terra promissionis, quae yocabatur
wali 1403 RtGn nr 127, Rozm 23; ~ condit.
Palestina, ąuae a Iudaeis incolenda e r a f: Gdisz
3. sg. f . by ślubowała 1404 Kościan nr 239.
pan bog twoy... podwroczilby wszitki narodi
Z n a czen ia : 1. 'obiecywać, przyrzekać, zobo
w okolę w zemi slvbyenya (in terra, quam tibi
pollicitus est) BZ Deut 25, 19;
'przedmioty 50 wiązywać się, przysięgać, promittere, polliceri,
se obstringere, vo\ere’: Slubuyą spondeo XV
przyrzeczone, res promissae, vota : Którzy gdisz
p. pr. R XVI 334; Iestli nye bodzesz slvbowacz
pylny biły ku dzyalu,... lud szlyubyenye (vota)
(si nolueris polliceri), przes grzechy bodzesz BZ
offyerowal bogu BZ Ex 36, 3.
Deut 23, 22; Wszitci, ktorzi mogły rozumyecz,
2.
'zaślubiny, sponsalia, nuptiae: Pro quo
notandum, quod triplex est desponsacio odanye, 55 i slyybuiocz za swo bracyo (spondentes pro
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fratribus suis)..., abi chodziły w zakonye
bozem B Z Neh 10, 29; Slvbvyą (war. kal.:
slubyą) deffigunt (qui defigunt manus suas
Prov 22, 26) ca 1470 MamLub 138; Slubowacz
promittere XV ex. PF V 19; Sponsare, id est
fideiubere, promittere slvbovacz ca 1500 Erz 96;
~ coś: Eze Michał poziczil Sandcowy samostrzala, a Sandek zan ślubował coppo grossy
1392 HubeZb 65; Esz *est pan Paszek... ne
sluboval Potraseui panczidzesanth grziven ani
o tem yego zona ve 1399 Pozn nr 378; Jacom tego
ne wedzal, bi moya szona ślubowała Marczinowi
ni yedno rzeczo ani lati posziczonich penandze
(pro penandzi) 1404 Kościan nr 239; Jako
Margorzatha nigdi sza Michałowi w opekane
ne podawała ani mu kthorich penadzi szlubowala 1407 Kal nr 253; Pamyathay, czosz na
chrzczę szlvbowala SkargaPłoc w. 57; Nyektorzy
slyvbovaly (obtulerunt) srebro, złoto, dary
vyelyky Rozm 23; Bom offyarovala y slvbovala
mą dzyevycztvo y czystotą bogv wschechmogączemv (virginitatem deo vovens obtuli) ib. 50;
~ o coś: Ysze Jaszek Radło s łanem ne vmawali any szlubowali za swa bracze o woytowstwo scoczske, by go *a tho ne meli Yana gabacz
1403 RtGn nr 127; Jaco czszo *slupowala
Margorzatha s łanem o dzedzino, to mu
*wscrauala na to cupo, czso mu obeczala 1407
Kal nr 271; ~ za coś: Jacosm ne ślubował
Jacuboui za skoda, *kedimsm gy po mem
possels<t)we sslal 1387 Pozn nr 24; Jakom
Dobrogostoui ne slubouala sza nigedna *schodo,
kedim kaszala v<z>oncz po ueszczi 1393 ib.
nr 170; Jaco Hanka ne ślubowała... za *penocze
Grimcze ani potem ne płaciła s tich penodczi
płatu Grzimce 1395 Kościan nr 75; Jaco Sczepan
ne sluboual Piotraszewi za zito za scoda 1397
Pozn nr 333, sim. 1403 JA VI 208, 1422 Kal
nr 673; Jacosmi Maczkowi szolteszkemu listowi
myr dayali y zan ślubowały 1403 JA VI 208;
~ z inf.: Czo yest ślubował Chwalislaw s oczcem
dzewcze sza posag dacz, tho yest szaplacil 1401
Kai m 36; Yacom ne slubowol (pro ślubował)
rokem abybicz (pro odbicz) Micolaya o kmecza
1404 KsMaz I nr 449; Iacom ya ne ślubował
Falislawowi dw (leg. dwu) copu rszi za paropka
zaplaczicz 1406 ib. nr 759, sim. 1420 Kościan
nr 778; Yaco ne ślubował kmothouiczem...
zaplaczycz dw (leg. dwu) krowu... przed panem
woyewodą 1417 Pozn nr 926; Yakom tego lista
tobye nye ślubowała wroczycz any go mam 1419
Pyzdr nr 600; Ya thake slubuyo thwey mylosczy
ne zapomynacz ca 1428 PF I 481, sim. 1455
M M Ae XVI nr 522; Za yąsz (sc. dziedzinę)
Grzegorz szescządzesząth nathemyescze zapla-

czyl, ostateczne pyenyądze na pewne roky
szlvbvyącz (Dział 26: slubyl) zaplaczicz (promittens se soluturum) Sul 37; ~ ze zdaniem:
Iaco Marek ne ślubował Micolaiewi, abi se mu
ne stal gwal<t> za karbano w gego dzedzine 1402
Pyzdr nr 169, sim. 1405 Kościan nr 282; Acz
gich mocz padnye w twey gnyewywoscy, gysz
slyvbuiv (promittunt), ysze chczo rozruszicz
two swyocz BZ Judith 9, 11; Ja mv slubvyą
(compromitto) pod moya rolą..., ysz mv chcza
zaplaczycz OrtOssol 101, 4, sim. OrtMac 138,
sim. Rozm 514; Archelaus... rzeki, yschby tesch
chczyal panovacz nad żydowską zyemya...,
slyvbvyącz (promittens), ysby po oyczv chczyal
bycz lyepschy na nye Rozm 111; Myły synkv,...
slubovalesz, yschbych była pełna mylosczy
ib. 502.
2. ślubować się *połączyć się, zjednoczyć się,
se coniungere, se consociare: Bodzem *dobrze
s wamy mocz syo szlubowacz (in hoc valebimus
foederari), acz bodzeczye chczyecz obrzezowacz
koszdego pacholyka BZ Gen 34, 15.
3. 'zawierać związek małżeński, matrimonium
inire : Slubowacz nubere 1434 PF V 31; Femina
dum nubit, gl. desponsatur, copulatur, traditur
slubuye, furi, vicinia gaudet 1466 R XXII 13.
Ślubowanie cobietnica, przyrzeczenie, zapew
nienie, promissum, fides : Wszitci, ktorzi mogły
rozumyecz,... slyachcyczovye gich a gisz przichodzily ku slyvbovanyv (ad pollicendum)
a ku przisyoganyv, abi chodziły w zakonye
bozem BZ Neh 10, 29; Tho szlubowanye (promissionem, OrtOssol 56, 4: szlubyenye), czo
ta pany wysznala przed gaynym szadem, to
muszy ona dzyerzecz OrtMac 71, sim. ib. 141,
OrtOssol 103, 4; Azaly nye ma o tho szlubowa
nye (de promisso) odpowyedacz? OrtOssol 57, 2,
sim. ib. 95, 3, OrtMac 72; Zapowyedanye, czo
czyny przyszaszny woyth..., y gednanye, y zlvbowanye (promissiones), czo szye przed nym
stanye..., czokoly wyszna, to ma mocz OrtOssol
101, 1, sim. ib. 103, 4, OrtMac 137. 141.
Śluczny cf. Śliczny
(Ślusarski) Ślosarski *używany do pracy wyko
nywanej przez ślusarza, qui a fabro claustrario
usurpatur : piła ślosarska 'narzędzie do obra
biania metali, pilnik ślusarski, lima, instrumentum
ad metalla polienda aptum: Pylą szlyoszarska
lima ca 1500 R XLVII 355.
(Ślusarz) Ślosar, Ślosarz 'rzemieślnik wyrabia
jący zamki, klucze itp. drobne przedmioty z me
talu, faber, qui res minutas e metallo conficit,
imprimis faber claustrarius : Famosus slosarz,
civis in Halicz 1444 AGZ XII 126; Martinus
domum ipsius... resignauit Iacobo slossar 1448
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Przem II nr 404; Quod Iacobus slossar dabit
vnam marcam Martino ib. nr 409; Slosar serator
1463 P F Y 12; Symag, slossar de Trzebicza 1490
Li biur nr 8530.
5
Śluzne cf. Śluźne
Śluźne czy Śluzne 'opłata za użycie czy ko
rzystanie ze śluzy, pecunia, quam qui catarracta
utebatur, sohere debebaf: Totam decimam in
eodem molendino dedimus et donavimus. Item
medietatem omnis decimae, aąuatici thelonei 10
et *slussznye (1408) 1596 KodPol II 822.
Śmiać się fo r m y : praes. ind. 2. sg. śmiejesz
XV p. post. R I s. XLIII; 3. sg. śmieje XV med.
Lent; 2. pł. śmiejecie XV med. R XXII 236;
~ part. praes. act. adi. śmiejąc Gn 182b; ~ fut. 15
2. pl. m. będziecie śmiać XV med. R XXII 238;
3. pl. m. będą śmiać FI i Pul 51, 6; ~ praet. 1.
sg.f. śmiałaśm BZ Gen 18, 15; 2. sg.f. -ś śmiała
B Z Gen 18, 15; 3. sg. m. śmiał Rozm 100. 142;
/ . jest śmiała BZ Gen 18, 13; 3. pl. m. śmieli 20
1453 R XXV 209; ~ pląperf. 3. sg. neutr. jest
było śmiało Gn 4b; ~ condit. 3. sg. neutr. by
śmiało 1464 Wisi nr 783.
Z n a c ze n ia : 1. 'odpowiednim głosem a. mi
miką objawiać wesołość, radość, radować się, 25
weselić się, ridere, laetan : Isczy dzeczothko...
gestcy ono bilo przeth svo milo mathko płakało,
allecz f krolefstwe nebeskem przed svoth<y>my angoly gestcy szo ono było smalo Gn Ab;
Yszemcy ga bil vydzal vasze angoly placzocz 30
a dyabli szo smegocz Gn 182b; Nyedi plącze,
alye szan nydi nye zmeye (numąuam risit)
XV med. Lent; *Bydawam, gischsyą smyegeczye,
bo badzeczye placacz XV med. R XXII 236;
Blogoslawyeni, gisch placzeczye nynye, bo syą 35
bądzeczye smacz (ridebitis Luc 6, 21) ib. 238;
Czy, czo gy krzyzovaly, Zydovye szya szmyely
1453 R XXV 209; Przecz syo gest Sara smyala
(risit)? B Z Gen 18, 13; Przala Sara rzekocz:
Nye szmyalasm syo (non risi)... Y rzeki gest 40
pan bog: Nye tak, alesz syo smyala (risisti)
ib. 18, 15; Szyercze bhi szyą moye szmyąlo,
gdibhi yaky wązel po brząnku wydzyalo peln
1464 Wisi nr 783; Smyegessz syą rzeczy ktorego
klamcze a wyessyolesz z rzeczy gego (ridens 45
et gaudens de verbis iaculatoris) XV p. post.
R I s. XLIII; Teze myły Iesus kyedy myal
dzyeszyacz lyat, tedy szye nygdy nye smyal
(ridere numąuam aliąuid postea consuevit)
50
Rozm 100, sim. ib. 142.
2.
'drwić, szydzić z kogoś, deridere, cavillari : Vsrzo prawdziwi y bodo se bacz, y nan se
bodo smacz (super eum ridebunt) FI 51, 6,
sim. Pul.
Cf. Naśmiać się, Ośmiać, Pośmiać (się), 55
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Rozśmiać się, Zaśmiać się, Naśmiewać (się),
Pośmiewać (się)
Śmiady cf. Śniady
Śmiałość, Śmiełość fo rm y : n. sg. śmiałość
Sul 6. 31. 41, etc.; ~ g. sg. śmiałości Sul 48,
ca 1470 MamLub 158; ~ ac. sg. śmiałość XV
med. RRp XXIV 361, 1456 ZabUPozn 117,
De morte w. 136, etc.; ~ i. sg. śmiałością
1413—4 JA XIV 503, Sul 25. 31, etc.
Z n a czen ia : 1. 'zaufanie we własne siły,
pewność siebie, odwaga, męstwo, fiducia sui,
fortitudo, \irtus*: Quia si Xm regem et dominum
oportuit pati et ita intrare in gloriam suam
(Luc 24, 26), quam fiduciam, smaloscz, habemus
nos intrare sine labore! XV med. RRp XXIV 361;
Szmelosczy presumpcionem 1462 R XXV 269;
Aszasz nye czytał szwyathych zyvothą..., yako
panny mordovano,... okruthnemy draczacz
makamy, *targono gye osszakamy. Ya szya
themv dzyvovala, gdym w nych tha szmyaloscz
vydzala De morte w. 495; Animositatis vdathnosczy aut smyalosczy (nam qui sine timore est,
non poterit iustificari, iracundia enim animosita
tis illius subversio illius est Ecclus 1,28) ca 1470
MamLub 158; Fiduciam smyaloscz, smaloscz XV
p. post. JA X I I 143; O Ianye, s którą smyalosczyą
smyesch podnyescz oczy tvoye kv dzyevyczy
blogoslavyoney? Rozm 554; ~ Tegdi o przerzeczoney dawnosczy nye ma bycz smyaloscz albo
nadzyeya, albo domnymanyee (tunc de ipsa
praescriptione minime praesumat) Sul 110.
2.
'pozwalanie sobie na zbyt wiele, nadmierna
pewność siebie, zuchwałość, bezczelność, nimia
fiducia, audacia: Smyalosczo smalo 1413—4 JA
XIV 503; Bo potrzebuge cząnstocrocz szmya
loscz (audacia) przewrothnich,... bichom vyną
pomsti przestampczom wstawiły Sul 6, sim. ib.
31. 41, XV med. RRp XXIII 279; Paknyąly
ktho... kthorą szmyalosczą (praesumptione)
a przezvmnosczą wnycz szmyaal Sul 25, sim. ib.
31. 86. 96, Dział 13. 19,1484 Reg 724; Nyektorzy
s gych szmyalosczy (de... audacia, Dział 38:
swą smyalosczą, sim. ib. 57) wyele mnymayącz..., wchodzą... w gaye cvdze przes
voley pana gych Sul 48; Ubi enim non est humilitas, magnitudo animi vecors audacia, gl. presumptuositas szmyaloscz, est, similiter autem
avaricia et intemperancia XV med. RRp XXIII
279; Ewa szya vlakomylą, szmyaloscz vczynylą
De morte w. 136; ~ 'nadmierna, zuchwała
ciekawość, nimia curiositas5: Schmyalosczv curiositate (alii nulla curiositate videant, quae sunt
in sanctuario Num 4, 20) 1471 MamKal 39;
~ (o jednym z grzechów przeciwko duchowi
świętemu, wynikającym z zuchwałej ufności
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w miłosierdzie boże): Smaloscz presumpcio
XV p. pr. M P K JII 312; Quartum (sc. peccatum
contra spiritum sanctum) est pressumpcio
de bonis operibus, id est szmyaloscz kw szlemy
1453 RRp XXIII 298; Per hoc Christus voluit 5
tollere a peccatoribus desperacionem et a iustis
presumpcionem szmyaloscz 1456 ZabUPozn 117;
Que confessionem impediunt, ut presumpcio,
smaloscz a douffane, diuine misericordie 1461—7
Serm lOOr, sim. XV p. post. JA XII 145; Pre 10
sumpcio, smyalloscz, et patet..., ąuando aliąuis
confidens de gracia dei presumit malum facere
M W gl. 63.
Śmiały f o r m y : n. sg. m. śmiały XV ex.
MPKJ II 326; /. śmiała XV in. R XXIV 64; 15
~ i. sg. m. śmiałem XV ex. Zcib 526; /. śmiałą
1413—A JA XIV 503; - n .p l śmiało X V p. post.
PF V 64.
Z n a czen ia : 1. fodważny, nieustraszony, męż
ny, fortis, impa\idus : Nunąuam enim est ouis 20
ita audax, smala, quia ad lupum transiret
XV in. R XXIV 64; Per equm intelligitur
robustus, smyali, miles Xpi, qui glorificat et
portat dominum in corde et corpore suo XV
25
c*. MPKJ II 326.
2.
rnierozważny, nieprzemyślany, zuchwały,
temerarius, a u d a x Smyalosczo smalo 1413—4
JA XIV 503; Temeraria esse (sc. iudicia) szmale
bycz XV p. post. PF V 64; Temeraria violencia
30
vlg; szmyalem gwałtem XV ex. Zab 526.
Śmianie 'objawianie odpowiednim głosem a. mi
miką radości, szyderstwa itp., risuś*: Odzenye
czelnee a smyanye vstnee vkazvio, czso w sierczy
iest Gloger.
Śmiara fo r m y : n. sg. śmiara FI 9, 18, FI 35
i Pul 61, 5. 70, 6, etc.; ~ g. sg. śmiary Rozm 19.
558. 645. 671. 672; ~ d. sg. śmierzoPuł 128 arg.,
Rozm 19. 686; ~ ac. sg. śmiarę FI i Pul 9, 12.
21, 22. 24, 19, etc. etc.; ~ v. sg. śmiaro Rozm
532; ~ i. sg. śmiarą Rozm 403. 559. 844; 40
~ /. sg. (we) śmierze FI i Puł 118, 50. 92. 135, 24,
Pul 118 arg. 5.
Z n a czen ia : 1. 'uznawanie własnej niższości,
uległość, pokora, animus humilis, demissus,
humilitas': <Czy)stota, smara, miłowane i m<i- 45
lo)sc boga XIV ex. Pocz 232; Modestia smyara
aut pokora XV p. pr. Zab 519; Ssmyara (humili
tas) a pycha byzkvpya przes dwye krzydlye...
wyobrazzony so XV med. MPKJ V 432; Czerkew przeczyw przeszlyadnykom cznotlywych 50
molwy, napomynayocz nas ku smyerze Puł
128 arg.; Humilitas, mansuetudo smyara XV
p. post. R XXV 268, sim. Rozm 189; Napomynaly yą czystotą, czyrpyenye, smyarą (humili
tatem) chovacz Rozm 14, sim. ib. 186. 402; 55
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Przynyesly... yedno dzyeczyą barzo nadobne
y szylno szmyerne, yze yego smyary y yego
kraszy, y tes yyelykye pokory nygd vypovyedzyecz nye może ib. 19; Bo czlovyek vpadl
v grzech przez pychą, yną drogą yma szye
yroczycz v krolevstwo, toczvsch szmyarą ib. 403,
sim. ib. 559; O nova y nyeslychana smyaro
(o nova et inaudita humilitas)! ib. 532; Czerny
syyathy Yan pyschącz evanyelya nygdy szye
ymyenyem nye myny ? K temv odpoyyeda
svyaty Augustyn, yze to czyny dlya yyelykey
smyary ib. 671, sim. ib. 672; Bo ten, przez
ktoregosch yest svyat styorzon,... szmyerze
radnyey chczyal nass navcz<yć> ib. 686, sim.
ib. 19.
2. ccierpliwość, łagodność, patientia, lenitas :
Smara (patientia, Puł: *czyprlywoszcz) ybogich
ne zginę do concza FI 9, 18, sim. FI i Puł 61, 5.
70, 6; Pacienciam, gl. paciencia, id est smara vel
czirpliwoscz, fratres, habere contendite XV med.
R XXIV 363; Duodecima Stella et vltima, que
splendet in corona huius yirginis, est paciencia
smyara, czyrpyetlywoscz XV med. SKJ V 274,
sim. Rozm 513; Teth wykłada szye dobre albo
wyczysznyenye, bo tu molwy o szmyerze, yaz
wyczyska smętek y dawa w troskach wyesszyelye
Puł 118 arg. 5; Kyedy (pro tedy) myły Iesus na
szmyara svey syyątey mylosczy, na smyarą
svyątosczy mylosczy posadzyl Iudasza myedzy
sobą a swą matką Rozm 517, sim. ib. 535. 558.
596. 637. 683; Myły Kristus tego sługą vzdrovyl... na przykład smytiry y yego czyrpyenya
a tez dobrovolnosczy, którą myal kv svem
nyeprzyaczyelom ib. 645, sim. ib. 558; Ym byl
mocznyeyschy (i-c. Jesus), thym czyrpyąthszy na
przykład nam, abychmy go tern czyrpyenym
y tą smyarą naslyadovaly ib. 844; ~ Szczostne
poydzi y croluy prze prawdo y smaro (propter...
mansuetudinem), y prawodo (pro prawoto)
FI 44, 6, sim. Puł, sim. FI i Puł 131, 1.
3. fponiżenie, utrapienie, niedola, dignitas
alicuius imminuta, molestia, res adversae, afflictatw : Smiluy se nade mno, gospodne, widz moio
smaro (humilitatem) od neprzyaczelow mogich
FI 9, 12, sim. Puł, sim. FI i Pul 21, 22. 24,19, etc.;
Ne otewraczay czloweka we smaro (ne avertas
hominem in humilitatem) FI 89, 3, sim. Puł;
Ta mo vczeszyla so we smerze (in humilitate)
mogey, bo słowo twoge szywylo gest mo FI 118,
50, sim. Puł, sim. FI i Pul 118, 92. 135, 24;
~ 'znużenie, lassitudo’ : Bo nadydze *symara
(mansuetudo) y pokazneni bodzem FI 89, 12,
sim. Puł.
Śmiatana cf. Śmietana
Śmiatanka cf. Śmietanka
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Śmiech f o r m y : g. sg. śmiechu 1449 R XXV
165, XV med. S K J l 76, XV ex. ib. 143; - d. sg.
śmiechowi 1471 MamKal 294, XV
&K7 I
143; ~ ac. sg. śmiech FI i Puł 2, 4, XV raerf.
R XXII 245, BZ Gen 21, 6, etc.; ~ i. sg. śmie 5
chem XV p. post. R I s. XLIII; ~ /. sg. (w)
śmiesze Sul 17; ~ n. pl. śmiechy XV med.
Zab 513.
Z n a c z e n ia : 1. 'żart, zabawa, figiel, iocus,
lusus, facetia : Davam szya vynyen bogv 10
*wszechmogocemv s pyączy szmyslow czyala
mego grzessnego, czom szgrzessyl yydzenym,...
dotknyenym albo *szmyecham, clamem, sdradv
Spow 3; Wisznaaw szą kogo w szmyesze (in ioco)
alybo w gygrze vranycz, kv doszyczvczynyenyv 15
ma bycz oszandzoon Sul 17; Ludus, spectacula
szmechy, gygry, mamoscz XV med. Zab 513;
Rzekła Sara: Szmyech my bog vczynyl (risum
fecit mihi), bo ktokoly to vsliszy, bodze syo
mnye naszmyewacz BZ Gen 21, 6; Slovą 20
roszmagythe albo szmyechovy godne (verba...
risui apta) nye movycz, szmyechv vyelkyego
(risum multum) albo sbythnyego nye slvchacz
XV
SKJ I 143.
2.
'naśmiewanie się, drwiny z kogoś, deri-25
sio, illusio : Schmyechovy ostentui (war. lub.:
ostentui, w poszmyech, id est derisioni; rursum
crucifigentes sibimetipsis filium dei et ostentui
habentes Hebr 6, 6) 1471 MamKal 294; Zlą zoną
lepyey smyechem (riso) nyzly kigem karzy XV 30
p. post. i? I s, XLIII; *Przykazali (sc. Piłat),
aby gy (sc. Jesusa) *na ssmyech oblyeczono
v to yste odzyenye pavloczyste Rozm 828;
~ walanie śmiechu: Nec nominetur in vobis...
aut turpitudo, aut stultiloąuium, aut scurilitas, 35
gl. id est iocularitas, que ad‘risum solet mouere
wolanye (pro walanye) szmyechu, klamlywoscz
(R XXV 165: szła mova, valanya smyechv), que
ad rem non pertinet (Eph 5, 4) XV med. SKJ
I 76; ~ walać, zwalać śmiech, śmiech walać 40
'drwić, szydzić, illudere, deridere aliąuem :
len przebiwa na nebesech, pozmeie se gim y gospodzin zwala smech w nich (subsannabit eos,
Puł: s nych) FI 2, 4, sim. Puł; Bo zadni pocorni
nye gest przes nądze, acz niczs, ale smyech 45
ss nyego walayą any go dbayą XV med R XXII
245; Svyąthy Yan... yydzyal..., yako y (leg. ji,
sc. Jesusa) mączyly,... nasmyevayącz szye
yemv, valayącz ss nyego szmyech Rozm 676;
~ uczynić w śmiech 'wyśmiać, odrzucić, deri 50
dere, reicere’: Vczynylysczye w szmyech kassn
boga (irritum fecistis mandatum dei Mat 15, 6)
prze vasche przykazanye Rozm 355.
Śmiechnąć cf. Uśmiechnąć się
Śmiechowisko 'żart, figiel, iocus, facetia: 55
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In facetiam smechowysko ca 1450 PF IV 571.
Śmieci pl. tantum 1. 'odpadki, resztki, pozo
stałości, nieczystości, purgamenta, ąuisąuiliae,
sordes : Smyeczy purgamentum (tamquam pur
gamenta huius mundi facti sumus I Cor 4, 13)
ca 1470 MamLub 281; Smyecy rudia XV p. post.
P F V 9; Szmyeczy scops ca 1500 Erz 97; Szmyeczy scobs ca 1500 R XLVII 354; ~ na śmie
ciach 'u siebie, w swoim domu, na swoim gospo
darstwie, domi suae: Iste equus est procreatus
in domo mea sive vlg. na smeczach 1402 KsMaz
I nr 195.
2.
'najlżejsze cząstki mąki osiadające przy
przemiale na ścianach młyna, pyl mączny, farinae
pulvis tenuissimus, qui in parietibus molae consid if: Quod... Nicolaus et posteri sui de ipso
molendino omnes pulveres et purgaciones, que
fiunt circa lapides molares vel in pariete,
que vlg. szmyeczy dicuntur, sine divisione et
diminucione aliqua... hereditarie possidebunt
(1341) XV DokMp IV 68.
Śmieć fo rm y : praes. ind. 1. sg. śmiem 1400
Kościan nr 159, 1424 Msza III s. 66, XV med.
SKJ I 65, etc.; śmim Rozm 500; 2. sg. śmiesz
OrtOssol 41, 2, Rozm 554. 682; 3. sg. śmie 1442
StPPP II nr 3053, XV med. SKJ I 65, BZ
Num 24, 9, etc.; śmieje Sul 31, ca 1470 MamLub
164; 1. pl. śmiemy 1424 Msza III s. 63, sim. VI.
VII. XII. XIV, OrtOssol 39, 3; śmimy Rozm 647;
3. pl. śmieją Gn 11 b, Sul 31, 1500 ListTat 174,
Rozm 726; ~ imper. 3. sg. śmiej Sul 9; 3. pl.
śmiejcie Sul 8; ~ part. praes. act. adv. śmiejąc
1466 RRp XXII 16, X V p. post. RRp XXV 179;
~ inf. śmieć Sul 9, Dział 34; ~ fut. 3. sg. m.
będzie śmiał Sul 8. 28. 96. 103; będzie śmieć BZ
Lev 26, 37; ~ praet. 1. sg. m. śmiałem 1456
Msza VI s. 264, sim. XIV; /. śmiałam Rozm 106;
-m śmiała Naw 82; 2. sg. m. -(e)ś śmiał Rozm 621.
733; 3. sg. m. śmiał 1394 HubeZb 69, Sul 25. 99,
etc.; f . śmiała Sul 99; 1. pl. m. -smy śmieli
Rozm 93; 3. pl. śmiały Rozm 124; m. śmieli 1407
JA X 389, Rozm 94. 95, etc.; neutr. są śmieli BZ
Gen 35, 5; śmieli Rozm 468
condit. 2. sg. m.
-by śmiał B Z IV Reg 18, 20; 3. sg. m. śmiałby
Sul 96; -by śmiałby Sul 96, Dział 18, 1498
MacPraw VI 272; (-)by śmiał FI i Puł 9> 41,
Sul 28. 31, etc.; 1. pl. m. bychom śmieli 1413—4
Msza I s. 263, sim. VIII; 3. pl. m. -by śmieliby
Sul 31; -by śmieli Sul 27, Rozm 139.
Z n a czen ie: 'mieć śmiałość, odwagę, nie lękać
się, pozwalać sobie, też móc, zdołać, audere,
non metuere, etiam posse, mlere: Iaco Sandziwog daw Jacubowy rok i odbył gy oth prawa,
a potem ku praw (leg. prawu) ne smal 1394
HubeZb 69; Ausa, gl. sc. presumens szmyeyącz,
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videre diem 1466 RRp XXII 16, sim. XV p. post.
RRp XXV 179; Ale by smyal, rad by vczynyl
et in reąuie stimulabitur (est qui vetatur peccare
prae inopia et in reąuie sua stimulabitur Ecclus
20, 23) ca 1470 MamLub 165; Zezgly {sc. dzieci)
sobye svknye a nye smyaly do domv, alye
stały na vlyczy placzącz Rozm 124; Chczyal
y (leg. ji, sc. św. Jana) rad zabycz, alye nye
smyal przed ludem (timuit populum Mat 14, 5)
ib. 346; Chczyely y {leg. ji, sc. Jesusa) vchvaczycz, alye nye smyely przed lyvdem (timuerunt
turbas Mat 21, 46) ib. 455, sim. ib. 450; ~ z inf.:
Ne smem prziszoncz 1400 Kościan nr 159,
sim. Naw 116, Rozm 69; Allecz kasznodzege szo
sly, presto ysczy ony o gich {sc. panów) sloscz
ne szmego karacz ge Gn llb , sim. Rozm 726;
Sodzy sirocze y cychemu, iszbi wocey ne smal
wiszicz se (ut non apponat ultra magnificare se)
czlowek na zemi FI 9, 41, sim. Pul, sim. Sul 31,
Dział 37, etc.; Gysz gy s prawem milowacz
gymely y wszegdi gego nogy czalowacz, nyne gi
smely wkrizowacz 1407 JA X 389, sim. Rozm
94. 95. 183, etc.; Przykaszanym sbavyonym
vpomyenye[nye]ny... bychom szmyely {Msza
III. VI. VII. XII. XIV: szmemi) <mowycz>
(audemus dicere) 1413—4 Msza I s. 263, sim.
VIII; Jze Maczek... ma skody tele, nacz smye
przisancz 1442 StPPP II nr 3053, sim. BZ Num
24, 9, OrtMac 70, etc.; Czassu, kthorego szandza
sandze na sąnd, nye szmyeycze prócz pozwv
przistampicz (si quis... intrare praesumpserit)
Sul 8; Ktho gynako przystampycz bandze szmal,
wyną... bancz... skaran ib., sim. ib. 96. 103;
Woźni... prócz przykazanya sąndzego... pozwv
czynycz nye ma szmyecz any szmyey (non
praesumant) Sul 9; Paknyąly ktho... k temv
myesczy... wnycz szmyaal (si quis... prae
sumpserit) Sul 25, sim. BZ Jos 6, 1, XV p. post.
R XXV 180, etc.; Vstawyami, abi... slvzebnyczy... przes ossobnego sandzey przykazanya
kthorego pozwv czynycz nye szmyely (quod...
non praesumant) Sul 27, sim. Rozm 139;
Wstawyamy, aby... kaszdi... do sąndv przycz
nye szmyaal (quod... non praesumat), gysz
bąndzely przecywko themv szmaal (si... prae
sumpserit) vczynycz, wynąą... maa bicz skaraan
Sul 28; Kdi ktho mało wazząącz naasz sząnd
myecz alybo noosz szmyeye (ubi... praesumpse
rit) wyyaacz Sul 31; Cząndzacze... dopusczaacz
szą wyelkego szmyeyąą (praesumunt) drapyeszstwa ib., sim. 1500 ListTat 174; Paknyąlibi
sąndza alybo kthorzy gyni... drapyeszthwo
czinycz smyelibi (quod si... praesumpserint),
vstawyamy Sul 31; Pakly pan wsy... tego tho
sbyeszcząn odeymaćz smyalbi (si... praesumpse-

rit) Sul 96; Paklibi... ten isti gwaltownik tego
tho czlowyeka sbyeząnczego... odyemacz smyal
bi (si... defendere praesumpserit) ib., sim.
Dział 18, 1498 MacPraw VI 272; Gdzesz tam
[cz]czy ysczy przissyangayanczi albo przissyąngayancza... crzizą dothknącz nye smyal albo
nye ssmyala (ubi... crucem tangere neąuiebat)
Sul 99; In quo quis audet, gl. sc. gloriari, w czem
ktho szmye sze chwalicz..., audeo et ego
szmyeem ya (II Cor 11, 21) XV med. S K J I 65;
Strach boży vderzy na wszitka myasta, yze so
nye szmyely (non sunt ausi) gydoczich sczygacz
BZ Gen 35, 5; Nizadni z wasz nye bodze smyecz
(nemo... audebit) syo przecziwicz nyeprziyaczelom BZ Lev 26, 37; W kogo vfasz, abi
szmyal (ut audeas) syo przecywycz? BZ IV Reg
18, 20; Na to prószymy waszey navky, bo my
nye szmyemy (non audemus) na lawyczy w szandze szyedzyecz OrtOssol 39, 3; Smyeszly (si..l
audet, OrtMac 47: szmye-ly) szyą pusczycz na
Warszą? ib. 41, 2; Przyacze czala y krwye pana
naszego Chr<ysta>, yesz przyacze yą szmyalem
(praesumo, Msza XII: *szmalym, III: smeem)
przyacz, nye badz mye na szad y na pothapyenye
1456 Msza VI s. 264, sim. XIV; Vstawiamy,
abi nye mogli wyączey smyecz zbyeszecz
Dział 34; Nye smyege veretur (si... vetetur
peccare Ecclus 19, 25) ca 1470 MamLub 164;
Yakom ya przed czya szmyala wnydz w thwoy
dom modlythwy? Naw 82; Mlothem moye
pyrzszy bygyv, dusza nye szmye vynycz szygyy
SkargaPłoc w. 46, sim. ib. w. 50; Myśmy stacz
nye mogły any smyely (non audemus) Rozm 93;
Alyem szye czyebye lyekla y nye smyalam
yego chovacz ib. 106; Vyelye kxyazath zydovskych ven vyerzylo, alye przed lycemyernyky
nye smyely yavnye movycz (non confitebantur
Jo 12, 42) ib. 468; Nye *sznym gnyevacz
oycza mego ib. 500; O Ianye, s którą smyalosczyą smyesch podnyescz oczy tvoye kv dzyevyczy? ib. 554, sim. ib. 682; O przekląty zdraycza,
czemvszye {leg. czemuś sie) smyal tknącz oblycza
Iesucristovego ? ib. 621; Mogły bychmy y {leg. ji,
sc. Jesukrysta) dobrze vmorzycz, ale tego nye
smymy vczynycz ib. 647; Którą schalonosczyą
czynyl, yzesz smyal o nych movycz przed nymy?
ib. 733. \/
Śmiele 1. 'bez lęku, odważnie, sine mętu,
fortiteP: Owa bog zbawycel moy, smele bodo
czynycz (fiducialiter agam Is 12, 2) a ne bodo
se bacz FI Is 2, sim. Pul; Dixit {sc. asinus)
intrepide szmyele 1466 R XXII 15; Smyele
confidenter (ingressi sunt urbem confidenter
Gen 34, 25) ca 1470 MamLub 15.
2. 'zuchwale, audacteP ; Movysz my tho tako
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szmyelye De morte w. 254; Kto yest ten tako
moczny na nyebye, yze smyal przeczyv naschym
bogom tako smyelye swa rąka *pogyącz
(qui sit ausus ... manum ... elevare) ? Rozm 92 ;
Iacz movya, yze taczy, którzy tako smyelye
kogo smyeyą ossądzycz, yzecz ssą gorschy
Cayphascha ib. 726.
Śmielnik cf. Śmilnik
Śmielność 'nadmierna pewność siebie, zuchwa
łość, nimia fiducia sui, audacia : Smelnoscz
presumpcio M W gl. 68.
Śmiełość cf. Śmiałość
Śmierć, Śmierzć, Śmirć, Śmirzć f o r m y :
n. sg. śmirć De morte w. 322; śmierć Gn 178 a,
FI i Pul 33, 21, BZ Ruth 1, 17, etc.; ~ g. sg.
śmirci Kśw cr 22, 1469 ZapWarsz nr 2935,
1472 ib. nr 3054; śmierci 1395 PKKr I 242, 1399
HubeZb 108, Gn 173b, etc. etc.; śmirzci 1461
ZapWarsz nr 1014; ~ d.sg. śmierci Błaż 322, XV
med. R XXV 153, OrtOssol 72,1, etc.; ~ ac. sg.
śmirć Kśw ar 12, XV in. ModlJag 36, \MFhZap1473 Czrs s. LXXXVIII; śmierć
Gn 178 a, Bogur B—F, 1402 Pozn nr 710, etc.
etc.; śmierzć ca 1431 Msza XII s. 223; ~ v. sg.
śmirci De morte w. 145; śmierci ca 1420 RRp
XXIV 83, De morte w. 113; ~ i. sg. śmiercią
Gn 12a, 1403 Pozn nr 559, 1407 HubeZb 87,
etc. etc.; ~ l. sg. (po) śmirci Sul 74, 1452
ZapWarsz nr 931. 932, etc.; śmierci 1393
Pozn nr 154, 1394 HubeZb 70, 1396 Pozn nr 192,
etc. etc.; ~ ac. pl. śmierci Rozm 11A. ~ Nie
zawsze grafika pozwala na ścisłe rozróżnienie
form z -r- i -rz-.
Z n a c ze n ia : 1. cskończenie, utrata życia,
zgon, wyjątkowo pozbawienie kogoś życia,
mors*: Jako Zofszka ne v<zi)ola 20 griwen
dzedziczn<ych> penondzi po szmerczi swe<go
męża) 1393 Pozn nr 154, sim. 1394 HubeZb 70,
1396 Pozn nr 192; Iaco praue wemy..., esz
Katherina bila [t] w trzimanu do szwe szmerczi
dzedzini 1395 PKKr I 242, sim. 1408 Kał nr 296,
etc. etc.; Eze Scorczina ne ma smerczi od Yana
1399 HubeZb 108, sim. 1400 Pyzdr nr 128,
1405 Pozn nr 776, 1407 Kał nr 208. 218; A chocz
gest ogon? Gedno pamocz smercy Gn 173b;
Smercz y tesze moka svotego Potrą gestcy szo
ona była mocze miłego Xpa pryrofnala Gn 178a;
Smercz (mors) grzesznich nagorsza FI 33, 21,
sim. Pul; Swyątha M aria,... módl sy<e> za
namy grzesznymy nynye y czasu smyerczy
naszey Zdrów 12. 16; Jaco Czestko mego masza sabil y ot yego ranku smercz ma 1404 RtGn
nr 107, sim. 1402 Pozn nr 710, 1406 Kał nr
168; Dzisia smirc, yozs newasta zadała (mortem, quam femina intulit), yest newasta oddaliła
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XV in. ModlJag 36; Yensze... prze szmerzcz
(per mortem, Msza III. VI. XIV: szmercz)
twoyo swath vszyvylesz ca 1431 Msza XII s. 223;
Przed ssmyerczyo (antę mortem) nye slyadowal
zzywota swyotych XV med. MPKJ V 428, sim.
OrtOssol 97, 3, etc.; Syroczsthwu dzeczy...
doradzicz laskawye ządayącz, yesz nyegdy...
sz przygody smyerczy {sc. oćca) ostayą (sc. bez
opieki, mortis casu relinquuntur) Sul 75;
Smyerczy necis XVp. pr. R X V I350; We szmercz
in perniciem XV med. R XXV 159: Truchl
ge<śm> [...], dokod mo szmerczo ne wykupyo
grzesznych 1451 MacDod 104; Nye bodo,
panye boże, patrzycz na szmyercz dzyeczyoczya
mego (non yidebo morientem puerum) BZ
Gen 21, 16; Vmrzi, dvszo moya, smyercza
sprawyedliwich (morte iustorum)! B Z Num
23, 10; Szały {leg. sąli) rany czyaszkye albo
blyszku szmyerczy {OrtMac 22: rany czyaszkye
albo szmyertelne) OrtOssol21, 2; Kyedy kroi...
kogo... oszandzy ku szmyerczy albo raką
sczyącz ib. 12, 1, sim. Ort Mac 97; Oszandzyly
kroi... albo gynszy pan szwego myesczany<n>ą
albo czlowyeką, ysz gy szkazano na szmyercz
OrtOssol 12, 2, sim. OrtMac 91; Y ak o m ../y a
macz nassza do yey smyrzci dochoval na swey
czaszczy 1461 ZapWarsz nr 1014; Cedis mordovanya, schmyerczi, bicza (Saulus... spirans
minarum et caedis in discipulos domini Act 9, 1)
1471 MamKal 298; Jacom ya nye ranczyl
D orotky..., która była scazana na smyrcz,
na postawyenye 1473 Czrs s. LXXXVIII;
Volalby... smercz ymecz y *podyocz nisly
taka slova... czirpecz 1474 Zab 540; Ienze
odkupyl ze szmierczi ziwot twoy (de interitu vitam tuam Psal 102, 4) M W lOb; Intulisti
sibi Iacobo vulnus lividum..., ipsum Iacobum
collo privari volens al. o smyercz przipravicz
1498 AGZ XV 362; Gdzesz to radoscz przesz
tesknosczy, a wyekvy zywoth przesz smyer
czy XV p. post. SIO cc XXXIV 163; Myły
pąnye,... rącz nąm dącz... przy szmyerczy
dobre szkonanye XV ex. GIWp 30, sim. XV ex.
MacDod 141; Yen {sc. zły dyjabeł) zvyedzye
lyvd zydowsky, aby smyercz my zadały (ut mihi
mortem ingerant) Rozm 166; Bo yschlyschawschy tvoyą smyercz (audita morte tua),...
smączyl szye duch moy ib. 168; Vschlyschącz
zvolyenyczy svego mystrza rostayącz szye s nymy
smyerczyą, stała szye svada myedzy ymy ib. 557:
Iudaschu..., czalovanye<m>... mnye smyercz
opravyasch ib. 619; O przekląty Iudaschu,...
przez snamyą myr<u> obrządzasz smyercz
ib. 620; Vtorego dnya było yyelyke svyato zydoyskye, przetoz szye bały,... aby ny myely
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zavady v <j>ego smyerczy ib. 745; Yze yego
(sc. Jesusa) tu Pylath... nye myenyl, by *byll
krzyw smyerczy ib. 793; ~ ćma, ciemność śmierci
*pogaństwo, paganitaś* (?): In regione ymbre
mortis czyem<n>oscz smerczy 1456 ZabUPozn
100; Oszvyeczycz thy, chtorzy w czyemnoszczyach y ve czmye szmyerczy (in umbra mortis
Luc 1, 79) szyedza EwZam 291; ~ proch
śmierci 'pozostałość z pośmiertnego rozkładu
ciała, reliąuiae corporis mortui : W proch
smercy (in pulverem mortis, Puł: w proch
szmyertny) wwodl ies me FI 21, 16; ~ rana
śmierci 'rana śmiertelna, minus mortiferum :
Serczv memv dayesch raną smyerczy y ydrączenya Rozm 621; ~ skonanie śmierci 'ostatnia
chwila umierania, supremum tempus vitae, tempus
mortis’ (? ): Ya yyerza do skonanya szmyerczy
moyey v boga Naw 140; ~ ~ związki z przy
miotnikami (alfabetycznie): Bo podług ych
zakona smyercz krzyzova była sromotnyeyscha
nade yschytky ganyebne smyerczy Rozm 774;
Myły synkv,... yczyeschy vzdy m ye..., abych
nye yydzyala tvego okrutnego ydrącenya, tvey
gorzkey smyerczy ib. 524; Nye tako, aby tern
myenyl sobye smyercz krzyzoyą, czus ykrzyzovaną, alye yze od poganstva myal ymrzecz
ib. 773; Myeny..., ysz tho dzyeczyą było
żywo, asz ye krzczono... dla nagley szmyerczy
(OrtOssol 76,2: dla naglosczy szmyerczy) OrtMac 103; Od nagley y nyeopatrzney szmierci
raczi nas zascziczicz oczczecz, sin y duch
swioti M W 18 a, sim. XV ex. S K J I 149, De nativ
w. 90; Naglą smyerczya (morte subitanea)
nądznye szy[e]dzyesch Rozm 131, sim. ib. 628;
Nądzna a zlą smyerczyą ymrzesz (miserabili
morte morieris) ib. 140; O smyerczy nyewiądomey Dział 30; Vmrze nyevynna smyerczya
Rozm 726; Tegodlya strach... okropney smyer
czy począla rozvmnoscz roztąpyacz yego ib.
605; Tesz kthorąkole smyerczą przygodną
a nyedom<n>ymalą (morte casuali et inopinata,
Dział 30: smyercz... kromye przycziny) przigodzi szą komv szs tego ziwotha sycz, yako
tho s drzewa spathwszy Sul 41; Począł (sc. Jesus)
smączyen bycz od strachy przykrey szmyerczy
Rozm 594; Yako dzyeyycza Mary a pokorno
prószyła svego syna, by nye chczyal tak sromothna smyerczya ymrzecz ib. 499; Szarzedna smyerczyą potąpimy gy (sc. Jesukrysta)
ib. 515; Czyebye p roscha..., aby mye
wyrwał od skodlywey szmyerczy Naw 184;
A wszakosz przetho raczył szo na then swyath
narodczycz..., aby przes tvo syotho szmercz
medzy bogem oczczem a medzy grzesznym
myr uczynyl 1451 MacDod 105, sim. Rozm 599;
S ło w n ik s ta r o p o ls k i IX
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Ysze... pozzeszcze domow, gymyen... smyer
czą vkrvthną a nyemylosczywą (morte crudeli et
impiissima) mayą bicz mączeny Sul 42; Zabytha
^za bitą-ff smyrcz mv ya othbyyala 1427
ZapWarsz nr 197; Ony sio smerczo *dzyno
Gn 12 a, sim. Rozm 141; Kto bądzye zlye movycz
oyczv albo maczyerzy, vmrze zlą szmyerczyy
(qui maledixerit patri vel matri, morte moriatur
Mat 15, 4) Rozm 355; Zavolaly vschysczy...:
Dostoyen yesth zley smyerczy zabyley (reus
est mortis Mat 26, 66)! ib. 718; ~ swa śmierć
'śmierć naturalna, mors naturalis : Iaco czso
yest Conarsky mesczanom warczskym dal
wyno o głowo newesczo, ta swo szmerczo vmarla,
ale ne zabitha 1407 HubeZb 87; ~ wieczna
śmirć 'potępienie wieczne, poena aeterna, qua quis
post mortem afficitur : Yde tobe crol zbauicel,
izbi nas ot uechne smircy zbauil Kśw cr 22;
/■V/ />j wybrane związki z czasownikami: być ku
śmierci (o chorobie) 'sprowadzać śmierć, mor
tem afferre : Tha nyemocz nye yest kv ssmyerczy (non est ad mortem Jo 11, 4), alye prze
chwalą bożą Rozm 434; ~ (być) krzyw, winien
w śmierci 'być winnym śmierci, być sprawcą
śmierci, morfa noxium esse, culpa morfa teneri :
*Ymya (sc. Żydowie) davacz vyną Iesuszovy
rzekącz, yze on krzyw v yego smyerczy Rozm
125; Bądzyez vynyen v smyerczy tvey zasmączoney matky (tuae dolorosae matri causa mortis
eris) ib. 697; ~ być we śmierci 'być martwym,
mortuum esse : Bo ne iest we smerczi, iensze
bi czebe pomnal (ąuoniam non est in morte, qui
memor sit tui) FI 6, 5, sim. Puł; ~ ciągnąć,
topać k śmierci 'być w niebezpieczeństwie śmierci,
in periculo mortis versan : K smyerczy czągnącz
periclitari (war. kal.: k schmyerczy thopayancz;
cum parturiret Rachel, ob difficultatem partus
periclitari coepit Gen 35, 17) ca 1470 MamLub
15; ~ cirpieć śmierć, śmierć cirpieć 'ponieść
śmierć, umrzeć, mortem oppetere, m o n : A tesz
aczby yąth (sc. zbieg), nygedney smyerczy za to
nye ma czyrpiecz (Sul 60: nye ma bycz... na
szmyercz osządzoni) Dział 61; Bo on byl
baranek czychy a nyevynny czyrpyal szmyercz
(mortem patiendo) Rozm 73; Aza masz od
kogo smyercz (mortem) czyrpyecz? ib. 166;
Bo o taky grzech mvszy snamyenytą smyercz
krzyzovana czyrpyecz ib. 774; ~ cirpieć śmierci
czyjejś 'znieść czyjąś śmierć, mortem alicuius
ferre : Vczynylam szye czarna y szmyada,
kako mogą czyrpyecz szmyerczy szyna mego?
Rozm 527; ~ dać śmierci, dać na śmierć, na
śmierć dać 'skazać na śmierć, morte aliąuem
multare9: Kaszno kasznyl me pan a smerczy
ne da[y]l myo (morti non tradidit me) FI 117, 18,
4
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sim. Pul; Tocz yest czyalo moye, ktorez pod
vyobrazenym chleba vydzyczye, i bądze dano,
czvsch na szmyercz, za vass (Luc 22,19)
Rozm 542; Począly schukacz krzyvego svyadecztva przeczyv mylemv Iesucristoyy, yakoby y (leg. ji rgo’) na smyercz dały (ut eum morti
traderent Mat 26, 59) ib. 713; ~ dochować
śmirci 'żywić, utrzymywać aż do śmierci, usque
ad mortem a l e r e O kthore gymyenye na myą
Paweł żałował ruschaiancze..., tho my oczecz
dal, kthoregom szmyrczi dochował 1469 ZapWarsz nr 2935; ~ dokonać czyjejś śmierci
'doprowadzić do czyjejś śmierci, mortem alicui
ą f f e r r e Yvz mamy Iesusa v rąku, yvzsczy
yąth, a przeto bychmy dokonały yego smyerczy,
podzmy tam, by nass tern vyączey było mączycz
y (leg. ji cgo’) Rozm 663; ~ idzie komuś ku
śmierci 'czyjaś śmierć się przybliża, mors alicuius
appropinąuaf: Namyleyschy nasch opyekalnyk
sylno v trudney nyemoczy leży a ydzye yemv
ku szmyerczy Rozm 145, sim. ib.; ~ ić ku śmier
ci, na śmierć, we śmierć, na śmierć ić 'iść na
stracenie, ire ad mortem : Gotowcyesm gydz nye
telye w cyemnyczo, alle y we smyercz Blaż 321;
Myły synkv,... yczyeschy vzdy mye, gdy
chczesch ydz kv smyerczy Rozm 524, sim. ib. 599;
Nyebyeszky oczyecz mylczy, syn ydzye na
szmyercz ib. 527; Bom gotow za czye ydz
v yaczstvo y v czyemnyczą y ve szmyercz (in
mortem ire) ib. 581; Myśmy obyeczoyaly
s riym na smyercz y v czymnycze ydz ib. 658;
~ na śmierć męczyć, ubić, ubość, umęczać,
zajeść do śmierci 'zadać śmierć przez umęczenie,
bicie, bodzenie, pogryzienie, cruciatu, yerberis,
feriendo, morsu alicui mortem inferre*: Nye
ysczwala volu aany go czy charthovye zayedly
do szmyerczi 1473 ZapRpZakr 6, 320; Vbodzyely
vol czlowyeką do szmyerczy (si bos cornu
percusserit virum aut mulierem et mortui
fuerint Ex 21, 28), kamyenyem gy obrzyczą XV
p. post. Kalużn 284; Synovye vstaną przeczy w
oczsom y bądą ymączacz aze do ssmyerczy
(morte eos afficient Mat 10, 21) Rozm 311;
Iesus (począł) ykazovacz,... yze ma vbyt
bycz aze do smyerczy (quia oporteret eum...
occidi Mat 16,121) ib. 370, sim. ib. 369. 404; ~ pieczołowanie, ridę mieć o śmierci 'naradzać się,
obmyślać sposób czyjegoś uśmiercenia, de morte
alicui conferenda consilium inire : Kyedy myeły
radą o smyerczy yego byskupy, lycemyernyczy
y popovye Rozm 708; V pyatek yyeczor szye to
nye przygodzylo, bo tedy byskupovye yyelykye
pyeczolovanye myeły o smyerczy mylego Iesucrista ib. 767; ~ mieć pomstę o czyjąś śmierć
rotrzymać karę za czyjąś śmierć, poenam pro
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morte alicui illata sohere : Nyeyyasto, przynyess
yad..., wlyey[e]szye y weny (pro w ogen),
abych ya nad sobą v pyeklye ny myal pomsty
o szmyercz brata mego (ne ad inferos conscientiam fratricidii ultricem feram) Rozm 106; ~ nie
moc na śmierć 'być śmiertelnie chorym, mortifere
a e g r o ta r e Erat ąuidam rex diues, a ten myal
gedinego szyna, gensze mv nyemogl na szmyercz
XV ex. MPKJ II 316; ~ śmierć nosić 'mieć
zabójcze właściwości, mortiferum esse : Szmercz
nosszoczy pestiferis ca 1428 PF I 487; Smyercz
nossy pestifer (ecce ego ad te, mons pestifer,
ait dominus, qui corrumpis universam terram
Jer 51, 25) ca 1470 MamLub 218; ~ odmawiać
śmierci 'odradzać zabójstwo, necem dissuadere :
O radzye vtore(go> raydcze, który nyeczo
odmavyal szmyerczy mylego Iesusza Rozm 583,
sim. ib. 584; ~ omdleć na śmierć 'zupełnie
stracić przytomność, mentem et sensum amittere*:
Matka boża vschlyschavschy to, o[d]mdlavszy
na smyercz y padła Rozm 502; ~ opuścić
śmierć 'odrzucić, nie zgodzić się na własną
śmierć, propriam mortem reicere, non concedere :
Rzekł yemv (sc. bog): Albo przymyz mąką,
czyrpysz, a vschysczy ludzye bądą zbavyeny,
albo opusczy szmyercz, a vschysczy bądą potąpyeny Rozm 605; ~ śmi(e)rć podjąć 'ponieść
śmierć, zginąć, mortem oppetere : Taco lud boży
(przez an)gela uicozstuo odirzeli, a pogany
smirc podioly Kśw ar 12; Kalsdy prelath malbi
szo on o crifdo kosczelno... fszocz, abycz mu
sza tho smercz podgocz Gn 178a; Przesz trud
bog swoy lud odyal dyabley strozey,... starosto
scowal pkelnego, zmercz podyal Bogur B—F;
Jakom ya kobyli gwalthem nye przeklol any oth
moych rakv szmirczi pothyala 1472 ZapWarsz
nr 3054; ~ pojć z śmierci w żywot 'po śmierci
ciała uzyskać życie wieczne, vitam aeternam
asseąuC: Który slova moyego słucha a vyerzy
temv, który mye posłał, bądzye myecz zyvoth
vyeczny a nye przeydzye ("nie przeminie’)...,
alye poydzye s smyerczy w zyvoth (transiit
a morte in vitam Jo 5, 24) Rozm 259; ^ prze
puszczać na kogoś śmierć 'zsyłać śmierć, mortem
mittere: Ya czyebye proschą, nye day mv tak
rychło vmrzecz, nye przepusczay nany smyerczy
Rozm 145; ~ przymawiać (się) (ku) czyjejś
śmierci 'doradzać wydanie kogoś na śmierć,
mortis alicui inferendae auctorem esse9: 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; ~ przywieść ku śmierci 'przyprowadzić
na rozprawę oskarżonego, zagrożonego skaza-
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niem na śmierć, reum, cui poena mortis imminet,
iudicium adducere : Tedy Pylat kazał mylego
Ihu Krysta wyszedwszy przywyescz ku szmyerczy XV p. post. RozmPam 474; ~ siedzieć na
śmierć 'oczekiwać w więzieniu na wykonanie
wyroku śmierci, poenam mortis in carcere
exspectare: Mogaly... ktorego yaczczą, czo
szyedzy na szmyercz, maczycz ktorakoly maka?
OrtOssol 82, 3, sim. ib. 19, 4, OrtMac 111; ~ coś
stoi komuś ku śmierci 'coś jest podstawą do wy
mierzenia komuś kary śmierci, aliąuid poenae
mortis alicui ćonstituendae causa e s f : Zalovalysczye nan, yakosczye chczely, a vschakoz
yemv nycz nye stało ku smyerczy (nihil dignum
morte actum est ei Luc 23, 15) Rozm 805;
~ ukusić śmierci 'zaznać śmierci, umrzeć,
mortem oppetere, mon : Ktoz kazane me chowa,
*smrczi ne wcusy (non gustabit mortem
Jo 8, 52) ca 1425 EwKReg 42; Ssą thv nyektorzy
s namy stoyącz, którzy nye vkvscha smyerczy
(qui non gustabunt mortem Mat 16, 28) Rozm
365; ~ śmiercią umrzeć 'stać się śmiertel
nym, mortalem fieri, immortalitatem amittere :
Ale z drzewa wzwyedzenya dobrego i złego nye
gedz, bo w ktorikoly dzen gego vkuszisz,
szmyerczyo ymrzesz (morte morieris) BZ Gen 2,
17, sim, ib. 3, 4; ~ śmierć ustawić 'prawem
wyznaczyć karę śmierci, poenam mortis lege
constituere : <G)dysz zlodzeystwo abo zboy
dla wyny abo smyerczy ystawyoney podług
zaslugy przez zle ludzy bywa zatayono Dział 45;
~ uźreć śmierć 'umrzeć, mon : Bądzyely kto
slova moye chovacz, smyerczy nye vzry na
yyeky (mortem non yidebit in aeternum
Jo 8, 51) Rozm 476; ~ ku śmierci, na śmierć
(wy)wieść ' (wy)prowadzić na stracenie, ad mor
tem ducere’: A gdysz ge ku smyercy wywyedzono,... naczoly boga prosycz a gemu sye poleczacz Błaż 322; Bo kakokolyye mnye yydzyczye
v pravem czlovyeczyenstvye, yze szye dayą na
smyercz yyescz Rozm 592; ~ od śmierci wy
chodzić 'unikać skazania na śmierć, poenam
mortis effugere : Cząstokrocz swą chytrosczą
od smyerczy wychodzą (sc. przestępcy) Dział 33;
~ zgładzić kogoś z żywota ku śmierci 'zabić,
zamordować, interficere, necarć*: Nyestoycze na
mego morderza, ysz mego przyyaczela szgladzyl
szwyatha (leg. z świata), sz szywotha ku szmyerczy (de vita ad mortem) OrtOssol 101, 2.
2. 'śmierć uosobiona, mors personificata :
O mors, o szmerczi, ero, bodo, mors tua, morsus
tuus ero, inferne (Os 13, 14)! ca 1420 RRp
XXIV 83; Kogokoly szmyercz vduszy, kaszdy
w gey scolye bycz mvszy De morte w. 13;
Policarpusz... prosyl bogą o tho prauye, by
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ysrzal szmyercz w gey postavye ib. w. 22;
Gdy leszal (sc. mistrz) wsznak yako vyla,
szmyercz do nyego przemowyla ib. w. 48;
Myła szmyerczy, gdzesz szya wszyala, dawnolysz
szya vrodzyla? ib. w. 113; Myła szmyrczy, racz
my *wszyeuyk, przecz chczesz ludze zyuotha
szbavycz ib. w. 145; Szbawyczyelu mylosczyvy,... lycze thwe day my oglądacz, gdy myą
szmyercz bądzye nagabacz, thwe oblycze
szmyercz odpądza ca 1500 PieśniWlad 178;
Przeto yestly podobno, stan szye, aby mnye
nye vmarwszy smyercz vmarla Rozm 597.
3.
'mór, zaraza, pestis : Dana yest yemv mocz
na czterzy cząsczy svyata zamordovacz gdobem
(pro głodem) a smyerczyą, a robakem zyemskym
(interficere gladio, famę et morte, et bestiis
terrae Ap 6, 8) Rozm 831.
(Śmierdzącość) Śmirdzącość 'przykry zapach,
smród, foetor, odor malus : Sicut fetor, szmyrdzączoscz, diffamat rem fetidam et manifestat, sic
peccatum manifestat et diffamat pecatorem XV
MPKJ II 326.
Śmierdzieć, Śmirdziećform y:praes. ind. 3. sg.
śmierdzi BZ Ex 5, 21, Rozm 438; ~ part.
praes. act. adi. n. sg. m. śmierdzący 1437 Wisi
nr 228 s. 86, ca 1450 PamLit IX 319, 1471
MamKal 35, etc.; neutr. śmierdzące 1440 R XXV
242; g. sg. m. śmierdzącego Rozm 664; ac. sg .f.
śmierdzącą Naw 176; n. pl. m. śmierdzący
1461—7 Serm 91 w; ac. pl. f . śmierdzące Rozm
731; i. pl. f. śmierdzącemi Rozm 647; ~ inf.
śmierdzieć ca 1455 JA XIV 492, ca 1500 Erz 97;
~ praet. 3. sg. neutr. śmierdziało Rozm 731.
Z n a c ze n ie : 'wydawać przykrą woń, cuchnąć,
foetere, putere, małe olere : Smyerdzączi fetuleus
1437 Wisi nr 228 s. 86; Tergus asine erat fortasse
confractum, oszadnyone, ac sordidum szmerdzącze 1440 R XXV 242; Wydz bog a szoodz,
alboszczye uczynyly, ysze wonya nasza szmyerdzy przed ffaraonem BZ Ex 5, 21; *Smyerdecz
ca 1455 JA XIV 492; Cur olidam, gl. fetidam
szmyrdzą<cą>, munda seąueris, gl. sc. tu
agnelle, plus matre capellam 1466 RRp XXII 14;
In monumentis habitant, (sc. habentes daemonia), quia mortui sunt in anima et fetidi,
smyerdzączi, in corpore (Mat 8, 28) 1461—1
Serm 97 v; Poth schmyerdzanczi fedus humor
(Lev 15, 3) 1471 MamKal 35; Sordere, id est
putrere, fetere smyerdzyecz ca 1500 Erz 97;
Gospodnye, yvszczy smyerdzy (sc. Łazarz,
iam foetet Jo 11,39), bocz trzy dny lezal v grobye
Rozm 438; Rozmayczye y (leg. ji fgo5) *vmaczely
(sc. Żydzi)... myedzy ssobą nyemylosczyvye
targayącz, smyerdzączemy slynamy nan pluyącz
ib. 647; Plvaly y rzygały yemv pod noss, aby
4*
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tym yyatsche vdrączenye myal od ych smrodu
suknyą y oblyekl szye barzo pokorno ib. 826.
szmyerdzączego ib. 664; Zydovye... były barzo
Śmierność, Śmierzność fo rm y : n. sg. śmiernyeczysczy y barzo smyerdzączy [szmyerdzączy]
ność Rozm 686; śmierzność ca 1455 JA XIV
lud, tedy yedly czosnek y yne smyerdzącze
494; ~ d. sg. śmierności Rozm 685. 686; ~ ac.
goryczky ib. 730—1; Smyerdzyalo nyevyernemv 5 sg. śmierność XV p. post. GIDom 50; ~ /.
Zydovstw (leg. Źydowstwu) z ych vst nyesg. (w) śmierności M W 62b.
czysthych ib. 731; Moy lud smyerdzączy ib.;
Z n a czen ie: 'pokora, cierpliwość, humilitas,
~ Vbacz grzechów ssiedm bycz... Człowiek ty
patientia : Smyerznoscz modestia ca 1455 JA
grzechy pelnyączy bogv iest barzo smyerdząci
XIV 494; Wdowie stadło w czyrplywosczi
ca 1450 ParnLit IX 319; Poczyeschy mye, mnye 10 y zszmyernosczi zatrzimawala M W 62b; Et hoc
placzacza, w grzechach yvz szmyerdzacza Naw
fit, cum homo pro superbia accipit humilita176. ~ Cf. Bdla, Rumień.
tem ,... pro luxuria castitatem smyernoscz XV
Śmiernie 'pokornie, z poddaniem się, cierpliwie,
p. post. GIDom 50; Ale by mogl yescze pytacz,
humiliter, patienteF: Acz ne smerne (si non
kyedyz byl myły Cristus rzeki, navczayącz nass
humiliter) gesm rozumal, ale pow<y)szal gesm 15 smyernosczy a czyrpyenyy Rozm 685, sim. ib.
dusza moyo FI 130, 3, sim. Pul; Non blasfemabat
686; Ta yyatscha szmyernoscz ma czynyona
(sc. virgo M aria)..., sed pacienter, smyernye,
bycz od nass nye... vkazovanym sercza, alye
stabat XV med. SKJ V 274; Poszdrovyenye gdy
nagotoyanym, yako yczynyl myły Cristus ib. 686.
yey daval, *szmyernya sza sz nya gest roszmaŚmiemy, Śinirny fo rm y : n. sg. m. śmiemy Kśw
vyal archanyol Gabryel 1453 R XXV 212; 20 cr 38, Gn gl. 154b, FI 1, 12, etc. etc.; śmirny
Poszdrovyl ya pokornye, movyl sz nya velmy
ca 1470 MamLub 153;/. śmierna 1456 ZabUPozn
szmyernye XV p. post. R XIX 51; Smyernye
94, Rozm 12. 18. 22; neutr. śmierne Kśw cr 35,
pacienter XV Wisi nr 2392; Tako lvovye
Rozm 20. 23. 154; ~ g. sg. m. śmiernego Kśw
odlączywschy szye od nyego, to *yesz od mylego
dv 18; neutr. śmiernego Rozm 323. 630; ~ d. sg.
dzyeczyątka, smyernye (mansuete) szye yroczyly 25 m. śmiernemu ca 1470 MamLub 170; /. śmiernej
na sva pvscza Rozm 140; Czemv nye padnyeczye
Rozm 590; ~ ac. sg. m. śmiemy FI 17, 30;
na sve oblycze y nye modlyczye szye yemv
śmiernego Rozm 815; /. śmierną Naw 12. 73,
szmyernye, ktoregosz vbycz schukaczye? ib. 629;
Rozm 558; neutr. śmierne Rozm 19. 652.
Smyernye odpoyyedzyal (sc. Krystus) temv,
844; ~ v. sg. m. śmiemy Rozm 732; neutr.
30 śmierne 1453 R XXV 210; ~ i. sg. f. śmierną
yen y (leg. ji fgo5) yderzyl ib. 686.
(Śmiernieć) Śmirnieć 'stawać się łagodnym,
Naw 62; neutr. śmiernym Rozm 626. 627;
mansuescere, mitescere : Ad eius mansvescebant,
~ n. pl. m. śmierni Gn gl. 157a, FI i Pul 33, 2,
gl. yigescebant, mitescebant, smyrnyely, aspecXV ex. R XXV 149, etc.; f śmierne XV p. post.
tum XV med. GIWinc 146.
R XXV 177, Rozm 149; ~ g. pl. m. śmiernych
Śmiemo, Śmirno 'pokornie, z poddaniem się, 35 FI 101, 18; ~ ac. pl. m. śmierne FI i Pul 33, 18.
cierpliwie, humiliter, patienteF: Smerno czyrpano
146, 6. 149, A. M W 129 b ; neutr. śmierna FI i Pul
si pacienter tolleratur Gn gl. 156b, sim. Rozm
137, 7; śmierne FI i Pul 112. 5, M W 137a.
829; To ystne mylę dzyeczye vroczy szyą do
Superlat. n. sg. m. naśmierniejszy Rozm 728;
domv a za nyem tluscza lvow naslyadyye
/. naśmierniejsza Rozm 18; ~ v. sg. f naśmieryyelyka... *chodącz s nyem yyelmy smyerno 40 niejsza Naw 37.
(magna mansuetudine secum ambulantes) Rozm
Z n a czen ia : 1. 'odznaczający się łagodnością
139; Czczyenye o tern, yako svyatha Marya
i pokorą, cierpliwy, cichy, mansuetus atąue
Magdalena yyelmy szmyerno poklaknavschy,
humilis, patiens, m o d e s t u ś Yde tobe crol
prószyła mylego Iesusza, aby s nymy został
smerny na to, izbi ty ne buial, izbi onego buyv Betanyey ib. 496, sim. ib.; Kroi nyeba y zyemye 45 nego crola dyabla ne nasladoual Kśw cr 38;
przetobą (leg. przed tobą) tako smyerno kląka
A ctuarte gy uidal suoti Jan pod obrazem
barancha smernego Kśw dv 18; Bog sodza
na swa kolana ib. 535; Przethosch yako ovcza
y baranek nyeyynny kv czyrpyenyy takyey
prawi, moczny y smerny (iustus, fortis et paciens, Pul: sprawyedlywy, moczny y czekayączy)
mąky szmyrno szye przypravya ib. 546; Yze on
mogącz tą rąką yschuschycz, którą yderzyl 50 FI 1, 12; Bo ti lud smerni (populum humilem,
yego, albo nyektorą yRa mąką yemv zadacz,
Pul: pokorny) zbawon yczinisz FI 17, 30;
Podle iest gospodzin tim, czso so zamoczonego
yako bog y pan vschego styorzenya, yschakoz
sercza a smerne ducha (humiles spiritu) zbawy
nye yczynyl, ale ssmyerno *odpovyedzyall ib. 683;
FI 33, 18, sim. Pul; In cunctis esto compositus,
Przystąpyyschy ku svemv odzyenyy ssmyerno
nachylyyschy szye, vzyąl (sc. Krystus) svą 55 | gl. paciens, mitis szmyerny XV med. RRp
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XXIII 279; Krzesczyanstvo vyerze vyerne y naboszne a y smyerne, racz thego poszluchaczy!
1453 R XXV 210; Cum martiribus paciens,
smerna, et in caritate ardens gorayacza 1456
ZabUPozn 94; [Syjsmyrni (war. kal.: schmyerny) 5
molestus (mamotrekt mikułowski: smierny modestus, Sap 7, 22) ca 1470 MamLub 153; Swyantha
Maria, nalagodlywscha y naszmyernyeyscha...,
szlyvthvy szye nade mna! Naw 37; *Vczym
mye czycha y szmyerna, y podobna mogym 10
stharzeyschym Naw 62; Kroi thwoy przidze
thobye szmyerni (mansuetus Mat 21, 5) XV
p. post. R XXIV 94; Sitis (se. virgines) pauide,
boyaslyve, etiam sitf? super omnia pudice
smyerne XV p. post. R XXV 177; Była (sc. Ma 15
ryja) vyelmy smyerna, czycha y pokorna
(patiens, tacita, mansueta) Rozm 12; Kyedysch
dzyeyycza M arya... yydzyala szye wschech
*naszmyernyezscha (humilior... cunctis apparebat) ib. 18; Tako szyą zvsczyla dzyeyycza 20
Marya myedzy svemy wschytkyemy tovarzyskamy, bo była czycha, mądra, rostropna,
smyerna (mitis) ib.; Przynyesly przed nyą...
yedno dzyeczyą barzo nadobne y szylno
szmyerncib. 19; <W> posczyw dzyeyycza Marya 25
była szylno smyerna a barzo poczesna (planus
et compositus eius erat gressus) ib. 22; Tenczy (
yest maz dzyynego myloszyerdzya... a tesz yest
barzo czychy, smyerny y dostoyny (mitis est
et humilis)..., w slovye prawdzyyy, smyerny 30
a barzo poczestny (mansuetus et benignus)
ib. 38, sim. ib. 53; Był czychy, smyerny,
przytylny a yyelmy pokorny (humilis et patiens,
mitis et mansuetus) ib. 120, sim. ib. 143; We
wschech yego *obyczayow byl vstavyczny 35
a smyerny (maturus et modestus) ib. 154;
Tegodłya bądzczye mądrzy yako wązoyye
a ssmyerny yako golambycze (simplices sicut
cołumbae Mat 10, 16) ib. 310, sim. ib. 424;
Nykakye temv yyerzycz nye mogą, aby mógł 40
taką nyemyloscz ykazacz przeczy v svey smyerney
matcze ib. 590; O tern, yako myły nasch zbavyczyel byl vyelmy ssmyerny ve vschytkyey
svey postavye ib. 625; Voyska pogańska... yąly
mylego Iesucrista..., nyektorzy to smyerne 45
iagnyątko yako volu kv offyerze... czyągnącz
ib. 652; Yze nasch zbavyczyel... zvyazany
vyedzyon yako nyedzvyedz, gdyż on yest
baranek nasmyemyeyschy ib. 728; A czo rze
czeni o tobye, smyerny baranku, któryż tako 50
nasmyevan? ib. 732; Tako czy ystny nyelyvtosczyvy Zydovye rzuczyly szye na smyernego
baranka, mylego Iesucrista, yako vylczy chvatayączy ib. 815; ~ Sliszcze, smerni (audiant
mansueti), y weselcze se! FI 33, 2, sim. Pul; 55
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By se ne otewroczyl smerni (ne avertatur humi
lis) FI 73, 22, sim. Pul; Wesrzal na modlitwo
smernich (humilium, Pul: pokornych) FI 101, 18;
Bo lvbo gest gospodnv w lvdv swogem y powyszyl smerne (mansuetos) we zbawene FI 149, 4,
sim. Pul, sim. M W 129b; Exterius blandiunt
szmyerny szye wkazwyą XV ex. R XXV 149;
*Stroczyl moczarze stolcza (leg. z stolca),
a *smyernye (humiles Luc 1, 52) povyschyl Rozm
53; ~ Kto yako gospodzyn bog nasz, gen... smer
ne (humilia) wydzy na ne we (pro nebe) y na szeme
FI 112, 5, sim. Pul; Bo wysoky pan a smerna
(M W 137a: szmyerne, humilia) ogloda, a wy
soka od daleka znage FI 137, 7, sim. Pul;
~ 'umiarkowany w jedzeniu i piciu, qui est
temperans in cibo et potione : Smyernenw parco
(somnus sanitatis in homine parco Eccłus
31, 24) ca 1470 MamLub 170.
2. 'będący wyrazem czyjejś pokory i łagodności,
ąui alicuius humilitatem et lenitatem testatur :
Iz iesc taco smerne prisce y taco smerne narodene
sina bożego, ienze prez pocothka s bogem occem
jesc croleual Kśw cr 35; Czyebye proscha...
przez szmyerna dobrotha dvcha szwyanthego,
genze prze thwoya dobrota szmyerna oczysczyl
czye y oszwyanczyl Naw 72—3; Yey vezrzyenye
było barzo czyche, dobrotlyve, szmyerne a barzo
poczesne (mitis erat, benignus et modestus,
mansuetus, pius, humilis, pudicus et honestus)
Rozm 20; Rvschanye, posczye wschytko dzyeyycze Marye... było smyerne, nadobne a barzo
pokorne (decens erat et pudicus ac disciplinatus)
ib. 23; Povyeky yego były povlyeczony a sylno
vyelyebne a wschakosch nye były nyevstavyczne,
alye szmyerne (se bene concludentes) ib. 149;
Smyerne a nye rzuczayącze, takye stąpanye
yego było (morigeratus plurimum ipsius incessus) ib. 154; Vczczye szye ode mnye, yszczyem
czychy a smyernego sercza (humilis corde
Mat 11, 29) ib. 323; Kto yest vyąthschy ve
cznotach myedzy vamy..., ten ma pyrvey
smyerna służbą vczynycz (Luc 22, 26) ib. 558;
A tho vkazal tym, yze sve nyeprzyaczyelye
yednym smyernym slovem porzuczyl ib. 626,
sim. ib. 627; Glossem barzo smyernego odpoyyedzenya nyeprzyaczyelye porazyl, kyedy sądzon
ib. 630; Vtore przeto nye odpovyedzyal, aby
vkazal smyerne czyrpyenye, bo są yemv dvoyą
rzecz przymyenyaly ib. 844.
3. 'czyniący pokój, ąui pacem f a c i f : Christus,
qui pacificatus, smerni, interpretatur, quia pacificauit nos cum patre celesti et cum sanctis
angelis Gn gl. 154b; Item fuerunt pacifici smerni
(Mat 5, 9) ib. 157 a.
Śmiertelnie 'z ryzykiem śmierci, ciężko, cum

30

----ŚMIERTELNIE

periculo mortis, grańter : Monomachaliter, id est
duellariter smyertelnye OrtCel 8; O raną...,
gdzye yest szkora szdrapana albo czyalo roszdzyelono szmyertelnye, dzyewyadz funtów...
onemu *rannomu albo czyrpyączemu ma bycz
dano za pokvp OrtMac 144; Szmyerthelnye
monomachaliter OrtZab 529;\j~ (z)grzeszyć
śmiertelnie 'popełni (a)ć grzech śmiertelny,
peccatum mor tale committere : Szpowyadam
szya..., yakomkoly szgrzeszyl y pana boga
rosznyewal,... szmyerthelnye albo powszednye
Spow 6; Ize braczya y syostry nye grzeszą
smyertelnye (ad culpam mortalem), gdy czo
przestąpyą naprzeczyw they regule 1484 Reg 723.
Śmiertelność 1. 'konieczność umierania, necessitas mortis5: Assumens (sc. Christus) nostre
mortalitatis, przyyawschy na szą nascha szmyertelnoszcz, et fragilitatis carnem, noster frater
factus est XV med. S K J Y 258; Drudzy movyą,
by na czasz slozyl smyertelnoscz (mortalitatem)
Rozm 367.
2. 'niebezpieczeństwo zagrażające życiu, periculum yitae : Duellum smyertelnoscz uel mortalitas OrtCel 3.
3. 'śmierć, mors': Smyertelnoscz exicium 1437
Wisi nr 228 s. 86.
Śmiertelny, Śmirtelny f o r m y : n. sg. m. śmier
telny ca 1500 Erz 97, Rozm 170; n. a. v. sg. m.
śmiertelny XV med. RRp XXIII 279; /. śmier
telna OrtZab 528; neutr. śmiertelne XV med.
GIWroc 35r, OrtCel 2; ~ g. sg. m. śmiertelnego
B Z Num 18, 22, Naw 157, XV p. post. R XIX 98,
Rozm 608; /. śmiertelnej De mor te w. 12, XV
ex. PamLit XXVIII 307; m. a. neutr. śmier
telnego XV med. SKJ V 268; ~ d. sg. m.
śmiertelnemu M W 13 a; /. śmirtelnej De mor te
w. 315; ~ ac. sg. f. śmirtelną 1471 ZapWarsz
nr 3035; śmiertelną XV p. pr. R XVI 337;
neutr. śmiertelne Rozm 367. 368; ~ i. sg. m.
śmiertelnym 1484 Reg 724; ~ /. sg. f. (na) śmier
telnej OrtOssol 61, 4. 62, 1, ca 1500 GIKazB I
84; neutr. śmiertelnem Rozm 368. 529; n.pl.f.
śmiertelne XV p. pr. R XVI 340, OrtOssol
16, 3 ; ~ g. pl. m. śmiertelnych Spow 3. 4;
/ . śmirtelnych XV p. post. BiblWarsz 18661 316;
~ d. pl. śmiertelnym XV ex. R XIX 92; ~ ac. pl.
śmiertelne 1466 R XXII 26; /. śmiertelne
OrtOssol 13,4, OrtRp 41,1
i. pl. m. śmiertel
nymi Spow 6.
Znaczenia: 1. 'odnoszący się do śmierci,
towarzyszący śmierci, ad mostem pertinens,
mortem comitans : Mozely czlowyek zarobyone
albo gyne szwe gymyenye odkazacz albo
oddacz po szwey szmyerczy, szlowye testamenth
s tego vczynycz na szwey szmyerthelney (Ort-
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Mac 80: szmyerthney) posczyeley? OrtOssol
61, 4, sim. ib. 62,1; Sed per hoc nobis dedit
(sc. Jesus) doctrinam, ut in omnibus tribulacionibus nostris et maxime in agonę, przy szkonanyy,
na szmyertelney posczyely, dei auxilium invocemus ca 1500 GIKazB I 84; ~ Smyertelne nyepamyaczy XV p. pr. R XVI 340; S czemnosczy,
ze mglosczy smerthelney de tenebris et de vmbra
mortis XV ex. PamLit XXVIII 307.
2. 'powodujący, przynoszący śmierć, śmiercio
nośny, zabójczy, mortem ajferens: Regia dum
medio brachia nexa vident lletiferum, smyertelną, forti iaculum yibrare lacerto XV p. pr.
R XVI 337; Gaudium vero mundi est mortiferum smertelne XV med. GIWroc 35 r; Smyertelne
przezgrzesche criminale nephas OrtCel 2; Gdy
czlowyek by ozalowan o głową albo o szmyertelne (OrtOssol 42,3: o szmyerthne) rany
(pro... vulneribus monomochalibus) OrtOssol
13,4; <Kako> albo gdze [y] syne rany maya
bycz zwany albo smyertelne? ib. 16,3; Sza
czaszkyfc, blyszko szmyerthelne[y] (OrtMac 72:
zmyerthne) rany? ib. 57, 3; In iudicium banitum
allati sunt homines, qui detenti, yąnczy, sunt
pro homicidio et wlneribus monomochalibus,
smyertelne, in facto manifesto OrtRp 41,1;
Szmyerthelna przegroza criminale nephas Ort
Zab 528; Bancz to stary albo miody, sząthny
nye udze szmyertelney skody De mor te w. 12;
Konyecz themv bandze, gdy lekarsz w mey
scolye szandze, bovyem *przyeczyw szmyrtelney
sczodze nye naydze szelya na ogrodzę ib. w. 315;
Gwalthv nye szn[y]am, ale czom yczinyl,
thom yczinil za yego poczathkyem, gdy przischeth na ymyenye mogę y zadał my raną wloczną
szmyrthelną 1471 ZapWarsz nr 3035; Pesticus,
pestiferus idem szmyertelny ca 1500 Erz 97.
~ grzech śmiertelny, śmiertelny grzech 'grzech,
którego popełnienie grozi według pojęć religijnych
utratą zbawienia, peccatum m o r t a l e Szpowya
dam szya bogw oczczy..., czom grzeszył
szyedmya szmyerthelnymy (Spow 1: szmerthnimi) grzechy (Spow 3. 4: davam sya yynyen...
syedmy szmyertelnych grzechów) Spow 6;
Abi nye cinili grzecha smyertelnego (peccatum
mortiferum) B Z Num 18, 22; Raczi dacz, abi
w ten dzen... ku żadnemu nye sklonilibiszmi
se szmiertelnemu grzechowi M W 13a; Nye ssą
poyynny tho dzyelaczi pod smyerthelnym grze
chem any ssą oboyyązany 1484 Reg 724; Sczycz
nasz od grzechy szmyerthelnego Naw 157,
sim. XV p. post. R XIX 98; Bo nye bądzyely
czloyyek v mylosczy bozey, czvsch przez
smyertelnego grzechu, nye bądzye yysluchana
modlytya yego Rozm 608.
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3. 'podlegający śmierci, taki, który musi kiedyś
umrzeć, morti obnoxius, cw/ moriendum est9:
Mortalis, g/. in statu vite presentis szmyertelny XV med. RRp XXIII 279; Ecce isti
reges yenerunt ąuerere puerum mortalem, in
stabulo iacentem szmyertelnego, w stayny
lezaczego XV med. SKJ V 268; Chrystus pan...
ludziom śmiertelnym radość zjednał XV ex.
R XIX 92; Bo acz bądą ya nynye czyrpyecz
czlovyek smyertelny (homo nunc mortalis),
alye zmartvychvstaną bog osvyczony na vyek
vyekom nye vm<i)rayaczy Rozm 170; To
vkazanye slavy boskyey na povyetrzv było
ogarnyono svyatlosczyą a nye w ćzyelye, które
myal on tedy smyertelne (mortale) ib. 367;
V czyelye szmyertelnem (in carne mortali)
vkazal bog svą slava nyesmyertelnosczy ib. 368,
sim. ib. 529.
4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu'.
Szmirtelnych rzeczy mortalium XV p. post.
BiblWarsz 1866 I 316.
Śmiertnie 'tracąc życie, mortaliter9: A pakly
gey nye bodzesz chczyecz wroczycz (i-c. żony),
wyedz to, ysze szmyertnye muszysz ymrzecz
(morte morieris) BZ Gen 20, 7.
Śmiertność 'ciało zmarłego, trup, corpus mortui,
cadaver9: Poloszili so smertnoscy slugam twogim
(posuerunt morticina seryorum tuorum, Pul:
czyala sług twych) karmę ptakom neba FI 78, 2.
Śmiertny, Śmirtny f o r m y : n. sg. m. śmiertny
1437 Wisi nr 228 s. 87, XV med. R XXII 248;
~ g. sg. m. śmiertnego Gn 172a, Słota w. 107;
/ . śmiertnej Rozm 792. 807; neutr. śmiertnego
ca 1470 MamLub 228, Rozm 744; ~ ac. sg. m.
śmiertny Pul 3 arg. 21, 16, Rozm 846. 847;
neutr. śmiertne Rozm 758; ~ /. sg. m. (w)
śmiertnem XV med. R XXII 243, XV med.
SKJ I 93; /. śmiertnej ca 1420 R XXV 229,
ca 1450 PF IV 570, 1453 R XXV 209, etc.;
neutr. śmiertnem 1421 ZapWarsz nr 1, 1424
Pyzdr nr 982, 1432 ib. nr 1063; ~ n. pl. f.
śmiertne FI 17, 5, OrtMac 72, 1471 MamKal
223; neutr. śmiertna FI 17, 6; ~ g. pl. śmiertnych FI i Pul 9, 13; m. śmiertnych Spow 2;
~ ac. pl. m. śmiertne FI7,14, Sul28;f. śmiertne
OrtMac 49, OrtOssol 42, 3; ~ i. pl. m. śmiertnymi Spow 1; ~ /. pl. f. (we) śmiertnych 1423
Kai nr 699.
Z n a c ze n ia : 1. 'odnoszący się do śmierci,
towarzyszący śmierci, ad mortem pertinens,
mortem comitans : Day na smertney posczel<i>
pomnecz twogy<ę> mąką ca 1420 R XXV 229,
sim. 1453 R XXV 209; Jaco Swantoslaw nye
wissznal Chrczonowi panczidzesanth kop na
*smyetrnem loszy 1421 ZapWarsz nr 1; Yakom
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I y (leg* ji cg° ) oprawyal boszym czalem, an
f a o n ) leszy w nyemoczy na szmyer<t>nem
loszu 1424 Pyzdr nr 982; Yakom nemoczą
leszal na szmerthnem loszu 1432 ib. nr 1063;
5 Ktoricole slosze a sza[r]mrze na szmertney
poszczy<e>li ca 1450 P i7IV 570, sim OrtMac 80;
Dzyevycza M arya... rzekła ku szyyątey Maryey Magdalenye: Vezrzy, kako nądznye stoy
v *vądreczenyv moy szyn myły, kako... svyate
10 oczy yego mayącz ssmyerthne yezrzenye Rozm
758; ~ jezioro śmiertne 'miejsce przebywania
zmarłych, locus, ubi mortui commorantur9: Do
yeszyora smyertnego ad lacum (detraxero te cum
his, qui descendunt in lacum, ad populum
15 sempiternum Ezech 26, 20) ca 1470 MamLub
228; ~ śmiertny sen 'śmierć, mors9: Ten psalm
powyada, yze Xps za nas szmyertny sen przyol
y wstał z martwych, by nas ozywyl Pul 3 arg.;
~ przenośnie: Iensze powiszasz me z wrót
20
sme<r)tnich (qui exaltas me de portis mortis),
bich wipowedzal wszitco chwalene twoie FI 9,13,
sim. Pul; Ogarnoli so mne boleści smertne
(dolores mortis, Pul: bolyeszczy szmerczy)
FI 17,5; Zastopila so me sidła smertna (laquei
25 mortis, Pul: sydla szmyerczy) FI 17,6; W proch
szmyertny (in pulverem mortis, FI: w proch
smercy) wwyodlesz myę Pul 21, 16.
2.
'powodujący, przynoszący śmierć, śmiercio
nośny, zabójczy, mortem afferens9: Szescz czlo30 wyekow ranyono..., szóstego *wygmugyo, czso
leszy we szmyertnich ranach 1423 Kai nr 699;
Smyertni letalis 1437 Wisi nr 228 s. 87; Quid ergo
de letifera levitate, gl. yentositate sze szmyertney
lekosczy, letaris ? XV med. RRp X X III280; Sza-ly
35 czyaszkye rany, blyszko zmyerthne {OrtOssol
57,3: szą czaszkye, blyszko szmyerthelne[y]
rany)? OrtMac 12; Gdyby czlowyek ozalowan
o głowa albo o szmyerthne (OrtOssol 13, 4:
szmyertelne) rany (pro... vulneribus monomo40 chalibus)
OrtOssol 42,3, sim. OrtMac 49;
Day my, yzbych w szmyerthney nyemoczy
wszchech szye grzechów spowyedala Naw 60;
Poydzy s namy k sądovy, poydzy słuchacz
ossądzenya na czye ssmyertnego Rozm 144;
45 Pylat... zavolal...:
Svyadka mam sloncze,
ktoremv szye modlyą, yze nyyedney vyny
smyerthney naydz nye mogą na tern czlovyecze
(nullam causam mortis invenio in eo Luc 23, 22)
ib. 807, sim. ib. 792; ~ przenośnie: Schmyertne
50 mortifera (misero sagittas famis pessimas in eos,
quae erunt mortiferae Ezech 5, 16) 1471 Mam
Kal 223; Vczinil iest *ssody smertne (vasa
mortis, Pul: sędy szmyerczy), strzali swe *goraiocymy vczinil iest F i l, 14; ~ grzech śmirtny,
55
śmiertny, śmiertny grzech 'grzech, którego
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popełnienie grozi według pojęć religijnych utratą
zbawienia, peccatum mortale’: Smirtny<mi grze
chy) Kśw cr 14; Alle kako my ten tho boszy
dar chouamy, gdis sze smerthnego grzecha
dopusczamy? Gn 172a; Szpowadami szo...,
yszeszmi szgrzeszili szedm0 szmerthnimi (Spow
6: szmyerthelnymy) grzechi (Spow 2: kai0 sse
teze, izem sse dopusczil sedm smertnich grze
chów) Spow 1; Mathko bosza,... przymi gy za
slug0 swego, schoway grzecha szmertnego
Słota w. 107; Rozumyeysze, esczi nygeden
grzeschni, gen gest w smyertnem grzechu,
nye gest spocoyni XV med. R XXII 243; Bo
przecziwo calisdey (sc. rzeczy) grzech smyertni
ossobnye boyuge ib. 248; Qui non diligit,
manet in morte w grzesche w szmerthnem
(I Jo 3, 14) XV med. S K J I 93; Tegodlya który
mnye tobye podał, vyathschy smyerthny grzech
ma (qui me tradidit tibi, maius peccatum habet
Jo 19, 11) Rozm 846, sim. ib. 847.
3. cniebezpieczny, szkodliwy, perniciosus, periculosus, nocens : Thy przywyleye, ylko k themv
yako szmyerthnee a bląndnee, prooznee czynymy (ut perniciosa et erronea cassamus) Sul 28.
Śmierzć cf. Śmierć
Śmierzność cf. Śmierność
Śmierzyć cf. Pośmierzyć, Uśmierzyć, Uśmie
rzać
Śmieszny 'służący do zabawy, rozśmieszający,
rozweselający, qui delectationi est9 risum movet9
ludicer : Smesni ludicer ca 1420 WokTryd
nr 410; ~ Fornicacio... aut auaricia nec
nominetur in vobis..., aut turpitudo, aut
stultiloąuium, szła r[e]zecz, *sznyesznya, prosznya mowa, aut scuril<i)tas, gl. que risum solent
mouere (Eph 5, 4) 1453 R XLVII 351.
Śmieszyć cf. Zaśmieszyć
Śmietać cf. Zmiotać
(Śmietana) Śmiatana, Śmiotana 'tłuszcz zbiera
jący się na powierzchni mleka pozostawionego
w naczyniu, pingue lactis’: Mulsum est vinum,...
secundum medicos dicitur pingwedo lactis,
ex qua fit caseus vlg. szmyothana 1450 RpKapKr;
Sumen venit a sus,... yatrznycza, vel venit a su
mo, id est smyotana XV med. R XXIII 269;
Smyothana ca 1455 JA XIV 495; Smyothana
sapo 1463 PF V 12, sim. XV p. post. ib. 10;
De abiceta (pro abiecta) dicta smyotana 1471
A K H X V I 382; Smatana foma 1472 Rost nr 982;
Szmyothana occigalla XV p. post. PF V 7;
Szmyothaną sapa ca 1500 Erz 97.
(Śmietanka) Śmiatanka fśmietana, pingue lac
tis’: Item secundo petivit (sc. Hedvigis) unam
urnam butiri et aliam smathanky 1463 M M Ae
XVI nr 1933.
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Śmilnić 'uprawiać nierząd, meretricem esse:
Procatis, id est inverecunde yawnye *smylnyocz
(cum facias omnia haec opera mulieris meretricis
et procacis? Ezech 16, 30) ca 1470 MamLub
5
225. ~ Bohemizm. ~ Cf. Ześmilnić.
Śmilnik, Śmielnik 'mężczyzna uprawiający
nierząd, adulter, moechus : Smylnyk (war. kał.:
schmyelnyk) scortator (non erit meretrix de
filiabus Israel nec scortator de filiis Israel
10 Deut 23, 17) ca 1470 MamLub 51. ~ Bohe
mizm.
Śmiłny frozpustnik, homo libidini deditus,
scortator\* Smilnich lasciuiencium (migrabunt
in capite transmigrantium et auferetur factio
15 lascivientium Am 6, 7) ca 1470 MamLub
247.
Bohemizm.
Śmilstwo crozpusta, swawola, lascivia9petulantia9 libido’: Smylstwa mechie (omnia commixta
sunt:... nuptiarum inconstantia, inordinatio
20
moechiae et impudicitiae Sap 14, 26) ca 1470
MamLub 156; Luxum smylstwo uel lusum,
id est liuidum (aestimaverunt lusum esse vitam
nostram et conversationem vitae compositam
ad lucrum Sap 15, 12) ib. ~ Bohemizm.
25
Śmilz (?) bot. 'śmiałek darniowy, Aira
caespitosa L.’: Dens equi, iuncus triangularis
smilsz 1472 Rost nr 108. ~ Może z czes. smłzi.
Śmilzina bot. 'jakiś gatunek wierzby, genus
ąuoddam s a l i c i s Contra fluxum sangvinis...
30 recipe virgultum salicis parwe, que in włgari
dicitur smyłzyna, et buliatur in aqua XV p. post.
R LIII 63.
Śmilzowina bot. 'śmiałek darniowy, Aira
caespitosa L.’ : Dens equi, iuncus triangularis
35 smilzovina 1472 Rost nr 109.
Śmiotać cf. Zmiotać
Śmiotana cf. Śmietana
Śmir- cf. ŚmierŚmirzć cf. Śmierć
40
Śmirzdzieć cf. Śmierdzieć
Śmirzenie cf. Zmirzenie
Śmirzyć cf. Zmirzyć
Śniadacz 'ten kto spożywa śniadanie, ąui
prandef: Sznyadacz gentor XV p. post. PF V I I .
45
Śniadać 'spożywać poranny posiłek, lekki posi
łek, prandere : Sznyądacz gentari ca 1500 Erz 97;
Prelibare, id est pregustare... sznyądącz ib.
Śniadanie 'posiłek poranny, lekki posiłek przed
obiadem (wyjątkowo po obiedzie)9 cibus, ąui
50 manę, antę cenam sumitur (perraro post cen a m f:
Gacz tobe, Drusiana, kaszo boszo moczo,
aby thy natichmasth fstala y do suego domu sla,
aby *ny thy thamo snadane nagothouala (para
mihi refectionem) Gn 183b, sim. ib.; Gentaculum
55 | est cibus, quo soluitur ieiunium antę prandium
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vlg. sznad<a>nye 1444 RozPaul 113v, sim.
ca 1500 Erz 98; Sznyadąnye jentaculum ca 1500
Erz 98; ~ *podwieczorek, cibus, qui tempore
postmeridiano sumitur : Snyadanye merenda
ca 1500 R XLVII 355.
Śniadny 'nadający się do jedzenia, qui aptus
est ad vescendum : Aduc... illis non credentibus...
dixit: Habetis aliąuid, quod manducetur maczye czo sznyadnego (Luc 24, 41)? ca 1500
GIKazB I 89.
(Śniady) Śmiady 'jasnobrązowy, żółtobrązowy,
color subfuscus, ad gihum accedens : Smyadi
fuscus 1437 Wisi nr 228 s. 87, sim. ca 1455 JA
XIV 494; Smyada fusca XV p. pr. R XVI 341;
Quia ego feci tibi in facie pełłem brunam
szmada XV med. R XXIV 368; Szmyade oblicze
pełłem brunam XV med. Zab 523; Fuluus
dicitur varius color, rubeus cum nigro, szmyady
vel rydzy ca 1500 Erz 97; Prze tego (sc. syna)
mam zaloscz..., vczynylam szye czarna y szmyada Rozm 527; ~ dubium: Quia sic es distortus,
sznady (pro szkarady?), sicut te pingo ca 1500
jR XLVII 373.
Śniat 'główny pęd krzewu, pień, truncus :
Ego sum vitis korzyen vynny, snath (Jo 15, 5,
Rozm 567: maczycza) ca 1450 PF IV 575;
Assimilatur trunco vini vlg. sznathoui XV ex.
ErzGlos 178.
Śnice pl. tantum 'dwa drążki w przedniej części
wozu, stanowiące osadę dyszla, duae perticae in
priore parte currus collocatae, ąuibus terno
sustinetuF: Dedi quinque grossos a reformacione
snycz et ossi 1461 AK H XI 486; Currifici al.
stelmach pro axibus al. ossy et snycze dedi I marcam ib. 491.
Śnić się 'ukazywać się we śnie, in somnis
apparere, somniare’ : Snycz szyą somniare ca 1500
Erz 98.
Śniecenie (?) 'gałązka, latorośl, czy też usuwa
nie zbędnych gałązek, palmes vel amputatio
palmitum infructuosorum ( ?): Neputi, est reicere
labruscam, id est snyeczenye, que impedit, ne
fiat bona et magna uwa XV med. GIJag 95.
Śnieć 1. bot. 'śnieć kamienna, także choroba
kłosów zboża wywołana przez ten grzyb, zapewne
też choroba zbóż wywołana przez grzyb zwany
rdzą źdźbłową, Ustilago carbo Tul., etiam morbus
aristarum hoc fungo effectus, sine dubio etiam
morbus frumenti Puccinia graminis effectus’ :
Sznyecz aurugo 1460 Rost nr 3374, sim. 1472 ib.
nr 1730; Snyecz «arugo ca 1465 ib. nr 4162;
Sniecz 1472 ib. nr 960; ~ Erugo dicitur corruptio
segetum vlg. sznyecz 1444 RozPaul 90 r; Ut fruges fertiliter provenient et ne rubigine, sznyecz,
destruantur XV med. R XXIV 342; Aliqui etiam
S ło w n ik s ta r o p o ls k i IX
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agricole immiscent quedam ex proposito seminibus, cum seminant, pro remedio locustarum aut
rubiginis sznyeczi ib. 343.
2.
w błędnym rozumieniu wieloznacznego łac.
aurugo 'żółtaczka jako 'śnieć9: Snyecz in aurigine<£pi> (quare... conversae sunt universae facies in auruginem? Jer 30, 6) ca 1470 MamLub 212.
Śniedzieć cf. Pośniedzieć
Śnieg, Śnig 'zimowy opad atmosferyczny
w postaci białych płatków, nix’ : Omyiesz me
y nad zneg (super nivem) vbelon bodo FI 50, 8,
sim. Pul, KartŚwidz; Snegem (nive) vbeleni
bodo FI 67, 15, sim. Puł; Gensze dagę snegh
(nivem) yako *wellno FI 147, 5, sim. Puł, M W
133b; Oghen, grad, sneg (nix), lod FI 148, 8,
Puł; Perdita, zapadła sznygyem, nam prohibet
semita ferre gradum XV p. post. PF III 287;
Tedy pokazało szye yemv nadobne dzyeczyątko,
obleczone w svyatle odzyenye yako sznyek
Rozm 62; Zamby yego były sylno by ale, yako
abur svyątle a yako snyeg lysczącze (sicut nix
nitentes) ib. 151; Przemynyl szye przed nymy,
ysch yest... yego odzyenye było byale yako
snyeg (alba sicut nix Mat 17, 2) ib. 366.
Śniegowy 'barwą przypominający śnieg, qui
coloris nivei est’: Gychze cyala w snyegowey
baloscy bila (ut nix albissimae erant) Błaż 322.
Śnieść fo rm y : praes. ind. 2. sg. śniesz BZ
Judith 12, 3; 3. sg. śnie B Z Gen 3, 6. 49, 27.
III Reg 14, 11, etc.; 2. pl. śniecie BZ Lev 25, 12;
3. pl. śniedzą i?ZDeut 28,38. III Reg 14,11, etc.;
~ praes. ind. z partykułą ać dla wyrażenia
trybu rozkazującego 3. pl. ać śniedzą BZ Ex 10,
12; ~ inf. śnieść B Z E x 16, 18; ~ praet. 1. sg. m.
śniadłeśm BZ Gen 3, 12; -m śniadł 1462 AKPr
VIIIa 53, 1470 ZapWarsz nr 3000; / . śniadlaśm
BZ Gen 3, 13; -m śniadla 1471 ZapWarsz
nr 3030; 3. sg. m. śniadł FI i Puł 77, 69, 1418
Kał nr 640, etc.; f . śniadla Rozm 449; 3. pl. m.
śniedli są FI 78, 7; śniedli Puł 78, 7; ~ condit.
3. sg. m. -by śniadł B Z Gen 3, 22; ~ condit.
praet. 3. pl. m. -by byli śniedli Gn 180b; ~ part.
praet. act. śniadszy B Z III Reg 17, 12; ~ inf.
pass. sg .f. śniedziena być B Z Lev 7, 16; ~ fut.
pass. 3. sg. f . śniedziona będzie BZ Lev 7,
16; ~ condit. pass. 3. sg. neutr. -by śniedz(i)ono
było BZ Ex 10, 5. 22, 13.
Z n a czen ie: 'zjeść, spożyć, comedere: Yako
Pyotr nye snadl swynye Mycolayewy 1418
Kał nr 640, sim. 1420 Kościan nr 783, 1446
ZapWarsz nr 766; Wszowszy tego owocza
y sznye (comedit) a da gego swemu moszu,
gensze tesze sznyadl (comedit) B Z Gen 3, 6;
Zona... dala my owocza s drzewa y sznyadlezm
5
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(comedi) ib. 3, 12; W0sz myo sdradzyl i sznyadlasm (comedi) ib. 3, 13; Przeto, abi... nye
yczosl (sc. Adam) owocza a sznadl (ne...
comedat) i bilbi zyw na wyeky ib. 3, 22; Benyamyn wyki (pro wylk) chwatayoczy z zarayn
sznye (comedet) *lub ib. 49,27; Abi sznyedzono
bilo (comedatur), czsosz gest bilo po gradzye
ostało B Z Ex 10, 5; Kaszdi podle tego yako
mogl sznyeszcz (quod edere poterant), sgromadzal ib. 16, 18; Tasz (sc. obieta) tego dnya
sznyedzyona bodzye (eadem similiter edetur die),
a ostanyely czso asz do yutra, sznyedzyena ma
bicz (vesci licitum est) BZ Lev 7, 16; Pirwych
vrood vinnich nye bodzecze szbiracz..., a natichmyast wzote snyecze (comedetis) ib. 25, 12;
Zyw gest pan..., ysze nye mam chleba, geno
z garstko m oki..., a malyvtko oleya...,
a przeto zbyram dwye drewnye, abich...
vczinyla to sinv memu a mnye, abichowa to
sznyadszi y vmarla (ut comedamus et moriamur)
BZ III Reg 17, 12; A gdisz to wszitko sznyesz
(si defecerint tibi ista),... czsosz tedi tobye
vczinymi? BZ Judith 12, 3; Iacom ya nye
powsczagnal *Andrzeye po rakoyemstwie...
anym mu zabyw ossmy cocoschi snyatl 1462
AKPr VIIIa 53, sim. 1470 ZapWarsz nr 3000;
Jakom ya nye posslalą czeladzi moyey anym
zayala owyecz sz pola..., anym owcze sznyadla
1471 ZapWarsz nr 3030; ~ Kaszalcy gest gy
on na geden oszstrof poslacz byl, tegodla
isbicz gy były thamo *lfwoue sznedly Gn 180b;
Wzwyedz rokoo swoo... ku kobilkam..., acz
sznyedzoo (ut... devoret) wszitkoo szelyno
szemskoo BZ Ex 10, 12; Aczbi sznyedzyono
bilo (sc. dobytczę) od szwyerza (si comestum
a bestia), przynyesze k nyemu to, czso zabito
gest ib. 22, 13; Saacz bodzesz vyele w zemi
a mało usznes, bo kobilki snyedzo (deyorabunt)
wszitko B Z Deut 28, 38; Ktorzikoly zemro...
w myescye, snyedzo (comedent) ge psy, a ktorzi
zemro na polyv, snye ge ptastwo nyebyeske
(yorabunt eos aves caeli) BZ III Reg 14, 11,
sim. ib. 16, 4; Psy sznyedzo (comedent) Gezabel
na polyv gezrahelskem ib. 21, 23, sim. ib. 21, 24;
~ przenośnie 'zniszczyć, zabić, destruere, delere9:
Młode gich snadl (comedit) ogen FI 77, 69,
sim. Pul; Bo snedli so (comederunt, Pul: sznyedly) Iacob y masto iego pusto yczinili so FI 78, 7;
Lwyota twa sznye (comedet) myecz B Z Nah
2, 13; Tu cyo sznye (comedet) ogen ib. 3, 15;
Myloscz domv tvego snyadla mye (zelus domus
tuae comedit me Jo 2, 17, FI i Pul: iadla me,
EwZam 304: sthravyla myą, Rozm 211: yest myą
zgrysla) Rozm 449
Cf. Zjeść.
Śnieżny rzwiązany ze śniegiem, obfitujący
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w śnieg, ad nivem pertinens, qui nive abundaP:
Zabyl lwa posszrzod cysterni czasu *snyeznem
(tempore nivis) BZ I Par 11, 22; Sz<ni>eszny
nividus XV p. post. PF V 7.
Śnig cf. Śnieg
Snimanie cf. Snimanie
Śpiać codśpiewać, aliąuid decantare : Tego
psalmu spyal na poły a tu y (leg. ji 'g o ) przestał
1451 MacDod 105; Thedy pothem ma trzy
paczyerze zmoviczy, zpyaczi y zpelnyczi (dicatur)
1484 Reg 711; Kto yesth laczynnykyem...,
tedy ma zpyaczi pyądzdzyessyąth psalmów
ib. 720; Spyal ty yschytky psalmy aze do tego
psalmy Rozm 599.
We śpiączki cwe śnie, podczas snu, in somm :
Jaco moy synowyecz rodzony... nye wyschethschy
s mego domv... any zabił gwałtem Andrzeyowego czlowyeka... w yego domv na poszczely
we spyanczky 1471 Tym Sąd 15.
1. Śpica cf. 1. Szpica
2. Śpica, Stpica, Szpica 1. 'ostro zakończony
kij, używany do popędzania bydła, bodziec,
oścień, stimulus : Vsque ad stimulum asz db
stpycze aut ostną (war. kal.: asch do *sbiczia;
retusae... erant acies yomerum et ligonum,
et tridentum, et securium usque ad stimulum
corrigendum I Reg 13, 21) ca 1470 MamLub 66.
2.
'szprycha (kola), radius rotae9: Spiczie
rady (tales autem rotae erant, quales solent in
curru fieri, et axes earum, et radii III Reg 7, 33)
1471 MamKal 81; Modiolus pyasta, radius
stpicza, est zwono cantus XV p. post. JA XIV
506; Spyczą v kolą gumpha ca 1500 Erz 98;
Spula czolnek, radius idem vel spyczą v kolą
ib. 99.
Śpicherz cf. Spicherz
Spichlerz cf. Spichlerz
Śpichyrz cf. Spicherz
Śpicnik cf. Szpicnik
Spić cf. Uśpić
Śpiech 1. 'czynności (kupieckie), działanie,
negotia (mercatorum), actw : Negocium est actus
alicuius rei kvpya vel spyech ca 1500 Erz 99.
2.
w błędnym przekładzie lac. tekstu: Frequencia tatitum bez przestanya conam spyechy
(mamotrekt mikułowski: bez przestanie konay
piesen; bene cane, frequenta canticum Is 23, 16)
1471 MamKal 189.
Śpieć cf. Dośpieć, Pośpieć, Prześpieć, Przyśpieć, Dośpiewać, 2. Pośpiewać, 2. Prześpiewać
Śpiegierz cf. Szpiegierz *
Śpieglerz cf. Szpiegierz
Śpiegować cf. Szpiegować
Spiesznie 'szybko, celeriter : Spesszne celeriter
ca 1428 PF I 485.
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Śpieszność corruptum pro śpieszno a. spiesznie
cszybko, celeriter : Przeczsze to wyelmy szpyesznoszcz (ąuamobrem festinus, Biblia taborska:
spiesnie) ffarao zawoła Moyszesza BZ Ex 10, 16.
Śpieszny *pomyślny, szczęśliwy, prosperus, 5
fortunatus : Speszno drogo (prosperum iter)
vczini nam bog zbawena naszego FI 67, 21,
sirru Pul.
Śpieszyć (się) fo r m y : a. z zaimkiem zwrotnym
się: praes. ind. 3. sg. śpieszy 1466 R XXII 25; 10
~ imper. l.p l. śpieszmy XVp.post. ErzGlos 175;
2. pi. śpieszcie XV ex. R XIX 92, Rozm 94;
~ part.praes. act. adv. śpiesząc 1466 R X X II16;
~ inf. śpieszyć ca 1500 Erkz 99.
b.
bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg.15
śpieszy ca 1470 MamLub 189; ~ imper. 1. pl.
śpieszmy Pul 94, 2; ^ part. praes. act. adi.
d.pl. m. śpieszącym XV in. R XXIV 63; ~ praet.
3. sg. m. jest śpieszył Rozm 528; /. śpieszyła XV
20
p. pr. R XVI 346.
Z n a c z e n ie : 'prędko iść, podążać, szybko coś
robić, celeriter ire, properare, festinanter aliąuid
facere : Ad proficientes, speszoczim, qui scilicet
proficiunt de virtute in virtutem, pertinet aliis
cohibere exempla yirtutum et bonorum opum 25
XV in. R XXIV 63; Spyeszyla properat XV
p. pr. R XVI 346; Cum fora festinus, gl. celer
spyeszącz szą, lucro petit, instat asello institor
1466 R XXII 16; Pabula iam spirat (sc. eąuus
solis), hinit, anhelat, gl. properabat spyesy szą 30
ib. 25; Procuremus vlg. spyesmi syą XV p. post.
ErzGlos 175; O Marye, nie boycie s ie ...,
do Galilei sie spieszcie (in Galileam pergite)!
XV ex. R XIX 92; Maturare, id est festinare
spyeschycz szyą ca 1500 Erz 99; Poskoczczye, 35
spyeschczye szye (concurrite, venite, properate),
przymczye dzyeczyatko! Rozm 94; A gdyż yest
myły Iesus... słonce kv zachody {pro kv za
chody słońca) spyeszyl,... przyschedl... do
Ierusalem, aby pozyyal baranka yyelykonocz- 40
nego ib. 528; ~ 'wyprzedzać, antecedere:
Spyeszmy (praeoccupemus, FI: przeydzimi, M W
107b: ogarnimi, MamKal 131: yprzedzaymy)
lycze yego w chwale Pul 94,2; ~ w błędnym
przekładzie łac. tekstu: Freąuenciaticum bez 45
przestanya doma spyeschy (mamotrekt mikułowski: bez przestanie konay piesen; bene cane,
freąuenta canticum Is 23, 16) ca 1470 MamLub
189. ~ Cf. Pośpieszyć (się), Prześpieszyć się,
Przyśpieszyć, Udośpieszyć, Uśpieszyć (się), 50
Pośpieszać (się), Przyśpieszać się.
Śpiewaczka 'ta co śpiewa, quae cantat, cantatrix : Wszitci spyewaci y spyewaczki (cantatrices)... narzekanye nad loziaszem obnawyaio
BZ II Par 35, 25; A myedzi gimy spyewakow 55
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a spyewaczek (cantatrices) CC a XLV BZ
Neh 7, 67.
Śpiewać, Śpiwać fo r m y : praes. ind. 1. sg.
śpiewam ca 1500 JA IV 92; 3. sg. śpiewa XIV
ex. Pocz 232, ca 1440 R XXV 220, OrtMac 82,
etc.; 1. pl. śpiewamy ca 1500 PieśniWlad 176;
3. pl. śpiewają FI i Pul 57, 2, Sul 94, XV med.
R XXII 243, etc.; ~ praes. ind. z partykułą ać
dla wyrażenia trybu rozkazującego 3. pl. ać
śpiewają BZ Deut 31, 19; ~ imper. 1. pl.
śpiewajmy FI i Pul 94, 1, XV med. PF IV 594,
BZ Ex 15, 1, etc.; 2. pl. śpiewajcie FI 104, 2,
FI i Puł 46, 1. 65, 1, etc.; ~ part. praes. act. adv.
śpiewając BZ I Par 6, 32, ca 1500 JA IV 92;
adi. śpiewając Gn 176b, BZ Gen 4, 21; g. sg. m.
śpiewającego BZ Dan 3, 7; ać. sg. m. śpiewają
cego Puł Hab 32; d. pl. m. śpiewającym FI
i Puł 67, 27; ~ imperf. 3. pl. m. śpiewachą
FI 68, 15; ~ inf śpiewać FI i Puł 91, 1, BZ II
Par 34, 12, Dział 5, etc.; ~ fut. 1. sg. m. śpiewać
będę FI i Puł 58, 20. 70, 24. 103, 34, M W 122a;
3. sg. m. będzie śpiewać XV med. PF IV 595,
XV p. post. R XIX 54; /. śpiewać będzie FI i Puł
65, 3; 1. pl. m. śpiewać będziem FI i Puł 20, 13;
~ praet. 1. sg. m. -m śpiwał Rozm 753; 3. sg. m.
śpiewał jest FI 49, 50; śpiewał Puł 7 arg.; / . śpie
wała De nativ w. 65; 1. pl. m. śpiewaliśmy
Rozm 317; 3. pl. m. śpiewali ca 1470 MamLub
129, Puł 68, 15, ca 1500 PieśniWlad 176; śpiwali
XV p. post. R XIX 72; ~ pląperf 3. pl. m. są
byli śpiewali Gn la ; ~ condit. 1. sg. m. -bych
śpiewał M W 116b; 1. pl. m. -by śpiewalibyśmy
M W 2a; 3. pl. m. -by śpiewali BZ II Par 31,2;
~ part. praet. pass. n. sg. neutr. śpiewano BZ
I Reg 21, 11, Dział 5; ~ inf pass. sg. neutr.
być śpiewano Dział 5; ~ praes. pass. 3. sg. m.
bywa śpiewań Puł 117 arg., XV p. post. GIDom
67.
Z n a czen ia : 1. 'wykonywać głosem jakąś
melodię, wyśpiewywać, opiewać, zwłaszcza czyjąś
chwałę, cześć itp., cantare, laudem alicuius
canere : a. dopełnienia bliższego brak (w tekście
polskim): A tako vocz ony natichmasth szocz
były syothe angoly... speuag0cz (laudantium
deum Luc 2, 13) slyszely Gn 176b; Przeszły S0
ks0SZ0ta przil0czeni zpewai0czim (psallentibus)
posrzod mlodziczek b0bennicz FI 67, 27, sim.
Puł; <Jako sie dzisia we w>torey mszy spewa
XIV ex. Pocz 232; Popiscze sobye spyewanya
ta to, a vczcze syny israhelske, acz pamyotliwye
dzerzo a vsty spyewayo (ut... ore decantent)
BZ Deut 31, 19; Przislugowaly przed stanem
swyadeczstwa spyewaiocz (canentes) BZ I Par 6,
32; Ezechias vstauil... nauczonich..., abi
sluszily a spyewaly, a chwalyly (ut ministrarent
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et confiterentur canerentąue) we wrocyech
w ktorąn w kosczyele bozem spyewayąn Misericordia Sul 94; Szpyewaymiz yą (sc. pieśń)
twyrdz bozich B Z II Par 31, 2; Gdy kląty do
wyesselye! XV med. P F IV 594, sim. XV p. post.
ktorego myasta... albo kosczola... wstąpy,
R XIX 54; Kto om yą (sc. pieśń) bądze szpyetam nye mayą spyewacz (tunc cessetur a divinis)
tako dlvgo, alysz wygedze z onego myasta 5 waczy albo gey posluchaczy, panye boże, racz
mv dacz, czso v czyebye bądze ządacz XV med.
Dział 5; Spyevayczie (war. lub. : przespyewaycze)
PF IV 595, sim. XVp. post. R XIX 54; Laczynnymodulamini (modulamini illi psalmum novum
czy... mayą moviczi... ony psalmy, które...
Judith 16, 2) 1471 MamKal 112; Na wyssospyeva albo obchodzy kozycziol katedralzky
koszczy moye powyedze mye wyczy ęszcza w psal
myech spyewayoczego (canentem Hab 3, 19) 10 (quos dicunt clerici vel ecclesia cathedralis)
1484 Reg 714; Kyedy mszą czthą albo spyePul Hab 32; Angeli szlothko spywali XV p. post.
vay<ą> (dum missae celebratur officium) ib. 719;
R XIX 72; Rzysza angelszka spyewala De nativ
Psalm Dawydow, yen spyewal bogu (quem
w. 65; Modulizat kvka vel *byskanthvye,
cantavit domino) Pul 7 arg.; Kako spyewacz
spyevą ca 1500 Erz 99; Abi to w syerczu było,
czo vsta (pro vsty) mowiczye spyevayucz w kos- 15 mamy (FI: pacz bodzemy) pyenye gospodnowo
(cantabimus canticum domini) w zyemy czucyele hoc versetur in corde, quod profertur ore
dzey?Pw/ 136, 5; Jesu, zmyluy szą, zpyewaymy!
psallentium in ecclesia ca 1500 JA IV 92;
XV ex. MacDod 140; Theyczy (sc. pannie) dzyeyą
Jvsz syą angely vyeszyelą, na nyebye szlothko
Maria, spyewaymy yey Alleluya XV ex. PF
spyevayą ca 1500 PieśniWład 175, sim. ib. 176;
Apostoly czyalo wszyąly a wyelmy szlothko 20 V 103; Jeszuszow zoltarsz czczyczye czyestho
y spyewayczye! XV ex. SKJ I 146, sim. De
spyewaly ib. 176; ~ Tho, czso pyrwey po klątem
nativ w. 42; Swyątha mathuchno, Maria,
trzy dny nye spyewano, tho wzlamvgemy, ale
thobye spyewamy Alleluia ca 1500 Pieśniyaco rychło klaty wygedze, tako ma bycz
Wlad 176; Tamoczyem tedy v nych navykl
spyewano (divina licite resumantur) Dział 5;
Na prymę ten psalm bywa spyewan Pul 117 arg.; 25 to pyenye, czom przed Iesuszem spyval Rozm
753; ~ Pacz bodzem y spewacz czsnoti twoie
Quandocumque ille versus sancte trinitatis
(cantabimus et psallemus virtutes tuas) FI 20,
dicitur bywa mowy on albo spyewan XV p. post.
13, sim. Pul; Iozik twoy zpewal iest (Pul:
GIDom 67; ~ przenośnie: Spyewam duchem,
przypyewal yest) lescz (concinnabat dolos)
spyewam y syerczem psallam spiritu, psallam
et mente (I Cor 14,15) ca 1500X4IV 92; ~ ~ ko 30 FI 49, 20; Na zemo (pro zemi) krziwdi roce
wasze spewaio (iniustitias... concinnant) FI 57,
muś, czemuś: Wszistczi lu d z e .s p e w a y c z e
2, sim. Pul; Thobye chwała przes przestanya
bogu (iubilate deo) w glosę wesela! FI 46, 1,
nasz rozwm y miszl *czysz spewa ca 1440
sim. Pul, sim. FI i Pul 65, 1. 80, 1; Pomoczniku
R XXV 220; Boga prószmy nabożni, abi...
moy, tobe spewacz bodo (tibi psallam) FI 58,
20, sim. Pul, sim. FI i Pul 103, 34; Wszistka 35 gemv spiewalibiszmi chwalą (ut... ipsi canamus
gloriam) M W 2a; Niechay se napelna vsta
zema... spewacz bodze tobe (psallat tibi)
moia chwała twoia, abich śpiewał (FI i Pul:
FI 65, 3, sim. Pul; Dobrze iest_spewacz ymebich pyal) chwała twoia (ut cantem gloriam
nowi twemu (psallere nomini tuo) FI 91, 1,
tuam Psal 70, 8) M W 116b.
sim. Pul; Spewaymi bogu (iubilemus deo)! FI 94,
2. (o kogucie, de gaiło) 'piać, cantare
1, sim. Pul, sim. B Z Ex 15, 1. 21; Zpyewaicze 40
(Pul: poycze) gemu y godzcze gemu (cantate
Sonans, gl. id est sonum faciens, dum wlt
(sc. gallus) cantare gdy chcze spevacz XV
ei et psallite ei)! FI 104, 2, sim. FI i Pul 146, 7,
M W 130a; Przed obliczim angelskym spyewacz
p. post. PF III 288.
3. 'grać na jakimś instrumencie muzycznym,
banda (FI: bodo goscz, Pul: będę pyal) tobie
(psallam tibi Psal 137,1), boże moy! M W 122a; ASI instrumentum ąuoddam musicum tractare :
Pra<w)do, bosze, spewacz bodo tobe na gosloch
Spyevalysmy vam (cecinimus vobis Mat 11, 17),
(psallam tibi in cithara) FI 70, 24, sim. Pul;
a yysczye *myeskaly Rozm 317; ~ o kimś:
Gego bratu bilo gymyo Tubal, którysz to bil
O spocoynich angeli spyewayą XV med. R XXII
oczyecz spyewayocz na organoch a na roczny243; Wszak o nyem spyewano (huic cantabant)
w tanczoch BZ I Reg 21,11; ~ w kimś: We mne 50 czach (canentium cithara et organo) BZ Gen 4,
21; Biły... wszitci nauczeny, gysz vmyely
spewacho (in me psallebant, Pul, MamLub 129:
spyewacz na organyech (organis canere) BZ II
o mnye spyewaly), gisz so pili vino FI 68, 15;
Par 34, 12; lako so vsliszely wszitci lyvdze
~ b. z dopełnieniem bliższym: Yszecz ony
szwyok trob... y wszelkego stroia spyewaiocego
(sc. anjeli)... na pouetrzucz slothke pene szocz
ony biły spe[ue]ualy Gn la ; W nyedzyeląn, 55 (omnis generis musicorum)..., modlyly so syo
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zlotey sosze BZ Dan 3, 7; ~ Poweda, yze
Krystussowy ymamy trobamy duchownymy
wszytko myszlo spyewacz Pul 80 arg.
4.
(o tekstach pisanych, c/e scriptis) 'wypowia
dać się, podawać jakąś treść, declarare, notum 5
facerey: Tho wszdano lysthem pod przyszasznyczą pyeczaczą, kthori lysth tako spyewą albo
myeny (quae littera resignationis canit de verbo
ad verbum taliter) OrtOssol 62, 4, s/m. OrtMac
10
82.
C f 1. Pośpiewać, 1. Prześpiewać, Przyśpiewać,
Wśpiewać, Zaśpiewać, Pośpiewować
Śpiewak f o r m y : w. .sg. śpiewak BZ I Par 6, 33,
ca 1470 MamLub 2, 1487 CracArt nr 983;
~ «. p i śpiewacy BZ Neh 7, 73; śpiewakowie 15
ca 1470 MamLub 93; ~ g. pl. śpiewaków BZ
I Par 9, 33. 23, 5. Neh 7, 67, ca 1470 MamLub
189; ~ d. pl, śpiewakom RZ II Par 9, 11;
~ ac. pl. śpiewaki BZ IV Reg 11, 14, XV ex
20
PF IV 623.
Z n a c z e n ia : 1. 'ten co śpiewa, cantor :
Vzrzala (.sc. Atala)... spyewaki (cantores)
BZ IV Reg 1L 14; Heman spyewak (cantor)
BZ I Par 6, 33; Cy to so ksyoszota spyewakow
(principes cantorum) ib. 9, 33; Spyewakow 25
(cantores) a spyewaczek CC a XLV BZ Neh 7,
67; Bidlyly... spyevaci (cantores)... w svich
myescyech ib. 7, 73; Gregorius, śpiewak 1487
CracArt nr 983; Szwyathy Thworzyanye...,
vszlysz szwe spyewaky, kaplany y szaky XV ex. 30
PF IV 623.
2.
'ten co gra na jakimś instrumencie\ muzycz
nym, muzykant, instrumenti cuiusdam musici
tractandiperitus, symphoniacus : Wrotnich cztirzi
tysyoce a tilkesz spyewakow {MamLub 93: 35
psaltes spyewanye aut spyewakowye) spyewaiocz
panu na goslyach a na organyech (psaltae canentes... in organis) BZ I Par 23, 5; Vdzalal kroi...
zaltarze spyewakom (psalteria cantoribus) BZ
II Par 9,11; Spyewak musicus (taceo de gramma- 40
ticis, rhetoribus... musicis, astronomis..., quorum scientia mortalibus satis et utilissima est
Prol VI) ca 1470 MamLub 2; Spyewakow
musicorum (vasorum diversa genera... a vasis
craterarum usque ad omne vas musicorum 45
Is 22, 24) ib. 189.
Śpiewanie, Śpiwanie f o r m y : n. sg. śpiewanie
XV med. R XXV 155, BZ Deut 31, 21; - g. sg.
śpiewania XV med. PF IV 595, BZ Deut 32, 44,
OrtMac 133, etc.; ~ d. sg. śpiewaniu BZ I Par 50
16, 42, ca 1470 MamLub 92, M W 26a; ~ ac. sg.
śpiewanie FI i Pul 88, 15, BZ Deut 31, 22,
1462 R XXV 270, ca 1470 MamLub 124; - /. sg.
śpiewanim 1444 R XXIII 301, BZ Gen 31, 27;
śpiwanim XV ex. GIWp 69; ~ l. sg. (w) śpiewa 55
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niu 1403 GIJag 101, B Z l Par 15, 28, M W g1. 65,
ca 1500 GIKazB I 75; ~ ac. pl. śpiewania
BZ Deut 31, 19; ~ /. pl. (w) śpiewaniach BZ I
Par 16, 35.
Z n a c z e n ia : 1. 'śpiew, cantus : Sgodnim
spieuanim voce concordes (turba matrum virginumque,... voce concordespudicisperstrepant
concentibus saeculorum saeculis) 1444 R XXIII
301; W konyczv thego szpyewanya dlya naszchego zbawyenya day scząscze, zdrowye, panye!
XV med. PF IV 595, sim. XV p. post. R XIX 54;
Wszitek Israhel wyozl skrzinyo zaslyvbyenya
boszego w spyewanyy (in iubilo) a w zwyoku
trobnem BZ I Par 15, 28; Wszitki godzbi glosow
wibornich ku spyewanyy panu (ad canendum
deo) ib. 16, 42.
2.
'utwór śpiewany, przeznaczony do śpiewania,
pieśń, cantus, canticum : Blogoslawoni lud, iensze
vme spewane (iubilationem) FI 88, 15, sim. Pul;
Loquentes... in psalmis et ympnis, et canticis
spiritualibus w spyevanyv duchownem (Eph 5,
19) 1403 GIJag 101; Spevanye carmen (scriptae
erant in eo lamentationes et carmen Ezech 2, 9)
XV med. R XXV 155; Przecz yesz przes mego
wyedzenya yczyekl any gesz my otpowyedzal,
abich czyo wiprowadzyl... s wyeszelym, spyewanym (cum... canticis), s bobni BZ Gen 31,27;
Popiscze sobye spyewanya ta to (canticum
istud) a vczcze syny israhelske BZ Deut 31, 19;
Gdysz ge napadnye wyele złego y *nodz0,
odpowye gemy spyewanye to to swyadeczstwa
(canticum istud pro testimonio) ib. 31, 21;
Przeto napisze Moyzesz spyewanye (canticum)
a navczi syni israhelskye ib. 31, 22; Movil gest
(sc. Mojżesz) wszitka słowa tego to spyewanya
(cantici huius) wszv {leg. w uszu) lvczkv ib. 32,
44; Acz... wyesyelycz syo bodzem w twich
spyewanyach (in carminibus tuis) BZ I Par 16,
35; Zaloblywe spyewanye lamentabilem cantum
1462 R XXV 270; Ku spyewanyy {BZ: ku przespyewanyy) ad precinenda (ad praecinendam
melodiam I Par 15, 22) ca 1470 MamLub 92;
Spyewanye carmina (ubi est deus, qui fecit me,
qui dedit carmina in nocte? Job 35, 10) ib. 124;
Mystrownego spyevanya modos musicos (requirentes modos musicos et narrantes carmina
scripturarum Ecclus 44, 5) ib. 177; Skladanye
spyewanya carmen musicum (es eis quasi carmen
musicum, quod suavi... sono canitur Ezech 33,
32) ib. 230; Śpiewany u {FI i Puł: pyenyw) po
dobne mnie billi sprawiedlywosczi twoie (cantabiles mihi erant iustificationes tuae Psal 118, 54)
M W 26a; In ympnis w pyesnyach, w spyevanyv
(Col 3,16) M W gl. 65; My cys {pro dzys) k tobye
ange^l)skym spyyanym yolamy XV ex. GIWp
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69 9 /V/ Żałobliwe Śpiewanie 'Lamentacje Jere
miasza, Lamentationes Ieremiae*: Potuit virgo
sanctissima dicere illa verba, que scripsit Ieremias in Lamentacionibus, Szaloblyyym Spyeva5
nyv, suis ca 1500 GIKazB I 75.
3.
'brzmienie, treść, tekst, scripti alicuius
argumentum, tenor5: Przetho moye dawanye
y wymowyenye ma mocz y stacz podług spyewanyą mego lystą (iuxta litterarum mearum teno
rem) OrtOssol 96, 3, sim. ib. 97, 1, OrtMac 133. 10
Śpiglarski cf. Szpiglarski
Śpik cf. Szpik
Śpisglas c f Szpisglas
Śpital c f Szpital
15
Śpitalny c f Szpitalny
Śpiwać c f Śpiewać
Śpiwanie c f Śpiewanie
Śpiwrzód bot. 1. 'chaber driakiewnik, Centaurea
scabiosa L.’: Spywrzód scabiosa 1491 Rost
20
nr 11024.
2. 'płesznik zwyczajny, Pulicaria vulgaris Stev*:
*Spywsrzod scabiosa minor 1460 Rost nr 3710.
3. 'sasanka łąkowa, Pulsatilla pratensis Mili! :
Spywrzod dormi morbis 1475 Rost nr 3002.
4. 'driakiew gołębia, Scabiosa columbaria L ? : 25
Spywrzod scabiosa minor 1492 Rost nr 10913.
Śpiża c f Spiża
Śreb- c f SrebŚredni, Strzedni, Śrzedni 1. 'położonypośrodku,
znajdujący się w połowie czegoś, między czymś, 30
in medio positus : Iurscha... nobili Syeczech...
yendidit piscinam mediocrem al. srzedny in villa
Kuropathniki 1450 AGZ XIV 299, sim. ib., sim.
1465 AGZ XII 305; Vladislaus... dux
M artino... molendinum in prima fossata inter 35
civitates... et inter mediam civitatem al.
srzedne... construere consentit (1474) XVI
in. Matr III nr 203, sim. (1454) XVI p. pr. Matr
IV 3 nr 884; Iohannes... vendit duas
piscinas..., mediam et inferiorem al. *szryedniy 40
a nyszny 1498 AGZ XV 360; Villa Walaszkye
cum piscina, que iacet in medio al. srzedny
ib. 552; ~ palec średni 'palec środkowy, digitus
medius: Jakom gya nye przysethl na dom, na
gyey,... anym gey zadał dw {leg. dwu) ranu, 45
gyeney syney w pyerszy a drugyey krwavey
w raka prawa, w *pelecz szredny 1497 ZapWarsz nr 1781; ~ (żyła) śrzednia 'żyła pośrodko
wa przedramienia, vena mediana antebrachn :
50
Śrzednia mediana 1478 Rost nr 2315.
2.
'pośredni, przeciętny pod jakimś względem,
mediocris: a. co do wzrostu, statura mediocris:
Z wrona plesznywy, kopynyczy, *sryedny 1471
GorsJaz 270, sim. ib. 271, etc.; Kon gnyady,
strzelczy, srzedny ib. 272, sim. ib. 282, etc.; 55
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Gnyady, podpolaly, strzelczy, strzedny ib. 272,
sim. ib.; Kon czyszawy, lyszy, srzedny ib. 284,
sim. ib. 285, etc.; ~ b. co do wieku, aetate
mediocris: Iohannes mediocris al. szrzedny
presentes fide<iubet> pro Iohanne iuniori 1446
AGZ X I I 150; ~ c. co do właściwości, ąualitatibus
mediocris: Indifferens turbacio, id est media,
szrednya, czusz nec bona nec mała XV med. R
XXIV 360; ~ ~ śrzednia pieczęć 'pieczęć mniej
sza w rozmiarach od tzw. pieczęci wielkiej, uży
wana w sprawach mniej ważnych, sigillum sigillo
magno minus, in causis minoris momenti usurpatum : Jako mnye lysthovi poth syrzednya
pyeczączią na cząscz Sdzyechowska w Regułach
slvschayaczemv pyeczacz vrvana 1491 ZapWarsz nr 1715.
Cf. Średnie
(Średnie) Śrzednie (?) 'pewna ilość soli czy
też gatunek soli, certus ąuidam modus salis vel
etiam genus salis5 (?): Ad Magnum Salem
quatuor thargoue (^c. habet ecclesia Tinciensis)
et quatuor taberne, et pecine, et qualibet septimana tres alueos, et quartum sredne (ib.: seredne), et septem pro lignis (ca 1125) 1275
KodTyn 2. ~ Możliwa też jest lekcja śrzednie,
sc. koryto.
Średnik cf. Żerdnik
Średski cf. Średzki
Średzki, Średski, Średzski, Śrzedski, Śrzedzki
'ze Środy Śląskiej pochodzący, ex oppido Środa
Śląska originem ducens : (prawo) średzkie 'prawo
niemieckie przyjęte w wielu miejscowościach
polskich za wzorem Środy Śląskiej, ius Teutonicum oppido Środa Śląska praeeunte a multis
aliis oppidis receptum: Villas et hereditates...
de iure Polonico in ius Theutonicum Noui
Fori, quod sredske vlg. dicitur,... transtulimus
1330 M M Ae III 217, sim. 1352 AGZ V 3. 4, 1360
DokMp I 121, etc.; Villam... de iure Polonico
in ius Theuthonicum Novi Fori, quod srzedzkie
Polonice dicitur,... transferimus (1342) 1570
KodWP II 542; Andree damus... villam...
locandi iure Teutonico, quod srzedske vlg.
dicitur,... facultatem (1346) M M Ae VIII 14,
sim. (1357) XV p. pr. KodWP III 68, 1424
ArchCastrCrac II 405; Villam... de iure
Polonico in ius Theutonicum Novi Fori, quod
sredzke vlg. dicitur, transferimus (1347) 1634
DokMp I 61; Villas... iure Polonico locatas...
de iure Polonico in ius Theutunicum, quod
sreczske vlg. dicitur,... duximus transferendas
1359 AGZ V 5.
Średzski cf. Średzki
Śrenne czy Śrzenne 'pieniężny ekwiwalent
daniny zwanej śr(z)onem,pecunia, ąuaepro tributp
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śr(z)on dieto sohebatur ( ?): Necnon de ąuolibet
manso vnum fertonem latorum grossorum...
et ąuatuor mensuras auene, per sex grossos
latoś, dictos poradlne,... per medium grossum
*screnne... soluere tenebuntur 1416 KodWP
V 247(Śreść) Śrześć czy też Śrzatnąć 'wyjść naprzeciw, spotkać kogoś, alicui obviam ire, occurrere5:
Gdisz syo wrocy Gepte w Masfa do swego domu,
srzatla gy (occurrit ei) gedina dzewka gego
z bobni y s tanci BZ Jud 11, 34. ~ C f Podśreść,
Pośreść.
Śreżna czy Śrzeżna 'danina, może w owsie,
składana panującemu, tributum, quod fortasse
avena regi sohebatur : Quam predictorum
colonorum aratores ac mercenarii et aduene...
a pensione mensure, que srezna eque vlg. apellatur,... sint in perpetuum absoluti 1256 M MAe
IX 103; Ab his seruiciis et solucionibus, scilicet
powoź, strosa, stan, vacca, mensura, que
*suessna dicitur,... ipsa villa... libera est
(1270) M M Ae III 97.
(Śreżoga) Śrzeżoga 'upał, gorąco, żar słonecz
ny, aestus, calor : Srzezoga cauma 1444 R XXIII
302; In fervore, gl. calor vel estus szrzezoga,
messis cantans et quiescens cicada, cum vidisset
formicam..., ei dixit XV med. ib. 279; Szrzezoga
cauma (sc. solis) XV p. post. PF V 10. ♦
Środa, Śrzoda, Jśroda 1. 'trzeci dzień tygod
nia, feria ąuarta: Yz pany Hanka... vmarla...
sze wtorku na szrzodą 1419 Kościan nr 731;
Jacom nye ranczil Micolayewy we srzodą po
Welke Noczy postawicz Jaczka... przet panem
starostą 1424 ib. nr 1042; Dano w Sszamothulech
we ysszrodę ca 1428 PF I 481; Po Popyelczw
szroda pyrzwa 1451 Wisi nr 1928, sim. XV med.
Zab 518; Ale ya thesch mlodzyenyecz we szyrzoda wthora za Popyelecz... pyszma dokonał
1464 Wisł nr 783; We środą C?c. modlitwa)
o dwu sinu Mariey Jakubowey M W 51 a, sim.
1484 Reg 710; Syrody y pyąthky <mają>
posczycz (quarta et sexta feria ieiunabunt)
1484 Reg 712; We szrzyodę nyeszpor Pul 126
arg., sim. ib. Ann arg.; Vzdy tego cząsczye
czynyl, yze środa a pyątek (quartam feriam et
sextam) posczyl Rozm 159; Tako na środa
obyeczal szye przy nych bycz ib. 496, sim. ib.
497; ~ Wielika Środa, Środa Zielona 'ostatnia
środa przed Wielkanocą, ultima feria ąuarta
antę Paschami Yako Zydovye Vyelyką {leg.
w Wieliką) Środą... domovyly, yze myely vbycz
mylego Iesuszą Rozm 507, sim. ib. 508. 510.
515. 518; - Szroda Zelona 1413—4VX XIV
502.
2. 'prawo niemieckie przyjęte w wielu miejsco

wościach polskich za wzorem Środy Śląskiej,
ius Teutonicum oppido Środa Śląska praeeunte
a multis aliis oppidis receptum : Tam locum
forensem, quam villas ibidem fundandas eodem
iure, quo utitur Nouum Forum ducis Henrici,
quod^ szroda dicitur, volumus... locari 1223
KodŚl III 60, sim. 1409 ArchCastrBiec I 465,
135; Sculteciam... dedimUs... possidendam...
iure Noui Fori, quod ius vlg. dicitur środa
locandam 1328 M M Ae III 211, sim. (1335) 1598
DokMp I 47, DILB III 158; Novam villam...
extendentem se ad tot mansos, quodquod...
poterint reperiri iuxta Srzedensem mensuram
iure Theutonico Noui Fori, quod srzoda
dicitur, damus (1425) DokMp II 52, sim. 1408
DokMp I 351.
Środek, Śrzodek 'punkt mniej więcej jednakowo
oddalony od brzegów, miejsce centralne, loeus
medius, medium : Światły srzodek lucidum
centrum (qui lucidum centrum poli candore
pinguis igneo aligens decoro lumine) 1444
R XXIII 308; Przetosz odszedw Iozve tey nocy,
stal po srotkv w dole (in vallis medio) B Z
Jos 8, 13; ~ Sinu od schrzotka {war. lub.:
posrzotką) zyemye (haec quoque erat fossa
altaris, et de sinu terrae usque ad crepidinem
novissimam duo cubiti Ezech 43, 14) 1471
MamKal 232; ~ po środku, po śrzodku (kogoś,
czegoś) 'wśród, pośród, pomiędzy, in medio,
intra: Tedy vocz nasz Xc miły, stog0cz po
srzothku onego ogna, gestcy on k n<i)m byl
mouil Gn 175a; Ego enim in medio, po szsrodkv,
yestrum {Rozm 558: myedzy vamy) sum (Luc
22, 27) XV med. R XXIV 362; Vczyny0 znamy 0
to ..., abi wydzyal lud ten, ktorego po szrzodku
ty gesz (in cuius es medio), skutek boszy groszny
BZ Ex 34, 10.
(Środny) Śrzodny 'związany ze środą, śro
dowy, ad feriam ąuartam pertinens : Szrzodne psalmy Pul 52 arg.
(Środopolny) Śrzodopolny 'położony w środku
pól, otoczony polami, in medio camporum positus,
campis cinctus3: Primo a Glinnik usque ad campum dictum srzodopolna, a srzodopolna usque
ad fluvium dictum *Wsbna 1383 KodPol III
328. ~ Może już nomen proprium.
Środować cf. Pośrodować
Śron cf. Szron
Śronowaty cf. Szronowaty
Śronowe cf. Szronowe
Śród, Śrzód z gen. rzeczownika lub zaimka
wyraża: 1. stosunki przestrzenne 'pośród, po
środku, na środku, między, in medio, intra, inter :
i Venit (sc. Jesus) per Sydonem ad marę Galylee
i inter medios fines, zrod granicz, Decapolyos
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(Marc 7, 31) XV med. GIWroc 73r; Włosi
mayanci... kandzerzave a nyekoko {pro nyekako) zolte, mayancz przedzal zrzod glovi
(in medio capitis) XV med. Lent; Mynyą, yze
tho vczynyl srod Ierusalem (in medio Ierusalem) 5
Rozm 298; Gdy są veschly w szyen. namyeczyly
ogyen srod szyeny (in medio atrii Luc 22, 55)
ib. 61A, sim. ib. 688; Zavyązavschy yemv rącze
rambem, postavyly y {leg. ji rgo5) srod domv
ib. 701; Gdyż tako nądznye przyvyedzyon srod 10
vytnycze, rzuczyvschy szye (sc. Żydowie)...
począly drzecz y ssyepacz odzyenye s nyego
ib. 815, sim. ib. 816; ~ przenośnie: Aczbich
chodzyl szrzod {FI: posrzod) czyenya szmyerczy
15
(in medio umbrae mortis) Pul 22, 4.
2.
stosunki czasowe 'wpołowie, w środku okresu
czasowego, tempore ąuodam medio3: Idem mansi
debent dimensurare in medio Quadregesime na
szrzoth postu 1424 KsMaz II nr 818; ~ śród
nocy 'w środku nocy, o północy, media nocte : 20
Gdiąpy gest bilo sroth noczy dna nedzelnego,
tedy V0cz Maria gest bila suego sinka porodila
Gn 4 a, sim. Rozm 487.
Śródnoc 'środek nocy, północ, media noX>:
Tako V0cz on od srothnocy asze do balego dna 25
gestcy gim on bil kaszal Gn 181 a.
Śrzatnąć cf. Śreść
Śrzeb- cf. SrebŚrzed- cf. Śred30
Śrzenne c f Śremie
Śrześć cf. Śreść
Śrzeżna cf. Śreżna
Śrzeżoga cf. Śreżoga
Śrzod- c f Środ35
Śrzon cf. Szron
Śrzonowaty c f Szronowaty
Śrzonowe c f Szronowe
Śrzod cf. Śród
Świaczać cf. Świadcząc
40
Świaczczyć c f Świadczyć
Świaczszyć cf. Świadczyć
Świaczyć cf. Świadczyć
Świadać 'przedstawiać w sądzie świadectwo,
testimonium dare in iudicio : Yako Stanisław
Gowarzewsky* wraczyl Stanisława Slapa prze 45
czyw Janowy Comornyczkemu, yze yego zona...
mała swoy list stary vanny ♦slomycz a nowym
yey listem mąl swadacz przet pan[n]em starosta
1425 Pozn nr 1215.
Świadcząc, Świaczać 'składać zeznanie w są 50
dzie, występować w charakterze świadka, testimo
nium dare in iudicio, testem esse : Iaco to swatczam, ysze Sandziwoy ne kasal zabicz Micoyala
swim ludzem 1403 Pozn nr 823, sim. ib. nr 814;
Jako to swaczami, yaco Barbarzina baba nye 55
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wnosla w Kowalewo... pyaczidzesanth grziwen
1444 ib. nr 1638.
Świadczenie fo rm y : n. sg. świadczenie OrtOssol 48, 2; ~ d. sg. świadczeniu Sul 77;
~ ac. sg. świadczenie 1450 O rtW pM l; ~ i. sg.
świadczenim XV p. post. R I s. XLV.
Z n a czen ia : 1. 'zeznawanie w sądzie, składa
nie zeznań, testimonium in iudicio datum :
Pothkomorze nasz tego, gen lepsze snamyona...
vkaze..., powynyen bądze... przypvsczycz
kv szwyathczenyv (ad probandum) Sul 11;
Homo mettercius debuit juramentum facere
et fecit per testimoniale domini heredis et advocati, et scabinorum al. przesz szwyadcenye
supradictorum 1450 OrtWpM 1; Thaka...
przyssyąga ma byczi z dozvolenym rzymzkyego
kossyczola, yyąwszy thy przydcze, tho yesth dla
pokoyu ... albo svyadczeny<a> spravyedlyvego
1484 Reg 717.
2. 'urzędowe zaświadczenie, poświadczenie,
testimonium a magistratu iąuodam datum : Ony
(sc. przysięźnicy) tako"szyedzely y szwyathczyly
a woyth tesz ku prawu nye przyszagl, a tak[og]ego
szandu szwyathczenye (iudicii huiusmodi testi
monium) szą stanye w zapowyedzany czasz myedzy dwyema myesczanynomą OrtOssol 48, 2.
3. 'doświadczenie w pracy, ćwiczenie, praktyka,
usuĄ experientia, exercitatio : Warwy sszye
lekarza nye kosthowanego swyathczenym (exercitio non probatum), aczkole y navky ma doszycz XV p. post. I? I s. XLV.
Świadczony 'znany, wiadomy, notus, cognitus :
Memento domine famulorum.. ** ąuorum tibi
fides cognita est szwyadczona, szwyadoma
{Msza II: posnana, IV. XII: znamyenytha
yest, V: snamyenita, vsnana gest, VI. III. VII.
XIV: posznana yest, sznamyenytha, VIII: sznamyenitha, IX: znayoma) 1476 Msza XIII s. 65.
Świadczyć, Świaczczyć, Świaczszyć, Świaczyć,
Świadszyć, Świedczyć, Świedszyć fo r m y : praes.
ind. 1. sg. świadczę 1389 Pozn nr 234, 1393
Kościan nr 56, 1397 Pozn nr 343, etc. etc.;
świaczczę 1400 Kościan nr 146, 1418 Pozn
nr 947; świaczę 1389 Pozn nr 232, 1390 ib.
nr 79, 1391 Kościan nr 1, etc., OrtMac 71;
świadszę 1391 Pozn nr 127; świaczszę 1391
Pozn nr 118. 121, 1428 Kai nr 1011; 3. sg.
świadczy 1389 Pozn nr 233, 1403 Kai nr 90. 237,
etc.; świaczczy 1419 Poąn nr 969; świaczy 1413
Pozn nr 889; świadszy Rozm 241; 1. pl. świad
czymy 1387 Pozn nr 9.11.15, etc. etc.; świaczczymy 1394 PKKr I 239, 1395 ib. 242, 1399 Pozn
nr 372, ćtc. etc., 1435 Pozn nr 1651; świaczymy
1391 Pozn nr 114, 1393 ib.nr 145.146, etc. etc.,
1444 Pozn nr 1647; świaczszymy 1390 Pozn nr 85;
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świedczymy 1403 RtGn nr 138,1404 RTH VI 24;
świadczym 1386 HubeZb 60, 1395 Kościan
nr 74, 1397 RTH VI 23, etc. etc., 1444 Pyzdr
nr 1216; świaczym 1399 Kościan nr 125,
1400 ib. nr 150; świadczę my 1422 Kai nr 828.
830, 1423 Kai nr 861, etc., 1425 Kai nr 918;
świaczemy 1423 Pozn nr 1136, EwZam 305;
świadszemy Rozm 237; 3. pi. świadczą 1398
RTH III nr 3, (1400) HerbSier 380, 1400 Pozn
nr 462, etc. etc.; świaczczą \A\6Pozn nr 912, 1418
ib. nr 939. 947, etc.; świaczą 1390 Pozn nr 77,
1397 StPPP VIII nr 5855, 1416 Kai nr 533, etc.
etc., 1445 Pozn nr 1621; świadszą Rozm 46. 177.
717. 721; ~ imper. 2. sg. świadczy Dek I 8. III
14. VII 1. 5, 1444 R XXIII 304; świaczczy
Dek III 5. VII 4; świaczy Dek III 2. 15; świadcz
Dek III 4; świacz Dek III 11. 29; ~ part.
praes. act. adv. świaczcząc Rozm 55; świacząc
OrtMac 46; adi. g. pl. m. świadczących 1473
SprTNW VIII 2, 35; - inf. świadczyć XV med.
S K J N 264, OrtMac 94. 101, etc. etc.; świaczyć
OrtMac 29. 38. 41, etc.; ~ fut. 1. sg. m. świad
czyć będę FI 49, 8; świadszyć będę Pul 49, 8;
3. sg. m. będzie świaczszyć Rozm 312; 3. pl. m.
będą świaczyć Sul 58; ~ praet. 2. sg. m. jeś
świadczył BZ Ex 19, 23; -(e)ś świadczył BZ Neh
9, 34; 3. sg. m. świadczył jest Rozm 544; świad
czył BZ IV Reg 17, 15; świedszył 1448 AGZ
XI 328; / . świadczyła XV med. SKJ V 264;
3. pl. m. są świadczyli OrtOssol 38, 1; świadczyli
OrtMac 59, OrtOssol 48, 2, Rozm 713; ~ condit.
3. pl. m. -by świadczyli OrtMac 94.101, OrtOssol
70, 3. 75, 2, Rozm 112; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. świadczon XV med. SKJ V 267;
cf. też Świadczony.'/
Z n a c ze n ia : 1. 'składać zeznanie w sądzie,
występować w charakterze świadka, testimonium
in iudicio dicere, testem esse : absolute i bez
kontekstu polskiego: Czy {sc. bezprawni) nye
mogą nykomv ku gego prawu pomocz, to gesth
szwyathczycz (testimonium ferre, OrtMac 29:
szwyaczycz) OrtOssol 31, 1; Mogaly z namythy
szwyatczycz y przyszagacz..., czyly mogą ge
odrzvczycz, aby nye szwyąthczyly any przyszagaly? ib. 70, 2—3, sim. ib. 75, 2, OrtMac 94. 101;
Kto thy ludze, szlowye szwyathky, ma sprawnye
k themv szwyadeczstwu przy<ci)sz<n)ancz,
aczby... nye chczely szwyathczycz OrtOssol
75, 2, sim. ib. 96, 1, etc.; Przyiaczele mogą
swiąthczycz Dział 24; O tern, yako czy krzyvy
szvyadkovye, kyedy chczyely krzyve svyadczycz,
*omyenyevaly Rozm 715; ~ Nobilis Miculecz,
subiudex Sanocensis, testificavit al. swietschil,
quia... sibi omnes citaciones... sunt cremate
1448 AGZ X I 328; ~ ~ z określeniami wyrażają-

cynii treść zeznań: coś: Drudzy, kyedy vstaly
szvyadczycz krzyve svyadecztvo, natychmyast
począly movycz przeczyv byskupom Rozm
715; ~ ze zdaniem: Jako wem y swathczim
(Kościan nr 125. 150: swaczim), eze Adam ne
ucradl Falkowi dwu kopu rzi 1386 HubeZb 60,
sim. 1395 Kościan nr 74, 1397 RTH VI 23,
etc. etc.; Jaco to swatczimi (PKKr I 239, etc. etc.:
swaczczimi, Pozn nr 114, etc. etc.: swaczimi,
Pozn nr 85: swaczszymi, Pozn nr 1136: swaczemy,
RtGn nr 138, RTH V I24: swedczimi), iaco Micolay
placzil Maczeyewy 1387 Pozn nr 9, sim. ib. nr 11,
etc. etc.; Jaco to swadczo {Kościan nr 146, etc.:
*swaczczo, Pozn nr 232, etc.: swaczo, Pozn
nr 127: swadso, Pozn nr 118, etc.! swaczszo),
czo Woyczecha zasedl czlowek pro equo,... tego
Woyczech zan ne *zaphaczyl 1389 Pozn nr 234,
sim. 1393 Kościan nr 56, etc. etc.; Jaco swathczy,
wecz Potrek *wranczczyl Vincencium..., de isto
eum liberavit 1389 Pozn nr 233; lako prawe
wedzan i swaczan {RTH III nr 3, etc.: swathcza,
Pozn nr 912, etc.: swaczczo), esze... gey casznan... porambonoyest na poltora sta drzewa 1397
StPPP VIII nr 5855, sim. 1390 Pozn nr 77, etc.
etc.; lako to szwatczi {Pozn nr 969: swaczczy,
Pozn nr 889: swaczi), iako... paną Bechoszkego
ludzem coni ne pocradzono 1403 Kai nr 90,
sim. ib. nr 237, etc.; Jaco tho swatczyemy
{Pozn nr 1136: swaczemy), yaco tha grobla nye
yesth powyszona 1422 Kai nr 828, sim. ib. nr 830,
etc.; ~ ~ z określeniami nazywającymi sprawę
będącą przedmiotem zeznań: coś: Bo woyth
swey rzeczy sam szwyatczycz {OrtMac 46:
szwyaczycz) nye może OrtOssol 40, 4, sim. ib.
40, 3; Cjkogo {pro nikogo) nye maya przyczysznacz ... szwyatczycz to, czo nye chcze po
d[r]obrey woley szwyathczyQz ib. 75, 2, sim.
OrtMac 101, etc.; Ten yest krzyvy svyadek,
który nye tern rozvmem rzecz svyadczy albo
rozvmye, nyz movyono Rozm 720; ~ o coś:
Gdy człowiek ma szwyathczycz bandz o głową
(testificare debet pro homicidio), bandz o dług
OrtOssol 75,1, sim. ib. 19, 1, OrtMac 101;
~ przeciw czemuś: Dobrze movy svyąty
Maczyey: Krzyvy svyadkovye, yze svyadczyly
przeczyv pravdzye Rozm 713; ~ o czymś:
Na naszey lascze... osylnyk ma bycz, a tho acz
o gey {sc. dziewki) wolanyv... wyesznycze bądą
swyaczycz (si... fuerint protestati, Dział 55:
doswiathcza) Sul 58; ~ w czymś: Mayączy
{pro nayączy) ludze nye mogą w zadney rzeczy
szwyathczycz (in nulla causa testificare possunt)
OrtOssol 70, 3, sim. OrtMac 94; ~ ~ z określe
niami nazywającymi osobę, w sprawie której
składa się zeznanie; komuś: Maya przyszyadz,
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aby woyth pyerwey thego konya zapowyedzyal
szwyaczacz (OrtOssol 40, 4: *swyathczicz)
gyemu (qui priorem arrestationem advocati
cum iuramento testificent) Ort Mac 46; Gdysz
rzecz szamego czlowyeka gest, moze<li> on
sząm szobye szwyathczicz (an sibi ipsi testificare
debeat)? OrtOssol 40, 3; ~ na kogoś: Stara
rada yvsz nye mosze nayn szwyathczycz (super
ipsum testificare, OrtMac 38: szwyaczycz)
OrtOssol 35, 4, sim. ib. 98, 2, OrtMac 135;
~ przeciw komuś: Cayphasch... rzeki do mylego Iesucrista: *Slyschychly, czo czy przeczy w
tobye svyadscha (quae isti adversum te testificantur Mat 26, 62)? Rozm 717, sim. ib. 721.
2. 'wspierać sprawę w sądzie czyimś zeznaniem
lub jakimś stwierdzonym faktem , testimonio
alicuius vel re ąuadam relata causam in iudicio
adiuvare3: Mozely myasto szwą *pyączączą
szwą rzecz szwyathczycz (causam propriam
testificare, OrtMac 41: szwyaczycz) a szwym
swyadecztwem swą rzecz szyszkącz? OrtOssol
37, 4; Wybyyąly czlowyeku ząb,... tho nye gest
ochromyenye any może thym szwyathczycz
{OrtMac 57: szwyaczycz) nyządney czyaszkyey
rany (nec ullum vulnus moftomochale ostendere
potest) ib. 47, 2; Gdy woyth chcze... czokoly
zapowyedzecz..., tedy ma wszdy wzancz dwa
sząszyady... na szwyadeczstwo, przeto wy nye
mozeczye szwyathczycz thym gednym czlowyekem (viro so lo ... testificare potestis) ib. 96, 1,
sim. OrtMac 132; ~ przenośnie 'toczyć sprawę
przeciw komuś, litem adversus aliąuem agere :
Bocz lakozyrsstwo szwyatczy na myeszek swymy
zadząmy (gula affectionibus probat) XV p. post.
R I s. XLI.
3. 'wypowiadać się, składać oświadczenie,
wydawać urzędowe orzeczenia, zaświadczenia,
indicare, nuntiari, declarare, testimonium dare,
litteris aliąuid comprobare5: Chcząly opaw<sz>czy myesczanye o myesczka rzecz szysskacz,
czosz szą szwyathczyly w gaynem szandze albo
czo szye dzyalo przed gayonym sządem, przysząsznym swyadeczthwem, tedy przysząsznyczy
maya szwyathczycz pod woythowszka pyeczączą
(sigillo iudicis testificari debent), a to gdy nye
stoyą szamy przed gayonym szandem szwyath
czycz {OrtMac 42: szwyaczycz) oczywyscze
OrtOssol 38,1; Gdi woyth albo prziszasznyczy
szyedza ku prawu a sandu nye gayą..., ale tako
przesz gayonego szandu przed nymy szye
prawowano a ony tako szyedzely y szwyathczyly
(iudicaverunt et testificaverunt) ib. 48, 2, sim.
OrtMac 59; Panye woycze y wyerny przyszasznyczy, tho wamy szwyathczą (istud yobiscum
protestor, OrtMac 71; 't o wam szwyaczą)
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a *wyrzekknycze my prawo OrtOssol 56,3; Czo
swyathczy gayony [sa] sand, mozely gyny {pro
gyne) ktor[zj]e nad tho szwyadeczstwo bycz
y tho zagasszycz, czo gayony szand swyathczy
(quod iudicium bannitum testificatur), czyly nye
może? ib. 89, 1.
4. *potwierdzać, głosić coś, czego się było
świadkiem, o czym się dobrze wie, aliąuid
cognitum confirmare, testari : Swatczicz bodo
{Pul: szwyatszycz będę) tobe (testificabor tibi,
var. contestabor te, cdnfitebor tibi), bosze! FI 49,
8; Swoti Jan... <sw)adczi, isz bog rzeki XIV
ex. Pocz 233; Nye swyathczy {Dek III 2. 15:
nye swaczy, III 4: nye szwyathcz, III 5: nye
svyaczczy, III 11. 29: nye swyacz) swadeczsthwa
falsiwego {Dek VII 1, 5: ne swatczy falsive,
VII 4: fialshywye nye swaczczy) Dek I 8. III 14;
Super tropheum dic, na wiczianstwe swatczy,
wimawiay, triumphum (pange, lingua, gloriosi
proelium certaminis et super crucis trophaeo
dic triumphum nobilem) 1444 R XXIII 304;
Digna fuit {sc. Anna) Xpm videre, agnoscere
et sibi testificare, a yemu szwyadczycz, vidit eum,
confitebatur, szwyadczylacz, ei XV med. SKJ
V 264; Considerate, quod iste regalis titulus:
Rex Iudeorum, semper fuit a paganis de Xpo
testificatus szwyadczon ib. 267; Czo vyemy,
moyyemy, a czo yydzyemy, szyyaczemy (quod
yidimus, testamur Jo 3, 11, Rozm 237: syyatschemy) EwZam 305; Poyal {sc. Archelaus) sobą
{leg. z sobą) *Zalomyą... y z yey dzyeczmy na
syyadecztwo, aby syyatczyly (ut... testarentur)
poslednya yolą Herodova Rozm 112; To, czo
yest yydzyal a slyschal, to szyyadschy (hoc
testatur Jo 3, 32) ib. 241; Tegodlya który mye
bądzye svyaczschycz albo poznavacz przed
lyydzmy (qui confitebitur me coram hominibus
Mat 10, 32), ya ychze poznam przed bogyem
oyczem moym ib. 312.
5. fdowodzić, udowadniać, probare, docere,
argumentis confirmare’: Item sanctitatem eius
probant, swathczo, mortui, quod tres mortuos
suscitavit Gn gl. 165b; Yako ya Margorzathy...
s domv yego {sc. Stanisława) nye odwyothl...
anym lystow swyathczaczych, myenyacz ya bycz
ymarla, nye przynyosl 1473 SprTNW VIII 2, 35;
To yest tvey moczy boskey podobno yczynycz,
iakosz to syyatschą ony trzy przeszdzatkynye
Rozm 46; Marya vbaczywschy smątek Iozephow
pocznye y {leg. ji ‘‘go') yeselycz syyączczącz
ynnymy pannamy (cum yirginibus... hoc testa
tur), ysch szye to bostyem stało ib. 55; Drudzy
syyatschą (testantur), yze od bożego ymączenya
sosty szye vyek począł ib. 177.
6. cnakazywać, pouczać, napominać, iubere,
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praecipere, admonere : Nye b0dze mocz pospól
stwo wstopicz na goro Synay, bo ti gesz szwyatczyl (testificatus es) a przykazał gesz BZ Ex 19,
23; Zarzvcyly... swyadeczstwa, gymsze swyatczil k riym (ąuibus contestatus est eos) BZ IV 5
Reg 17, 15; Krolyowye naszi... nye pelnyly
zakona twego any dbały na twa przikazanya
a swyadeczstwa twego, geszesz swyatczil (quae
testificatus es) w nych BZ Neh 9, 34; <G)dy
swiąte pysmo swiąthczy (cum dicit scriptura), 10
ysze syn nye ma czyrpyecz za oczcza Dział 59;
Contestor, schwyathczią, id est testificor (verumtamen contestare eos et predic eis ius regis I Reg
8, 9) 1471 MamKal 65.
7.
'upominać, ostrzegać, admonere, appellare15
aliąuem de aliąua re (?): Smączyl szye yest
(sc. Jesus) duchem.. Iudaschovy myloszyerdnye
szye zalvyącz y svyadczyl yest (turbatus est
spiritu et protestatus est Jo 13, 21), chczącz y
(leg. ji cgo3) od yego złego vmysla *odewzacz 20
Rozm 544.
Cf. Doświadczyć, Oświadczyć, Podświadczyć
się, Poświadczyć, Przeświadczyć, Przyświad
czyć, Uświadczyć, Doświadczać, Oświad
czać, Poświadczać, Przyświadczać, Świad 25
cząc, Podświadczować, Świadczony V
Świadecstwie cf. Świadectwie
Świadecs(t)wo cf. Świadectwo
Świadectwie, Świadecstwie 1. 'dowód, argu
ment um, ratio : Syedm tich to yagnyot wesz- 30
myesz z mey *roky, abi biły na szwyadecztwye
(in testimonium, Stary Testament Cardy: na
swiedecstuie), yzeczyem ya tu to studnyczo
wikopal BZ Gen 21, 30.
2. 'nakaz, przepis, pouczenie, iussum, praecep- 35
tum : Oteymy ote mne przeczywnoscz..., bo
gesm swadeczstwie (testimonia, Pul: szwyadecztwo) *twoe szukał FI 118, 22.
3. 'przymierze, pakt, foedus, pactw : Vstauil to
Iacoboui za przikazanye a Israhelowy w swya- 40
deczstwye (Stary Testament warszawski: w suiedectuie) wyecznye (in pactum sempiternum)
BZ I Par 16, 17.
Bohemizm.
Świadectwo, Świadecstwo, Świadecswo, Świa- 45
decwo, Świadestwo, Świadziecstwo, Świadziecswo, Świadziectwo, Świadziecwo, Świadziestwo,
Świedectwo, Świedestwo fo rm y : n. sg. świadec
stwo FI 18, 8, XV in. R XXIV 63, Sul 34, etc.,
Dział 24; świadectwo Ort Mac 41, OrtOssol 37, 4, 50
Pul 18, 8, eter, świadziectwo XV p. post. R I
s. XLIII; ~ g. sg. świadeestwa FI 24, 11,
Dek 11.5, etc. etc., XV ex. Zab 536; świadestwa
Dek I 3. III 8. 14. 15. 29; świadectwa Dek I 4.
7, 9, etc. etc.; świadzieestwa Dek VII 3, BZ 55
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Ex 38, 21. Lev 19, 21, etc.; świadziectwa BZ
Ex 20, 16, OrtOssol 40, 4; świadziestwa Dek III
30; świadzieeswa Dek III 1; świadecwa Dek III
6. 7. V 2; świedestwa Dek III 20; ~ d. sg. świadeestwu OrtOssol 75, 1. 98, 3; świadectwu
OrtMac 101. 102. 105. 135; świadzieestwu
OrtOssol 76, 1; — ac. sg. świadecstwo Kśw cr 24,
1400 KsZPozn nr 40, 1400 Pozn nr 422, etc. etc.,
XVp. post. Kalużn 286; świadectwo XV in. Maik
119, 1423 Kai nr 700, XV p. pr. SKJ I 311,
etc. etc.; świadecswo 1401 FlubeZb 80; świadecwo 1402 K a im 53; świadziecstwo 1408 Kai
nr 263, BZ Deut 31, 26; świadziectwo OrtOssol
38, 1. 43, 4; świadziecwo 1395 Kościan nr 24;
~ i. sg. świadeestwem Sul 39, OrtOssol 96, 1.
98, 1, etc.; świadectwem BZ Num 17, 4. 35, 30,
OrtMac 41, etc.; świadziectwem OrtOssol 44, 3;
~ n. pl. świadeestwa FI 118, 24. 144, Sul 35,
M W 6b; świadectwa Pul 118, 24. 99. 129. 144;
świadecwa FI 118, 129; ~ g. pl. świadeestw
FI 77, 62. 118, 14. 111, M W 5b; świadectw
FI 131, 12, Pul 118, 14. 157. 167; świedectw
Pul 131, 12; ~ d. pl. świadeestwom FI 118, 31,
M W 8a; świadectwom Pul 118, 31; ~ ac. pl.
świadeestwa FI 11&, 2. 59. 95, etc., M W 35a;
świadectwa FI 118, 79, FI i Pul 118, 119, etc.
etc.; świedectwa FI 118, 125, Pul 118, 79; ~
/. pl. (o) świadecstwiech FI 118, 46. 152; świadectwiech Pul 118, 46. 152; świadecstwach
M W 24b—25 a.
Z n a czen ia : 1. 'zeznanie dowodovse w sądzie,
świadczenie w sądzie, testimonium in iudicio
datum: Martinus... debet solus iurare contra
Jarandum... na swadeczstwo (Maik 119, Kai
nr 700: svadecztwo, Kai nr 53: swadeczwo,
Kai nr 263: szwadzeczstwo, Kościan nr 24:
swadzeczwo) 1400 Pozn nr 422, sim. 1400
KsZPozn nr 40, 1401 Kai nr 233, etc.; Eze pan
Wronsky yczinil Suchemv Wilkoui sszwadeczswo y on *go przigol 1401 HubeZb 80; In ore
duorum uel trium stat omne uerbum swadecz
stwo (Deut 19, 15) XV in. R XXIV 63; Jaco
kyedy pani M argorzata... myala rok... z pozesczą..., tedy pan Sczepan nye czynił swadeczstwa za pozesczą 1424 Kościan nr 1084,
sim. ib. nr 1254, Dział 23; Phil cum Hrin
miserunt se si*per homines, super Trąbkam
et Phal, super veritate dicenda et ^docentem
al. na *schvyadyeczvo 1446 AGZ XI 283;
Myenyli łan, ysz we szwadze... Pyotr szą sam
vrenil, thedi łanowo swyadeczstwo ma bicz
przipvsczono (Ioannis probationes sunt admittendae) Sul 34, sim. Dział 23; Szkazvgemy, abi...
szwyadeczstwa (testimonia, Dział 24: swiadeczstwo) thich tho (sc. klętych) przes sząndzą
6*
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prziyąthi bili, a gich swyadeczstwo abo swyadeczstwa (testimonia, Dział 24: swiadeczstwo)
mocz pełną ymyala Sul 35; Thi tho swyerzepycze... pode szwyadeczstwem sząszyeczskim
(sub testimonio vicinorum) w domv... chowacz 5
może Sul 39, sim. Dział 32; Convicerat enim eos
Daniel ex ore suo falsum dixisse testimonium
ze rzyeklye *krzywye szwyądeczthwo (Dan 13,
61) XV p. pr. S K Jl 311; Mozoboycza *bod swyadecztwem (sub testibus) cirzpyecz bodze. Na 10
iednego swyadeczstwo (ad unius testimonium)
nyzadni nye bodze potopyon BZ Num 35, 30;
Nye ma-ly woyth szwyadzecztwa (testimonium,
Ort Mac 31. 46. 132: szwadeczthwa, OrtOssol
31, 4. 95, 4: szwyadeczstwa) szwego zapowye- 15
dzenya swego poszła pospolnego..., tedy ortel
przysząsznyczy gesth prawdzywy OrtOssol 40, 4;
Azaly my nye mamy podobnye tho gymyenye
dzyerszecz y oszągnącz swymy blysznymy sz na
szym prawem, nyszlyby ktho nam ge mogl 20
odwyescz *starym thu *bydlaczym szwyadzecztwem {OrtMac 52: szwyadeczthwem), czyly czo
gest prawo? ib. 44, 3; Kto thy ludze, szlowye
szwyathky, ma sprawnye k themv szwyadeczstwu (OrtMac 101. 135: k ... szwadeczthw) 25
przy<ci)sz<n)ancz, aczby szye warowały albo
nye chczely szwyathczycz? ib. 75,1, sim. ib. 98, 3;
Gdy ktho od nasz chcze przyszasznykow
ku szwyadzeczstwu {OrtMac 102: kv szwyadeczthw) o wszdanye rolyey ib. 76,1; Nye doko 30
nały powod szwym szwyadecztwem (pertransierit actor minime suo testimonio, ib. 96, 1. 98, 1:
szwyadeczstwem) na[n]yn..., tedy mvszy wyny... pokvpycz ib. 95, 1, sim. ib. 52, 2, OrtMac
130. 132. 135;. łan tesz mowyl, ysz gy Pyotr 35
vranyl, a na to sya zawyodl swiadeczstwem
(offerebat se legitime probaturum) Dział n23,
sim. ib. 32; O panye Iezv Kryszczye, kthorysz
przed Herodem fałszywe szvyadecztwa szliszal
XV ex. Kałużn 290; O tern, yako ssą krzyve 40
szvyadecztva vydavaly, a navyeczey dwa szvyadky Rozm 714, sim. ib. 798, etc.
2.
frelacja, potwierdzenie jakiegoś faktu przez
kogoś, kto był świadkiem tego, relatio alicuius
rei a teste facta: Prorok Dauid uznamonaw 45
o gego silnem vbostue iesc' suadecstuo dal
Kśw cr 24; Nyeczystothy nye stroy any krzywego
swyadeczstwa {Dek I 4. 7. 9. II 2. III 4. 5. 13.
16—18. 22. 24. 28. VII 6: swyadeczthwa, I 3.
III 8. 14. 15. 29: swadesthwa, III I: swadzecz- 50
swa, III 6. 7. V 2: swatheczva, III 20: swyedestwa, III 30: swadzestwa, VII 3: szvyadzeczstva)
broy Dek I 1. 5. 6. 8. I I 1. 3.4. III 2. 3. 10. 11.
27. IV. V 1. 3. 4. VI. V II2; Nye bodzesz mowycz
przeczyw twemu blysznemu krzywego szwya- 55
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dzecztwa (falsum testimonium) BZ Ex 20, 16;
Ysze nyepotrzeb mv było, aby chtho svyadeczthvo (testimonium Jo 2, 25) vydal o czlovyecze EwZam 304, sim. Rozm 212; Czo vydzyemy,
szvyaczemy, a szvyadeczthva (testimonium Jo
3, 11) naszego nye przyynwyeczye EwZam 305;
Oddały yą (^c. Maryję) szyedmy pannam ...,
aby... czynyly svyądecztvo (pro testimonio)
yey yyelebney czystoty Rozm 39; Tey rzeczy
ya mam dacz svyadecztwo moyą smyerczyą
ib. 74; Svyadecztwo (testimonium Jo 5, 31)
moye nye yest prawe ib. 260, sim. ib. 470, etc.
3. 'publiczne ogłoszenie, oświadczenie, też
urzędowe orzeczenie, zaświadczenie, renuntiatio
publica facta, etiam litterae magistratuum aliąuid
testantium : Bandzely ktho w szastawye dzirzaal... dzedzyną, wstawylysmi, ysz... w oszadze
they tho dzedziny zastawyoney vczinycz ma
yawnye... swyadeczstwo (publice faciat... protestationem)..., ysz rzeczona dzedzyną... gest
zastawy ona Sul 36; Kędy komv... voly gwalthem wsząthy bądą a o thakem gwalcze szwya*-.
deczsthwo vczyny (cum... fecerit protestationem)
Sul 49, sim. Dział 41; Przydzemy na *swyadzetczstwo {war. kal,: na swyadeczstwo) contestemur (contestamur hodie caelum et terram ...,
ut iam tradatis civitatem Judith 7, 17) ca 1470
MamLub 111; Ecce Petrus, qui mortuus fuerat,
et ecce coram vobis viws stat, cuius viue vocis
magis debet vobis valere protestacio, swyadecztwo, quam testium XV p. post. R XXV 178;
Offyarvy thvoya offyara, ktorąsz czy przykazał
Moyses na svyadecztwo them rzeczam Rozm
286, sim. ib. 310, etc.; ~ Gdy szye kto pusczy...
na szwyadzeczthwo szyedzączey rady, czo ony
koly wysznayą, to ma [wysznayą] bycz y stacz
mocznye za prawdzywye szesznanye y za gysthe
szwyadzecztwo OrtOssol 43,4; Czokoly szwyathczy gayony sand, to gydze przed wszythky
gyne szwyadeczstwa (super id nullum testimo
nium vadit) ib. 89, 1.
4. 'dokument świadczący o czyichś uprawnie
niach, zaświadczenie pisemne, orzeczenie na
piśmie, litterae, ąuibus facultas alicuius aliąuid
faciendi comprobatur : Jaco Pacoss... nye
przechowa wal supra pozesczą... any za nym
swadecztwa {ib. nr 1253: swadeczstwa) lystem
za swą pyeczączą dawał 1424 Kościan nr 1083;
Gdyszby czlowyek myal na kogo szwyądeczthwo
albo szwyadeczny lysth (iudicii banniti litteras,
OrtOssol 73, 3: szwyedzecz<ny> lysth) o dług
sz gaynego sządv OrtMac 99; Przysząsznykow
szwyądeczthwo (testimonio) pod myeszczka
pyeczączą o myesczka rzecz nye może ostacz...,
przeto takym sz[v]wyądeczthwem (sua ostensivą)
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nye szyszkaly szwey rzeczy opawsczy myesczanye
OrtOssol 31,A—38,1, sim. OrtMac 41; Gdysz
opawszkym myesczanom s prawa szkazano na
pewny... rok przynyescz swyadzeczthwo (OrtMac 42: szwyadeczthwo) o gych myesczka
rzecz OrtOssol 38,1; Ten mvszy tes#tho daley
czyrpyecz, nyszlyby myal lysth albo s prawa
któreszwyadeczstwo(nisi quod docere possit...
scriptis e iudicio, Ort Mac 101: szwyadeczthwo)
ib. 75,1; Gdysz ta nyewyasta nye może myecz
sandowego swyadeczstwa (iuris ostensionem,
OrtMac 115: szwyadeczthwa), czo gey dano za
wyano ib. 85,3.
5. 'materialna pamiątka jakiegoś zdarzenia,
materialny objaw, dowód, res, quae factum
aliąuod in memoriam revocat, testa tu f: Vczynyly
so s onego to kamyenya stolecz,... gemusz to
Laban zdzal stolecz szwyadecztwa (tumulum
testis, ib. 31, 48: stolecz szwyadeczstwa) BZ
Gen 31, 47; Poloszcze ge (sc. księgi) na boczę
skrzinye zaslvbyenya..., aby tv były na swyadzeczstwo (in testimonium) przecziw tobye BZ
Deut 31, 26; Themv na szwyadeczstwo (in cuius
rei testimonium, OrtMac 82: n[y]a szwya
deczthwo) naszą przyszasznycza pyeczącz podwyeszona OrtOssol 63,3; Yz on nye chcze
szmyerczy grzeschnego czlowyeka,... ve mnye
nadzney yest szwyadeczthwo tego, gdybym
vczynyla lyczba od yrodzenya mego Naw 88;
Rąb kostowny swyadzecztwo gest małego rozumw (vestis sumptuosa probatio est pauci
sensus) XV p. post. R I s. XLIII; Aby ta kvpa
była kamyenya (pro kamyenya była) na svyądecztwo (in testimonium), yze szvchymy nogamy przez Yordan (przeszli) Rozm 178.
6. cpouczenie, nakaz, prawo, praeceptum, man
dat um, lex : Zacon gospodnow przez zakała,...
swadeczstwo (testimonium, Pul: szwyadecztwo)
gospodnowo werne Z7/ 18, 8; Miloserdze y praw
da *szukaiocim... swadeczstwa (testamentum,
Pul: szwyadecztwa) iego F/24, 11; Swadeczstwo
(testimonium, Pul: obrzod) w Iosefe poloszil
FI 80, 5; Blogoslaueny, gysz badayo swadeczsstwa(testimonia, Pul: szwyadecztwo, ib. 118, 59.
95. 138: szwyadecztwa) gego FI 118, 2, sim.
ib. 118, 59. 95. 138, M W 35a; Na drodze
swadecstw (in via testimoniorum, Pul: szwyadecztw, FI 131, 12: swadecztw, Pul 131, 12:
szwyedecztw) swogych kochał gesm se JF/118,14,
sim. ib. 77, 62. 118, 111, M W 5b; Bo y swa
deczstwa (testimonia, Pul: szwyadecztwa, sim.
ib. 118, 129. 144, FI 118, 129: swadeczwa)
twoya myslene mogę gest FI 118, 24, sim.
ib. 118, 144, M W 6b; Przystał gesm swadeczstwom (adhaesi testimoniis, Pul: szwya-
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decztwom) twogym, pane! FI 118, 31, sim.
M W 8a; Mowyl gesm o swadeczstwech (in
testimoniis, Pul: o szwyadecztwyech, sim. ib.
118, 152, M W 24b—25a: o swiadeczstwach)
twogych przed kroimy FI 118, 46, sim. ib. 118,
152; Obroczycze so..., gysz znały swadecztwa
(testimonia, Pul: szwyedecztwa, M W 30a:
swiadeczstwa) twoya FI 118, 79; Day my rosum, bych wmal swedecztwa (testimonia, Pul:
szwyadecztwa) twoya FI 118, 125; Zarzvcyly...
swyadeczstwa (testificationes), gymsze swyatczil
k nym BZ IV Reg 17, 15; Potem... zaslyvbyl
(sc. kroi) panv, abi... ostrzegał przikazanya
y swyadeczstwa (testimonia), y sprawyedlyvoscy gego BZ II Par 34, 31, sim. ib. Neh 9, 34;
Bo szwyadecztwa (testimonia, FI: kazanya)
twoya myszl moya yest Pul 118, 99; ~ 'dziesię
cioro przykazań, decem praecepta, decalogus :
Gdisz szedł Moyszesz s góry Synay, dzyrszai
dwye czcze swyadeczstwa (duas tabulas testimonii) BZ Ex 34, 29; Offyerowaly... pyrwe
vrodi panu ku dzyelanyu dzyala stanu szwya
deczstwa (ad faciendum opus tabernaculi testimonii, ib. Lev 19, 21. Ex 38, 21. Num 1, 50. 53.
I Par 9, 19: stanv swyadzeczstwa, Num 17, 7. 10:
w stanv swyadecztwa) ib. 35, 21, sim. ib.
I Par 9, 21; Polozisz ge (sc. rózgi) w stanv
zaslvbyenya przed swyadecztwem (coram testimonio) BZ Num 17, 4; ~ nowe świadecstwo
'nauka Chrystusowa jako przeciwstawienie mozaizmowi, tj. staremu zakonowi, praecepta Christi
mosaismo, qui dicitur, id est veteri testamento
opposita: Novi testamenti in Polonico vlg. novego zvyądeczsthwą XV ex. Zab 536.
Świadecwo cf. Świadectwo
Świadeczne 'może oplata związana z odwoła
niem się do zapisu w księgach, fortasse pecunia,
quae pro libris magistratuum inspiciendis sohebatur (?): Testimoniali al. szwadeczne 1418—75
Zab 512; Super eo Laurencius posuit *swideczne
1444 AGZ XI 241; Dictus Nicolaus... sculteto
et scabinis protestatus est et ius eorum dedit,
videlicet testimoniale al. *szwydeczne 1477
StPPP XI 694.
Świadecznik 'osoba zeznająca w sądzie, świa
dek, testis": Myedzy ynymy vstal yeden ffalszyvy
svyadecznyk y rzeki Rozm 743.
Świadeczny, Świedzieczny 1. świadeczny, świedzieczny list 'dokument stanowiący świadectwo,
pisemne potwierdzenie czyichś uprawnień, litterae,
quae testantur aliquem aliquid facere posse":
Gdyby czlowyek myal na kogo szwyedzecz(ny)
lysth (iudicii banniti litteras, ib. 18, 4: szwyadeczny lysth, OrtMac 99; szwyadeczthwo albo
szwyadeczny lysth) o dług zagayonego (leg. z za
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gajonego) szandv OrtOssol 73,3; Mozely ten
czlowyek, czo nayn lysth szwyadeczny mayv,
vkazacz..., ysz zaplaczyl ten dług po *dayczye
tego lysta ib. 73, 4, sim. OrtMac 99.
2. 'znany komuś, jawny, wiadomy, alicui 5
cognitus, notus, manifestus : Zapowyedzyalem
yeden kony poszpolnym poszlem y doszyaglem
go prawem, a tho yesth szwyadeczno (O /40, 2: szwyadomo) gaynemu szadowy
(iudicio bannito innotescente) OrtMac 45. 10
3 . fzaprzyjaźniony, spoufalony, amicus, familiaris9: Y irgines... debent esse modeste in sermone,
non debent esse familiares, svadeczne, omnibus
XV /«. R XXIV 69.
Świadek, Świedek fo rm y : n. sg. świadek FI 15
i Pul 88, 36, 1435 P oza nr 1651, 1435—6 BibU
Warsz 1861 III 19, etc.; ~ g. sg. świadka 1400
Kościan nr 159, 1420- ib. nr 1407, BZ Gen
31, 50; ~ ac. sg. świadka BZ Deut 19, 18,
Rozm 807; świedka 1452 Zap Warsz nr 925; 20
~ i. sg. świadkiem 1412 Pyzdr nr 361, BZ
Lev 5, 1; ~ l. sg. (w) świadku Dział 56;
~ n. du. świadki Rozm 714. 716. 719, etc.; y'
~ g. du. świadku BZ Deut 17, 6; ~ i. du.
świadkoma Sul 103; ~ /. du. (o) świadku 25
Rozm 719; ~ n. pl. świadkowie FI i Pul 26, 18,
1411 Pozn nr 836, 1435 ib. nr 1652, etc.; świadcy
FI i Puł 34,13, Rozm 240; świaccy 1402 Kai nr 53;
świadki Sul 35; ~ g. pl. świadków 1399 RtGn
nr 52, 1407 Kai nr 202, 1408 Kai nr 265, 30
etc. etc.; ~ d. pl. świadkom 1413 Pozn nr 890,
1415 Kai nr 474, Sul 34, etc.; ~ ac. pl. świadki
1389 Pozn nr 243, 1408 Kai nr 290. 294, etc.
etc.; ~ i. pl. świadki 1416 Pyzdr nr 450, Sul 52.
87, etc. etc.; świedki 1428 Monlur V 137, 1453 35
ZapWarsz nr 958, 1456 ib. nr 1056; ~ /. pl.
(o) świadkoch Sul 65, OrtMac 101.
Z n a c ze n ia : 1. 'osoba składająca zeznanie
w sądzie w czyjejś sprawie, środek dowodowy,
qui in iudicio testimonium dat, testu?: Czso 40
*Potrrek wold {pro wodl) swadki przecziuo
Weczenczeui, to ge *wold za *pprawo rzeczo
1389 Pozn nr 243, sim. 1408 Kai nr 290. 294,
etc. etc.; Iakoszm ne kaszal *Przibislaowi na
szo swatkow wescz 1399 RtGn nr 52; 45
Jacom szliszal ot kapłana, Ramszowa swatka,
z ust, jsz *rzelk: Ne smem prziszoncz 1400
Kościan nr 159, sim. 1420 ib. nr 1407; O tho yest
wcaszal y swacczi przisangli 1402 Kai nr 53;
Tosz gothowa vkasacz szesczo swatkow 1407 50
Kai nr 202, sim. 1408 ib. nr 265, etc.; Swatkowe
1411 Pozn nr 836, sim. 1435 ib. nr 1652, etc.;
Jacom przi tim bil y swatkem yem bil 1412
Pyzdr nr 361; Tim to listem *savaczil swatkom,
ysz ne przisangli 1413 Pozn nr 890, sim. 1415 55
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Kai nr 474, Sul 34; Na tho Pauel vkaswye
swadky, gysze mu dal sina rana 1416 AKPr
VIII a 138; Jaco Andrzeg pusczil pana Miedzyrzeczskego swathky 1416 Pyzdr nr 450; Yako ya
przi tym byl, kedi Gwnolth prziszankl y se
swethky naprzecziw Sczepanowy 1428 Monlur V
137, sim. ib.; Pyrwy swyadek ma *pryschącz thą
rothą 1435 Pozn nr 1651, sim. 1435—6 BibU
Warsz 1861 III 19; Swyathkowye stali, alye
przeth poludnyem prziszącz nye *chczyali 1446
SprTNW VIII 2, 39; Gdi swyathky (testes)
podług obyczayy w sządze myenyoni {Dział 24:
gdy... swiathky myanowano) Sul 35; Mykolay
othpowyedzal, yszby nyepowynnye pothwarzal... chczącz są szesczą swyathky (cum sex
testibus, Dział 44: szesczą swiathcow) s tego
oczysczycz Sul 52, sim. ib. 87, etc.; Paknyąly
obvynyonemv o slodzeysthwo... przykazano
bąndze s pewną liczbą swyathkow (testium)
oczysczenye {Dział 56: ten to swiatky syą myalby
odwiescz), a ten acz w genego *swyathkv (unius
testis, Dział 56: w gednem swiathky) swyadeczsthwye nye dostathczy Sul 58; Tesz gdyby
yrzadnik, gen rzeczon woźny, gynako rothą
przysągy mowyl swyathkom (testibus), nyszly
gest skazano Sul 63, sim. Dział 48; Tho tesz
stogy wyszszey popyszano poth rvbryką o swyathkoch przeczywko sądzy Sul 65, sim. OrtMac
101; Ten sesromoczoni... dwyema swyatkoma
(per duos testes) lepschima... swąn schlyachtha
dostatecznye *viswyelyayancz doswyathczi Sul
103; Nolens habere ipsum in testem vlg.
za szyyethka 1452 ZapWarsz nr 925;
Pókim ja szedł ku ląncze se swethki {ib.:
se sphathki), tąndy yest moye na pra
wo 1453 ib. nr 958, sim. 1456 ib. nr 1056;
0<d> vst dwv swyatky (testium) albo trzech
sginye, ktosz ma zabit bycz BZ Deut 17,6;
Gdisz pilnye wsbadayocz syo naydo krziyego
swyatka (falsum testem), ze przecziw swemv
blisznemy powyedzal krziwdo, odplaczi gemv
ib. 19, 18; Pusczy-ly mv sampyerz ku szwyathkom, tedy myszy powod w themsze szandze
szamoszyodm o ten dług przyszancz OrtOssol
77, 1, sim. ib. 77, 2, OrtMac 104, etc.; Cum
testium plenitudine al. zupełną ossadą szwyathcow 1473 AGZ XIX 546; Ma onego poprzisiącz
swiathki zypelnemy (testibus integris), s lvdzmy
dobrey sławy a nie podeyrzanemy 1498 MacPraw VI 272; O boże, który dlya othkupyenya
szwyatha chczyalesz szye... od fałszywych
szwyathkow oszkarzycz XV ex. Kalużn 292;
Potem druga dva syyadky lzyva (falsi testes
Mat 26, 60) yystąpyącz y rzekły Rozm 716,
sim. ib. 714. 721. 805; Czczyenye o poslyednych
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dw syyadku, którzy przyszyagly na glovą mylego
Iesucrista ib. 719; ~ Bo wstali so przeciwo mne
swatcowe krziwi (testes iniąui) FI 26, 18, sim.
Ful; Wstawszi swatczi zli (testes iniąui), iegosz
soo ne wedzeli, pitali so me FI 34, 13, sim. Pul;
Nygednego szwyatka (testis) nye, gedno pan
bog BZ Gen 31, 50; Swyatkowye (testes), *rzeczy,
wi sami gestescye BZ Jos 24, 22; Bocz lakozyrsstwo szwyatczy na myeszek swymy zadząmy
a wodzy szwyathky nyeprzyszyągle (probat...
testibus non iuratis) XV p. post. jR I s. XLI.
2. 'ktoś dobrze wiedzący o czymś, mogący
o tym powiadomić, qui rem ąuandam bene
cognitam habet, qui de ea docere p o te s f: Zgrze
szymy dussa slyszocz glos przysyogayoczego
a szwyatkyem bodzye, gesz to albo sam wydzyal,
albo swyadkyem (consąius, Biblia taborska:
swiedom) gest, nye bodzyely sodzyl, ponyessye
grzech gego BZ Lev 5, 1; Wschakoschczye vy
svyatczy mnye (mihi testimonium perhibetis
Jo 3, 28) Rozm 240; ~ Stolecz iego iaco sluncze..., a swadek (testis) w nebesech werni
FI 88, 36, sim. Pul; Stolecz ten to bodze szwyadek
(testis) myedzy *mno a myedzy tobo BZ Gen
31, 48; Swyatki prziwolawam (testes invoco)
dzysz nyebo y zemyo, zeczem vilozil ziwot
wam BZ Deut 30, 19; Svyadka mam sloncze,
ktoremy szye modlyą, yze nyyedney yyny...
naydz nye mogą na tern czloyyecze Rozm 807.
3. w mylnym tłumaczeniu dwuznacznego łac.
arbiter: Arbitros iednacze aut swyatky (war.
kal.: gyednaczie aut schwyathkowye; tu autem,
E sdra,... constitue iudices et arbitros in tota
Syria III Esdr 8, 26) ca 1470 MamLub 107.
Świadestwo cf. Świadectwo
Świadkow(y) 'należący do świadka, ad testem
pertinens : Roka swyatkowa (manus testium)
napirwey zabye gy BZ Deut 17, 7.
Świadom cf. Świadomy
Świadomia 'świadek, testis5: Testes al. swadomye XV med. TymProc 264.
Świadomie, Świedomiefo rm y : ac. sg. świado
mie 1432 StPPP VII 347, BZ I Esdr 7, 24,
1498 SKJ III 335, XV ex. GIWp 69; świedomie
1436 A G Z X I 108; ~ i. sg. świadomiem Spow 3;
~ /. sg. (w) świadomiu BZ Tob 4, 13.
Z n a c ze n ia : 1. czeznanie świadków, świade
ctwo, poświadczenie na piśmie, potwierdzenie,
dicta testium, testimonium conscriptum : Davam
szya yynyen bogv *wszechmogocemv s pyączy
szmyslow czyala mego grzessnego, czom szgrzessyl yydzenym, szlyssenym,... przysyagą falssyyą,
slym syyadomyem, slą volą Spow 3; Ad testi
monium, na *szwyadonye, sui dicti dicebant
(*sc. reges pagani), prout ylterius scribit Matheus
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XV med. SKJ V 267; Taky tho yego ślub ma
<być po)czvyerdzon pod syyadom<im pospol)nego pissarza rąką (per manum publicam) 1484
Reg 7p7; Temv na szwadomye... *pacyth
('pieczęć5) k themv lysthoyy *zawyeszyti kaza
łyśmy 1498 SKJ III 335; Thy vesrzy *cys na
mnge tak, gakos wesral na Manasesa y na
Dawida..., tak gako Ksegy *krwleffskye o nyh
*dage sffgadomye XV ex. GIWp 69; ~ Andreas... ponat litteram testimonialem al. swyadomye a consulibus Cracouiensibus 1432 StPPP
VII 347; Preterea idem ministerialis recognoyit,
quod prefati Rayd et Boris iure eyaserunt una
cum suis testibus, prout ipsis ex iure fuit decretum et desuper Raid suum posuit swiedome,
sed Boris circa iuramentum Kowal pro eodem
swiedome debet satisfacere 1436 AGZ XI 108.
2 .'świadomość, zdawanie sobie sprawy z czegoś,
zdolność rozumowania, alicuius rei conscientia,
intelligentia : Nisi gravi infirmitate gravata
eadem Anna Dolińska stare non posset et hoc
sub bona al. swiedomyiu (pro swiedomym)
et tunc eadem Anna debet se inscribere et
recognoscere 1433 AGZ XI 76; Nye czin grzecha
w swem swyadomyy (nunąuam patiaris crimen
scire) BZ Tob 4, 13; ~ dawać na świadomie
'podawać do wiadomości, notum facere, nuntiare :
Przeto wam davami na swyadomye (notum
facimus) ze wszech kapłanów y nauczonich...,
abi nye myely moczi bracz m ita... any yrokow
na nych BZ I Esdr 7, 24.
Świadomo świadomo (jest) ‘jest rzeczą wiado
mą, pewną, jest oczywiste, notum, certum,
manifestum e s f : Sszwadomo gest constat ca 1428
R FI492; Swadomo ca 1450 P i7IV 570; ~ w nie
dokładnym tłumaczeniu łaciny: Vczwyrdzywa
ślub myedzi mno a myedzi tobo, yze bodze
szwyadomo (ut sit in testimonium) y mnye,
y tobye BZ Gen 31, 44.
Świadomość 'poufałość, zażyłość, familiaritas :
Oportunitas pecandi, nimia familiaritas, svadomoscz, via est ad malum, vt patet in Thamar,
que corrupta fuit ab Amon, fratre suo XV in.
R. XXIV 69.
Świadomy fo r m y : n. sg. m. świadom 1444 R
XXIII 301, ca 1470 MamLub 32. 120; /. świa
doma XV med. Msza V s. 260, sim. XIII;
neutr. świadomo ca 1428 PF I 494, Suł 42,
OrtOssol 40, 2, ca 1470 MamLub 78; ~ g. sg.
m. świadomego XV med. RRp XXIII 280; ~
n. p l. m. świadome 1471 MamKal 37.
Comparat. n. sg. m. świadomszy XV in.
R XXIV 70.
Z n a c ze n ia : 1. 'znany komuś, wiadomy,
jawny, nie skrywany, nietajny, alicui notus,
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cognituSy manifestuSy non secretus : Swyadomo
notorium ca 1428 PF I 494; Świadom pałam
(angeli canunt deo, palamąue fit... creator
omnium) 1444 R XXIII 301; Sz prawa cesarskego yaszną *siwyathlosczą nam swyadomo
gest (clara luce nobis constat, Dział 32: <p>rawo
czesarskye nas navcza), ysze zazeeszcze y pozzeszcze domow... smyerczą... mayą bicz
mączeny Sul 42; Pamathay, pane, gospodne,
sług... twoych..., ktorich thobye wyara snamyenita, vsnana gest y swyadoma, y yawna
(ąuorum tibi fides cognita est et nota devotio,
Msza XII: schwadom[y]e nabostwo, XIII:
szwyadczona, szwyadoma) XV med. Msza V
s. 260; Zapowyedzalem koyn s pospolnym
poszlem y doszyąglem go prawem, a to gest
szwyadomo (OrtMac 45: yesth szwyadeczno)
gayonemv sząndv (iudicio bannito innotescente)
OrtOssol 40, 2.
2. 'dobrze wiedzący o czymś, wtajemniczony,
alicuius rei conscius9: Sapientis, prudentis,
scientis, experti, gl. subtilis szwyadomego,
amici XV med. RRp XXIII 280; Swadom
conscius (testisąue fuerit, quod aut ipse vidit, aut
conscius est Lev 5, 1) ca 1470 MamLub 32;
Swyądomo conscium (tu nosti omne malum,
cuius tibi conscium est cor tuum, quod fecisti
David patri meo III Reg 2, 44) ib. 78; Swyadom
conscius (in caelo testis meus et conscius meus
in excelsis Job 16, 20) ib. 120.
3. czaprzyjaźniony, blisko z kimś żyjący,
alicui amicuSy familiaris : Quasi dicit Petrus ad
Iohannem: Per me non audeo interrogare
(sc. Christum), tu interroga, quia familiarior,
svadomszi, es ei XV in. R. XXIV 70.
4. dubium 'wyznaczony na odprawianie sądów,
iudiciis habendis destinatus : Swyadome dny
(mamotrekt mikułowski: sudowi dnowe) ferie
(Lev 23, 2) 1471 MamKal 37.
Świadszyć cf. Świadczyć
Świadziecs(t)wo cf. Świadectwo
Świadziec(t)wo c/. Świadectwo
Świadziestwo cf. Świadectwo
Świat fo r m y : n. sg. świat FI i Pul 89, 2,
1437 Wisi nr 288 s. 88, XV med. R XXII 246,
etc. etc.; ~ g. sg. świata Gn lb . 4b. 5b, etc. etc.;
światu Rozm 194; ~ d. sg. światu Gn 2 a. 177 a,
1440 R XXV 242, etc. etc.; ~ ac. sg. świat
Gn 1a. 2b. 4b, etc. etc.; ~ i. sg. światem Gn 3a,
XV in. R XXV 218, Naw 55, etc.; ~ /. sg. (na)
świecie Gn lb. 4 a. 5a, etc. etc.; (po) światu 1426
Msza IV s. 313; ~ /. a. d. sg. (po) światu Gn
180a, X V p.post. R I s. XLVII; ~ n.pl. światowie XV p. pr. SKJ I 311.
Z n a czen ia : 1. 'ziemia jako miejsce przebywa
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nia ludzi wraz ze wszystkiniy co się na niej
znajduje, też otaczający ją wszechświaty orbis
terrarum9 etiam mundus9: Gdisci szo Xc gest
byl na then tho svath narodził Gn 1a, sim. ib. 4b.
177a, etc.; Gdisz ten tho czeszarsz Augustus
gestcy on bil f ten tho czasz nade fszytkiim
svathem panal bil Gn 3a; Isze narodzy-li-cz szo
który clouek na suecze taky, chosbicz on bil
nad n<i)m mocznegszy Gn 5a, sim. ib. 4 a. 11 a;
Ysze gdiscy svocy apostoli szocz ony były po
suathu roslany, tedy vocz svoty Gan gestcy
on do te tho szeme Aszie prysetl byl Gn 180a;
On bodze sodzicz swat (orbem terrae, Pul:
okrąng zyeme) w prawe FI 9,8; Owa oni grzeszni
y oplwiczi na swecze (in saeculo) odzerszeli so
bogaczstwa FI 72, 12, sim. Pul, sim. M W 101 b;
Drzewey nisz so gori były albo stworzona zema
y swat (terra et orbis), od weka yasz do weka ti
ies bog FI 89, 2, sim. Pul; Poloszil ies lichoti
nasze w obesrzenu twoiem, sywat (leg. świat)
nasz (saeculum nostrum) w osweczenu oblicza
twego FI 89, 8, sim. Pul; Bo gospodnowy S0
sczeszege szeme y postawił na ne swat (posuit
super eos orbem I Reg 2, 8) FI Ann 13, sim. Pul;
K tobye thesz wsdychamy, lkayacz y placzacz
a naszych slesz w tern tho padole swatha...
vranyayacz SaheReg 14; Dacz raczi, gegosz prosimi: a na swecze zbozni pobith
Bogur A—F, sim. 1408 MacDod 43, Slota w. 86;
Werzimi, is czo wiszlusza then, gen szwithkim
Cwszytkim5) szwathem rusza XV in. R XXV 218;
Wszytky rzeczy, czo sszo na szwecze, sszo my
podany omnia, que continentur sub globo
lunari, sunt subdita ca 1428 PF I 485; Swat
macrocosmus 1437 Wisi nr 228 s. 88; Cu
szwyathu ad mundum 1440 R XXV 242; Myedzi
slimy luczmy a dobrimy, yaco swyat stogi,
sgoda nygdi nye bila any bądze XV med. R XXII
246; Doiod bodze sziw sin Ysay na swyecye
(vixerit super terram), nye vstanowysz syo ti
BZ I Reg 20, 31; Porusz syo ot oblycza gego
wszitka zemya, bo on zalozil swyat nyeporuszoni
(orbem immobilem) BZ I Par 16, 30; Ktho chcze
czynycz czo na szvyecze, sly mnych ve wszythko
szya myecze De morte w. 445, sim. Dział 1,
ca 1470 MamLub 170; Przez tha radoscz,
yazesz tedy myala, kyedy yesz yego mathka
przede wszchem szwyathem przeyavyla Naw 55;
Są-ly (j-c. synowie) slachethnego rodu, lep[e]yey
gym rozgyachacz syą po swyathu (melior est
saepe eorum per mundum dispersio) nysszly
roserwacz gymyenye XV p. post. R I s. XLVII;
Na szvyeczye (in mundo) byl, a szvyath (mundus)
przezeń stal szya yest, a szvyath (mundus
Jo 1, 10) go nye vznal EwZam 285; Postavylesz
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szyedm planet na nyebyeszyeck y przykazalesz
ym, by dzyerzely barzy byeg vcz<w>yrdzenya
nyebyos, [...] vstavyenya svyata (sphaeram
mundi) Rozm 5; Kyedy szyą dzyevycza Marya
narodzyla, po wschemy svyatv (super terram)
była tako vy<e)lyka syyatloscz słoneczna, yze
sloncze... tylye dvoycz svyczylo ib. 12, sim. ib.
70. 481; Bo vymy, ysz on yest kroi wschego
svyata (omnium saeculorum) ib. 76, sim. ib. 88.
623, etc.; Dana yest yemv mocz na czterzy cząsczy syyata (super ąuattuor partes terrae Ap 6, 8)
ib. 830; ~ 'prawdopodobnie symbol życia du
chowego, fortasse signum vitae spiritualis : Edificabuntur in te deserta seculorum, gl. id est
columpne, muri et tecta spirituali edificii,...
tamen wlt dicere (sc. propheta), quod in te conseryabitur yirtualis structura, quam mali angeli
et mali homines ab inicip seculi relinquerunt
bądą ystawyony swyathowye albo wyekowye
(Is 58, 12) XV p. pr. SK J I 311; ~ przenośnie
'to co człowieka najbardziej interesuje, co jest mu
najdroższe, quod hominem maxime delectat,
carissimum ei est9: Matko mylosczyya Iesucristvszova,... baczy, yzecz Ivdasch sdraycza,
yen iusz przedal svyat dusche tvey Rozm 518;
~ (ten) świat 'świat doczesny, przemijający,
życie doczesne, mundus noster, qui transibit,
haec vita humana9: Isbichcy ga na them tho
svecze tako thobe sluszyl, gakobichcy ga svoge
duszy nalasl sbauene Gn lb ; Prestho, isbichom
ne patrzyły marne chualy tego to swatha
Gn 14a, sim. ib. 5b; Kako byzkyp swyat mylvyoczy oganyczy pelney wyatra... (przyrownan
jest) (episcopus diligens mundum flabello...
comparatur) XV med. M PKJ V 430; Vbodzi
duchem są nawyączey czy, gisch gymyenya
a tego swyata czczy nyzacz nye wazą XV med.
R XXII 235, sim. ib. 234. 248; Auaricia gest
neyrzandna any vmerna zodza k wszem rzeczaam tego swatha ca 1450 PF IV 578; Gdy
przydze dzyen szathny,... yszrza mądrzy thego
szwyatha, ysz dobra boszką othplathą De morte
w. 427; Yze synovye tego syyata (huius saeculi
Luc 16, 8) mądrschy ssa synów syyatlosczy
Rozm 390, sim. ib. 420. 435, etc.; Myły Cristus
rzeki: Krolevstvo moye nye yest s tego syyata
(de hoc mundo Jo 18, 36) ib. 779, sim. ib. 780,
etc.; ~ on świat, przychodzący świat, świat
wieczny ( według wierzeń chrześcijańskich, in
religione Christiana) 'miejsce przebywania czło
wieka po śmierci, tamten świat, życie pośmiertne,
locus, ubi homines post mortem commorantur,
vita, quae post mortem agitur : Caritas nunquam
excidit myloscz boża a blyznyego any thv, any
na onem szwyecze nye będze myecz kończą
S ło w n ik s ta r o p o ls k i IX
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(I Cor 13, 8) XV med. SKJ I 71, sim. XV p. post.
GIDom 46; Myloscywy panye..., dagze...,
ysby na thym sffgece mgely (sc. nieprzyjaciele
moi) skarange a na onym sfgece f hfale tffyg
krwlowange XV ex. GIWp 70; Yen yyerzy
w szyna bożego, v mylego Iesucrista, bądzye
myal svyat yeczny (vitam aeternam), alye kto
nye yyerzen yest synv bozemy, nye vzry syyata
yyecznego (vitam Jo 3, 36) Rozm 241; Ganba
ducha szyyątego nye bądzye *odpvsczono any
tv, any na onem syyeczye (neque in hoc saeculo,
neque in futuro Mat 12, 32) ib. 329; Myesczanye
przychodzączy {pro przychodzączego) syyata,
toczusch krolevstva nyebyeskyego ib. 782; ~ ko
niec, skonanie, skończenie świata (według wie
rzeń chrześcijańskich, in religione Christiana)
'moment, w którym świat przestanie istnieć,
ostatnia faza jego istnienia, supremum tempus
mundi9: Isbicz szo on {sc. Kryst) na szkonczeny
svatha ykaszal przycz k nam Gn lb ; Sic erit
in consumacione seculi, gl. id est in die iudicii
na szconanw szwatha (Mat 13, 49) ca 1420
R XXIV 86, sim. XV p. post. GIDom 65; Recedente genere humano gdy konyecz wezmye
wszitko plemyę czlowyecze, na koynczw szwyata
XV ex. R XXV 143; Nyeprzyaczyel, który y {leg.
ji, sc. kąkol) szyal, to yest zly dyabel, a snyvo
yest skon[y]anye tego syyata (consummatio sae
culi Mat 13, 39) Rozm 341; Ktore-ly sznamye
bądzye tvego przysczya y skonanya tego syyątha
(quod signum... consummationis saeculi Mat
24, 3)? ib. 478; /X/
'koniec pewnego okresu,
temporis cuiusdam finis9 (? ): Na konyecz
swatha (haec... scripta sunt autem ad correptionem nostram, in quos fines saeculorum devenerunt I Cor 10, 11, SK J I 104: na które kończę
wyekow przyszły) 1449 R XXV 166; ~ kraj
świata 'najdalsze krańce ziemi, ultimae regiones
terrae9: Cum igitur Xpc... voluit tunc naści,
tum pax fuit diffusa in yniuersos fines terre
kraye szwyatha XV med. SKJ V 253; Magi
yenerunt... ab oriente, hoc est ab illa plaga
mundi, od onego krayv szwyatha, vbi sol
oritur ib. 266; Dałem cyo w szwyatlo poganom,
abi bil zbawyenye me asz do kraia swyata
(usque ad extremum terrae) B Z Is 49, 6;
~
'powierzchnia ziemi, superficies terrae9:
Sch szwyatha, oblicznosczy (war. lub.: swyata)
de superficie terre (peccavit domus Jeroboam
et eversa est, et deleta de' superficiae terrae
III Reg 13, 34) 1471 MamKal 83; - okrąg
świata, świat ziem, ziemie 'cała ziemia, totus orbis
terrarum: Moy iest okrog swata (orbis terrae,
Pul: okrog zyemye) y pelnoscz iego FI 49, 13;
Bo *zaprawdo oprawił swat zeme (orbem terrae,
7
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Pul: szwyat), iensze neporuszon *bodzeH95, 10;
Kthorasch (sc. cyrkiew świętą) ypokogycz...
y tesch rz0dzicz racz po wschem swyathu zem
(regere digneris toto orbe terrarum, Msza I.
VIII: po wszem szwyecze szemye, II. III. VI.
VII. XIV: wszym okrogem zemskym, V. XII:
po wszey zemy, IX: wszemu *ocrozenyv
zemszkemv) 1426 Msza IV s. 313; W okrandze
tego świata spacium per orbis 1444 R X X III308;
Okrąga swyata orbis (quae, sc. nubes, lustrant
per circuitum... super faciem orbis terrarum
Job 37, 12) 1471 MamKal 125; We wszelką
zyemyę wszedł glos gich y w koyncze szwyata
zyem (in fines orbis terrae, FI: w konczoch
okrogu zeme) słowa gychPuł 18,4; ~ początek
świata 'pierwsze chwile istnienia świata, primum
tempus mundi creati : Iszecz vele lath przeth tiim
to, nislicz gest on bil Adama stworzył, asczy
gest on przeth tim to oth *poczothk0 svatha
bil Gn 4b; Nagotowane wam od poczotka swyata
(possidete paratum vobis regnum a constitutione
mundi Mat 25, 34) XV med. R XXXIII 122,
sim. XV med. GIWroc 105r, Rozm 43, etc.;
Bocz tedy bądzye vdrączenye vyelykye, yakye nye
postało od początka svyata (ab initio mundi
M at 24, 21) any bądzye Rozm 482, sim. ib.
423. 475, etc.; ~ wszego świata stwierdzenie
'cały świat, totus orbis terrarum : Czyebye svego
Cwszego5) svyata stvorzenye {pro stvyerdzenye)
y schovanye odzyerzecz nye może, kakosch czyą
odzyerzy svyat {pro szyvot) dzyevyczy (quam
totus non capit orbis, in tua se clausit viscera
factus homo) Rozm 46; ~ ~ brać, pojąć, wziąć
(kogoś) z (tego) świata 'sprawić, że ktoś umiera,
efficere, ut aliąuis moriatuF: Proszo, panye,...
s tego swyata racz myo poiocz (ut... desuper
terram eripias me) B Z Tob 3, 15; Iesw Criste,...
na mnge... wesrzy a ff thym karangw pocesy...,
a gesly wola tffa *nasffgensa, y s tego ssfgatha
wesmy XV ex. GIWp 68; Dawnocz pan bog złe
ludzy karze..., kthore naydze wanthley {leg.
w wątłej) wyerze, thycz przed czaszem szwyatha
{leg. z świata) byerze XV ex. MacDod 138;
Rzeki ym myły Kristus:... Bocz yescze nye
przyschedl czass, aby vzyąty svyatha (leg.
z świata) Rozm 633; ~ z tego świata zić 'umrzeć,
mori : Bo thy albo ga moszesz dzysza albo lutrze
s tego svatha szycz Gn 14 b; Tesz ystawyamy,
kędy który sze slachcziczow s tego swyatha
szydzę (de hoc saeculo migrabit),... tedy bracza
swe szostri mayą dacz mazom, posag gym
*nasnamyonowszy Sul 72, sim. Dział 66;
Po smyrczy mąnza... w domu, w którym mąnsz
yey s tego swyatha sczedl f zszedł5, de hac luce
decessit),... w pokoyu bandzye myąnszkacz
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Sul 106; ~ zegnać, zgładzić, zjąć kogoś z (tego)
świata 'pozbawić życia, zabić, vita privare,
interficere \ Yako Jacub mego mansza zabił...
y segnal gy s tego swata na on 1430 Pyzdr
nr lOOli W olał:... Nyestoycze na mego
morderza, ysz mego przyyaczela szgladzyl
szwyatha (leg. z świata), sz szywotha ku szmyerczy (de vita ad mortem offecit) OrtOssol 101, 2,
sim. OrtMac 138; Zalvya nayn, ysz on mego
brata... besz prawa szgyal szwyatha (leg.
z świata, quod... ad mortem effecisset, OrtMac
138: zegnał szwyatha, leg. z świata, tego),
szlowye zabyl OrtOssol 101, 2.
2.
'ludzie, ludzkość, omnes homines, genus
humannm: Isczy szo... nasz sbauiczel gest bil
narodzyl..., choscy on ten tho svath othkupicz
ma Gn 1a ; Ga vam dzysza velike veszele sgauam,
chosczy ono fszythkemu ludu, svathu, bodze na
uczeszene Gn 2 a; Tho giste veszele bilocz gest
ono... velike presto, isczy gest ono fszysczek
swath bilo ogarnolo Gn 2b; Vyslo gest prykaszane było od tego tho czeszarza..., isbicz
ten tho svyczek (rwszyciek5) svath popyszacz
bilo mano (ut describeretur universus orbis
Luc 2, 1) Gn 176a, sim. De nativ w. 3; Slotka
nebeska krolefno, upamotay o oney twey czci,
ezse cebe boog ze fszego swata vibral XV in.
ModlJag 36; Takocz za naz vczyrpal othkupyczel
swatha ca 1420 R XXV 229, sim. Naw 78, etc.;
Ffalszyvy my szwyath povyedal, bych ya długo
szyf byczy myal SkargaPloc w. 21; Bo nye posiał
bog syna svego na szvyath, aby sądzyl szvyath,
alye aby sbawyon byl szvyath przezeń (non enim
misit deus filium suum in mundum, ut iudicet
mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum
Jo 3, 17) EwZam 305; Wesel szye, bo za (leg. się)
tobye wschytek svyat [tobye] bądzye modlycz
(gaude, quia cuncti te mortales adorabunt)
Rozm 42; Tako (pro kako) to może bycz, by taka
nyeoszyągnyona mocz, yenze (pro yeyze) wschy
tek svyat myslyą osyągnacz nye może, by szye
mogła v mal[y]em tern zyvoczye schovacz ? ib. 45;
Tenczy ysty czeszarz kazał byl vczynycz svoy
obraz na slvpye y kazał szye przed nym modlycz
wschenw svyątv (per mundum... se fecit adorari)
ib. 70, sim. ib. 678. 679; Modlyl szye bogv oyczv
o sbavyenyv tego svyatv (pro salute mundi)
ib. 194; ~ 'życie wśród ludzi, życie świeckie,
vita, quae inter homines degitur, vita laica, quae
dicituF: Mnyszchy,... czo vczynyly poszluszenstwo, sszą szwyatha (leg. z świata) vmarly
(OrtMac 77: szwathv, leg. z światu a. światu,
hii a saeculo iam mortui sunt) a nye mogą
wszancz... gymyenyą OrtOssol 60, 2; Vstavyamy..., aby zadny po svem wstąpyenyy
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w tho braczthwo nye smyal... ku svyathu (ad
saeculum) sye <wracać) 1484 Reg 708; Bo
podług rady pobożne apostola Pyotra... mayą
(sc. siostry) od syebye odrzvczyczy wszchythky
przypravy svyata thego (depositis ceteris... 5
vanis huius saeculi ornamentis) ib. 710.
3.
'świt, świtanie, prima lux, diluculum :
Tą swą Ccałą5) nocz policzkowan, plwan,
nądzon do swatha ca 1420 R XXV 229; Ot poczantka swyatha (war. lub.: od początką 10
swytanya) ascensu diluculo (paravit deus vermem
ascensu diluculi in crastinum Jon 4, 7) 1471
MamKal 249; Gdyż tako nądznye vbyly y nyemylosczyv[y]emy razy vmączyly (sc. Krystusa)
aze k svyatu, tedy *Annoszovy słudzy schedvschy 15
vzbudzyly y (leg. ji cgo3), aby rychley o smyerczy
Iesucristoyey myslyly Rozm 702; ~ na świecie
'przy świetle dziennym, jawnie, in luce, pałam,
aperte : Czosz ya vam movye wy (pro we) czmye,
przepoyyedayczye na szyyeczye (quod dico 20
vobis in tenebris, dicite in lumine Mat 10, 27)
Rozm 312.
4* corruptum pro żywot: Bo przez tego
(sc. nowego boga) ma bycz zkazona nascha
yyara... a novy svyat (pro syvot) eypskyenw 25
lyvda (pro lyvdu) ma przydz (nova vita cunctis
Aegyptiis futura) Rozm 94; Vmarly, kaza tobye...,
by wstał z marthyych a by ozyl a zdrów popelnyl
dny tvego svyata (pro syvota, u t... compleas
30
vitae tuae cursum) ib. 135.
Światek pieszczotliwie, appellatio blanda
'skarb, kochanie, mea animula, amor3 (? ): Mali
dicunt: A dusko, swatku ca 1450 PF IV
574. ~ Możliwa też lekcja swatku.
1.
Światło f o r m y : n. sg. światło B Z Gen 1, 3.35
Ex 10, 23; ~ g. sg. światła FI i Pul 62, 1, XV
p. pr. R XIX 42, BZ Tob 5, 12, etc.; ~ d. sg.
światłu B Z Ex 35, 8, Rozm 239. 674; ~ ac. sg.
światło BZ Gen 1,16.18. Is 49,6; ~ n.pl. światła
BZ Gen 1, 14; — d. pl. światłom BZ Ex 35, 28. 40
Z n a c z e n ia : 1. 'jasność, blask, claritas, splen
dor, lux : Y rzeki bog: Bodz szwyatlo (fiat lux)
BZ Gen 1, 3; Uczynyl bog... gwyazdi...,
abi... wiodły dnyem y noczo a szwyatlo (lucern)
rozdzelaly se czmo ib. 1, 18; Gdze bidlyly syno- 45
wyo *izraheszczy, szwatlo (lux) bilo BZ Ex 10,23;
Która radoscz mnye może bicz, gen we czmach
syedzo a swyatla nyebyeskego (lumen caeli)
nye yydzo B Z Tob 5, 12; Ktorego (sc. Piotra)
kyedy yzrala dzyeyka yedna..., obezryavszy y 50
(leg. ji cgo5) dobrze ku syyatlu (ad lumen Luc
22, 56) y rzekła yemv: Znadzyesz thy sług
(leg. z sług) onego czloyyeka Rozm 674; ~ prze
nośnie: Tłihn wszem..., panye,... myasto
ochlodzenya, swyathlą (Msza I. III. IV. VII: 55
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szwathloszczy) y pokoy[o]w (locum refrigerii,
lucis et pacis), aby... yszyczyl, proszimi 1456
Msza VI s. 262, sim. VIII. XIV; - 'prawda,
poznanie prawdy, yeritas, cognitio veritatis3:
Tyś wszech pragnych światła *sprawcze XV
p. pr. R XIX 42; Wschelky, który zlye czyny,
syyatlosczy nyenazry any przydzye kv svyathlv
(ad lucern Jo 3, 20)..., alye który czyny pravdą,
ydzye kv svyatlv (venit ad lucern Jo 3, 21),
aby yego yczynky były yavny Rozm 239; ~ 'źró
dło prawdy, fons yeritatis : Dałem cyo w szwyatlo
poganom (dedi te in lucern gentium), abi bil
zbawyenye me asz do kraia swyata BZ Is 49, 6.
2. 'źródło światła, fons lucis3: Powyedzal bog:
Bodzczye szwyatla w stworzenyu nyebyeskyem
(fiant luminaria in firmamento caeli) a rozdzelczye dzen s noczo BZ Gen 1, 14; Uczynyl bog
dwye szwyeczi wyeliczi: szwyatlo wyoczsze
(fecitąue deus duo luminaria magna: luminare
maius), abi dnyu szwyeczylo, a szwyatlo mnyeysze (luminare minus), abi noczi szwyeczylo
ib. 1, 16; ~ Gdisz bilo slunce za goro zaslo
y yczyny szyo mrokowa czma, a blask syo zyawy, a szwyatle (pro szwyatlo) ognyowe (clibanus
fumans et lampas ignis) BZ Gen 15,17; Kaszdi...
offyervy bogu... oley k szwyatlu ystawnemu
(ad luminaria concinnanda) BZ Ex 35, 8;
Kszyoszyota offyerowaly... oley ku szwyatloom
ystawnym (ad luminaria concinnanda) ib. 35, 28.
3. 'światło dzienne, jasność dzienna, lumen
diurnum: Bosze, bosze moy, k tobe za swatla
czuio (de luce yigilo) FI 62, 1, sim. Pul.
2.
Światło 'dając dużo światła, jasno, magna
cum luce, clare3: Iusz przyszedł bil trzeczy dzen,
a rano szwyatlo bilo (inclaruerat) BZ Ex 19, 16;
Myeszyacz tey nocz<y> tako syyatlo syyczyl
(clarior luna coruscabat), yze swą svyatlosczyv
slonczy byl podobny Rozm 12.
Światłoć 'blask' osobisty, świetność, splendor,
dignitas personae3: Quis... discernere possit,
ąualiter splendor ille inaccessibilis, swyathlocz
nyeprzystąplywa, yirgineis se infuderit yisceribus XV med. SKJ V 279.
Światłogniady (o maści końskiej, de colore
equi) 'jasnogniady, jasnokasztanowy, badius3:
Kon swyathlognyady, yednooky, pod pacholkyem, strzelczy 1499 GorsJazRp 274, sim. ib. 276;
Valach swyathlognyady pod *pacholatem ib. 276.
Światłosiwy (o maści końskiej, de colore
equi) 'jasnopopielaty, qui est coloris cinerei
paulo candidioris : Kon swyathloszywy pod
pacholaczem 1499 GórsJazRp 275.
Światłość, Świetłość fo r m y : n. sg. światłość
Gn 181 b, F l\P u l96,12.111, 4, etc. etc.; ~ g. sg.
światłości Gn lb , 1444 R XXIII 305, 1453
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R XXV 212, etc. etc.; ~ d. sg. światłości Gn 1b,
Rozm 183. 469; ~ ac. sg. światłość Gn 176b.
gl. 41 b, FI i Pul 42, 3, etc. etc.; ~ v. sg. światłości
XV p. post. R XXV 201. 221, XV ex. AKLit
III 106; światłość Rozm 697; ~ i. sg. światłością
Gn lb . 176b, FI i Pul 126, 3, etc.; świetłością
FI 103, 2; ~ /. sg. (po) światłości Gn 181 b,
FI i Pul 35, 10, EwZam 285, etc.; ~ n. pl. świa
tłości 1466 RRp XXII 19, 1471 MamKal 25;
~ ac. pl. światłości 1453 R XXV 212, BZ Ex 20,
18, Rozm 238; ~ /. pl. (w) światłościech FI
109, 4; światłościach Pul 109, 4.
Z n a c ze n ia : 1. *jasność,
(materialny
lub niematerialny), źródło światła, claritas,
splendor (materialis vel immaterialis), fons lucis :
Svothy angol gestcy on sz nebosz do nich
(^c. pastyrzy) byl *stopyl a ueliko svatlosczo
gestcy ge on byl osvecil. A tedy..., gdisz szo...
tako veliko svatloscz były ony ysrzely, tedy...
sz0cz sz0 były barso bogely Gn 176b; Svatloszc
barszo velika gestcy ona była sz nebosz nan
(sc. św. Jana) stopyla. A tako vocz ony ludze
po one syathloscy szocz ony biły f grób vesrzely
Gn 181 b; Yscy on dal gest syatloscz nebosom
ipse enim lucern dedit celis Gn gl. 41 b; Ogarnyon
swyetlosczo (lumine, Pul: szwyatloszczyo) yako
odzyenym Fl^ 103, 2; Swatlosc lsczicz sye
b<ędzie> XIV ex. Pocz 232; Nalezcza wsniaczey
swatlosczy inventor rutili luminis (inventor
rutili... luminis, qui certis vicibus tempora
dividis) 1444 R XXIII 305; In stellis duplicia
signa apparebunt. Nam subtrahetur splendor,
swatloscz, eorum XV med. GIWroc 101 v;
Promyen... yest wypusczyl szlvncze szvyathle
przesz zachoda, gvyaszda yaszną przesz zapadv,
oboye szvyathlosczy 1453 R XXV 212; Rzeki
bog: Bodz szwyatlo. Y stworzono szwyatloszcz
(facta est lux). A vszrzal bog szwyatloszcz
(lucern), ysze gest dobra. Y roszdzelyl szwya
tloszcz (lucern) ode czmi, y nazwał gest szwya
tloszcz (lucern) dnyem, a czmi noczo B Z Gen
1, 3—5; Nam sicut sol corporali suo splendore
pulcrificat, szwyatlosczą okrasa, lumina et stellas
et orbes celestes 1456 ZabUPozn 110; Causabitur
a fulgure, oth szwyatlosczy, proprii corporis ib.;
Nyedomnymama (pro nyedomnymana) swyathloscz inopinum fulgur 1466 R XXII 27; Boże,
ien... swiatlosczio sluneczno zzaranie oswieczasz
(splendora manę illuminas) M W 33a; Tacz
iesth ona ziemya swyątha, kthora szwyatloscz
ognysthą we krzv zatrzymała M W 57 b; Wyrwy
mye... od grzechów czyaskych, abych nye wpa
dła w myescze sproszne, kthore zawzdy yest bez
szwyathlosczy Naw 165; Angyol boszy stanął
vedla gych a szwyathloscz bosza (claritas dei

Luc 2, 9) ogarnąla ony EwZam 292; Swanthy
Mychal... wskazał yemu (sc. św. Pawłowi)
yeden plomyen, gdzye swyathloscz y czyemnoscz, smanthek y plącz, y czyaschkye wzdychanye XV ex. Zab 536; Samson dormiens in sinu
meretricis oculis, gl. hoc est nyebyeskyey
svyatloscy, fuit priuatus ca 1500 GIKazB 1 70;
Myeszyacz... tako svyatlo svyczyl, yze swą
svyatlosczyv (splendore) slonczy byl podobny
Rozm 12; Bog wschechmogaczy dal yey (sc. Ma
ryi) *tako svyątloscz (splendorem), yze z yey
oczv pochodzy syyatle promyenye ib. 57;
Ogarnąla ye (sc. pastyrze) svyatloscz (lux)
yyelyka, [pod] podia ych nyedaleko vzrzyely
anyola w svyatlosczy (in splendore) ib. 68;
Syyatloscz (lucerna Mat 6, 22) czyala tvego yest
oko tvoye ib. 280; To ykazanye slavy boskyey
na poyyetrzy było ogarnyono syyatlosczyą
ib. 367, sim. ib. 598; Po smątku thych dnyoy
sloncze bądzye zaczmyono, myeszyącz nye da
syyatlosczy (lumen Mat 24, 29) ib. 483; Gdy szye
to przedanye stało v Yerusalem, to było pravye
v ten czass, v który byl bog syyatloscz sluneczna
stvorzyl ib. 516; Ktoremze... na górze Tabor
syyatloscz svego bóstwa vkazal, kyedy yest
szye ykazal... przed nymy ib. 593; Acz obloky
bądą syyeczycz nad nayyathschą syyatloscz
ib. 723; ~ Dotes corporis: claritas, sywyatloscy,
agilitas, subtilitas, impassibilitas 1414 GIJag 103;
~ 'promień światła, radius lucis : Nostraąue
luciferos tot stupet aura novos, gl. noster
radios tam multos miratur aer splendidos tako
nowe swyath<ł>osczy 1466 R XXII 27; Plures
alii de tenebris radii, gl. lumina szyyathlosczy
1466 RRp XXII 19; - ebłyskawica, fulgor :
Lud słyszał glosy a szwyatloszczy (lampades)
wydzely S00 BZ Ex 20, 18; ~ 'świeca, lampa,
candela, lucerna : Swyathlosczy (war. lub.:
swyetlnycze) lucerne (facies et lucernas septem
et pones eas super candelabrum Ex 25, 37)
1471 MamKal 25; ~ gwiazda światłości 'słońce,
soV: Gdy wesla gwiazda szwiatlosczy (lucis),
boga prószmy..., abi... nas zachował od
grzechów M W lb ; ~ światłość oczu 'to co
cieszy oczy, daje radość, quod oculos delectat,
gaudium fe rP : Syyatloscz oczy moych obroczyla
szye v zaloscz sercza mego Rozm 527; Blogoslayyona dzyeyycza... stała... placzączy a rzekączy: Ach moy myły synku, syyatloscz moych
oczu! ib. 697; ~ 'ozdoba, ornamentami: In
lucidioris aetatis sublimitatem aąuila conscendens, mira solis fixo contuitu, yenustate, gl. decore, ornatu okrasza vel szwyatloscz, inspecta
XV med. R XXIII 279; ~ ~ 'światło promieniu
jące od boga, symbol boga, jego pouczeń, prawdy
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przez niego objawionej, jego świętości i mocy,
lumen a deo radians, signum de i, eius praeceptorum, veritatis ab eo revelatae, eius sanctitatis et
potentiae : Tesczy Xc gesthcy on posnan bil
svathlosez0 presto, isczy on nebo y szemo
osfecza Gn lb ; Szaprafdocz by ten tho clouek
byl barszo greszny, gensze by on oth te tho
svathloszczy ne bil osfeczon f gego duszii ib.;
W twoiey swatlosci vsrzimi sweczo (in lumine
tuo videbimus lumen, Pul: vsrzymy szwyatloszcz,
szwyeczę) FI 35, 10, sim. Pul; Wipusci swatloscz
(lucern) twoio y prawdo twoio FI 42, 3, sim. Pul;
Weszła gest we czmach swatloscz (lumen)
prawym serczem FI 111, 4, sim. Pul, sim. FI
i Pul 96, 12; Swecza (lucerna, M W 36b: swiatloscz) mogem {pro nogam) mogym słowo
twoye y swatloscz (lumen) stdzam... mogem
FI 118, 105, sim. Pul; Gospodnye wszemogocy,
genszes naas wywyodl s cyemnoscy..., a wwyodles naas v swyatloscz (in lucern) twey slotkey
znayomoscy Błaż 322; Nesbytne swatlosczi
non superfluo splendore XV med. R XXII 40;
Szlvncze bo vyeczney szvyathlosczy szklonylo
szya k yey czvdnosczy 1453 R XXV 212;
Przyrodzenye człowiecze rychley syą skłony
podług świata kv grzechy nysz podlvg swiathlosczy kv bogv Dział 1; Thy, myły gospodnye,
yesthesz szwyathloscz wschego zbawyenya Naw
117; Przydzy dusze swyathi... O swathlosczy
(lux) nablogoslawyensza, napelny wnathrnosczy
*serdecznye twoich yyernich sług!*XV ex. AKLit
III 106, sim. XV p. post. R XXV 201; V nym
szyyoth byl, a szyyoth byl szyyatloszcz lyyczka
(lux hominum), a szyyatloszcz (lux Jo 1, 4—5)
w czyemnoszczyach szyyeczy, a czyemnoszczy
yey nye ogarnąly EwZam 285; Nye byl on
szyyathloszcz (lux), alye yszby szwyadeczthvo
yydal o szyyatloszczy (de lumine Jo 1, 8) ib.;
Trzy czlonky baczmy ve krzczonym Iesucristyszye: mocz, szyła a syyatloscz Rozm 189;
Ly vdzye myloyaly yyeczey czmy nysz syyatlosczy
boskye (lucern), bo były yczynky ych zle,
a wschelky, który zlye czyny, syyatlosczy nyenazry
(odit lucern Jo 3, 19—20) ib. 238; Ty syyatloscz
yyeczna, syyecza y zyyerczyadlo przez zakały
ib. 536; A przeto, oycze, yvz osyyeczy mye ssam
v sobye thą syyatlosczyą (claritate Jo 17, 5)! ib.
576; Droga ku grzechu yest nyektore ypadnyenye... od przędnych rzeczy ku poslyednym,
od szyyatlosczy kv czmye ib. 632; ~ 'blask
osobisty, świetność, splendor personae, dignitas5:
S tobo poczotek w dzen moczy twoyey w swatlosczech sw^tych (in splendoribus sanctorum,
Pul: w szwyatloszczyach twoych) FI 109, 4;
~ niebieska, wieczna, wiekują światłość 'pro

mieniejąca obecność boga, dostępna duszom
zbawionym, radians praesentia dei, qua post
mortem beatorum animae fruuntuF: Tenczy
bodze yeszuan ku uekuge svathlosczy krolefstva nebeskego Gn l b; Odpoczynyenye yyeczne
day gym, panye boże, a syyathlosczi yyeczna
bądzye gym syyeczyczi 1484 Reg 720; Mathko
myła, *pocz yybrana yyeczna {leg. w wieczną)
szwyathloszcz! XV p. post. SKJ I 147; Rzeki
myły Iesus, chczącz nass laskavye przyyyescz
y przyyącz kv svey syyatlosczy nyebyeskey
Rozm 469; ~ pan światłości 'bóg, deus\* S tego
kladzye dvoyako krolevstyo: yedno, które [by]
przysluscha ku panv *svyadtlosczy..., drugye
krolewstvo myeny, które przysluscha ku panv
czyemnosczy Rozm 781; ~ syn światłości
'wyznawca boga, sprawiedliwy, qui deum profitetur ac colit, iustus\* Sinowye tego swyata są
opatrznyeyschi nad sini swyatlosczi (prudentiores filiis lucis... sunt Luc 16, 8) XV med. R XXII
243, sim. Rozm 390; Dokąd szyyatloscz maczye,
yyerzczye v syyatloscz, abysczye były synoyye
syyatlosczy (dum lucern habetis, credite in
lucern, ut filii lucis sitis Jo 12, 36) Rozm 468;
~ 'wzór świętości, exemplar s a n c tita tis Indignum foret, ut quam in lumen gencium, <n>a
swyatloscz piczy czloviecze, predestinauit [...]
XV med. ZabUPozn 127; Sdrowasz szwyathloszcy oczczow szwathych! XV p. post. R XXV 221;
Vy yesteszczye syyatloscz (lux Mat 5, 14) tego
syyatha Rozm 265; Tako svyczy vascha syya
tloscz (lux Mat 5,16) przed łudźmy, aby yydzyely
yasche dobre yczynky ib.; Kto myą zbavyl
takyego navczyczyelya..., takyey slothkosczy,
takey syyatlosczy? ib. 841.
2.
'światło dzienne, jasność dzienna, lumen
diurnum : Proznoszcz gest wam przed swatlosczo (antę lucern) wstayocz {pro wstayacz)
FI 126, 3, sim. Pul; Woyth m a... szyedzyecz szadzycz sz przyszyasznyky za dnya szwathlosczy
(circa solis splendorem) OrtMac 121; Kyedy
szye vmyvaly (sc. Ezeici), spusczywschy odzyenye, mylosczyyye szye przykryyaly myenącz,
aby syyatlosczy (splendori diurno) crzyydy nye...
czynyly Rozm 183; Było na yysschem pyątrze
pyekla yedno myasto, nyeczo mayącz syyatlosczy
(lucern) ib. 395; ~ pirwa światłość 'świt, pri
ma lux, diluculum : Czedl (sc. Ezdrasz)... ot
pyrwey swyatloscy (a prima luce) az do
wyeczora BZ II Esdr 9, 41; ~ Bądzyely kto
chodzycz ye dnye, nye vrazy szye, bo vydzy
syyatloscz (lucern) tego szyyata, alye bądzyely
kto chodzycz v noczy, vrazy szye, bo szyyatlos
czy (lux Jo 11,9—10) ny ma Rozm 435; Nathychmyast yyschedl {sc. Judasz) barzo nyepokornye.
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a yvz była nocz. Bo yschelky, yen slye czyny,
nyenazrzy svyatlosczy ib. 553; ~ jasną światłoś
cią 'jasno, dokładnie, clare, accurate : Sz prawa
cesarskego yaszną *siwyathlosczą (clara luce)
nam swyadomo gest Sul 42.
3. światłość wypisania 'jasne, zrozumiałe
objaśnienie, explanatio clara, intelligibilis : Mox
illa, gU sc. aquila,... petiuit a sole, vt quid ea,
gl. sapiencia, esset, luce diffinicionis, gl. explicationis szwyatlosczya wypyszanya ostenderetur
XV med. RRp XXIII 279.
4. corruptum pro świątość: Movyl kv aposto
łom myły Iesus: Nye davayczye svyatlosczy
(sanctum Mat 7, 6) psom Rozm 283; Yze
Cristus myal czyrpyecz y była tha syyatloscz
(sacramentum) mąky yego pyrvey vkazana
ib. 596.
Cf. Świętość
Światły f o r m y : n. sg. m. światły Gn 174b,
FI 22, 7, 1444 R XXIII 308, eter, f. światła FI
i Ful 18, 9, Rozm 12. 22. 148; neutr. światło
FI 15, 6, Rozm 40; światłe Pozra 57. 280. 366;
- g. sg.f. światłej 1444 i? XXIII 308; - d. sg.f.
światłej 1413—4 Msza I s. 262,
IV; neutr.
światłemu 1426 M sza IV s. 315; ~ cc. sg. m.
światły 1413—4 Msza I s. 261, sim. VIII,
B Z Lev 24, 2; / . światłą 1444 i? XXIII 308,
Rozm 69. 152; neutr. światłe 1453 R XXV 212,
XV p. post. R XIX 57, ca 1500 PieśniWład 177,
efc.; ~ v. sg. f. światła Naw 37; ~ i. sg. neutr.
światłym XV med. SKJ V 261; ~ /. sg. m. (w)
światłem Gn 174b; ~ n. pl. m. światłe Rozm
151;/. światłe Rozm 150; neutr. światłe Rozm 20;
~ n. a. ac. pl. neutr. światłe ca 1470 MamLub
127; ~ ac. pl. m. światłe 1476 AKLit III 108,
Rozm 21; neutr. światłe Rozm 149; ~ /. pl. neutr.
(w) światłych FI i Pw/ 15, 6.
Comparat. n. sg. f . światlejsza XV p. post.
R XXV 180; świetlejsza Rozm 67; ~ g. sg. neutr.
świetlejszego XV med. SKJ V 278; ~ v. sg. f.
świetlejsza ca 1420 R XXV 277.
Superlat. d. sg. m. naświetlejszemu 1434 PF
V 32; ^ ac. sg. neutr. naświetlsze XV med.
Lent; ~ v. sg. f . naświetlejsza Naw 38; ~ i. sg.
neutr. naświetlejszym 1476 Msza XIII s. 66;
~ /. sg. m. (w) naświetlszem 1444 R XXIII 306.
Z n a c ze n ia : 1. 'jaśniejący światłem (materiałnym lub niematerialnym), promieniejący, świe
cący, lśniący, błyszczący, splendens, fulgens
(lumine materiali vel immateriali), radians,
lucens, micans5: Moyszeszu,... ga iutrze do
czebe <w> svathlem oblocze (in caligine nubis
Ex 19, 9) prydo Gn 174b; Obłok barszo suatly
(nubes densissima Ex 19, 16) gesthcy on byl
tho to gysto goro prykril ib.; Apparuit puer
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purpura indutus..., in cuius ueste stelle fu<l)se,
gua<zdy> suat<le>, erant Gn gl. 75a; Kazn
bosza swatla (praeceptum... lucidum) osweczaiocza oczy FI 18, 9, sim. Pul; O panno
czicha,... o zorza swyetleysza clarior aurora!
ca 1420 R XXV 277; Światły srzodek lucidum
centrum (qui lucidum centrum poli candore
pinguis, igneo aligens decoro lumine) 1444
R XXIII 308; Swiatley czistosczy nivei pudoris
(o nimis felix..., nesciens labem nivei pudoris)
ib.; Largire clarum vespere, gl. lucidam horam
nonam światła wieczerna godzina dziewatha
(largire lumen vespere, quo vita nusquam decidat) ib.; Inter ea, que in die lucent, nichil
splendidius, swyethleyschego, sole XV med.
S K J \ 278; S oblokv promyen wystapyl, szlyncze
szyebye {leg. z siebie) yest wypusczyl, szlvncze
szyyathle przesz zachoda 1453 R XXV 212,
sim. XV p. post. R XIX 57; Swyatli effulgens
(Simon, Oniae filius,... quasi ignis effulgens
Ecclus 50, 9) ca 1470 MamLub 179; Sicut sol
omnibus sideribus celi est clarior, sic ipsa
{sc. Maria) omnibus sanctis et angelis est
illuminosior swyathleysza XV p. post. R XXV
180; Pastyrzowye kyedy czvly..., angyol szwyathly gye przestraszył De nativ w. 59; Poszrod
myeszyącza vkazala szyą yakoby yedna gvyasda
barzo svyatla Rozm 12; Oczy yey svyąte by[a]le... barzo krasne, svyatle (decore clareque
lucentes) y dzyvno nadobne ib. 20; Wyslvchawschy dzyevycza Marya ty slova naszylney szyą
zmączyla {leg. smęciła), przemynywschy swe
syyątle oblycze y spadla yey barwa krasna yako
roza (impalluit facie mutata, color eius roseus
mutatur in pallorem) ib. 24; Tako szye yey
pokazał anyol, yego oblycze było syyatlo yako
sloncze (cuius radiabat yultus velut solis splen
dor) ib. 40; Bog wschechmogaczy dal yey tako
{leg. taką) syyątloscz, yze z yey oczy pochodzy
syyatle promyenye (ex eius oculis radii fulserunt)
ib. 57; Tedy pokazało szye yemv {sc. Jozefowi)
nadobne dzyeczyątko obleczone w syyatle
odzyenye (puer speciosus... indutus veste
splendida) yako sznyek ib. 62; Bo yedno szyą
Iesvs narodzyl.... nathychmyast pokazała
<się>... gyyazda yyeczscha y syyetleyscha
(maior atque clarior haec Stella rutilabat)
(miedzy) ynszymy gyyazdamy ib. 67; Vzrzely
novą gyyazdą syyątlą (coruscantem stellam
novam) nad domem ib. 69; Mało schyrokye
oczy myal a syyatle (parum latus atque lucens
color) yako kraszą yacynctoya ib. 149; Oblycze
yego Abagarus yzry syyatle yako sloncze
(yultus eius sicut sol splendere yidebatur)
ib. 230; Syyatloscz czyala,tvego yest oko tvoye,
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a bądzyely oko tvoye prawe a proste, wschytko
czyalo twe bądzye svyatle (corpus tuum lucidum
erit Mat 6, 22) ib. 280, sim. ib. 366; ~ (o maści
końskiej, dicitur de colore equi) ' białawy, ad
colorem album accedens5: Kon s wrona plesznywy, svyathly 1499 GórsJazRp 274; — 'jasny,
odznaczający się lśniącą białością, clarus, candic/w/: Cum ergo yideret (jc . Maria) eum sic
plenum sangwine, crines suos candidos, swyathle,
extrahere cepit, manibus amplectens, oblapywschy, crucem 1476 AKLit III 108; Ząby myala
(sc. Maryja) svyatle (dentes... candidi fuerunt),... byale yako mleko Rozm 21; Szya
(leg. szyja, sc. Maryi) była svyatla (collum...
candidum fuit) ib. 22; Skora była yego czyala
byala yako mleko a svyatla yako lylyove kraszy
(cutis... fuit... candidi lilii candoris) ib. 148;
Zyly yego a czelyvsczy yego, ty szą vyelmy
svyatle (genae... splendidae fuerunt et maxillae)... a svyeczące yako rosa ib. 150; Zamby
yego były sylno byale, yako abur syyątle (velut
ebur candidum) a yako snyeg lysczącze ib. 151;
Schygyą myal svyątlą a byala yako mleko
(collum eius canduit lacteo colore) ib. 152;
~ światłe 'miejsca widne, pełne blasku, locus
clarus, illustris3: Vwrozy spadli so mne w swatlich (MamLub 127: wyelmy swyatle), bowem
dzedziczstwo moie swatlo (Pul: przyeszwyatle)
iest mne (funes ceciderunt mihi in praeclaris,
etenim hereditas mea praeclara est mihi)
FI 15, 6, sim. Pul; ~ (w określeniu święta św.
Jana, przypadającego na dzień 26 czerwca,
dicitur de festo s. Ioannis die 26 mensis Iunii
celebrato): Preco aput ipsas fuit in crastino
sancti Johannis swatli 1421 Czrs 244.
2. *pogodny, bezchmurny, serenus, nubibus
vacuuss: Iutro badzye svyat<ł>y dzyen, czyrvone
nyebo (serenum erit, rubicundum est enim
caelum Mat 16, 2) Rozm 354; ~ przenośnie
'nie zachmurzony niechęcią, gniewem, łagodny,
łaskawy, qui habet frontem serenam, animum
placidum, benignum, minime aversum, iracundum :
Czoło mayanczi nazwetlsche (frontem planam et
serenissimam) z oblyczym bez wschego ssmarschczenya XV med. Lent; Ita ut eum pastores isti
corporali specie yiderent, veste candida, rutilanti
facie et wltu iocundo w czelnem kstalcze wydzer
ly, w yasnem odzenyv,.s blyskayączym oblyczym
a szwyathlym XV med. SKJ V 261; Supra que
propicio ac sereno, naszwyetleyszym (Msza
III—V. VIII. X. XII: yassnym), vultu respicere
digneris 1476 Msza XIII s. 66.
3. 'otoczony czcią, czcigodny, dostojny, qui
co litur, \enerandus, illustris*: <Thakyesz gdysz)
wyeczerzano, wszyawszy <y then) czysty,
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szwathly (Msza III. XII. XIV: przeswyatli,
XIII: przeswetleyszy, IV: czysty, swanthy,
VII. VI: przyeszwyąthy) <kyelych> (praeclarum
calicem) <w>... *wyelebnye raczę swoye 1413—4
Msza I s. 261, sim. VIII; Dayemi swathley
(Msza I: szwathley, III. XII: przeszwyatley,
XIV: dostoyney, przeswyathley, VIII: dosthoyney, oszwyeczoney) chwale thwey albo szwyathlemu wyelmoschthw (praeclarae maiestati tuae)
sz thwich darów... obyatho czysto 1426 Msza
IV s. 315; Swyantha Maria, nalagodlywscha...
y naslodscha, y szwyatla! Naw 37; Swyatha
Maria, morszka gwyazdo, naszwyethleyscha
pany! Naw 38; ~ Kelich moy ypawaioczi, kaco swatli (praeclarus, Pul: czasza
moya... przeczysta) iest! FI 22, 1; ~ 'oka
zały, wspaniały, splendidus, magnificus, łautus,
clarus?: W swem naswietlschem przebitku in
suo clarissimo palacio (regem precemur milites,
ut in suo clarissimo nos ordinet palacio) 1444
R XXIII 306; ~ (jako tytuł grzecznościowy?):
*Naszveytleysemu serenissimo 1434 PF V 32.
4. 'niezmącony, przejrzysty, przeźroczysty,
minime turbidus, limpidus : Przikasz synom
israelskim, acz offyeryyo tobye oley oliwny
przecisty y swyatli (oleum... purissimum ac
lucidum) kv vstawnemv swyeczenyv BZ Lev
24, 2.
5. światła żyła 'żyła powierzchowna odłokciowa, vena basilica : Swyathla zyla basilica 1478
Rost nr 2318.
Swiatny cf. Świetny
Świącia cf. Święcia
Świąć cf. Święć
Świąt cf. Święty
Świąteczny 'będący świętem, związany ze
świętem, festus, ad diem festum pertinens :
a. z dorocznymi świętami żydowskimi: Tedi
offyerowal Salomon ofyeri panu na ołtarz
bozi,... abi na kozdi dzen bilo ofyerowano na
nyem... w sobotne dny y w kalendi, y w swyoteczne dny (in festis diebus), *trzsykrocz do
roka BZ II Par 8, 13; To slovo... myny szye
telko ku troyemv szvyąthu, czvsch yyelykonocznenw, svyąthecznemv a posvyączanyv kosczyola Rozm 680; ~ b. z chrześcijańskim świętem
Zesłania Ducha Świętego, tzw. Świątkami:
Yze na dzen swantheczni przeminoli podług
zapyssu Dobcowa od Strascha lana lysthu
crolewskego [...] ne kladzono y *ssesch nedzel
po Swanthkach v M athuscha... ne polozyl go
1425 AKPr VIII a 164; ~ c. dzień świąteczny
'niedziela i inne święta kościelne, dies dominica
et alii dies festi ecclesiae : Pomny, aby dzen
swanteczni (Dek I. II 3: dny swyathe, II 1,
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2: nyedzela, III 13: dny szwyathe y nyedzyelya,
VII 1.6: dzen szwanthi, VII 3: dzen nyedzelny,
VII 4: swyatho) svanczil Dek VII 2.
Świątek, też pl. tantum Świątki f o r m y :
n. sg. świątek BZ Lev 23, 6; ~ g. sg. świątka 1444 5
Zab 316; ~ ac. sg. świątek ca 1470 MamLub 50;
~ n. pl. świątki ca 1455 JA XIV 505; ~ g. pl.
świątek 1413 KsMaz I nr 1976. 1978, 1417
Czrs 174, 1498 MacPraw VI 274; świątków BZ
Tob 2, 6. Judith 8, 6; ~ ac. pl. świątki 1425 10
Pyzdr nr 798, 1428 ib. nr 900, BZ Num 15, 3,
etc.; ~ l. pl. (po) świątkach 1407 Kai nr 215. 217,
1425 AKPr VIIIa 165, 1498 MacPraw VI 274.
Z n a czen ia :
'dzień wyznaczony na obrzędy
religijne, wolny od pracy, święto, uroczystość 15
związana z kultem, dies festus labore yacuus,
sollemnitas, caerimonia: Pyotegonaczcze dnya
*myesz0CZ0 tego swyotek (sollemnitas) iest
przesnicz bozich BZ Lev 23, 6; Vczinycze
offyero bogv,... na swyotki wasze (in sollemni- 20
tatibus vestris) kadzocz wonyo chatno panv BZ
Num 15, 3; Dnyowye vaszich swyotkow (dies
festi vestri) obroczo syo w zalostnii plącz a we
lkanye B Z Tob 2, 6; Poscyla syo (sc. Judyt)
po wsze dny ziwota swego, kromye dnyow 25
sobotnich a dnyow nowego myesyocza, a swyotkow (praeter... festa) domv israhelskego BZ
Judith 8, 6; Swyątek (war. kal.: swyantho)
solempnitatem (sollemnitatem quoque tabernaculorum celebrabis per septem dies Deut 16, 13) 30
ca 1470 MamLub 50.
2.
Świątki 'święto Pięćdziesiątnicy, Pentecoste&f: a. żydowskie, obchodzone jako dziękczynne
święto plonów oraz pamiątka nadania prawa na
górze Synaj: Potem było rychło svyąt[eg]o zy- 35
dowskye, nye vypovyeda (sc. autor) które,
alye mozem rozvmyecz o tern syyączye, które
czynyly Zydovye na Svyatky, zvano Encenye
(sed potest intelligi festum Noyorum, id est
Pentecostes), bo na Vyelyką Nocz svyąthy Yan 40
sczyąth, a to szye stało wyącz na Svyatky
(sequitur vero de Scaenopegia, post de Encaeniis)
Rozm 254—5; ~ b. chrześcijańskie, obchodzone
jako pamiątka zesłania ducha św., tzw. Zielone
Święta: Yacosmi przi tern bili, kedi Otha 45
vmawal s Wancencem possledni rok po Swantkach na pirzwe poroczky 1407 Kal nr 215,
sim. ib. nr 217, 1425 AKPr VIII a 165; Taco mi
gego dussza luba, yaco mi ne mai do sich
Swantek szdacz tich cztirzech cop 1413 KsMaz 50
I nr 1976, sim. ib. nr 1978, 1417 Czrs 174;
Yakom ya nye zamówił szye pyączynascze
grziwen grosszy szyrokich *Przibislaowy y yego
szenye na Swyantky omynole 1425 Pyzdr nr 798,
sim. 1428 ib. nr 900; Swąthky lyecze ca 1455 55
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JA XIV 505; Braczya... mayą sye trzy razy
w rok spoyyedaczi..., tho yest na Boże Narodzenye, na Vyelką Nocz y na Syyyąthky (in...
Pentecostes) 1484 Reg 713; Wisłą, Bugiem
y Narwią (pro Wisła, Bug y Narew) kazdemy
mayą bicz dobrowolne plinączemy... od poczathky wiosny alis do Swiąthek (ad festa
Pentecosten)..., a po Swiąthkach wsem plinączem... ma bicz wydana dziora, kądibi plinącz
mogli 1498 MacPraw VI 274; Scenophegya,
yakoby rzeki gody namyothow, bo tedy Zydovye sczynyyschy namyothy y yathy y czynyly
gody, yako v nasz w Szyyątky Rozm 430.
3.
dubium 'święty, osoba święta, persona sancta : Michale, proszą swanthka boga Crista 1444
Zab 316.
Świątki cf. Świątek
Świątne cf. Świętne
Świątnik 'osoba obowiązana do posług w koście
le, minister templi: Petrum Pęto et Nicolaum
Słowik... elegimus..., ut exhibeant et faciant
seryitia in ecclesia ibidem in Małogoszcz...,
sc. ministrabunt, pulsabunt, purgabunt, qua in
cathedralibus ecclesiis, aut collegiatis sanctuarii
al. swiątnicy seryiunt (1342) 1720 DokMp IV 72;
Szwyąthnyczy sanctuarii XV ex. R XXIV
377.
Świątny c f Świętny
Świątobnie cf. Świętobnie
Świątoć cf. Świętoć
Świątostny cf. Świętostny
Świątość cf. Świętość
Świątynia fo rm y : n. sg. świątynia B Z Judith
5, 23; ~ g. sg. świątyniej BZ Num 18, 1. 5. 16.
19, etc.; ~ ac. sg. świątynią BZ Num 19, 20;
~ /. sg. (w) świątyni B Z Num 15, 14. 18, 10;
~ ac. pl. świątynie BZ Judith 4, 10.
Z n a c ze n ie : 'święte miejsce lub pomieszczenie
przeznaczone na oddawanie czci bogu i przechowy
wanie szczególnie czczonych przedmiotów, tu
przeważnie o namiocie, w którym Izraelici prze
chowywali arkę przymierza, święty przybytek,
locus sacer, sanctuarium, templum, hoć loco
praecipue de tabernaculo, in ąuo Iudaei arcam
foederis asservabanf: Tako b[l]idl0czi iako
*przichodzoczi tim *vrzvdem offyerowacz bodo
obyati w swyotini BZ Num 15, 14; Ty a synowye
twoy, a dom otcza twego... ponyeszecze grzech
swyatiney (iniquitatem sanctuarii) ib. 18, 1;
Czvcz {będziecie) w strozi swyatinyey (excubate
in custodia sanctuarii) y w slysbye oltarzowey
ib. 18, 5; W swyatini (in sanctuario) to *bodzes
gescz ib. 18, 10; Wszelkye dobitczo... wiplaczicz
kazesz, iegosz yiplata bodze po gednem *myaszoczy pyoczo zawazy srebra wagy swyatiney
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(pondere sanctuarii) ib. 18, 16, sim. ib. 18, 19;
Pakli kto tim to obyczagem nye bilbi ocisczon,
sginye dvsza gego s posrzotkv sborv gego, bo
swyotinyo bożo pokalal (sanctuarium domini
polluit) ib. 19, 20; Wesrzi na myo, panye, 5
s swyotiney twey swyotey (de sanctuario tuo)
BZ Deut 26, 15; Przeto winydzi z *swyotynyey
(de sanctuario) BZ II Par 26, 18; Wzwolaly
ku panu bogu israhelskemv..., abi gich nye
poddawał w plyon,... a gych myast na wigla- 10
dzenye, a gich swyotinye na pokalenye (sancta
eorum in pollutionem) BZ Judith 4, 10; — świą
tynia świętych 'miejsce w świątyni szczególnie
święte, templi pars sanctissima : Aaron a sinowye gego zazegaly kadzidło na ołtarzy obyeti... 15
a wszitko potrzebo swyotinyey swyotich (in
omne opus sancti sanctorum) BZ I Par 6, 49;
Rzeki gym Atersata, abi nye gedly z swyotiney
swyotich (de sanctis sanctorum), doiod nye
stanye kapłan vczoni BZ Neh 7, 65; Lepak 20
wladno (.sc. synowie izraelszczy) Ierusalem tu,
gdze gest swyotinya swyotich (ubi sunt sancta
eorum) B Z Judith 5, 23.
Świbica epodpuszczka, środek powodujący szyb
kie zsiadanie się mleka, coagulum, fermentum 25
ad lac coagulandum yalens (?): Suibicza
lactamilla 1472 Rost nr 1669.
Swibka epodpuszczka, środek powodujący szyb
kie zsiadanie się mleka, coagulum, fermentum
ad lac coagulandum yalens" ( ?): Swippka 30
lactirida 1460 Rost nr 3607; Swybka *lackdes
ca 1465 ib. nr 4407; Suibka lactamilla 1472 ib.
nr 1670.
Świca cf. Świeca
35
Świcić cf. Świecić
Świczki cf. Świeczka
Świdba cf. Świdwa
Świder 'narzędzie służące do wiercenia otwo
rów, terebra : Svider terebellum ca 1420 WokTryd nr 286, sim. ca 1500 Erz 104; Svyder 40
terebrum 1463 PF V 13; Pro tribus tarabellis
vlg. swydry 1478 PłocEpRp 13, 188.
Świdwa, Świdba bot. 'dereń świdwa, Cornus
sanguinea L ! : Swydba ffortanus 1472 Rost
nr 1803; Swydba vibeta ib. nr 1815; Vibex 45
szwydyą vel dągą ca 1500 Erz 104; Swydvą
vlmus ib.
Świeboda I. 'pan hojny, szczodry, dominus
largus, liberalis \ Przetocz stoi weliky sweboda,
staye na nym pywo y voda, y k temu moszo 50
y chlep, y wele gynich potrzeb Słota w. 8.
2.
'zwolnienie od ciężarów na rzecz pana feudal
nego, a tributis domino feodali sohendis yacuum
esse (sensu s u b s t.f: Ioannes... servis suis
20 marcas in villa deserta... cum libertate al. 55
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swyeboda 3 annorum inscribit et donat (1481)
XVI in. Matr III nr 208.
Świebodnie 'obficie, hojnie, bez ograniczenia,
large, liberaliter, prodige : Wszitko szrzebro
y zlpto, które naydzesz we wszitkey włoscy
babylonskey..., swyebodnye (libere) weźmy
BZ I Esdr 7, 17; Odkvpylesz nasz chwalebnye,
czosz raczył rozlyacz (sc. krew) szwyebodnye za
nasz grzeschne Naw 157, sim. XV p. post.
R XIX 98.
Świebodność 'wspaniałomyślność, wielkodusz
ność, hojność, szczodrobliwość, liberalitas, magnanimitas, largitas5: Sciendum, quod deus ex liberalitate, swebodnosczy, sua cenam suam wlt
omnibus notam fieri XV med. GIWroc 50r,
sim. XV med. R XXIV 367; Ecce hic Xc ostendit
suam liberalitatem vlg. szyyebodnoscz, quam
habet ad nos XV med. R XXIV 367; Swebodnoscz libertacio M W gl. 68; In hodierno evangelio describitur nobis largitas, swyebodnoscz,
alterius divitis hominis XV p. post. GlDom 71,
sim. ib. 64; Redemptor noster... docuit nos
servare largitatem, swyebodnoscz, ad pauperes
ib. 74; Swyebodnoscz boga żywego wsnyosla
mathka syna swego nad wszitky kory angelske
XV p. post. SlOcc XXXIV 161; Swyebodnoscz
munificencia ca 1500 Erz 104; O felix fuit iste
latro, qui tam benignam audiuit penitentiam...,
promissum sibi paradisum... ex mera Xpi misericordia et liberalitate syyebodnoscy! ca 1500
GlKazBl 84; O iuste, attendens dei liberalitatem,
svyebothnoscz, quia promittit tibi deus! ib. 47.
Świebodny 1. 'wolny, nie skrępowany, niezależ
ny, liber, qui est suae potestatis : Dimitte eos,
qui confracti sunt, liberos, gl. solutos *swyebodnye (Is 58, 6) XV p. pr. SKJ I 310; Swebodny
liberalis XV p. post. PF IV 754.
2. 'szczodry, hojny, szczodrobliwy, largus,
lib e r a lis Szwebodny elargitus ca 1428 P F I 488,
sim. ca 1455 JA XIV 496; In quo nos instrvit
exemplo suo, quod non debemus esse tenaces,
sed liberales et largi swyebodny a *sczedzrzi
1453 R XXIII 298; Debet esse (sc. dispensator)
famosus in vita per bonam operacionem swye
bodny, slawąthny 1453 R XLVII 351; Dives
largior, swyebodnyeysszy, fuit suis canibus,
quam pauperi XV p. post. GlDom 70; Munificus,
munificens idem, swyebodny ca 1500 Erz 104.
3. 'rozrzutny, marnotrawny, prodigus, profusus*: Peccant małe expendendo, prout fuit ille
prodigus, swyebodny, filius, qui recepit partem
suam a patre et abiens małe illam expendit in
luxuria XV p. post. GlDom 69.
Świebodzic cf. Wyświebodzić
Świeca, Świca f o r m y : n. sg. świeca FI i Pul
8
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4, 7. 118, 105, XV med. SKJ V 257, etc.; świca
Rozm 35; ~ g. sg. świece FI i Pul 48, 20, Sul 45,
XV med. R XXIII 270, etc.; świce Rozm 618;
~ d. sg. świecy Naw 130; ~ ac. sg. świecę FI
i Pul 17, 31. 35, 10. 131, 18, etc.; świcę Rozm 5
265; ~ v. sg. śwdeca XV ex. AKLit III 106;
~ /. sg. (w) świecy FI 55, 13; świcy Rozm 260;
~ ac. du. świecy BZ Gen 1, 16; ~ n. pl. świece
XV med. R XXV 158, Aleksy w. 219, ca 1500
PieśniWlad 175, Rozm 514; świce 1488 Roczn- 10
Krak XVI 56; ~ g. pl. świec BZ Ex 35, 14,
XVp.post. R XXV 182, Rozm 622. 672; - ac.pl.
świece FI 135, 7; świce Rozm 5. 616. 622; ~ l.pl.
(o) świcach Rozm 14.
Z n a c z e n ia : 1. cnaturalne źródło światła, 15
naturalis fons luminis’ : Chwalcze pana
pan<o>w..., gen yczynyl swecze (luminaria,
Pul: poszwyaty) welyke FI 135, 7; Uczynyl bog
dwye szwyeczi (luminaria) wyeliczi BZ Gen 1,16;
Vczynylesz dvye vyelyky svycze (duo lumina 20
magna), aby osvyczyely wschystko stvorzenye
Rozm 5; ~ użycia przenośne i poetyckie: Cum
esset... virgo (jc . Maria) grauida, salubri
leuitate plaudebat, lumen enim, bo szwecza,
quod intra se habebat, pondus habere non poterat 25
XV med. SKJ V 257; Owo ya przysthąpvyą
yako nyemoczna do mego mylego lyekarza.
oszlyepyona kv szwyeczy szwyatlilosczy yyeczney (ad lumen claritatis aeternae) Naw 130;
Zaszy (leg. zażży) szyercza szvecza XV p. post. 30
R XXV 237; Przydzy oczcze *ubogwich, przydzy
dawcza darów, przydzy szwyecza sercz (veni
lumen cordium) XV ex. AKLit III 106; Przystapyya do syna tvego..., yako ślepy do svyecze
bosztva yego XV ex. SKJ I 151; Vybralesz gy 35
(sc. twój lud) sobye ze wschego lyvda, aby
sz nyego vznyosl yedną svyeczą (lumen unum),
yschby osvyczyl wschystek svyat Rozm 11;
Ty bog yschech bogow..., ty syyatloscz yyeczna,
svyecza y zyyerczyadlo przez zakały..., *sklya- 40
nasch szye przede mną? ib. 536; Naczesz
przyschedl? Ku straczenyy oycza, kv zgaschenyv svycze, kv vbyczyv zyyotha? ib. 618; Czy
byskupoyye, którzy by myely bycz syyeczą
y przykład ynemv ludu..., zesly szye ku prze 45
lany v krvye nyeyynney ib. 712.
2.
'sztuczne źródło światła, świeca, pochodnia,
lampa, artificialis fons luminis’: Bo ti osweczasz
sweczo (lucernam) moio, gospodne FI 17, 31,
sim. Pul; Vgotowal gesm sweczo (lucernam) 50
pomazanczu memy FI 131, 18, sim. Pul; Gdi. ..
szstala szą była swada, Falek... swyeczą
(candelam) sgasil... Alye Falek, yakokole
swyecze (candelae) zagaszenye yisnal, alye szą
Ydzyka yranycz zaprzal Sul 45, sim. Dział 35; j 55
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Tuba candele, gl. tede lan[y]e swyecze XV
med. R XXIIE 270; Lucerne ardentes szwecze
(sint... lucernae ardentes in manibus yestris
Luc 12, 35) XV med. R XXV 158; Thv szą
kraszne czthyrzy szwyecze stały Aleksy w. 219;
Uczyń... caganyecz ku podpyeranyu szwyecz
(candelabrum ad luminaria sustentanda) BZ
Ex 35, 14; Swycze 1488 RocznKrak XVI 56;
Ach myły lydze, zazyce (leg. zażżycie) my ale
syecze (SkargaPloc w. 89: szyyeczka) SkargaWroc w. 64; Ecce quidam maximum pondus
cereorum, szwyecz, defferebat XV p. post.
R XXV 182; Thamo szwyecze szą gorzały
ca 1500 PieśniWlad 175; Myely myecz pyączą
(leg. pieczą) o syyczach ołtarza (luminum curamque gerebant) Rozm 14; Nye może szye myasto
skrycz... any tesch kto *zazogschy svyczą
(lucernam Mat 5, 15) y położy pod przykryczym,
alye na svyeczydlnykv ib. 265; Albo która
nyeyyasta... straczylaby yeden pyenyącz, aza
nye zasyyczy syyecze (lucernam Luc 15, 8)?
ib. 385; Nagotyyczye brony, bycz było vyelye
lyvda..., bycz były syyecze y pochodnye
rozmagyte ib. 514; Gotvyczye szyycze, gotvyczye
latamye, przypravyayczye yyelye pochodny!
ib. 616, sim. ib. 622; Aczby svyecz ny myely,
alye po gednym glosszye myely y (leg. ji, sc. Krystusa) posnaly (pro posnacz) ib. 622, sim. ib. 672.
3.
fświatło, światłość, blask, lumen, lux,
splendor, fulgor : W twoiey swatlosci ysrzimi
sweczo (lumen) FI 35, 10, sim. Pul; Wszedł
asz do pocolena oczczow swogich y asz na weky
ne vzrzy swecze (lumen) FI 48, 20, sim. Pul;
Swecza (lucerna, M W 36 b: swiatloscz) mogem
(pro nogam) mogym słowo twoye y swatloscz
(lumen, M W 36b: swiecza) stdzam mogem
FI 118, 105, sim. Pul; ~ Znamonana iest na nas
swecza oblicza twego (lumen vultus tui), gospod
ne FI 4, 7, sim. Pul; Bo witargl ies duszo moio ze
smercy..., bich lub bil przed bogem w sweczi
(in lumine, Pul: w szwyatloszczy) sziwich
FI 55, 13; Ize widzeli oczi moie zbawenye
tw e..., szwyecza (EwZam 295: szyyathloscz)
na wzyawenye poganom (lumen ad reyelationem
gentium Luc 2, 32) M W 144a, sim. Rozm 78;
Iozephye,... slyvby sobye Marya oblyybyeny£za, bocz to yest... svycza svyatey czystoty
(lumen castitatis) Rozm 35; On yesth byl
pochodnya gorayacza y swyeczącza, alyesczye
yy [nye] chczyely szye radoyacz w yego svyczy
(yoluistis ad horam exsultare in luce eius Jo
5, 35) ib. 260.
Świecenie 'lampa, lucerna : Acz ofTyeryyo
tobye oley... kv vstawnemv swyeczenyy (ad
concinnandas lucernas) BZ Lev 24, 2. ~ Prawdo
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podobnie corruptum z czes. ustavnym sviecnum,
cf. syiecen "lampa, lichtarz9.
Świecić (się), Świcie f o r m y : a. z zaimkiem
zwrotnym się: part. praes. act. adi. świecąc
Rozm 94; ac. sg. f świecącą Rozm 95; ~ fut. 5
3. sg. m. będzie świecić Rozm 341; ~ praet.
3. sg. m. świecił Rozm 30; f. świeciła Rozm 148;
3. pl. f. świeciły Rozm 150.
b.
bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg.
świeci XV med. SKJ V 273, 1471 MamKal 263, 10
EwZam 285; świci Rozm 12. 18; 3. pl. świecą XV
in. R XXV 267; ~ imper. 2. a. 3. sg. świeć 1486
ZapWarsz nr 1610; 3. sg. świci Rozm 265;
~ part. praes. act. adv. świecąc FI i Pul 75, 4,
1471 MamKal 31; adi. n. sg. f. świecąca Rozm 15
149.260. 631; v. sg. neutr. świecące ca 1500 PieśniW la d lll; n. p l.f. świecące Rozm 150; ~ fut. 3.
s g .f będzie świecić 1484 Reg 720; 3. pl. m. będą
świecić Rozm 723; ~ praet. 3. sg. m. świecił XV
p. post. RRp XXV 182; świcił Rozm 12; /. świe 20
ciła XV med. S K J Y 267. 277. 278; neutr. świciło
Rozm 12; 3. pl. m. świecili XV p. post. RRp XXV
182; /. świeciły są FI 96, 4; świeciły Pul 96, 4;
~ condit. 3. sg. m. (-)by świecił FI i Pul 104, 38;
/. -by świeciła M W 12 a, XV p. post. R XXV 25
266; -by świciła Rozm 265; neutr. -by świeciło
BZ Gen 1, 16; 3. pl. m. -by świecili Gn gl. 57a;
neutr. -by świeciły BZ Gen 1, 15.
Z n a c z e n ia : 1. (o źródłach światła, de lucis
fontibus) "dawać światło, blask, wysyłać promie 30
nie światła, lucere, fulgere, radiare: Sweczily
so (Pul: szwyeczyly) blyzkawieże iego (illuxerunt
fulgura eius) *ocrogu zeme FI 96, 4; Rozczognol
yest... oghen, aby swecyl gym (ut luceret eis)
przesz nocz FI 104, 38, sim. Puk, Viderunt eam 35
(sc. stellam)... supra Judeam lucentem yasz...
szwyeczyla XV med. SKJ V 267; Bodzczye
szwyatla..., abi szwyeczyly (ut luceant) nad
*stworzenym nyebeszkym BZ Gen 1,15; Uczynyl
bog... szwyatlo wyoczsze, abi dnyu szwyeczylo 40
(ut praeesset diei) a szwyatlo mnyeysze, abi noczi
szwyeczylo (ut praeesset nocti) ib. 1, 16; Coruscante, id est illuminante swyeczancz (nec poterat
Moyses ingredi tectum foederis... maiestate
domini coruscante Ex40, 33) 1471 MamKal 31; 45
Szyyatloszcz w czyemnoszczyach szvyeczy (lux
in tenebris lucet Jo 1, 5) EwZam 285; Była
tako vy<e)lyka svyatloscz słoneczna, yze sloncze
tego dnya tylye dvoycz svyczylo (in duplo quod
plus solito sol luxit) nyzly ynego dnya Rozm 12; 50
Myeszyacz tey nocz<y> tako syyatlo syyczyl,
yze... slonczy byl podobny (clarior luna coruscabat) ib.', Ona mgda, iusz (pro mgła, iasz)
myeszyadz zastąpa, ysch nye syyczy yako ynsche
gyyasdy (non sicut cetera siderą coruscat),... 55
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nye ykazala szye ib., sim. ib. 18; Myśmy yydzyely tą gyyazda syyeczączą szye (stellam
coruscantem) ib. 95; Oczy yego (sc. Jesusa)
były yako gyyazda syyeczączą (erant... ceu
Stella radiantes) ihx 149, sim. ib. 260. 631; Any
tesch kto *zazogschy syyczą y położy pod przykryczym, alye na syyeczydlnyky, aby syyczyla
wschytkym (ut łuceat omnibus Mat 5, 15),
którzy ssą v domy. Tako syyczy (luceat Mat 5, 16)
yascha syyatloscz przed łudźmy ib. 265; Acz obloky bądą syyeczycz nad nayyatlischą syyatloscz
ib. 723; ~ Sweczocz ty dziwne (illuminans tu
mirabiłiter) od gor wekugich, zamoczili so se
wszistczi głupi sercza FI 75, 4, sim. Pul; Fulgebunt, swyeczycz (sc. będą), iusti (Rozm 341:
pravdzyvy bądzye szye syyeczycz) sicut sol in
regno patris eorum (Mat 13, 43) 1456 ZabUPozn
410; Prawda twoia, prosimi, panye, aby swiecziła
w szerczoch naszich M W 12a.; ~ przenośnie:
Odpoczynyenye yyeczne day gym, panye boże,
a syyathlosczi yyeczna bądzye gym syyeczyczi
1484 Reg 720; ~ w przekleństwie: Boże,
nye swyecz nath thoba! 1486 ZapWarsz nr
1610.
2. "oświetlać, oświecać, illustrare, illuminare :
Vt... Christiani ad honorem matris domini
omni anno in hac die totum mundum accensis
luminibus illuminarent isbi suecily Gn gl. 57 a.
3. "jaśnieć, lśnić, błyszczeć, fulgere, splendere :
Sueczo fulgent XV in. R XXV 267; Schwyćczy
(war. lub.: czyrwyeny schą) rutilat (rutilat enim
triste caelum Mat 16, 3) 1471 MamKal 263;
Iaszne Cristoyo oblycze, wyączey nysz szluncze
szwyeczącze, thobye dawam posdrowyenye ca
1500 PieśniWlad 177; Vzrzyal (sc. Afrodozy)
oblycze onego mylego dzyeczyątka syyeczącz
szye yako krasna gyyazda (vultum pueri ceu
sidus radiantem) Rozm 94; Rumyonoscz zlączywschy szye z balosczyą szylno y (leg. ji "go9)
kraszyla, bo byaloscz słoneczna yyeczey szye
v nym syyeczyla (magis elucebat) ib. 148;
Czelyysczy yego (sc. Jesusa), ty szą yyelmy
syyatle... a syyeczące yako rosa (maxillae...
candidae sed roseo... cum colore), yako
byaloscz slvczona z rumyanosczya syyeczyly
szye roskoschnye (sicut florens rosa, sic genarum
species fuit speciosa) ib. 150.
4. "wyróżniać się korzystnie, odznaczać się
czymś korzystnym, aliąua re excellere, pollere :
Ideo ipsa (sc. beata virgo) yltra omnes creaturas
admirabili puleritudine fulget et decoratur
sweczy a yest osdobyona XV med. SKJ V 273;
Vt tanta puritate niteret, swyeczyla (R XXV 266:
aby tesz thaka czystosczą sweczila), yirgo mater
dei, qua sub deo nequit maior intelligi ib. 277,
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sim. ib. 278; Cumąue multis miraculis clareret
(sc. sanctus Nicolaus) swyecyl XV p. post. RRp
XXV 182; Patriarchę et prophete... antę ortum
beate virginis Marie fulserunt, swyeczyli, yirtutibus et miraculis ib.; Ten Iozeph... mądroscza 5
szyą nad ynne svyączyl (leg. świecił, sapientia
prae ceteris pollebat) Rozm 30.
Cf. Oświecić, Poświecić, Rozświecić, Wyświe
cić, Zaświecić, Oświecać, Przeświecać, O10
świecować, Świecować
Świecidlnik f o r m y : n. sg. świecidlnik BZ
Ex 37, 24; ~ g. sg. świecidlnika BZ Ex 37, 19;
~ ac. sg. świecidlnik BZ Ex 37, 17. Num 4, 9;
~ l. sg. (na) świecidlniku Rozm 265; ~ n. pl.
świecidlniki OrtCel 2, OrtLel 233; ~ g. pl. świe- 15
cidlnikow BZ Ex 37, 23. Num 3, 31.
Z n a c z e n ie : fświecznik, lichtarz, kandelabr,
lychnuchus, candelabrum: Udzyalal szwyeczydlnyk (candelabrum) sklepani s przeczystego
złota BZ Ex 37, 17; Równe bilo dzyalo szeszczy 20
czewy, które pochodzyly s poszrzodka szwyeczydlnyka (candelabri) ib. 37, 19; Udzelal
szwyeczydlnykow (lucernas) szedm ib. 37, 23;
Szwyeczydlnyk (candelabrum) se wszoo swoyo
przyczynoo waszyl gest grzywnoo złota ib. 37,24; 25
Bodo ostrzegacz skrzinki y stolv, y swyeczidlnikow (candelabrum) BZ Num 3, 31; Wezmo
y plascz modry, gimze to przykriyo swyeczidlnik
(candelabrum) ib. 4, 9; Swyeczydlnyky candelabra OrtCel 2, sim. OrtLel 233; Nye- może 30
szye myasto skrycz... any tesch kto *zazogschy
svyczą y położy pod przykryczym, alye na
svyeczydlnykv (super candelabrum Mat 5, 15)
Rozm 265.
Świecidlo 1. 'knot, może w ogóle to co służy 35
do świecenia, linteamentum vcl quaedam res
lucern praebens5: Licmen knoth, svyeczydlo
ca 1500 Erz 104.
2.
corruptum pro zwierciadło: Kv they tho
gyeradzye... szlusza... gyeden *woszkowy 40
koczyel, szwyeczydlo (specula, OrtOssol 55, 3:
zwyrczadla), nozycze y drugye thakye rzeczy,
czo nyewyasthy pozywaya OrtMac 69.
Świeciedlica 'świeca, lampa, candela, lucerna :
Laterna, swyeczyedlyczą laterna ca 1500 Erz 104. 45
Świecki, Świecski, Świetski f o r m y : ń. sg. m.
świecki OrtMac 42. 77, OrtOssol 51, 2, etc.;
f . świecka XV med. RRp XXIV 359; neutr.
świeckie Rozm 780; ~ g. sg. m. świecskiego XV
p. post. PF I 202; świeckiego XV med. R XXV 50
158, Rozm 447. 558; /. świeckie Rozm 111;
świecskiej De morte w. 418, XV p. post. SlOcc
XXXIV 163; świeckiej Naw 129, Rozm 778;
neutr. świecskiego 1461—7 Serm 322 v; ~ d. sg.
m . świeckiemu XV med. R XXIV 360; neutr. 55
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świeckiemu Pul 139 arg., Rozm 781; ~ ac. sg. m.
świetski 1444 R XXIII 309; świecskiego
1453 R XXV 209, De morte w. 266; / . świe
cką Rozm
197. 685; neutr.
świecskie
1471 MamKal 294; świeckie Spow 3, XV
med. R XXIV 359, ca 1470 MarnLub 294,
Rozm 778; ~ i. sg. m. świetskim OrtMac 96;
świeckim OrtMac 61, OrtOssol 71, 3 ;/. świecską
XV med. R XXII 248; - /. sg. f. (w) świeckiej
XV p. post. GIDom 69; ~ n. pl. m. świetszczy
Gn 11 a, XV med. MPKJ V 429; świecszczy XV
med. R XXII 237. 246, XV med. SKJ I 93,
De morte w. 423; świeccy Pul ITab 10, XV p. post.
GIDom 71, Rozm 780; świecki FI Hab 10;
/. świeckie FI i Pul Hab 9
g. pl. m. świecskich
Dział 10; świeckich OrtMac 62, Rozm 455. 559;
/. świecskich Sul 23, XV med. R XXII 244,
XV p. post. i? I s. XXXIX; świeckich Sul 1,
XV med. SKJ I 123; ~ d. pl. m. świecskim
Dział 3; świeckim XV med. S K J l 56; f. świeckim
1436 R XXIII 277; ~ ac. pl. m. świecskie
De morte w. 181; świeckie Rozm 200. 802;
/. świeckie XV p. post. PF III 290, XV ex. Kałużn 290, Rozm 27. 607. 631; ~ v. p l . f świeckie
M W 62b; ~ i. pl. m. świeckimi OrtMac 77,
OrtOssol 50, 1. 60, 1; ~ l. pl. f. (o) świeckich
Rozm 338.
Z n a czen ia : 1. 'dotyczący świata, istniejący
na świecie (ziemi), ad orbem terrarum pertinens,
qui in terra e s f : Starty so góry sweczke (montes
saeculi Hab 3, 6) FI Hab 9, sim. Pul; Naklonony
so pagorky sweczky (colles mundi Hab 3, 6, Pul:
szwyeczczy) ot dróg kv wecznosczy gego FI Hab
10; Hoc est mundanus sapiens szwyeczlcy mądrzecz 1466 R XXII 19; Swyeczkye (war. kal.:
schvyeczskye) seculare (habuit... etprius, sc. testamentum vetus,... sanctum seculare Hebr 9, 1)
ca 1470 MarnLub 294; Owo baranek boży, yen
vezmye grzechy tego svyata, czysz przy sched\;
aby vzyąl grzechy .svyeczkye (ut tollat peccata
mundi) Rozm 200, sim. ib. 802; Masz dobre,
które yest na czasz myrw szyyeczkyego ib. 447,
sim. ib. 558; Ny z yednego (i.e. z nijednego)
przykładu mogły tego myecz, aby myły Cristus
myenyl szye... krolyem, alye tho zgloblyye
przemyenyly yemv, aby szyyeczkye kxyazą
przeczyy yemv pobudzyly ib. 778.
2.
'związany z doczesnym, ziemskim życiem
(w przeciwieństwie do niebieskiego, wiecznego),
mający małą wartość duchową, ad vitam humanam, non ad vitam aeternam pertinens, qui minirni
est momenti: [...] swecsko chelpo, gdze kroluge
pyc<ha> XIV ex. Pocz 233; Nanąue dum mundanis cardinibus, gl. honoribus sueczkim cz<ci)am,
nos iudicamus indignos, sempiternis celestibus
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reddit humilitas mox nos dignos 1436 R XXIII
277; Vitam activam ziwoth robothuianczy,
swietsky (beata Martha habuit vitam actiyam)
1444 ib. 309; Abi bil ot wschech rzeczi swyeczskych miłowany a ... oddalon XV med. R XXII
244; Eze ludze... czassow naposlednyeyschich...
myeli bicz silno falą swyeczską vyączy a czescz
tego swyata mylowacz ib. 248; Quamobrem...
ex magna caritate, qua Xpm amauerunt, substantiam, gymene sweczke, et parentes reliąuerunt XV med. R XXIV 359; Swyeczka terrena
(non est enim ista sapientia desursum descendens, sed terrena, animalis, diabolica Jac 3, 15)
XV med. RRp XXIV 359; In habitu glorie
seculorum szweczkego byegu XV med. R XXV
158; Et nolite conformari huic seculo,
gl. id est mundanis hominibus a nye chczyeycze
sze przyrounacz sweczkym lvdzom (Rom 12, 2)
XV med. SKJ I 56; Nolite mirari, si odit vos
mundus nyenayrzą wasz ludze swyeczsczy
(filDom 71: swy<e>czczy, I Jo 3, 13) ib. 93;
Vt impleamini agnicione voluntatis dei in omni
sapiencia, gl. rerum ad actiuam vitam pertinencium we wszythkyey szmacznosczy rzeczy sweczkych (Col 1, 9) ib. 123; Na dwór bog wyszadzyl
szvyeczszkyego kszaszacza 1453 R XXV 209;
Bo dobremv mało placzy, acz vmrze,
nycz nye straczy, poszbandze szvyeczszkyey
zalosczy, poydze w nyebyeszkye radosczy De
mor te w. 418; Czerkew... o złych duchoch
molwy, abychom przeczywo złemu szwyeczkemu
ku bogu wzdychały Pul 139 arg.; Proscha
czyebye..., aby mye thamo nakarmyl y napogyl
z thwego bosthwa szlothkosczy, a nye szwyeczkyey karmyey y pyczya Naw 129; In vana,
swyeczkyey, gloria XV p . post. GIDom 69;
Hoc carent avari..., qui saepe dla zyzku
swyeczskyego suos proximos decipiunt XV
p. post. PF I 202; Despice mundana, vszgarcz
szwyeczke rzeczy, que sunt gaudia vana XV
p. post. PF III 290; Aczkole *wsschączkych
rzeczy siwyeczskych (omnium rerum mundanarum) począnthek y dokonanye we scząnsczyw
gest XV p. post. R I s. XXXIX; Przewyedz
nasze dusze blądne ku brzegu wyeczney rados
czy, sbawywszy swyeczskey zalosczy XV p. post.
SlOcc XXXIV 163; O panye Iezv Kryszczye...,
raczy my dacz mądroszczy szwyeczkye, kthore
szą przed thobą za glvposzcz XV ex. Kalużn 290;
Bo ta klątva yest o svyeczkye pomygyayącze
rzeczy (de rebus est caducis), alye nyest prze
nyebyeską svyatloscz Rozm 27; Nycz ny opysczayącz svyeczkye kraszy y vyelyebnosczy, ktora<s)ch by była przy pogrzebyech krolyewskych
(nihil regii ornatus in funeris pompa praetermit-
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tens) ib. 111; Pokazał yemv (sc. dyjabeł Jesu
sowi) v<s)chytka krolewst<w)a tego svyata
a vylozywschy yemv wschytką [krolewstwa]
slava svyeczka (gloriam mundi) y rzeki ib. 197;
*Yze vam rzeki *svyeczkey rzeczy (si terrena
dixi vobis Jo 3, 12), nye yyerzyczye, a yakosz
bysczye yyerzyly, abych yam czo nyebyeskyego
przepoyyedzyal? ib. 237; Ten, który szyal
myedzy czyrnyem, to yest który słucha slova
bożego, a mysly yne o szvyeczkych rzeczach
(sollicitudo saeculi istius Mat 13, 22)... zastąpyy v nym slovo boże ib. 338; Bychmy
yschytky rzeczy syyeczkye myely pod pyątha
nogy dusze naschey, yakoby yschytky rzeczy
syyeczkye podeptayącz ib. 607, sim. ib. 631;
Tvoy myecz szyyeczky yesth snacz thve skazanye
ib. 639; Ach, czo szye yyelye złego stało przeczyv
stvorzyczyelovy prze laską szyyeczką! ib. 685;
On przed nymy yczyekl nye ządayącz czczy
ssyyeczkyey ib. 778; Alye to yest błąd barzo
yyelyky, yze mocz boga... ku syemv stvorzenyy tako duchovnemv yako svyeczkyemv
roschyrzyla szye ib. 781.
3.
'nie należący do stanu duchownego, nie
związariy ze stanem duchownym, non pertinens
ad eos, qui res divinas curanf: Ysczy fszythczy
ludze... tako dobrze syethsczy gako duchofniy
chocz (leg. chcąc) ony tego, abicz gim ludze
czescz y chualo czyniły Gn 11 a; Davam szya
yynyen bogv..., czom szgrzessyl..., szromoczycz tako dobre duchoyne stadło yako
y szyyeczkye Spow 3; Wstawyami, abi...
szolthissy thako dvchownich yako y szwyeczskych (Sul 7: swyeczkych) persoon (saecularium
personarum, Dział 10: swieczskych panów)...
na każdą woyną sz namy szły Sul 23; Kako
przes opyekadlnyky panowye swyetszsczy (do
mini saeculares) y kosczyelny... wyobrazzony
so XV med. MPKJ V 429; Yaco dzyeczi schami
syebye ny swich yczinkow a obiczayow nye
wyedzą..., tako prosczye y ludzye *swyeczschi
XV med. R XXII 244; Qui... disponebat eum
(sc. beatum Adalbertum) applicari milicie seculari przyprawyal ku swyeczkyemu dworu XV
med. R XXIV 360; Rzeczy, czo szye thycze malzenszkye kaszny, they nye mayą szandzycz, ale
ma bycz dana do duchownego szandu, bo na to
*szwyekzky sąndza (iudex saecularis, OrtMac 42: szwyeczky szad) nyzadnego prawa ma
OrtOssol 38, 3; Ale bandze<li> ktho o taką
rzecz prosto ozalowąn przesz wolanyą [to gest]
przed szwyeczkym (OrtMac 96: szwyedszkym)
szandem (coram iudicio saeculari) ib. 71, 3;
S przyszwolenym gych dzedzynnego pra
wa (pro pana), bandcz on duchowny albo
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szwyeczky (domini heredis, sit spiritualis vel
saecularis) OrtOssol 51, 2; Mozely mnych...
wzancz... szwogymy (leg. z swoimi) przyrodzonymy szwyeczkymy (cum... sororibus, qui adhuc saecułares sunt) cząscz oczczyszny? 5
ib.
60,1,
sim.
Ort Mac
11;
Milicie
secularis, <towarz)istwa swyeczskyego, obseruancie regularis 1461—7 Serrn 322 v;
W<o)yevody y czesthnyky, wszythky szvyeczskye myloszthnyky,... wszythky ya pobyerza 10
k sobye De mor te w. 181; Iusz wy, wszythky
szwyeczkye panny, byersczye przykład szwyathey
Anny M W 62b; Myszmy volny od svyeczkych
zakonow, bośmy pod zakonem bożym Rozm
455; ~ Swyeczschczi, mayącz gymyenye, swą 15
wolą na pomstach schkodnycow swich a nyeprziaczol kładą XV med. R XXII 237; Bądącz
wam ludzye, tho gest swyeczsschczi, zle mowicz
a layacz w oczi ib. 246; Wszthapyly ktho w szakon a do roka y dnya wyszthapy..., ten może 20
pothem wszyacz dzyedzyczthwo... ya<ko> gynny szwyeczky OrtMac 77; Okolyczny sząszyedzy
albo gosczye, pod kymkoly ony szyedzą, bandz
pod duchownymy albo szwyeczkymy (sub...
saecularibus iudicibus, OrtMac 61: pod szwyecz- 25
kym szadzyą) OrtOssol 50, 1; Gosczye albo
okolyczny ludze, bandz *szwyeczchych (Ort
Mac 62: szwyeczkych) albo duchownych...
mayą... odpowyedacz ib.; Tako dvchownym yaco swieczskym nye szkodzącz Dział 3; 30
Dvcłiownego y szvyeczszkyego, szbavya zyyotha
kaszdego De mor te w. 266; Szyyeczszczy mv szya
naszmyevaly, za pravego gy vyla myely ib.
w. 423; A yy obyczayem syyeczkych przez
prelaczstva przycz <chcecie>, a yschakosch nye 35
mozeczye Rozm 559.
Świecować 'oświecać, rozjaśniać, illustrare,
illuminare : Byl opyocz obłok czyemni a szwyeczuyoczy nocz (illuminans noctem) BZ Ex 14, 20.
40
Świecski cf. Świecki
Świecyczka 'mała świeca, pana candela :
Rossy, pano, swyeczyczku, przysuczywa dratwiczku yako pyrwe było XV p. pr. Cant.
Świeczka, też pl. tantum Świeczki, Świczki
1. 'mała świeca, pana candela\* Zaszyczyesz 45
(leg. zażżycież) my szyyeczka (SkargaWroc
w. 64: svecze) alye, mogy myły *przygyadzele
SkargaPłoc w. 89.
2.
Świ(e)czki 'święto Trzech Króli, zarazem świę
to chrztu Chrystusa, Epiphania : Nowe Lato day, 50
Sweczki, Chrczini Boże prissli nam, nas boże
ca 1400 CyzWroc; Iacobus... prorogauit terminos iudiciales contra Stanislaum... po Szueczcach ad primos terminos 1420 StPPP IX nr 229,
sim. ib. nr 230; Statim fuit ductus (sc. Christus) 55
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post baptismum ylg. po Szweczkach ca 1420
R XXIV 83; Były nyektorzy kaczerze, którzy
moyyly, yschby szye myano lcrzczycz... v dzyen
Syyczek (die Epiphaniae) Rozm 191; Ktorasz to
(sc. cerkiew) mynye (pro myeny), by szye stało
to ystne czvdo na E<p)yphanya, to yest na
Syyeczky[e] albo na Sczodry Dzyen (in Epipha
nia) ib. 203.
3.
świeczki, świczki, ptaszę świeczki pl. tan
tum, bot. 'świetlik, Euphrasia officinalis L ! :
Swyczky eufrasina 1419 Rost nr 2890; Swyeczky
eufrasia ib. nr 5165. 5302, 1437 ib. nr 2592, etc. ;
Ptasza ocka, swyeczky eufrasia, ambrosia 1460
ib. nr 3531; Sweczky efrasia 1475 ib. nr 2959;
Swyeczky eufrasie 1478 ib. nr 1972; Swyeczky
eufragia 1491 ib. nr 11052, sim. ca 1500 ib.
nr 7113; Emfrasina pthascha oczka uel swyeczky
XV ex. GILek 55; ~ Ptasse swyeczky eufrasia
1464 Rost nr 4795; Eufrasie, ambroze uel ptaszę
swieczky, visui multum prodest XV p. post
R LIII 66.
Świeczki cf. Świeczka
Świecznik I. 'lichtarz, kandelabr, candelabrum : Na *swyeczniki (super candelabrum)
przeczistem położeni bodo (sc. świecenia) wszdi
przed obliczim bozim BZ Lev 24, 4.j
2.
'rzemieślnik, który wyrabia i sprzedaje
świece, qui candelas conficit et vendif: Praesentibus... famosis viris... Gregorio swyecznyk,
Jaroslao sartore 1472 KodUniw III 18; Smigmatores, luminatores: Jan Russak..., Thomak
swyecznikg, Brzozowsky swyecznikg 1482 CracArt nr 814; Stanislaus świecznik 1496 Liblur
nr 8814.
Świeczny 'człowiek zapalający świece, czuwa
jący nad oświetleniem, qui candelas accendendas
cur af : Pro empcione caldaris luminum per
Raboszonem sweczny II grossos 1393 M MAe
XV 169; Andree sweczni pro ordinandis
expensis Procopo marchiom ad mandatum
domini regis XL marcas 1394 ib. 183, sim. ib. 184.
Świed- cf. ŚwiadŚwiegot (o ptakach, de avibus) 'krótkie, wyso
kie dźwięki, szczebiot, świergot, cantus avium,
fritamentum, garritus : Szwegot argutus ca 1500
R XLVII 355.
(Świegotanie) Świekotanie (o ptakach, de avibus) 'krótkie, wysokie dźwięki, szczebiot, świer
got, cantus avium, fritamentum, garritus5:
Swekothanye^ garrulitatem XV med. Zab 523.
Świekier, Świekr, Świokier 'ojciec męża lub
żony, teść, pater mariti vel uxoris, socer : Quod
Clementis uxor... comisit suam totam rem
Alberto vlg. swekrovi 1398 TPaw IV nr 507;
Katherina... recognovit, quia idem Kokoth,
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suus socer al. swyoker eiusdem Katherine, sibi
satisfecit 1447 AGZ XIII 237; Swyecrowy socro
XV p. pr. R XVI 350; Swyekyer socer ca 1455
JA XIV 490, sim. 1462 R XXV 270, 1498
ZapRpZakr 12, 94, etc.; Socer, pater vxoris al.
swyekr ca 1460 MPKJ II 379; Martinus, gener
Byczek, recognovit..., quia recepit sexagenam
a Petro Byczek *nepote suo al. *szwakra 1495
Trześn 129; Byl Annasch szvyeker Cayffaschow
(socer Caiphae Jo 18, 13) Rozm 669, sim. ib. 667;
Słudzy od Annasza,... svyokra Cayffasovego
ib. 703.
Świekotanie cf. Świegotanie
Świekr cf. Świekier
Świekra, Świekrew, Świekry, Świokra fo rm y :
n. sg. świekry 1437 Wisi nr 228 s. 89, ca 1455 JA
XIV 490, ca 1460 MPKJ I I 379, ca 1470 MamLub
262; świekrew 1398 Leksz I nr 2670; świekra
ca 1500 Erz 104, Rozm 288; ~ g. sg. świekrwie
BZ Ruth 1, 14; ~ d. sg. świekrwi
Ruth 2, 2.
11; ~ ac. sg. świekrew BZ Ruth 1, 14; świe
kry BZ Tob 10, 13, XV
ErzGlos 182;
świokrę Rozm 288.
Z n a czen ie: 'matka męża lub żony, teściowa,
mater mariti vel uxoris, socrus": Quod Paszek ...
apud socrem vlg. swecrew Swanthopelkonis...
7 marcas grossorum receperat 1398 Leksz I
nr 2670; Swyecri socrus 1437 Wisi nr 228 s. 89;
Orffa czalowawszi swyekrew (socrum) wrocy
syo, ale Ruth dzerszala syo swyekrwye (socrui)
swey BZ Ruth 1, 14; Rzekła R u th ... ku swey
swyekrwy (ad socrum) ib. 2, 2, sim. ib. 2, 11;
Napomynaly io, abi w poczestnoscy swyekri
(soceros) swo myala BZ Tob 10, 13; Czcza,
szwyekry ca 1455 JA XIV 490; Soccrus, mater
vxoris swyekry ca 1460 MPKJ I I 379; Szwyekry
socrus (vidit, .sc. Jesus, socrum eius iacentem
Mat 8, 14) ca 1470 MamLub 262; Socrum suam
szvekry XV ex. ErzGlos 182; Swyekrą socrus
ca 1500 Erz 104; Yako myły Jesus vzdrovyl
svyokrą svyątego Pyotra (de socru Petri)
Rozm 288; Szvyekra (w rkpsie poprawione z szvyekry) svyątego Yana (pro Pyotra, socrus Simonis Marc 1, 30) lyezala vyelyką nyemocza
zymną nyemoczą (pro nyemogą hiiemogąc5) ib.
Świekrew cf. Świekra
Świekry c f Świekra
Świekrzyca 'matka męża lub żony, teściowa,
mater mariti vel uxoris, socrus": Kv swyekrzyczy
(war. lub.: kv czczyewy) ad socerum (dixit,
sc. Iacob, ad socerum suum Gen 29, 25) 1471
MamKał 13. ~ W błędnym przekładzie łac.
ksocer.
Świepioto 'barć leśnych pszczół, drzewo w lesie
z dziuplą, w której osiadł rój pszczół, aheus in
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arbore sihestri factus : In apibus excidendis,
que swepoto vlg. dicuntur (1322) M MAe I 165;
Cum arboribus aut truncis apium swepoto
dictis vlg. 1353 DokMp 190; Terminum habent...
pro swepotho mellis yiolenter recepto 1400
StPPP VIII nr 10426; Eze Swanthoslaw przigdo
na Micolayowo dzedzino... y porobił szvepotho
1402 JA VI 204; Iure aquisiuit apes al. swepoto
vnum 1415 AKPr VIII a 128; W oyslaw...
contra Michaelem o yidarcze swepotha 1424
KsMaz II nr 57; Si homines sui inuenirent
apes al. swepyotho, eos debet reuelare eidem
Palcze 1437 KodPol III 412; Omnia mellificia
parata al. vlg. swyepyotha ... pro nobis ...
utilitate tenebuntur 1444 DokMp III 148;
Examen al. swyepyotho vel roy 1472 ZapRpKol
2, 59 y.
Świerbiączka cf. Świerzbiączka
Świercz cf. Świerszcz
Świerczyna bot. 'świerk pospolity, też w zna
czeniu zbiorowym, Picea excelsa L k , etiam sensu
collectwo : Jaco Elanczel... ne rabyl na pana
Borkowey dzedzyne *swerczyno gwałtowne
w lesze 1427 Kościan nr 1418; Abies est quedam
arbor szyszky, yedlyną albo swyerczyną ca 1500
Erz 104.
Świerenny cf. Świrenny
(Świerk) Świrk, Świrzk bot. 'świerk pospolity,
Picea excelsa Lic : Swyrk mirtus 1472 Rost
nr 910; Swirk sicomorus XV p. post. PF V 10,
sim. ca 1500 Rost nr 5561; Mirtus est quedam
arbor swyrk ca 1500 Erz 104; ~ (w przekładzie
Biblii o różnych drzewach, in Scripturae sacrae
\ ersłone de variis arboribus): Przinyescyez...
rozgy tego drzeva, gesz slowye myrtus albo
swyrk (frondes myrti) BZ Neh 8, 15; Torebintus
swirk (war. kał.: schwirzk) aut modrzew (ego
quasi terebinthus extendi ramos meos Ecclus
24, 22) oz J 470 MamLub 167.
(Świerkanie) Świrkanie (o głosie świerszcza,
de grilli campestris voce) 'cykanie, ćwierkanie,
pipatus, fritamentum" : Nunc magis abuteris
(sc. cicada) cantiłenis, gl. garuliccionibus, solacionis cantu swyrkanya 1449 R XXIII 279.
(Świerkowy) Świrkowy 1. 'ze świerkiem zwią
zany, ze świerka pochodzący, ad piceam pertinens,
piceus : Paxina, id est pingwedo szwyrkowa XV
GILek 69.
2.
świrkowe drzewo bot. 'świerk pospolity,
Picea excelsa Lk": Syyrkowe drzewo mirtus
ca 1465 Rost nr 3999, sim. 1478 ib. nr 1998.
(Świerszcz) Świercz, Śwircz zool. 'świerszcz,
Gryllus spć: Syyrcze cycade XV p. pr. R XXIV
364; In fervore messis cantans et quiescens
cicada, gl. seu ipsa swyercz, cum yidisset formi-
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cam ..., ci dixit XV med. R X X III279; Tanąuam
cicada garulans, gl. sicut ille yermis sonans
yacoby *swakczanczy szwyrcz 1466 R XXII 11;
Szwyrcz cicada XV ex. GILek 74; Swyercz cicada
ca 1500 Erz 104.^
(Świerszczek) Świrszczek zooL 'świerszcz,
Gryllus sp*: Sic ergo, carissima, gl. dilectissima
cicada swirsczky, vti prouidencia summę opus
est nobis 1436 R XXIII 276; Swyrsczek cicada
1472 Rost nr 1464^
(Świerzb) Świrb, Świrzb 'choroba skóry powo
dująca jej swędzenie, scabies': Billibi (sc. czło
wiek) ślepi... albo byelmo mayoczi na oczy,
albo ystawny szwirzb (iugem scabiem)...,
nye przistopy offyerowacz panv BZ Lev 21, 20,
sim. ib. 22, 22; Rani czo pan... crostami
y swirzb[y]em (scabie) BZ Deut 28, 27; Herodes... in grauissimam egritudinem cecidit,
nam febre valida, pryrigine... corporis crebra,
skrobem albo swyrbem,... torąuebatur XV
p. post. R XXV 176; ~ przenośnie: Ut hec virgo
dignissima fuisset preservata a pruritu, swyrbu,
originalis culpe 1493 GlAug 124.
(Świerzbiączka)
Sierbiączka,
Sirbiączka,
Świerbiączka 'choroba skóry powodująca jej
swędzenie, świerzb, scabies' : Cutella est prurigo
uel scabiosa cutis, proprie szyrbanczka 1444
RozPaul 66v; Sal... scabiem, szyerbyaczką,
grauat XV p. post. PF III 291; Szwyerbyaczką
pruries ca 1500 Erz 104.
(Świerzbieć) Świrbieć 'swędzić, prurire : Nye
bądze szwyrbyalo any bądze dropano tunc
gaudes defricacione XV med. Zab 523.
(Świerzbienie) Świrbienie 'świerzb, scabies':
Swirbyenye scabies (Lev 13, 6) 1471 MamKal 35.
Świerzepa, Świerzopa, Świrzepa 'klacz, kobyla
żyjąca w stadzie na swobodzie, zwykle nie przy
uczona do pracy, nie oswojona, equa, quae nullo
labore assueta in grege libera v iv if: Ex ąuibus
eąuabus unam indomitam al. świrzepa, aliam
laboriosam... recepit 1441 StPPP II nr 2895;
Pro ąuibus obligatus est solvere et dare eąuam
al. *swyeszopa stadna 1494 AGZ XVIII 523;
~ 'klacz, kobyla, equa: Yako paropczy wyprzagaly moy koyn, tako szye wy[e]rwye...
y rzvczyl szye od swey swyerzepy {OrtMac 143:
szwyerzepycze) na gego koyn OrtOssol 105, 1.
Świerzepi, Świerzepy, Świerzopi, Świerzopy
f o r m y : ac. sg. f . świerzepą 1421 Pyzdr nr 694;
~ g. du. f. świerzepu 1425 Pozn nr 1198;
~ n. pl. f. świerzepe XV in. Maik 118, 1427
Pyzdr nr 836, 1432 MPKJ II 309; - g. pl. m.
świerzepych Sul 70; /. świerzepych 1406 Kościan
nr 298; ~ ac. pl. f. świerzepe 1407 Kai nr 196;
świerzopie 1424 AKPr VIII a 164. ~ W więk
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szości przykładów grafika nie pozwala na roz
różnienie -p(y)-, -pi-; -p(y)- dano arbitralnie.
Z n a c z e n ie : (o zwierzętach, de animalibus)
'nie oswojony, nie przyuczony do pracy, żyjący
w stadzie na swobodzie, ferus, indomitus, nullo
labore assuetus, libere in grege vivens': Przibislaus... astitit termino peremptorio in et super
Andrea... pro tribus jumentis vlg. sswerzepe
sibi furtiye receptis 1397 Leksz I nr 2368;
Imramus dictam yillam... in trecentis marcis
et XIIII-or iumentis swerzepe... Petro debet
resignare 1398 StPPP VIII nr 6287; Pro iumentis
swerzepe ib. nr 7727; Jaco Potr ne pobił Przibislaoui szwerzepich kobil 1406 Kościan nr 298;
Ysze do Maczka szagotho swerzepe cobili
przed mosopusti 1407 Kai nr 196;Pro... triginta
iumentis swerzepe kobili dictis 1414 AKH III
221; Pro eo, q u ia... depercussit de domo
tredecim eąuos siluestres al. swerzope 1416
StPPP II nr 1432; Ysz Bartholomey dal na
dzedzicztwo..., na Maczkowo czanscz cztiri
a dwadzescza grziwen grosszy y cobilo
swyerzepo 1421 Pyzdr nr 694; Yze Marcis ne
kaszal rączicz za swą zoną... o cobili swyerzopye
1424 AKPr VIII a 164; Yako Grzymek ne pobył
dwu cobylu swerzepu yaco oszm grzyyen 1425
Pozn nr 1198; Yako thy cobili dzewyoczoro,
czso zayothy na mego pana dziedzinę..., nye
*so swyerzepe, ale robotne 1427 Pyzdr nr 836;
Ysche Hanka wzala dzesancz kobył..., a ty
sącz swyerzepe 1432 MPKJ II 309; To tesz
prawo... gest yvsz viszszey oprawyono... przes
capitulum Statuimus o zabyczv swyerzepych
kony Sul 70; ~ A *podalism0 mu *osmoy
wolow, dwe crowe,... dwa eona za dwe cobe,
*trziczesczi swin przes czworga, co *boli
swerzepe XV in. Maik 118. ~ Cf. Ślaz.
Świerzepic 'koń rozpłodowy, stadnik, ogier,
tu przenośnie rozpustnik, eąiius admissarius,
hoc loco translate adulter, moechus : Swyerzepyczowye (war. kal.: *svyerzebczevye) emissarii
(equi amatores et emissarii facti sunt, unusąuisque ad uxorem proximi sui hinniebat Jer 5, 8)
ca 1470 MamLub 208.
Świerzepica, Świerzopica, Świrzepica f o r m y :
n. sg. świerzepica Sul 58; świerzopica
1435 ŁebMat 93; ~ g. sg. świerzepice
1424 Kal nr 899, OrtMac 143, 1470 ZapW arszm 1333; ~ ac. sg. świerzepicę 1402 Kal
nr 43, 1432 Pyzdr nr 1076, Sul 20, eter, świrzepicę 1473 AGZ XVII 92; ~ n.gi. ac. pl. świerze
pice 1426 ArchTerCrac CXCV 376, 6, 1429
ArchCastrCrac III 1432. 1434, eter, ~ g. pl.
świerzepic 1430 ArchTerCrac IX 232, 33. 34,
1437 Pozn nr 1581, eter, ~ ac. pl. świerzepice
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1437 Pozn nr 1582, Sul 20. 59; świrzepice Sul 70;
~ i. pl. świerzepicami 1473 ZapWarsz nr 1363,
1483 AGZ XIX 358, 1484 ib. 363.
Z n a c z e n ie : *kobyla, klacz stadna, hodowana
na swobodzie, nie przyuczona do pracy, we oswojona, equa,
«w//o labore assueta in grege
libera v iv if: Jacussius... contra... Strassium...
pro iumentis swerzepice 1398 StPPP VIII
nr 7557; Czso wsola Wichna v Potrą polthori
grziwni sza swerzepiczo, tho wszola sza sz<w>og
posag 1402 Kai nr 43, sim. 1432 Pyzdr nr 1076;
Yako Marczin ne beszal noczna rzeczą w kobily
pana Bogussowy y ne zabił (świe)rzepicze
1424 Kai nr 899; Jumenta al. swerzepice 1426
ArchTerCrac CXCV 376, 6, sim. 1429 ArchCastrCrac III 1432. 1434; Yakom postawyl swerzepycza Dzychne tego dną w yey domu 1427 Kai
nr 969; *Jumentas al. swerzepycz 1430 ArchTer
Crac IX 232, 33. 34; Swyerzopycza iumentum
1435 ŁebMat 93; Quia tu veniens violenter in
patrimonium... Margarethe... recepisti... cabellas indomitas vlg. swyerzepicze 1436 AGZ
XIII 13, sim. 1437 AGZ XII 15; Yakom ya nye
wzanl ssessczy zrzepczow y szwyerzepicz 1437
Pozn nr 1581; Jako czo myą vynoval Pyothr...
o wzancze pyenyądzy za *zwyerzepycze ib.
nr 1582; Chowayącz swyerzepycze nyewczone
(iumenta indom ita),... przeze szkodi drughego
pascz powynyen Sul 20, sim. ib. 59; Opyekadlnyk dzeczy... sz gynszego lyczby czynycz
nye ma, geno s czynszów a sz szwyerzepycz
nyevczonich (de... iumentis) Sul 56, sim. ib. 70;
Gdzyeswyerzepycza(iumentum)othrazvabo oth
vrazenya... porzyczySw/58;Thąvyną(.yc.siedmdziesiąt) vpadnye,... ktorikole szwyrzepycze
(iumenta) cyge reny Sul 70; Yako parobczy
wyprzągaly, moy kony... rzuczyl szye od
szwyerzepycze (OrtOssol 105, 1: swyerzepy)
szwey nayego kony OrtMac 143; Jakom ya nye
odbył Janovy swyerzepycz..., kthore Mykolay
kmyecz pandzil do obori 1456 ZapWarsz nr 996,
sim. 1479 ib. nr 1216, etc.; Extradidit... ąuatuor
equos... et... bistratam al. szwyrzepicza 1473
AGZ XVII 92; Yakom ya nye wzyal gwalthem
kony a miedzy swyerzepiczami 1473 ZapWarsz
nr 1363; Ipse Stanislaus... hec derelicta extradidit, videlicet ąuatuor eąuos... et ąuartum
bestratum al. szwyerzepycza 1476 AGZ XVIII
129; Marcus uxorem suam speciali dono donavit, videlicet ąuatuor eąuabus vlg. swyerzepyczamy et cum earum prole vlg. s przyplodkyem
1483 AGZ XIX 358, sim. 1484 ib. 363.
Świerzepiec cf. Świerzepic
Świerzepka, Świerzopka 1. 'młoda klacz
stadna, hodowana na swobodzie, nie przyuczona
S ło w n ik s ta r o p o ls k i IX
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do pracy, nie oswojona, equa tenera, indo
mita, nullo labore assueta: Jako pan *Paszel ne ranczil... za pana Mosczicza... za
swerzepky 1415 Kościan nr 552, sim. 1423 ib.
nr 1001; Eąuos indomitos al. *swyeropky 1437
StPPP II nr 2700; Quod... Adam inpulit al.
zayąl cumulum eąuarum indomitarum al. swe
rzepky. .. violenter 1444 ib. nr 3191; Swyerzepky
eąuirie ca 1455 JA XIV 495; Quod kmethones...
ąuerulantur contra suum in ibidem scultetum
de dampnis, que ipse infert in frumentis per
eąuos et eąuas indomitas al. svyerzebky 1482
MMAe XIII nr 1256.
2.
świerzepki pl. tantum, bot. 'marchew zwy
czajna, Daucus carota L. sihestris5: Swyerzebky
pastinata silvestris ca 1465 Rost nr 4493.
Świerzepy cf. Świerzepi
Świerzopa cf. Świerzepa
Świerzopi cf. Świerzepi
Świerzopica cf. Świerzepica
Świerzopka cf. Świerzepka
Świerzopy cf. Świerzepi
Świeść fo rm y : n. sg. świeść 1410 Czrs 36,
1418 ArchTerBiec I a 150, 5, 1429 ArchTerCrac
CCCXII 397, 1, XV
R XXIV 377; - g. sg.
świeści 1416 Czrs 78, 1428 Kai nr 729; ~ ac. sg.
świeść 1391 Leksz II nr 115, 1420 Czrs 233. 234,
etc.; ~ ac. pl. świeści 1402 TPaw IV nr 778,
1403 StPPP II nr 1014.
Z n a c z e n ia : 1. 'siostra żony, soror uxoris
Clemens..., fideiussor pro domina Beyata
uxore sua, et pro Praxa ac pro (omnibus) aliis
sororibus uterinis eiusdem... Beyate, vlg. za
sswesczy swe 1403 StPPP II nr 1014.
2.
'krewna, powinowata (używane dla pokre
wieństwa w ogóle lub dla poszczególnych jego
rodzajów, nie dających się ustalić), consanguinea,
affinis (dicitur de consanguinitate in universum
vel de eius singulis generibus, quae statui non
possuntf: Stanislaus... habet statuere suam
generem, videlicet swescz 1391 Leksz II nr 115;
Sicut mihi Strzesko fideiussisti sza sve svesczi
ąuatuor marcas 1402 TPaw IV nr 778; Ex parte
uxoris sue et amite sue dietę swescz 1410 Czrs 36,
sim. ib.; Quod Nicolaus... procurator uxoris
sue et Thochne amite sue vlg. swesczi ex una,
et Paulus et Jacusius... parte ab altera, debent
statuere arbitros suos 1416 ib. 78; Swyescz 1418
ArchTerBiec la 150, 5; Quia sibi fideiussit
pro mea vlg. swescz nomine Dorothka 1420
Czrs 233, sim. ib., sim. ib. 234; Per istos terminos,
qui veniunt ad alios, erga Agnetem, suam
swescz, debet iurare sic 1422 Kościan nr 928;
Yako pan Pyotr... nigdy nye bil opyekadlnykem panyey Margarzathi, swe swyesczi 1428
9
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Kai nr 729; Glos al. sweszcz 1429 ArchTerCrac
CCCXII 397, 1; Pro Anna uxore ipsius et pro
Katherina virgine, ipsius nepte vlg. swyesez 1433
AGZ XI 80; Szwyeszcz nurus XV e*. R XXIV
5
377.
Świetedlnica "świeca, lampa, candela, lucerna :
Zawarły drzwy... y vgasyly swyetedlnyce (lucernas) BZ II Par 29, 7; Ksyoszota... wichodzily przecyw gemu (sc. Olofernesowi), przimuiocz gy... s swyetedlnyczamy (cum... lam- 10
padibus) BZ Judith 3, 10. ~ Bohemizm.
Świetle 'jasno, wyraźnie, zrozumiale, dilucide,
perspicue, piane*: Napiszes na kamyenyv wszitka
słowa tegoto prawa yawnye y *swyetley (piane
15
et lucide) BZ Deut 27, 8.
Świetlic się 'jaśnieć, świecić, splendere, fulgere,
lucere : Forma resplendeat bandze szą szwyethlycz XV med. R XXV 154. - Cf. Wyświet
lać.
Świetlnica 'lampa, świeca, pochodnia, lucerna, 20
candela, fa x : Swyetlnycze {war. kal.: swyathlosczy) lucerne (facies et lucernas septem Ex 25, 37)
ca 1470 MamLub 25.
Świetłość cf. Światłość
(Świetny) Światny 'błyszczący, jaśniejący ( tu 25
przenośnie), fulgens, splendens (hoc loco t ransła
tęf : Ad. hec wlpes adiunxit: Putabam certe,
carissima, ni turberis manu, naso, vicinoque
oculo estimativam preclaram, gl. fulgidam
szwyatnemu, ad racionis regulam plus te ceteris 30
animantibus accesisse XV med. RRp XXIII 280.
Świetski cf. Świecki
Śwież cf. Świeży
Za świeża 'zaraz po fakcie, statim post rem
aliąuam factam : Factum manifestum est, dum 35
unus criminaliter in facto recenti, za swyeza, seu
in fuga facti apprehensus fuerit OrtRp 24, 4.
Świeży 1. 'nie nadpsuty, zachowany w dobrym
stanie, non corruptus : Ad parandum antidotum:
olywa szywyeza, szywocost *szywyeez XV med. 40
Zab 516; ~ Idem Boleslaus capiens eum
sanctum Venceslaum) fecit eum su<s)pendi. Qui
post duos annos totus floridus, *sweysz, in
capite et vivens pendens in patibulo... est
45
inventus XV med. GIWroc 81 r.
2.
'nowy, nie znany wcześniej, novus, antea
i g n o t u s Obyetowaly... bogom, gychze nye
znały. Nowy y szwyezy (novi recentesąue
Deut 32, 17) przyszły, yesz nye czczyly oyczowye
50
gych Pul Deut 26.
Święcąc (?) 'napełniać łaską bożą, uświęcać,
błogosławić, gratia divina implere, sanctum facere,
benedicere: Którą obyatha <thy boże)...
blogoslawon[y]ą, swaczan[y]ą... <vczynycz ra
czy) (benedictam... facere digneris, Msza IV: 55
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szwyanczono, blogoslawyono) XV med. Msza
V s. 261.
Święcenie 1. 'święcenia kapłańskie, rytualne
przysposobienie do sprawowania czynności ka
płańskich, consecratio sacerdotalis : Et Levite
y szaczy myskego ("niskiego5) szwaczenya XV
med. R XXV 154; Se dwyrzy stanowich nye
wynydzyeczye... asze do tego dnya, ktoregosz
szyo napelny czasz szwyoczenya wassego (tempus
consecrationis vestrae). Bocz w syedmy dnyoch
dokona syo szwyoczenye (finitur consecratio)
BZ Lev 8, 33; Takyesz y troyega svyeczenya zak
(similiter et Levita Luc 10, 32), przygodzywschy
szye tv ystną drogą, yzryącz y (leg. ji "go5)
y mynąl Rozm 332.
2. "obrzędy, czynności religijne, caerimoniae,
sacra : Alye ten czloyyek navcza, yschby nascha
służba albo szyyączenye kosczyelne było marne
(sacra nostra abolenda et vana) Rozm 440.
3. 'święto, dzień wyznaczony na obrzędy
religijne, festum, dies sacris faciendis destinatus :
Trobicze w godno trobo we znameniti dzen
swoczena waszego (in insigni die sollemnitatis
yestrae, Pul: god wasszych) FI 80, 3.
Święcia czy Świącia coli. 'wszyscy święci, zba
wieni zmarli otoczeni czcią i kultem religijnym,
omnes sancti, mor tui, qui vitam aeternam assecuti
sunt et a fidelibus coluntur : Taco gim bog
pomozi i szwancza[n] 1398 StPPP VIII nr 6621;
*Tago ye bogpomozyy swocza 1403 5X7111197,
sim. 1418 ib.; Tako mi bog pomozi, mathka
boża, sswyanthi krzisch y swyancza 1420
M M Ae VIII 460, sim. 1420 StPPP II nr
1729, 1464 ZapMaz 52; ~ Tako nam bog
pomozy y wszythka szwyaczą (sic nos deus
adiuyet et sancti omnes, Ort Mac 64: wszyszczy
szwyaczy) OrtOssol 52, 4; Ita nos deus adiuvat
et omnes sancti al. y wscha swyaczya-1473 AGZ
XV 162; *Tago nam bog pomosz y-wszyska
sszwancza XV p. post. Zab 539, sim. ib.;
~ Thako nam pomoszy bog y wszystczy
szwancza 1450 RTH III nr 293; ~ Bracia
Święcia 'dzień Wszystkich Świętych, dies Omnium
Sanctorum : Bracza Swancza XV in. CyzPłoc;
~ po święci (chodzić) 'pielgrzymować do Rzymu,
do grobów apostołów Piotra i Pawia, Romam,
ad limina dpostolorum iter facere : Ad limina
sanctorum po swyaczy (sc. chodzić?) Ort Cel 1;
De limine sanctorum vlg. po szwyaczy XV ex.
Zab 526.
Święcić fo rm y : praes. ind. 1. sg. święcę BZ
Lev 21, 15. 23. 22, 9; 2. sg. święcisz 1413—4
Msza I s. 263, sim. III. IV. VI—VIII. XIV, BZ
Lev 25, 10; 3. sg. święci 1444 R XXIII 305,
BZ Lev 23, 12, 1471 CyzKlob 444, Rozm 421;
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1. pl. święcimy Gn gl. 155b, Rozm 324; święciemy
Gn gl. 156a; 3. pi. święcą Rozm 137; ~ imper.
2. sg. święci Dek II 4. V 2. 3; święć Dek VI.
VII 4. 5, XV in. CyzPłoc,
Nah 1, 15; 3. sg.
święci Ojcz 16. 17; święć Ojcz 6. 6 a. 12. 14.
15. 18. 19; 2. pi. święćcie BZ Lev 25, 2, XV ex.
SKJ I 99; ^ part. praes. act. adv. święcąc BZ
Lev 8, 11; ~ inf. święcić Gn gl. 104b, Dek I
l. 2. 6. 7. II 1—3. IV. V 1. 4, M W 63b; ~ jut.
3. sg. m. święcić będzie BZ Ex 12, 48; /. święcić
będzie BZ Lev 26, 35; 2. pi. m. święcić będziecie
BZ Lev 23, 4. 32; ~ praet. 3. sg. m. święcił jest
BZ Ex 16, 30; 3. pl. m. święcili BZ II Par 30, 15;
~ condit. 2. sg. m. (-)by święcił Dek III 13.
VII 2. 6, BZ Ex 20, 8; 3-r-sg. m. -by święcił 1491
RKJŁ VII 58; 2. pl. m. -byście święcili Gn 175 a,
XV ex. SKJ I 74; — part. praet. pass. n. sg. m.
święcony Sul 4; neutr. święcono Rozm 324;
g. sg. neutr. święconego BZ Lev 22, 10. 15;
ac. sg. m. święconego Dział 4 ; /. święconą 1426
Msza IV s. 314; neutr. święcone BZ Lev 8,
9. 22, 14. 16; ~ praes. pass. 3. sg. f. święcona
jest BZ Lev 8, 28.
Z n a czen ia : 1. 'napełniać łaską bożą, uświę
cać, błogosławić, gratia divina implere, sanctum
facere, benedicere: Przesz kthorego tho thy
wysztky (pro wszytkye) zawszdy <dobre> *sthwarzyasz, szwyaczysz (sanctificas), zyyysz, bogoslawysz y dayesz <nąm> 1413—4 Msza I s. 263,
sim. III. IV. VI—VIII. XIV; Yosch obyath<o>
thy, boże,... prószymy szwyanczono, blogoslawyono... yczinycz raczy (quam oblationem...
benedictam... facere digneris, Msza I. VIII:
prze<że)gnaną, V : blogoslawon[y]ą, swaczan[y]ą, XII: blogoslawyon[y]ą) 1426 Msza IV
s. 314; la pan, ienze swyoczo ge (qui sanctifico
eum, sc. sacerdotem) BZ Lev 21, 15, sim. ib. 21,
23. 22, 9; Hec est... sanctificacio vestra, gl. id
est vt vos sanctificetis in bonis operibus abyscze
sze szwyęczyly przez dobre yczynky (I Thes 4, 3)
XV ex. SKJ I 74; ~ Swancz nam praszmo,
Wieże XV in. CyzPłoc; Mathka boża schyele
swyączy 1471 CyzKłob 444.
2. 'oczyszczać rytualnie, sposobić do obrzędów
religijnych, przeznaczać tylko do obrzędów reli
gijnych, certo ąuodam modo lustrare, ad sacra
facienda praeparare, solis sacris faciendis destinare5: Magna enim dignitas est esse episcopum,
qui habet crisma consecrare svocy<ć> Gn gl.
105 a; Swianczi agit (splendent... fiammis
mobilibus scilicet atria, absentemque diem lux
agit aemula) 1444 R XXIII 305; Korono wloszy
na głowo a na nyo... zawyesy skrzydło złote
szwyoczone (laminam auream consecratam)
BZ Lev 8, 9; Gdisz szwyoczocz (sanctificans)
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pokropyl byl ołtarze/ syedmkrocz pomazał
gego byl ib. 8, 11; Potem weszmye ge z roku
gich y zakadzy na ołtarzu kadzydlnich obyet,
przeto ysze szwyoczona gest obyata (eo quod
consecrationis esset oblatio) ib. 8, 28; Wszelki
czydzozemyecz nye bodze gescz swyoczonego
(non comedet de sanctificatis) ib. 22, 10, sim. ib.
22, 15; Ktoś bi yadl nyewyadomye swyoczone
(de sanctificatis), przida pyoto czoscz s tim,
czosz iest iadl ib. 22, 14, sim. ib. 22, 16; Tegos
dnya, iegos snop syo swyoci (quo manipulus
consecratur), zabith bodze baran nyepokalany
ib. 23, 12; Swyocyly Prziscye (immolaverunt...
Phase) czwartegonaczcye dnya myesyocza drugego BZ II Par 30, 15; ~ 'wyświęcić na kapłana,
sacerdotem creare3: Mymo tho, gdze zak swanczoni (elerieus ordinatus) albo caplan bilbi
zabith {Dział A: aczby kapłana abo swyączonego
szaka... zabyto)..., tham ... cirekvi..< pra
wem albo oth prawa szą zapowyedzany Sul 4.
3. 'spędzać dzień jako święto, diem festum agere: Obrzezań ma bicz pyrwey kaszdi pacholik
gego, a tedi sprawnye szwyooczycz bodze
(sc. gody, tunc rite celebrabit) BZ Ex 12, 48;
Sz<w)yoczil gest (sabbatizavit) lud szyodmi
dzen ib. 16, 30; Pomny, abi dzen sobotny
szywyoczyl (ut diem sabbati sanctifices) ib. 20, 8;
Od wyeczora esz do wyeczora swyoczicz bodzecze (celebrabitis) soboti wasze BZ Lev 23, 32,
sim. ib. 23, 4; Swyoczcze (sabbatizes) soboto
bożo ib. 25, 2; Swyoczisz (sanctificabis) lyato
pyeczdzeszyote, nazowyesz odpvsczenye wszem
bidliczelom zemye waszey ib! 25, 10; Swyoczicz
bodze (,sc. ziemia soboty, sabbatizabit) ib. 26, 35;
Swyocz (celebra) domye iudz<ski> swyota twa
a speln slyvbi! BZ Nah 1, 15; Thy, Ieszuszye,...
nasche dzyeczy nagabasch, yze soboty nye
syyaczyą (nec nostros sinis pueros tu sabbatizare) Rozm 137; Nye yesth ten ezloyyek od boga,
który soboty nye szyyączy (qui sabbatum non
custodit J o 9,16) ib. 421;~Teszemegeze yy tho...
na pamoczy, abiscze vy *nedzolo y svothe dny...
syocyly i tesze ge ve czcy mely Gn 175a; Festum
istud agimus in honorem sancti Stanislay ten to
dzen disegsy mamy gy svocycz Gn gl. 104b;
Primo ergo debemus memorare et querere,
quare hodie agimus festum, a presto mami...
to yedzecz, czemu to swoczimi, omnium sanctorum ib. 155b; Festum colimus swoczemi
ib. 156a; Pamyathay swyaczycz (Dek II 4.
V 2. 3: swyaczy, III 13. VII 2. 6: (-)by
szwyaczyl, VI. VII 4. 5: szvacz) dny swyathe Dek I 1. 2. 6. 7. II 1—3. IV. V 1. 4;
Panye bozye wszechmogączi, kthorysz nam
dopu<ś)czyl szwyaczićz dzyen szwyathy Anny
9*
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M W 63 b; Czo szobota svyączono, to dzysz
svyeczymy nyedzyelye Rozm 324; ~ 'spędzać
dzień bez pracy jak w święto, diem ąuendam sine
labore festum celebrare : Iesliby kthori thowarzis swyączil ponyedzialek sswą volyą, thedj 5
then thidzien do svssmarkv nye ma nycz myecz
1491 RKJŁ VII 58.
4.
'oddawać cześć, chwałę, wielbić, honore,
laude proseąui, celebrare, laudare : Oycze nasz,...
swiącz syą (Ojcz 2: oswantcz, 3. 4: osphączy, 10
16. 17: szwyaczy) ymyą twe Ojcz 6. 6 a. 12.
14. 15. 18. 19; Dominum autem Iesum Cristum
sanctificate in cordibus vestris swyęczcze w waschych szerczach (I Pet 3, 15) XV ex. SKJ I 99.
C f Odświęcić, Oświęcić, Poświęcić, Przyświę- 15
cić, Oświęcać, Poświęcać, Święcąc, Poświęcować
Święcidlnia 'miejsce składania ofiar rytualnych,
locus, ubi sacra f i u n f : Weszmyczye... wolu
a skopu za pokoyne obyati a obyetuge<cie> 20
ge w szwyoczydlny obiczayney wszech (in
sacrificio singulorum) przed panem BZ Lev 9, 4.
Święcie 'zgodnie z prawem kanonicznym,
z normami religijnymi, secundum ius ecclesiasticum, normas religiosas : Szwencze canonice 25
ca 1428 PF I 489; Svyąthy Ffranczischek...
chcze, aby ony tho yego synovye... po they tho
sczyescze y drodze poboznye y svyączie (salubriter) chodzącz... dostąpiliby vyecznego blogo30
slavyenystwa 1484 Reg 705.
Święć czy Świąć f o r m y : n. sg. święć BZ
I Mach 2, 12; ~ g. sg. święci BZ Lev 19, 30. 21,
12. 23, etc.; ~ d. sg. święci BZ II Par 35, 5;
~ ac. sg. święć BZ Lev 19, 8. 22, 14. 26, 31,
etc.; ~ l. sg. (w) święci BZ Lev 21, 22. 22, 35
9. 26, 2, etc.
Z n a c ze n ia : 1. 'święte miejsce lub pomieszcze
nie przeznaczone na oddawanie czci bogu i prze
chowywanie szczególnie czczonych przedmio
towy tu przeważnie o namiocie, w którym Izraelici 40
przechowywali arkę przymierza, święty przybytek,
świątyniay locus sacer, ubi deus colitur et res ad
cultum pertinentes asser\antur, hoc loco praecipue
de tabernaculo, in quo Iudaei arcam foederis
asservabant, aedes sacra, templum : Sobot mich 45
ostrzegacze a swyoczi mey (sanctuarium meum)
boycze syo B Z Lev 19, 30; Any vinidze (sc. bi
skup) s swyotich, abi nye pokalal swyoci bozey
(ne polluat sanctuarium domini) ib. 21, 12;
Wszaak bodze gescz chleb, ktoris offyervyo 50
w swyoci (in sanctuario), ale... nye ma pokalacz
swyoci mey (sanctuarium meum) ib. 21, 22—3;
Abiscze nye smarli w swyoczi (in sanctuario),
gdisz yo pokalacze ib. 22, 9, sim. ib. 26, 2;
Ktoś bi yadl nyewyadomye swyoczone, przida 55
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pyoto czoscz s tim, czosz iest iadl, y da kaplanovi
w swyocz (in sanctuarium) ib. 22, 14; Myasta
wasza obroczo w pvstiny0, a v pysczo swy00cz
wasz0 (deserta faciam sanctuaria vestra) ib.
26, 31; Wszitcze rodzaye samczowe... bodo
myecz strozo swy0czi (excubias sanctuarii)
BZ Num 3, 28, sim. ib. 3, 38; Offyervicze vina
czwarto czoscz hyn... w swyoczi bozee (in
sanctuario domini) ib. 28, 7; Bo bila ksyoszota ta swyocy y domv boszego (erant enim
principes sanctuarii et principes dei) BZ I
Par 24, 5, sim. ib. II Par 29, 5. 30, 8;
Obyati nye obyatowaly w swyoci (in sanctuario)
boga israhelskego BZ II Par 29,7, sim. ib. 35, 3;
Ofyerowaly społu bikow syedm a skopow
syedm ... za swyocz (pro sanctuario) ib. 29, 21;
Sluscye gego swyoci (in sanctuario) po czelyadzach y po zborzech nauczonich ib. 35, 5;
~ święć świętych 'najświętsza część przybytku,
templi pars sanctissima : Ten to gest rzood
synów Kaatskich w stanv zaslvbyenya a w
*swyo0cz swyotich (hic est cultus filiorum Caath:
tabernaculum foederis et sanctum sanctorum) BZ Num 4, 4; Odloczon Aaron, abi
sluszil a (pro w) swyoci swyotich (in sancto
sanctorum) BZ I Par 23, 13; Ale Chore, sin
G<e)mna,... bodze nad tymy, gesz z dobrey
woley ofyeruyo syo panu... do swyocy swyotich
(in sancta sanctorum) BZ II Par 31, 14.
2.
'rzecz święta, świętość, przedmiot związany
z kultem, sacrum, res ad dei cultum pertinens:
A ktoś po dwv dnyv iadlbi yo, viopczowan
bodze... y ponyesze grzech swoy, bo swyocz
bozyo pokalal iest (sanctum domini polluit)
BZ Lev 19, 8; Porasz gych mocz sylno moczo
two ..., gysz *slyvbuiv, ysze chczo rozruszicz
two swyocz (qui promittunt se violare sancta
tua) BZ Judith 9, 11; Swyocz nasza (ecće sancta
nostra), a okrasa nasza, a iasnoscz nasza opuscyala gest BZ I Mach 2, 12.
Świędnąć cf. Poświędnąć, Uświędnąć, Zwiędnąć
Święt cf. Święty
Świętne czy Świątne w błędnym rozumieniu
łac. ostia jako hostia 'coś świętego, świętość,
sacrum : Swąntne hostia (dormivit autem Sa
muel usąue manę aperuitąue ostia domus do
mini I Reg 3, 15) ca 1470 MamLub 64.
Świętny czy Świątny fo rm y : n. sg. m. świętny
1471 MamKal 4; ~ g. sg. m. świętnego BZ
I Par 23, 32; ~ ac. sg. m. świętny 1496 LubPodk
114; ~ n. pl. f . świętne ca 1470 MamLub 68.
Z n a c ze n ia : 1. ' związany ze świętym miejscem,
ze świątynią, świątynny, ad locum sacrum,
templum pertinens\* Czvcz bodo slvgy kosczeln y e ..., ale tac, abi kv sodom *swyatnemv
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(ad vasa sanctuarii) y kv ołtarzy nye *przistopali
BZ Num 18, 3; Ostrzegaycye zachowanym
(pro zachowanya) ... rzodu swyotnego (custoy diant observationes... ritum sanctuarii) BZ
I Par 23, 32.
2. 'uroczysty, świąteczny, sollemnis, festus':
Swyątne obyeczy solemnes yictime (rogavit me
David, ut iret... in Bethlehem civitatem suam,
quia victimae sollemnes ibi sunt I Reg 20, 6)
ca 1470 MamLub 68.
3. eradosny, wesoły, lactus, hilarus (?):
Swyanthny (war. lub.: swąnthim) festiuus (Aggaeus festivus et laetus Prol VIII) 1471 MamKai A.
4. fnależący do duchownego, ad sacerdotćm
pertinens: Usque ad borram plebanalem al. po
szyyąthny bor 1496 LubPodk 114.
Święto f o r m y : /?. .sg'. święto ca 1420 R XXIV
85, XV merf. R XXV 152, RZ Jud 21, 19, etc.
'c/c.; ~ g. sg. święta Sw/ 81, 1450 MacDod 120,
BZ Tob 2, 1, c/c.; ~ d. sg. świętu Rozm 509. 680;
~ ac. sg. święto Dek II 4. III 2. 4, etc. etc.,
Sul 91, RZ Lev 23, 41, etc.; ~ l. sg. (o) święcie
Rozm 254; ~ n. pi. święta BZ I Reg 20, 24,
OrtZab 528, Rozm 519; ~ ac. pl. święta Dek
III 6. 10. 11. 17. 27. VII 5, XV med. R XXV 150,
etc.; ~ i pl. (o) święciech BZ Lev 23, 44.
Z n a c ze n ie : 'dzień wyznaczony na obrzędy
religijne, wolny od pracy, uroczystość związana
z kultem, dies sacris faciendis destinatus, labore
vacuus, festus*: a. żydowska: *Bodzecze slawycz
swyoto (sollemnitatem) gego sedm dny w rok
BZ Lev 23, 41, sim. ib. II Par 7, 8. 9; Movil iest
Moyzes o swyoczech (super sollemnitatibus
domini) k synom israelskim BZ Lev 23, 44;
Otocz swyoto roczne bosze (sollemnitas domini)
gest w Sylo BZ Jud 21, 19; Slugy koscyelne abi
stały rano... tak w obyatach kadzidlnich domv
boszego, iako w soboti y w kalendi, y na gyna
swyota (in... sollemnitatibus reliquis) BZ I Par
23, 31, sim. ib. II Par 31, 3. Neh 10, 33; Wszitek
zastop, gen bil prziszedl z Israhela ty swyota
slauicz BZ II Par 30, 25; Tak syo stało wyelyke
swyoto (grandis celebritas) w Ierusalem ib. 30,
26; Gdisz prziszedl bil geden <dzień> swyota
bożego (dies festus domini) BZ Tob 2, 1;
Godova swyat<a> (war. kal.: godnya swantha)
kalendas et festiuitates (Is 1, 14) ca 1470 Mam
Lub 180; Nyektorzy myedzy ynemy rzekły, yze
kyedy y (leg. ji ego5) ymyemy, przydzye kv svyątv
Rozm 509; To slovo zavzdy myny szye telko
ku troyemv szyyąthu ib. 680; ~ Sobota-cz,
nye yest podobno, aby thy w syyatho noszyl twe
loże (Jo 5, 10) Rozm 257; Czerny yego nye
pomayyaly o przestąmpyenyy szyyathą dnya
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sobothnego ib. I l i ; ~ Mozem rozvmyecz o tern
svyączye, które czynyly Zydoyye na syyatky,
zvano Encenye (sed potest intelligi festum
Novorum, id est Pentecostes) -Rozm 254;
Svyąto yyelykye, które zvano po zydovskv
Enczenye (facta sunt... Encaenia) ib. 428;
~ Na swyota Przeznycz (in sollemnitate
azymorum) BZ II Par 8, 13; Sebraly syo...,
abi yczinyly swyoto Przesnycz (sollemnitatem
azymorum) ib. 30, 13, sim. ib. 30, 21; ~ Na
swyota stanowe (in sollemnitate tabernaculorum)... czyscz bodzes słowa zakony tego to BZ
Deut 31, 10, sim. ib. II Par 8, 13; ~ Abi na kozdi
dzen bilo ofyerowano na nyem... w sobotne
d n y ,... y w swyoteczne dny trzsykrocz do rok a :... w swyota tydnyowe (in sollemnitate
hebdomadarum) BZ II Par 8, 13; Swyąto (BZ:
godi) thydnyewe sollempnitatem ebdomadam
(sollemnitatem hebdomadarum facies Ex 34,
22) ca 1470 MamLub 28; ~ Polyeczam vam...
matką moyą, lyvbo my to, aby s vamy Vyelykonocz (.sc. spędziła) v Yerusalem, alyecz bądzye
barzo gorzka a trudna vam y ye to yyelykonoczne svyato Rozm 507; Pyątegonasczye dnya
poczynąly szye syyąta yyelykonoczne ib. 519;
~ 'dzień ukazania się nowego księżyca obcho
dzony przez Żydów jako święto, Kalendae*:
Owa, tocz ivtro swyoto gest (Calendae sunt
crastino) BZ I Reg 20, 5; Zaivtra gest swyoto
(cras Calendae sunt) ib. 20, 18; Tedi skril syo
Dauid na polyv, a swyota nastali (yenerunt
Calendae) ib. 20, 24.
b.
chrześcijańska: Pamyantay, tobe vyele,
by czczil suato y nyedzela (Dek III 6. 10. 11.
17. 27. VII 5: suatha y *nedzala) Dek III 2. 4,
etc. etc.; Zapowyedamy, oth swyątha swyąthego
Woczecha (a festo sancti Adalberti)... lowycz
a gonycz zayączow aby nye szmyal Sul 81;
Pan łan xandz mazowesski... takye czlonky...
na roczech yyelikich na swyantho swyanthego
Iacuba apostola w Czirsku bilich vichwalil
Sul 91; Abyszmy mogły wsznacz y wbaczycz
wyelebnoscz y dostoynoscz swątha tego 1450
MacDod 120; Szwyatha dosthoyna vprzedzamy
festum sollempne prevenimus XV med. R XXV
150; Hodie natalis, szwantho, est sanctae
Agnetis ib. 152; Vroczyste szwyatha dies feriales
OrtZab 528; Materia presentis sacratissime
solempnitatis tego velebnego swatha 1456 Zab
ij Pozn 86, sim. SkargaPłoc w. 32; Ysze Sczepąn... myąl dacz schecznaczcze grosschy Micha
łowi na szwantho Narodzenya Mathky Bozey
przemynąle 1477 ZapWarsz nr 3093; Gdy syą
svyatho yyelykye przygodzi (cum sollemnitatem
praecipuam intervenire contigerit) 1484 Reg 711;
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Sławne swyątho solenne ffestum ca 1500 Erz 104;
Swyątho slavyathne ffestum celebre ib.; Potrzebysna była... thoz svyąto vyerne Vyelyka Nocz
vstavycz, yakoby skonavschy Stary Zakon,
począł Novy Rozm 541.
Świętobnie czy Świątobnie'godnie, przyzwoicie,
bogobojnie, ut decet, recte, pie, sancte : Qui
bonum sit matrimonium, si saluo federe teneatur, gl. veraciter, honeste a szwyathobnye, bene
scitis astantes XV p. pr. RRp XXIV 356.
(Świętoć) Świątoć 'cześć, szacunek, honor,
obsermntia : Domum tuam, domine, decet,
podobnya (pro podobnye) gyest, sanctitudo
szwathocz (Psal 92, 5, FI i Pul: swotoscz, M W
114b: *swiotoscz) XV p. post. GIKórn II 191.
Świętogulśnik cf. Świętoguślnik
Świętogusiedlnik 'wieszczek, wróżbita, hariolus,
yates: Arioli *swyanthokussedlnyczi, czosch
posfątnymy rzeczamy a na posfątnich myesczach
gvslą XV e*. MPKJ V 140.
Świętoguślec 'wieszczek, wróżbita, hariolus,
yates': Ex isto sermone... condempnantur...
arioli, id est szwyathoguszlczy, kthorzy poszwyaczonimy rzeczamy albo na szwyanthem
myeszczy gvslą XV p. post. R XXIV 375.
Świętoguślnik, Świętogulśnik 'wieszczek, wróż
bita, hariolus, yates\* Swyathoguszlnyczy arioli
XV med. R XXIV 347; Arioli svanthogulsz<n>yczi, qui in locis uel rebus sacris XV ex. ErzGlos
179; Arioli, swanthoguslnyczy, qui in locis vel
rebus sacris ib. 180.
Świętokraca cf. Świętokradca
Świętokradca, Świętokradźca, Świętokraca 'ten
kto kradnie rzeczy święte, kościelne, rerum
sacrarum fur, sacrilegus': Plebanus obligatus
est approbare tota comunitate, quia Iohannes
est sacrilegus al. swianthokradcza 1446 AGZ
XI 282; Poszeszcze, swotocraccze, dluszniczy
ca 1450 P i7IV 572; liii sunt similes Iude, qui non
tamen sunt fures, ymo sacrilegi, swyathocraczcze, quia furantur ea, que domino data sunt XV
p. post. R XXV 182; Sacrilegy, syyatokracze, in
ecclesiis subtrahunt ca 1500 GIKazB I 57.
Świętokradziectwo 'kradzież rzeczy świętych,
kościelnych, fur tum rerum sacrarum, sacrilegium :
Szvyatocradzecztvo sacrilegium XV med. R
XXII 321.
Świętokradzstwo c f Świętokradztwo
(Świętokradztwo) Świętokradzstwo 'kradzież
rzeczy świętych, kościelnych, furtum rerum
sacrarum, sacrilegium: Asserunt sacrilegium,
gl. ablacionem rei sacre swyatokraczstwo, a se
declinari XV med. GIWinc 146.
Świętokradźca c f Świętokradca
Świętokupiec 'ten kto handluje godnościami

lub beneficjami kościelnymi, simoniacus': Nota,
quibus personis prohibetur sacra communio: . . .
Item symoniacis vlg. *swantholupczy 1433—8
AKPr II s. XXXII; Facit principes tirannos,...
clericos symoniacos syyathocupcze XV p. post.
R XXV 172; Omnes ysurarii, simoniaci svyathokypczy,... non accedant XV p. post. RRp
XXV 183.
Świętokupstwo 'handlowanie godnościami lub
beneficjami kościelnymi, symonia, simonia' :
Szwyathokupstwo simonia XV in. RRp XXIV
64, sim. XV med. R XXII 321; Swyathokupstwo
XV med. Zab 516.
Świętopietrze 'danina płacona na rzecz Stolicy
Apostolskiej, tributum, quod Sedi Apostolicae solyebatuP: Strosa, podvorove, swetopetre 1220 CodSil V II1, 130; Statutum est nichilominus, ut censum soluerent, quod uocatur swatopetrse, beati
Petri ecclesie Romę pro alendo lumine {ca 1230)
XIV p. pr. M PH IV 272, sim. XV M PH III 65;
Swątopyetrze sinodale 1437 Wisi nr 228 s. 89;
By sza pothnoszyl na poyyetrze, myszysz placzycz swyanthopyetrze De morte w. 395;
Hic papa Benedictus tonsuram rotundam Polonis imposuit et szwyąthopyetrze dari mandauit
XV p. post. M PH III 292; Pro alendo limine
sancti Petri vlg. szyanthopyetrze XV ex. ErzGlos
178.
Świętostny czy Świątostny fo rm y : g. sg. f.
świętostnej BZ Num 3, 50; ~ d. s g .f świętostnej
BZ Num 3, 47; ~ g. pl. m. świętostnych BZ
Num 3, 31; ~ i. pl. m. świętostnymi BZ Num 3,
32.
Z n a czen ie: 'związany ze świętym miejscem,
ze świątynią, świątynny, ad locum sacrum,
templum pertinens: Bodo ostrzegacz skrzinki
y stolv,... y ssodow swyotostnich (vasa sanctuarii) BZ Num 3, 31; Wogewoda z kapłańskich
slvg kosczelnich bodze Eleazar, syn Aaronow
kapłanów, y bodze nad stroszmi swyotostnimi
(erit super excubitores custodiae sanctuarii)
ib. 3, 32; Wez[e]myes pyocz rvblow s kaszdey
głowy k myerze swyotostney (ad mensuram
sanctuarii) ib. 3, 47; Potem Moyzes wzool
pyenyodze gich... tisyoocz a trzista sesczdzesyoot pyocz rvblow podle yagy swyotostney
(iuxta pondus sanctuarii) ib. 3, 50. ~ Bohemizm.
(Świętość) Świątość fo rm y : n. sg. świątość
Gn gl. 164b, FI i Pul 92, 7. 113, 2, etc. etc.;
~ g. sg. świątości FI i Pul 29, 4. 144, 5, ca 1431
Msza XII s. 218, etc. etc.; ~ g. sg. a. g. pl.
świątości XV med. S K J I 57, Tęcz w. 9, Dział 33;
~ d. sg. świątości XV p. post. Msza VII s. 59,
sim. VIII, Naw 134, Rozm 44. 642; ~ ac. sg.
świątość Gn 4afjFl i Pul 72, 17, ca 1431 Mszą
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XII s. 212, etc. etc.; ~ v. sg. świątości M W 54 a;
1444 R XXIII 303; Swyontoscz misterium XV
p. pr: R XLVII 359, sim. 1449 R XXV 166;
~ i. sg. świątością 1427 Kał nr 716, M W 56a;
Fratres, habentes... ministerium, gl. id est
~ l. sg. (w) świątości Gn 172a, FI i Pul 95, 6.
Moys 12, etc.; ~ n.pl. świątości F I95, 6, ca 1470
eclesiasticum, in ministrando zluszby abo yrzędu
MamLub 12, 1471 MamKal 3; ~ g. pi. świątości 5 cosczyelnego w r[z]oszdawanyy swyątosczy
XV p. post. GIDom 85. 86; ~ ac. pl. świątości
(Rom 12, 7) XV med. SKJ I 57; Bodo to myecz
BZ Ex 13, 5, XV p. post. Msza VII s. 50, sim. V.
synowe israelsczi... za swyotoscz (habebunt
Z n a c z e n ia : 1. *pełnia wszelkiej doskonałości,
hoc./. sanctum) BZ Num 19, 10; Marya...
mocy i chwały, będąca atrybutem boga, omnis
pocznye... yzyyacz boga wschechmogączego,
perfectio, potentia et gloria dei propria, sanctitaś: 10 by yemv ta syyątoscz raczył zyavycz (ut sacraSpowadaycze se pamoczi swotoscy iego (sanctimenti yeritas Ioseph ostendatur) Rozm 56;
tatis eius) FI 29, 4, sim. Puł; Spowedz y crassa
Tako wschytek lyvd szye lyekl yydzyecz pow obesrzenu iego, swotosczi (Puł: swyotoszcz)
czączye yey (sc. Maryi) svyąte, począly myedzy
y welmoszstwa w swotosci iego (sanctimonia
sobą rozmayte rzeczy moyycz. Gedny rzekły
et magnificentia in sanctificatione eius) FI 95, 6, 15 syyątoscz (alii dicebant sanctitatem) ib. 60;
sim. Puł; Neprziyaczele gego *oblecko we sro. Vydzyczye, ysch to myescze, czvsch kosczyol,
moto, ale nad nym wezkw[e]cze sw0toscz
yesth ve czczy y za syyątoscz poganstw (venera(sanctificatio) moya FI 131, 19, sim. Puł; Welybilis et sanctus haberi locus hic gentibus) ib. 440;
koschcz sławy sw0tcsczy twogey (gloriae sanctiPrzeczyy szyyątosczy naschego zbavyenya było,
tatis tuae) b0d0 molwycz FI 144, 5, sim. Puł; 20 by ten, który przyschedl ymrzecz za yschytky,
Kto rowen tobe medzy sylnymy, pane,..
yącz szye dacz nye chczyal ib. 642; ~ 'miejsce
*welkoczynoczy ges w swotosczy (magnificus
przebywania boga, świątynia, locus, ubi deus est,
in sanctitate Ex 15, 11) twogey FI Moys 12,
aedes sacra : Alisz wnido w swotoscz boszo
sim Puł, BZ Ex 15, 11; O laszko wibranya,
(in sanctuarium dei) FI 72, 17, sim. Puł^ W koszo swiatosczi ducha, ktori was poswiączil M W 25 czele czy zabyly..., swanthosczy nyszacz nye
54a; Damy szwathky (pro szwathley) szwotoszczi
myely Tęcz w. 9; Przeto chczemy, gdyby nyekto
(Msza III: dostoynosczy, wyelebnosczy, IX.
tako naleszon, aczby do kosczola abo do klasztoXII: wy<e)lebnosczy, VI. XIV: wy<e)lebnosczy,
ra nyekako vczekl, tedy przez poruszenya
wyelykosczy, IV: chwale... albo szwyathlemu
swiątosczy ma bycz zlostnyk wząth Dział 33;
wyelmoschthw) <twoyey> s twoych darów... 30 ~ 'ofiara, sacrificium : Pamothay, gozpodnye,
<obyato czysto) (offerimus praeclarae maiestati
zlug... y wsech tuta stoyoczych..., kthorzy
tuae de tuis donis... hostiam puram) XV p. post.
thobye offyeruyo tho szwąthoscz (Msza II. IV.
VI. VII. IX. X: obyato, XIII: poszwatczenye)
Msza VII s. 59, sim. VIII; Chczyącz tego, aby
chwały hoc sacrificium laudis ca 1431 Msza XII
dyablom było zatayono yego (sc. Jesusa) dostoyenstvo y yego svyątoscz (ut ipsius sacramen- 35 s. 212; Sicuti accepta habere dignatus es munera.... Abel et sacrificium, y swothoscz (Msza III.
tum taliter lateret), by yego nye poznały Rozm
VI—VIII. XIV: obyatho, IV: swantho offyero,
100; O Iudaschu,... y skąd czy ta okrutnoscz,
yze... przedavasch mystrza svego, yen czyą
obyato), patriarchę nostri Abrahe, et quod tibi
vczynyl... stróżem syyątosczy svey? ib. 515;
obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech,
~ Dały yemv czescz y chvala poznawschy 40 sanctum sacrificium, sswąthoscz (Msza III. IV.
svyątoscz oplczyenya bożego (noscunt incarnaXIV: swontą offyaro, VI: swąthą obyathą,
tionis dei sacramenta) Rozm 65; Kyedy (pro
offyara), tuum et ymmaculatam hostiam ib.
tedy) myły Iesus na szmyara svey svyątey mys. 218; Prószymy, aby... pożegnał thy dary,
losczy, na smyarą syyątosczy mylosczy posadzyl
thy danya, thy szwyanthe szwyathoszczy (Msza
Iudasza myedzy sobą a swą matką ib. 517. 45 XI. XII: szvyąthoszcz, I. IV. VIII—X: obyathy,
2.
'to co jest otoczone szacunkiem, godne czci III: *obyatawanya, VI. XIV: obyathovanya,
XIII: offyarowanye) nyepokalane (haec sancta
religijnej ze względu na szczególny związek z bo
giem, z kultem religijnym, przedmiot kultu religij
sacrificia illibata) XV p. post. Msza VII s. 50,
sim. V; ~ ~ 'sakrament, ustanowiony przez
nego, czynności kultowe, ąuod colitur, religione
dignum est propter coniunctionem cum deo, 50 Chrystusa znak, z którym związana jest łaska
cum caerimoniis, res, quae colitur, caerimoniae :
boża, sacramentum, signum a Christo constitutum,
Isze gdiscy ktoro svotoscz do mastha przynoszo,
cum quo benignitas dmna coniuncta est9.: Bo
cząstokrocz, gen nye ma scruschenya do spowyetedycz vocz ludze... s *rzeliquiamy naprzecif
dzi..., dawa mu scruschenye mili pan bog moczą
ge *vynydzo Gn 4 a; Crucis misterium taiemna
sęritosęz. taiemna syantosćz, boska taiemnicza 55 j swątosczi tey XV med. R XXII 241; Day...
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wyerzączim sethmyora swyathoscz (sacrum septenarium) XV ex. AKLit III 106; — ceucharystia,
eucharistia : O cirkwney gednoszczi, koszczelney swiotoszczi... popissal (sc. Wiklef)
s pelnoszczi Gałka w. 22; In virtute verbi eius 5
facit iste, cuius interest ex ordine, sacramentale,
szwathoscz, corpus, czyalo, Xpi, Cristusowo,
efficere, transsubstanciando... naturas 1477
MPKJ II 323; Szmyem przysthapycz kv szwyathosczy nadroszschego czyala moyego mylego 10
pana Iesu Krista Naw 134; Plącz za grzechy,
przymy szvyathoscz, boże czalo SkargaPłoc
w. 63, sim. SkargaWroc w. 27; Edam hoc sacramentum, tesz ta svyatoscz, prohibetur omnibus,
qui sunt in peccato mortali ca 1500 GIKazB I 56; 15
Przez vyelebnoscz takyey svyątosczy pyrvey
vzyvamy svyątosczy mąky bozey, czusch bożego
czyala Rozm 541; Yen (sc. Jan Ewanjelista)
lyezal na pyerszyach mylego Iesucrista, s których
pyerschy pyl svyatoscz bostva (divinitatis sacra- 20
mentum), yze zvyedzyal tayemnycze nyebyeskye
ib. 551; ~ 'obrzędy religijne, caerimoniae
sacrae': Bodzesz slawycz tym to obiczagem
szwyotoszczy tego myeszyocza (celebrabis hunc
morem sacrorum mense isto) BZ Ex 13, 5; 25
Cerimonie swanthosczy wyadom[y]e aut obyeczane (pro obyczaye) *duchownyk (eo quod...
Abraham ... caerimonias legesque servaverit
Gen 26, 5) ca 1470 MamLub 12; Sacramenta
thagyemstwa, swyanthosczy (in promptu est 30
Leviticus liber, in quo singula sacrificia...
et totus ordo Leviticus spirant caelestia sacra
menta Prol VII) 1471 MamKal 3; ~ skrzynia
świątości boże 'arka przymierza, skrzynia,
w której Żydzi przechowywali tablice z dziesię 35
ciorgiem przykazań, capsa, in qua Iudaei tabulas
decalogi assermbant, arca foederis, quae dicitur :
Skrzinya swyotosci bozee (arca... testamenti
domini) a Moyzes nye sli *so stanów (leg. z sta
40
nów) B Z Num 14, 44.
3.
'stan niezwykłej cnotliwości, osiągany przez
ludzi postępujących zgodnie z nakazami moral
nymi i religijnymi, sanctitas, quam qui praeceptis
morum et doctrinae sacrae parent, conseąuuntur3:
Abichom nasz szyuoth czystho y tesze f svotoscy 45
*chwoualy Gn 172a; In quo apparet eius
sanctitas magna, gego velika syotoscz, qua eum
deus in hoc mundo magnificauit Gn gl. 164b;
Ad cuius evidenciam na ukazanye gey (sc. Ma
ryi) szvathosczy wyelikey XV med. R XXV 157; 50
Vt sciat vnusquisque <vestrum> vas suum
possidere in sanctificacione czalo szwoge wstrzymacz w szwyątosczy (I Thes 4, 4, R XXV 165:
vstrzymacz w szalobnosczy) XV med. S K J I 74;
Non enim yocauit nos deus in immundiciam, 55
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w nyeczystotę, sed in sanctificacionem, w szwyątoscz, in Cristo Iesu domino nostro (I Thes 4, 7)
ib. 75; O manzowie naiassnyeyszi..., oswieczi<cie> mią, sługa swoią, swiatosczią wassą
M W 56a; Szluszylybyśmy mv w szvyąthoszczy
(in sanctitate Luc 1, 75) y w spravyedlyvosczy
przed nym EwZam 290; Choyaly yą (sc. Maryję)
podlvg yey svyatosczy y dostoynosczy Rozm 14;
Tegozem stworzył kv svyatosczy ib. 44; Coroną
slotha na glovye yego yyobrazenya (pro yyobrazona) snamyenyem svyątosczy (expressa signo
sanctitatis Ecclus 45, 14) ib. 831; ~ Dyszą
(leg. dzisia) mamy yo (sc. Maryję) s<ch)waly<ć>, ale any swontosczy dostage naszey any
angelskye, abychmy *yo mogli schwalicz XV
med. PamLit XXVIII 308; ~ wieczna świątość
'stały kontakt z bogiem, zbawienie, stabilis
communio cum deo, salus5: Boże,... slutuy se
miloscziwie nad duszami rodziczow naszich ...
a nas sz nimi w wieczney swiątosczi, weszelu
zrzandzi zicz M W 21 a.
4. 'to co godne czci ze względu na związek
z człowiekiem świętym, tu o relikwiach i miejscu
ich przechowywania, quod obsermtur, honore
dignum est propter coniunctionem cum homine,
qui pro sancto habetur, hic de reliąuiis et loco,
quo asserm ntuf: Honorare debemus ecclesiam... sexto... propter multorum sacrorum
continenciam sgromadzenya swyatosczy XV
p. post. GIDom 86, sim. ib. 85; ~ Yakom ja nye
wszyol srzebrem, swyotosczyo pana Scziborowe
matcze tako wyele yako dwyesscze grziwen
groszy 1427 Kai nr 716; Pro recepcione margaritarum al. pyerli, <pro> annulis et sanctuario
al. swanthoszcz 1434 StPPP II nr 2537; In qua
(sc. cista) sacci fuerunt..., pectorale al. swyanthoscz in valore yiginti florenos 1496 A G Z X Y 334.
5. 'cześć, szacunek, honor, observantia : Domu
twemu slusza swotoscz (decet sanctitudo, GlKórn II 191: szwathocz), gospodne FI 92, 7,
sim. Pul, M W 114b.
6. w mylnym tłumaczeniu łac. angustia jako
augustia: De augustia (var. angustia), swąthoszczy (leg. z świątości), et de iudicio sublatus est
(Is 53, 8) XV p. pr. SKJ 1 310.
7. corruptum pro światłość: Epyffanya
nnyeysza (pro myeny sza) osyyeczenye. Wschakosch prze troyakye zyavyenye syyątosczy
(pro syyatlosczy) dzyen ten troyakyem ymyąnyem vezvan Rozm 204.
Cf. Światłość
Święty fo rm y : n. sg. m. święt czy świąt
Gn 172a, FI 17, 28, XV med. MPKJ V 428, BZ
Lev 21, 8, XV e*. SKJ I 147; święty Kśw dv 6,
1390 Pozn nr 85. 272, etc. eter, f. święta Kśw
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br 38, 1399 Pozn nr 366, Gn l lb , etc. etc.;
neutr. święto ca 1440 R XXIV 76, BZ Lev 27, 9;
święte FI i Pw/ 110, 9, XV merf. P XXII 239,
etc. etc.; ~ g. sg. świętego Zdrów 8. 11; m. świę
tego (1232) XVII—XVIII KodWP IV 5, Kśw
bv 39, FI i Pul 5, 8, etc. etc.; f. święte Gn 12a.
174a, Spow 2, etc.; świętej FI i Pul 3, 4, Spow 3,
ca 1431 Msza XII s. 218, etc. etc.; święty M W
63 b, Rozm 22; neutr. świętego Gn 179 a, FI
i Pul 19, 2. 7, etc.; ~ d. sg. m, świętemu Gn 179a,
FI 1,8, FI i Pul 15, 10, etc. etc.;f. świętej Spowl;
święte Rozm 34; neutr. świętemu FI i Pul 144, 22,
Rozm 96; ~ ac. sg. m. święty 1391 Pozn nr 122,
Gn Midi, FI i Pul 75, 10, etc. etc.; świętego
Gn 180a, FI i Pul 4,4, Aleksy w. 123, etc. etc.;
f . świętą Gn 172a, Wierzę 1. 3—12. 13a,
etc. etc.; neutr. święte Gn 177b, FI i Pul 32, 21,
Spow 1, etc. etc.; ~ v. sg. m. święty Gn 180b,
Bogur C—E, XV p. pr. MacDod 102, etc.;
f . święta XV in. CyzPloc, 1424 Msza III s. 67,
sim. VI. XII. XIV, etc.; neutr. święte ca 1500
PieśniWład 177; — i. sg. m. świętym Kśw dv 3,
1391 Pozn nr 284, Gn 184b, etc. etc.; świętem
Wierzę 7, 1497 GórsPiech 205, etc.; f. świętą
Kśw cr 20, Spow 7, BZ Lev 23, 24, 1480
ZapWarsz nr 1507; neutr. świętym Gn gl.
70 b; ~ /. sg. m. (w) świętem Kśw br 41,
Gn \Ab, FI 28, 2, etc.; świętym OrtMac 33,
Pul 28, 2, Rozm 247, etc.; f. świętej FI i Pul
14,1, ca 1420 R XXIV 81, XV med. R XXII 244,
etc.; święte Rozm 187. 530; neutr. świętem
Gn 171 b, FI 21, 3. 23, 3, etc. etc.; świętym
Pul 21, 3. 23, 3, etc.; ~ n.pl. m. święci Kśw ar 14,
Gn 181 b, FI i Pul 131, 17, etc.; święte BZ
I Esdr 8, 28, Rozm 22. 143; / . święte BZ Tob
12, 8, Rozm 76. 524. 698; neutr. święta BZ III
Esdr 7, 3; święte Rozm 20. 149. 758; ~ g. pl. m.
świętych FI i Pul 33, 22, Wierzę 1. 4, etc. etc.;
f . świętych Spow 2, Rozm 20. 269, etc.; neutr.
świętych Sul 9, BZ Lev 24, 9, Rozm 702. 799;
~ d. pl. m. świętym Gn gl. 156a, FI i Pul 73, 9.
82, 3, etc.; świętem M W 69b; /. świętem
Rozm 527; ~ ac. pl. m. święte Gn 2b. 180a,
FI i Pul 49, 6, etc. etc.; f. święte Gn 183b,
Dek V 2—4, etc. etc.; neutr. święta FI i Pul 133, 3,
1424 Msza III s. 50, sim. VI. XIV; święte ca 1500
PieśniWlad 175, RozmA99; ~ v. pl. m. święci FI
i Pul 30, 30, Bogur C—E, XV e*. SKJ I 151;
~ i. pl. m. świętymi 1424 Msza III s. 62. 63,
sim. IV. VI—VIII. XII. XIV; świętemi ca 1500
SlOcc XII 165, ca 1500PieśniWlad 175; /. świę
tymi BZ Judith 4, 13; ~ l. pl. m. (o) świętych
Gn 171 b, Aleksy w. 6, 1455—60 R XIX 110;
/. świętych FI i Pul 86, 1, Rozm 154. 818. 822;
neutr. świętych FI i Pul 67, 38. 150, 1,
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Comparat. n. sg. m. świętszy Gn 4 a, BZ
Lev 23, 8, XV R XXIII 284; - v. sg.f. świętsza
ca 1500 R XIX 66.
Superlat. n. sg. m. naświętszy BZ Lev 23, 35,
Rozm 37; /. naświęczsza Naw 181; ~ g. sg. m.
naświętszego 1424 Msza III s. 61, sim. VIII.
XIV, M W 55a, XV c*. SKJ I 145;/. naświętszej
M W 41 a, Rozm 506; ~ d. sg. f. naświętszej
Naw 90, Rozm 554; neutr. naświętszemu ca 1500
PamLit XXVIII 305; ~ ac. sg. m. naświęczszy
XV in. R XXV 218; / naświętszą M W 43a;
neutr. naświętsze 1424 Msza III s. 66, sim. XII,
M W 61 di, Naw 140, etc.; ~ v. sg. m. naświętszy
M W 48a, Rozm 33; f. naświętsza M W 14a,
Naw 32—3; naświęczsza XV in. R XXV 218;
~ i. sg. m. naświętszem M W 71 a ;/ , naświętszą
M W 12b; naświęczą ca 1500 GlKazB I 63; ~ l.
sg. neutr. (w) naświęczszym Rozm 155; ~ d. du.
neutr. naświętszyma Rozm 653; ~ d. pl. f.
naświętszym 1424 Msza III s. 64, sim. XII;
~ ac.pl. naświętsze De nativ w. 84;/. naświętsze
XV ex. Kalużn 292; neutr. naświętsze ca 1500
SlOcc XII 161.
Z n a czen ia : 1. (o bogu i jego atrybutach,
de deo eiusąue proprietatibus) 'pełen wszelkiej
doskonałości, pełen mocy i chwały, godny
najwyższej czci, plenus omni perfectione, potentia
et gloria, dignus summo honore, sanctus* : Rzeki
iest pan kv Moyzeszovi: ... B0cz swy00t,
iako ia iestem sw00t (sint ergo sancti, quia et ego
sanctus sum) BZ Lev 21, 8; Panie, swiąti oczcze,
wsechmoczni, wiekuisti boże! M W 12b, sim.
Rozm 5, etc.; O panye moy naswiatszi! M W 48a;
Naszwyathszemv bosthwv... b<ądź> vyeczna
chwała ca 1500 PamLit XXVIII 305; Thy yesz
sam nasvyątschy Rozm 31; ~ święta trójca
'bóg w trzech osobach, deus in tribus personis :
Lyubo bandz tobye, swyontha troycza, sluszba
sluszena mego (placeat tibi, sancta trinitas,
obseąuium servitutis meae) 1424 Msza III s. 61,
sim. VI. XII. XIV; Tegodlya, *anyely, to po
selsko od svyątey troycze przyaw, nyesz kv nyebyeskye dzyevyczy Rozm 47, sim. XV ex. MPKJ
II 317; ~ duch święty, święty duch 'trzecia
osoba trójcy świętej, tertia persona sanctissimae
trinitatis: Sław a... swotemu duchu (spiritui
sancto, Spow 6, M W la : duchu szvyathemu)
FI 1, 8, sim. Rozm 247; Geden duch swoty
(spiritus sanctus), ne trzie duchowe *swoty (tres
spiritus sancti, Pul, M W 11 lb : szwyęczy)
FI Ath 23, sim. Pul, M W l l l b ; Wierzą...
w Iesusa Cristvsa,... ien syą począł dvchem
swyątem(H7erzę 5 .4 .9 —12.16. 18: swątim, 1. 3.
6. 8. 13a. 14. 17. 20: sz ducha szwanthego) Wie
rzę 1 ; Duch svyąthy yest bog (spiritus est deus),
10

74
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przeto czy, którzy szye modlyą bogv, mvscha szye
modlycz w prawdzye a w szvyąthym duchy
(in spiritu Jo 4, 24) Rozm 247; Vczyeschnyk
duch svyąthy (paraclitus autem spiritus sanctus
Jo 14, 26)..., ten vass navczy yschytkych rzeczy
ib. 565, sim. ib. 9, etc.; ~ (o bogu-czlowieku,
de deo-homine): Prz<e)sz then thwoi naszwanczsi owocz, mila panno, racz nam pomocz!
XV in. R XXV 218; Racz dacz, aby... s tey
oltarzowey yczostnosczy naszwyotszchego (Msza
IV: swantego, VI: naswyątego, XII: swothosczy
swothey) syna tweego czyalo (sacrosanctum
filii tui corpus)... prziyąly bichoom 1424
Msza III s. 61, sim. VIII. XIV; Czo szyą narodzy
sz czyebye szwyathe (sanctum Luc 1, 35), badzye
weswano syn boszy EwZam 288; Dały (sc. lud)
*modlyą temv svyątemv dzyeczyątkv (infantem
sanctissimum hunc adoraverunt) Rozm 96;
M am... takyego mąza plakacz, yen... tvoyą
mylą matka czczyl a czyebye, nasyyatszye
<dziecię> (te, puer sanctissime), yest vmyloval ib.
135; Myły Kristus... nathychmyasth skrył sva
glovą, czvsch sve svyąthe bostwo ib. 602;
~ ~ X c... ku szemy gestcy on byl swe svothe
oblicze bil skłonił Gn 177b, sim. Rozm 8, etc.;
Takesz gdysz wecz<e)rzaal yest, wsząw y ten
przeswyatli kelych w szwąte y tesz welebne
rancze swoye (in sanctas... manus suas) 1424
Msza III s. 57, sim. VI—VIII. XIV, sim. 1424
Msza III s. 56,sim. VI—VIII. XIV; Wsznoszl(sc.
Jesus) swogy *swoczy oczy w nebosza... y poczol sze modlycz (Luc 22, 41) 1451 MacDod 105;
Krew thwoya naszwyaczscha nyechay mye
omywa Naw 181; Krewczy z wodą *plynyela
s boga (leg. bolca) naszwyethszego XV ex. SKJ
I 145; Vsta twe naswiętsse o kamyen rostrącyli
ca 1500 SlOcc X I I 161; V yego pyątach svyątych
(in plantis) przykre kamyenye rosło Rozm 154,
sim. ib. 818. 822; Czokolyye *nalyezyoną...
v czyelye nasvyeczschym (addebatur ad corpus
sanctissimum) myle<go> Yesvkrysta, szyna bo
żego, ... to yest było czystsche ib. 155; Alye to
pyczye nye rozvmye szye o iego svyąte krvy
ib. 530; Nyektorzy yego oczyma nasyyąthschyma z vyelykym yolanym fygy podavaly ib. 653;
~ Kaio sse teze, izesm... yego swote moky ne
opłakał, yego swantich poczi ran ne opłakał
Spow 2; Thy, myły panye, przez thy naszwyąthsze maky twoye... wybaw mye od mąky pyekyelny XV ex. Kałużn 292; Przes thve szwyąthe
narodzenye day nam grzechom odpusczenye
De nativ w. 55; Reverteread me ąualibet anima,
quia ego redemi te nasvyaczą mąką ca 1500
GIKazB I 63; Przez ten (pro przezto) raczył
na ten svyat narodzycz..., aby przez svą svyatą
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smyercz myedzy bogyem oyczem a myedzy
grzeschnymy myr vczynyl Rozm 599; Tako
yyelyky smąthek myalo yego *svyatą czloyyeczenstwo ib. 600; Alye y tern ye wschytkym dal
nam nasch zbavyczyel... przykład svyątego
czyrpyenya ib. 831; ~ ~ W iego swote ymo
(in nomine sancto) pwali iesmi FI 32, 21, sim.
Pul; Swote y groźne ymo (sanctum... nomen)
gego FI 110, 9, sim. Pul, sim. XV p. post. Mac
Dod 32, etc.; Błogosław wszelke czalo ymenv
swotemy (nomini sancto) gego FI 144, 22,
sim. Pul; Oswąc są vel swąto bądź (sanctificetur
nomen tuum) sunt imperatiya et non optativa,
igitur competencius dicitur oswąci są ca 1440
R XXIV 76; Panye, w gymye twe naszwyathsze
raczy szprawycz zbawyenye nasze (Psal 53, 3)
M W 67a; ~ Ktoricz gest poczotek gego
(sc. Krysta) svotego miloserdza bil Gn 119a.;
Panye boże wszechmogączy, przethwą (leg.
przed twą) sywęthą miloscząnye *mesz nycz...
szkritego w syerczu czloweka Spow 1; Thegodla
spowedami są twey sywęthey milosczy ib.;
Panye..., aby ny patrzył na grzechi moye, ale na
szebranye czyrkwe twey, <ktorą> podług
th<w)ey swathey voley (secundum tuam voluntatem) ypokoycz... raczy 1456 Msza VI s. 263,
sim. XIV; Boże, ienzes nas grzeszne... nye
nasimi zaslugamy, ale samą naswiatszą twoią
llazk<) y miloszerdzim przygydz yczinil M W 12b;
Bomczy zgrzeschyla przeczyw thwey naszwyathschey mylosczy Naw 90; Bo ssą nye były dostoyny slyschecz yego syyathych slow Rozm 702,
sim. ib. 799.
2.
'godny czci religijnej ze względu na szcze
gólny związek z bogiem, przez zastosowanie
w kulcie religijnym, też epitet używany na znak
szacunku religijnego, religione dignus ob praecipuam coniunctionem cum deo, usum in caerimoniis, etiam epithetum honorem religiosum exprimens’ : a. o miejscach pobytu boga: Wisluszal
me s gori swotey swoiey (de monte sancto suo)
FI 3, 4, sim. Pul; Poclono se y kosczola swotego
twego (ad templum sanctum tuum) FI 5, 8,
sim. Pul; Kto bodze stacz na górze *swotey
twoiey (in monte sancto tuo) FI 14, 1, sim. Pul,
sim. XV med. R XXII 244; Wislusza onego
s neba swotego swego (de caelo sancto suo)
FI 19, 7, sim. Pul; Kto stanę na mescze swotem
(in loco sancto, Pul, Rozm 481: szwyętym)?
FI 23, 3; Prosicze gospodna w domu swotem
(in atrio sancto, Pul: szwyętym) iego FI 28, 2;
Zaloszena iego w górach swotich (in montibus
sanctis) FI 86, 1, sim. Pul; Poyythan (pro poyythay), szwąthy grobye, w kthorym lezal
*bok szam XV e*. PamLit XXIX 115; - B<o>-
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guslaweny owocz, plod brzucha twego swantego
(SaheReg 14: szywothą twego swatego), Ihus
Xpus Zdrów 8. 11; ~ Modlyą szye thobye
prze tho naszwyathsche drzewo szwyathego
krzyza Naw 140; ~ święte, ;?/, święta 'miejsce,
gdzie przebywa bóg, świątynia, locus, ubi deus est,
aedes sacra*: Posly tobe pomocz s swotego
(de sancto) FI 19, 2, sim. Pul; Ty wem w swotem
(in sancto, Pul: w szwyętym, sim. ib. 59, 6, etc.)
przebiwasz FI 21, 3, sim. ib. 59, 6, etc. ; W noczy
w<z)dz<wi)gnycze rocze wasze we swota (extollite manus vestras in sancta) a blogoslawcze panv
FI 133, 3, sim. Pul; Chwalcze gospodna w swotych gego (in sanctis eius) FI 150, 1, sim. Pul,
sim. FI i Pul 67, 38; ~ b. o dniach poświęconych
kultowi boga: Gestcy on byl ten tho dzen...
svoty ycynil Gn Midi, sim. FI i Pul 75, 10;
Deriserunt sabbata, nasmeuwali so swantim
dnom, eius Gn gl. 156a, sim. FI i Pul 73, 9;
Pamyathay swyaczycz dny swyathe (Dek III
1. 3. 28: swatha nedzela, IV: dna svątego,
V 2—4: nyedzele *swanthye, VII 1. 6: dzen
szwanthi) Dek I. II 3. III 13, sim. Rozm 16, etc.;
Antę diem festum Paschę przed ty<m> dnem
swatym *welkynocznym (Jo 13, 1) XV med.
GIWroc 20 v; Tocz so dnyowye pana, gesz to
naziwacz bodzecze *swyoti (sanctas) BZ Lev
23, 2; Dzen pirwi nazwan bodze naslawnyeszi
a naswyotszy (celeberrimus atąue sanctissimus)
ib. 23, 35; ~ c. o przejawach kultu religijnego,
czynnościach kultowych, przedmiotach używa
nych w kulcie religijnym: Prosymi, aby...
przeszegnal ti dari [ti] y ta swota obyatawanya
(haec sancta sacrificia, Msza I. IV. VIII. IX:
szwyothe obyathy, VII: szwyanthe szwyathoszczy, XII: swotho swathoscz) 1424 Msza III
s. 50, sim. VI. XIV; Obyatuyemi... wyelebnosczy twoyey... obyato czysto, obyato swotho
(hostiam sanctam) 1424 Msza III s. 59, sim. IV.
VI. XIV; Pospyeszala syo swyota dzala (prosperata sunt sacrosancta opera) BZ II Esdr 7, 3;
Swyote ialmuszni (elemosyna) lepsze so nysz
skarbi złote zgromadzicz BZ Tob 12, 8; Nye
zelyazem boiuge, ale swyotimi modlytwamy
modlyocz syo (precibus sanctis orando) bogu,
pobył BZ Judith 4, 13; Ideo debemus dare
decimam deo de eisdem diebus ieiunando
ąuadragesimam post svyaty ca 1500 GlKazB\2%;
~ Vocz ge thy nadzesz presz svotho spouecz
Gn 172a; Ipse... omnes nos carne sua cibat
nasz svim svotim czalem karmy Gn gl. 70b;
Nye czyn grzechu nyeczyszthego prócz malszenszthwa szwyathego Dek III 14; Obyatuye
m i...
wyelebnosczy
twoyey... obyato...,
chleeb swoty (panem sanctum, Msza XIV:
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swyathi chleb) szywothą wecznego 1424 Msza
III s. 59, sim. IV. VI; Panye Ihu X e..., zbaw
mye przesz tho naszwyonthsze {Msza VI. XIV:
swyathe) czyalo y krew two (per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuam) 1424 Msza III
s. 66, sim. XII; Plącz za grzechy, przymy
szvyathoscz, boże czalo, szwyathy oley Skargąg
Ploc w. 64; Odpusczy nam nasze wyny przesz
twoye naszwyąthsze krczyny De nativ w. 84;
Myal (sc. św. Jan) bycz okrzczon svyątem
krzstem Rozm 189; ~ Oleiem swotim (oleo
sancto) mogim pomazał iesm gi FI 88, 20,
sim. Pul, sim. BZ Num 35, 25; Thakyesch gdysch
wyeczerzano yest wzow y tesch ten czysty,
swanthy kyelich (praeclarum calicem, Msza I.
VIII: czysty, szwathly, III. XII. XIV: przeswyatli, VI. VII: *przeswaythy, XIII: przeswetleyszy) w dostoyn[y]e... ranczye 1426
Msza IV s. 314; Wiscye swyocy bozi y ssodi
swyote (vos sancti domini et vasa sancta)
BZ I Esdr 8, 28; Maiocz rozdarte rucho y swyoto
suknyo (sacram tunicam) poklyokl BZ II Esdr 8 ;
74; ~ w formule przysięgi: *Tago mi pomoszy
bog y suanthi krzysz 1390 Pozn nr 85, sim. ib.
nr 272, etc. etc.; ~ d. o istotach żywych 'poświę
cony bogu, zastrzeżony dla boga, deo nuncupatus,
reserratus : Dobitczo, gesz to może obyatowano
bycz p anv,... swyoto bodze (sanctum erit) BZ
Lev 27, 9; Isze vszelka mąszczysna *odvarzayacza zywoth, szwyathe panv bądzye vezvano (sanctum domino vocabitur Luc 2, 23)
EwZam 294; ~ e. o tekstach religijnych: Ticz
fszythky clonky mai gest byl f szobe sfwothy
Bartlomeg dzerszocz nauko sfvothe ewangelie
Gn 174a; Gestcy on (^c. św. Jan) svothe ewan
gelie pyszal byl Gn 183b; Podług swanthich praw
(secundum canones) myanowanye zachoczcze
w grzeszchech nye ma myesczcza Sul 9; Nye
chcyely pokalyacz za<kona> boszego swyotego
(legem dei sanctam) BZ I Mach 1, 66; <P)odlug
pysma swiatego (canonica sanctio, Sul 48:
dvchownego prawa vstawyenye) czynyączy
schkodą na polv rzeczeny tesz są zlodzeye
Dział 39; *Agrographus, ab agios sanctus et
graphos scriptura quasi swyąnthe pyszmo ca 1470
MamLub 62; Tesch ya (sc. dziewicę Maryję)
vczyly svyaty zakon, by zyla podlvg navk
svyathych prorokow Rozm 14; Alye w *zsvyate
omelyey (in homilia) movy svyąty łan Slotovsty
ib. 187; ~ w formule przysięgi: Thako mi pomoszi bog y swantha ewangelia 1399 Pozn nr 366,
sim. 1422 Kai nr 979, etc.; ~ f. o różnych poję
ciach związanych z religią: Boiazn bosza *swota
(timor domini sanctus) przebiwa na wek wekom
FI 18, 10? sim. Pul; Tesz sya davam vynyen deo
1Q*
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omnipotenti ze dvanascye *czlongow vyary
svyateg krzescyanskyey Spow 3; Aby gotouiscze
były naszwyothszym (Msza VI. XIV: naszwyathimi) tayemnyczam boszym (sacrosanctis
misteriis Christi) 1424 Msza III s. 64, sim. XII; 5
0 sacrum, o celeste misterium vlg. o swątha,
pyebyeszka thayemnycza kaplanyska! 1460
P F IV 623; Iesu..., day my dar szwyąthei boyasz ny ca 1500 Pieśni Wład 179; Day my dar szwyą10
they madrosczy! ib.
3.
(o ludziach, de hominibus) ' cnotliwy,
postępujący zgodnie z nakazami moralnymi
1 religijnymi, także epitet nadawany na znak
czci religijnej, rirtutibus praeditus, praeceptis
moralibus et religiosis parens, etiam epithetum 15
honorem religiosum exprimens : Sirce iego iemu
doracy, yzbi... suot0 cyrekuo dinsa zauolal
Kśw cr 20; Werz0 w... szw0th0 czirkew chrzeszczyanszk0 Wierzę 1.3—12.13a. 14.14 a. 16—18,
sim. 1426 Msza IV s. 313, etc.; Alye y lud twoy 20
szwąnty... (plebs tua sancta)... obyatuyemi...
obyat0 1424 Msza III s. 59, sim. IV. VI—VIII.
XII; Kto syą vkorzy, yvsz gest rozgrzeszon,,
ale to podług boga, ale nye vstawy czyrekwie
swiątey Dział 24, sim. Rozm 40, etc.; Tedy to 25
ysthne svyąthe zebranye (sanctum hoc Collegium,
ib. 85: svyąty zbór) szyedzyely tamo przez nocz
Rozm 84, sim. ib. 118; ~ So ta ista sloua
zmouona ochcem suotim, iemuz bese ymo
Symeon Kśw dv 3; Ta to sloua tec to ocec 30
su0ti Sy<meon powiada) ib. 6; Gdisczy Maria
gest ona bila do Bethlehem prisla, a tho noszocz
tako velik0 svotoscz, tocz gest svego szinka
miłego, gensecz na *fsvem svecze przed nim ne
gestcy on bil sv0thszy Gn 4 a; Allecz by nektory 35
clouek... rzecl, ysze gacz, dze, ne mogo bycz
swoth Gn 172a; Xc svotego Gana nad ginsze
appostoli sv0the gestcy gy on vocze miloual byl
Gn 180a; Wywodla yest swithky ('wszytki5)
swanthe oczcze ca 1420 R XXV 229, sim. 40
M W 96a; Naam tesz grzesznim slugam twym...
*towariszstwo dacz raczy ss twoymy swotimi
apostoli (cum tuis sanctis apostolis) 1424 Msza
III s. 62, sini. IV. VI. VIII. XII. XIV; Bo
troyakye so rzeczy, przes yezz sye kto wydzy 45
od lyvda swyot (sanctus) XV med. MPKJ V 428;
Wyącz tho szwyathe plemyą prziszlo w gyedna
szemya Aleksy w. 95; W uczinki swyotich
patriarchów (sanctorum patriarcharum) bodzes
przipusczon B Z Tob 6, 20, sim. Rozm 14, etc.; 50
Naaszwiathsza y nachwalebnyeysza, y wieku
ista panno Maria! M W 14a, sim. Naw 32—3;
Panye boże..., kthorysz Anna szwyątha...
naszwy<ę)thszem płodem raczil... poczyeszycz
% M W 71 a; Otczowe *szwyenty bendącz w mą- 55
/A

ŚWIĘTY

kach czemnycz pyekelnych poczuły szą szwoye
wybawenye XV p. post. RozmPam 475; O krolyewno nyebyeszka, nade wszystky szvyatszha,
od szvyathey troyczy yestesz wyelbyona! ca 1500
R XIX 66; Iozephye, mązv nasvyątschy!
Rozm 33; Wschakosch nye yest podobno, aby
tako roskoschne, ... tako svyate dzyevyczy byl
oblyvbyon ya nądzny ib. 34; Na tom posłań,
yze ve mnye pysmo ma <się> popelnycz, które
svyączy prorokovye movyly ib. 166, sim. ib. 417;
Vysluchay, panye..., glosv nasvyątschey matky
svey ib. 506; Marya Magdalena y yne svyąte
a dostoyne zony przy nyey (sc. Maryi) ostały
ib. 524, sim. ib. 698; Obroczyla szye (sc. Maryja)
kv ynem nyevyastam syyątem y rzekła ib. 527;
~ Suota Katerina <k dobremu) ne meskacy
iesc stała Kśw br 38, sim. Gn 11 b, etc.; Timy
sloui *ni0dresc fały suotego Nicolaia Kśw bv 39;
Prestocz szo svothy Gan v swe mathuchny,
swothe Helsbeth, gest byl gedzyniy narodzyl
Gn 12a; Przyclad mamy o sfwothem Maczegu
Gn 14b, sim. Rozm 315; Gest Xcmily syothemu
Ganu vkaszal byl Gn 179a, sim. Spow 3, etc.;
Oua, sv0thy Gane, tocz gest matuchna thuoga
(Jo 19, 27) Gn 180b, sim. Bogur C—E; Yszecz
gest on sv0thim (leg. z świętym) Ganem... f ragu
byl Gn 184b, sim. Rozm 401, etc.; Swoti Bernat
XIV ex. Pocz 232; Marzy swantha, wnebowyasztha (pro wnebowszyatha)! XV in. CyzPłoc;
Lszykwyath mą Ambroschego szwyąntego 1471
CyzKłob 444; Szwyaczicz dzyen szwyathy Anny
M W 63 b; Ewangelyv maczye..., *ktory ya svyat
Macyey popyssal XV ex. SKJ I 147; — Zakon
br<aciej> y tez syosthr zakonu trzeczi<ego re)guly
vstavyony od blogoslavy<o)nego svyąthego
Franczyska 1484 Reg 703; ~ Any słuchały
onego slova, które movy syyąthy Davyd
v Zoltarzy Rozm 649; ~ użyte przy imieniu
określonego świętego w tzw. wezwaniach kościo
łów i klasztorów: Monaster swientego Spassa
templum (1407) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 461;
Jakom ya thy koschi wschyal w skodzye pana
mego, kxyadza proboscza oth syyathego Yvrgyego 1480 ZapWarsz nr 1510; ~ użyte z imieniem
określonego świętego jako nazwa dnia przeznaczo
nego ku czci tego świętego: Micolay vm ovil...
dacz *pincz *grziwin na swanti Marcin 1391
Pozn nr 122, sim. 1423 ZapWarsz nr 56, etc.;
Jako mi so Wanczlaw poclonil przeth swantim
(GórsPiech 205: przed szwyąthem) Marczinem
1391 Pozn nr 284, sim. 1424 ZapWarsz nr 49,
etc.; Yako pan Bydgosczsky bil czai dzen
w Nakle w pyotek po swyotem (OrtMac 33:
po szwyąthym) Gydzem 1423 Kai nr 701, sim. XV
in. M aik 117, etc.; Unde festum hodiernum
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(sc. Assumptionis) nos Poloni yocamus pyrwa
szwątha Marża 1466 R XXV 140; Yakosz thy
myal... posadzycz yednacze w pyathek przeth
Svyatha Troycza 1480 ZapWarsz nr 1507;
Przed Wssitkiemi Swiethemi ca 1500 SlOcc XII
165; ~ ociec święty fpapież, Ecclesiae Catholicae
pontifex summus, papa : Papesz Innocencius,
nasz oczecz swothy Gn 14a; ~ o duchach
pojmowanych antropomorficznie: <Dani nam są)
angeli suocy n a ' naucene nasego neumena
Kśw ar 14, sim. Gn 181 b; Boże, kaszy ty <offyery) donyesczy przesz rancze swantego angyola
(sancti angeli) twego na wyssokosczy ołtarza
twego 1424 Msza III s. 61, sim. VI. XIV;
~ ~ święty 'człowiek święty, homo sanctuś*:
Werzo w... szwanthich (Wierzę 3: *swanth)
poszpolsztwo Wierzę 1. 4—12. 14. 17. 18; la
gresni czlowek *kaio se... wsem swantym
{M W 69b: szwiąthem)... mich wsech grzechów
Spow 2—4. 6; Wszysczy szwyaczy *przosczye!
Bogur C—E, sim. XV ex. SKJ I 151; Thy,
naszwanczsza, modlisz kegdi, modło szwiczczi
Cwszyccy5) szwanczi tegdi XV in. R XXV 218;
Naam tesz grzesznim slugam twym... *towariszstwo dacz raczy... s w<sz)ystkimi swotimi
twimi (cum ... omnibus sanctis tuis) 1424
Msza III s. 63, sim. IV. VI—VIII. XIV; Desperacio rospaczszthwo, blasfemia naszmyevanie
szwąthych XV p. pr. PF IV 616; Introiuit
(sc. Christus) semel in sancta eterna *wyekuste
swathich przebythky (per proprium sanguinem
introivit semel in sancta, aeterna redemptione
inventa Hebr 9, 12) 1453 R XLVII 350; Raczy
mą mych grzechów posbavycz, bych mogl
o thwych szwąthych prawycz: szywoth gyednego
szwyathego Aleksy w. 6—7; Chwała thobye,
goszpodzyne, ysz o thwych swyathych czesz<cz>
slyne 1455—60 R XIX 110; Aszasz nye czytał
szwyathych zywothą? De morte w. 483; Mathka
boża radoscz myala, gdy apostoly wydzyala,...
myedzy szwyąthemy szyedzyala... a szwyączy
boga chwalili ca 1500 PieśniWład 175; ~ Veszele... gest ono bilo pkel rosbilo a fszytkycz
syothe gestcy ono sz nego bilo yipusczylo Gn 2b;
Pysze szo nam f sv0them pyszme o *raszmagitich
sv0tich, kakocz szo ony veliko moko cirpely
drzeve były, nislycz szo ony do krolefstwa szo
dostały Gn 171 b; ~ (w Starym Testamencie,
in Vetere Testamento) ' wybrany przez boga,
wierny jego sługa, a deo electus, dei servus fidełis :
Dziwna vczinil gospodzin swotego swego (sanctum suum) FI 4, 4, sim. Pul; <Nie> dasz swotemu
twemu (sanctum tuum) widzeczzgnicza FI 15, 10,
sim. Puł; S swotim swot (Pul: szwyęty) bodzesz
(cum sancto sanctus eris) FI 17, 28, sim. Puł;
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Miluicze gospodna wszitcy swoczi iego (omnes
sancti eius)! FI 30, 30, sim. Puł; Zbawi gospo
dzin dusze swotich swogich (animas servorum,
var. sanctorum, suorum) FI 33, 22, sim. Puł,
sim. B Z IV Reg 12, 4; Mislili so przeciw swotim
twogim (adversus sanctos tuos) FI 82, 3, sim.
Puł; Sgromadzaycze iemu swote (sanctos) iego
FI 49, 6, sim. Puł, sim. BZ Num 16, 5; Swoczy
(sancti) gego radosczo weselycz se bodo FI 131,
17, sim. Puł, M W llb .
4. 'uznany za godny czci, czczony ze względu
na związek z człowiekiem, któremu oddaje się
cześć, qui honore dignus agnitus est, qui colitur
propter coniunctionem cum homine, cui honor
habetur : Jakoś so cce v ie {sc. św. Katarzyny)
suotem ziuoce Kśw br 41; Kogokole para
szaleczala oth thego szwyathego czala Aleksy
w. 216; Thv szą kraszne czthyrzy szwyecze
stały, czo szą wyacz w szobye szwyathi ogyeny
myali ib. w. 220; Swyąthe myesczcza nawyedzala
ca 1500 PieśniWład 175; Vmarla mathka mylosczy..., swyąthe czyalo pochowayczye ib.;
Oczy yey {sc. dziewicy Maryi) svyąte (oculi)
by[a]le, naslyczne, podobne Rozm 20; Dzyevyczą
Marya naczela szyą lyekacz, aby yey svyąthych
nog nye obezral ib.; Vloszy yey (sc. dziewicy
Maryi) svyate (capilli) byli rvsze..., varkocz
yey syyathy glovy vyszyal aze na pass ib. 22;
Blogoslavyona dzyevycza kyedykolvye chczyala
pokarmyenye... synovy <dać>, tedy nyebyeskyem mlekyem yey svyąte pyerschy napelnyony
ib. 76.
5. 'nieskalany, czysty, bez zmazy, purus,
integer, immaculatus \ Sprawyedliwoscz tu rze
czona bidlenye dobre a swyąte XV med. R XXII
239; Swyąthe a nyepokalane dzyewstwo sancta...
et immaculata virginitas XV med. SKJ V 277;
Twogi stano wye bodo swyoczi (sint castra tua
sancta) BZ Deut 23, 14; Modlcye syo panv
w obrazę swyotem (in decore sancto) BZ I Par
16, 29; Mathko Maria, ktorey naszwiatsza
dusza w godziną wielebney mańki twoiey myecz
bolesczi przeszedł M W 43a.
6. święty Pietr 'świętopietrze, danina płacona
Stolicy Apostolskiej, tributum, quod Sedi Apostolicae sohebatur : Ego Wlodizlaus ... contuli
ecclesie... villam Slopanowo... liberam a podwoda, a prewoda et swentego Petra... et cum
omni prorsus libertate (1232) XVII—XVIII
KodWP IV 5.
Cf. Chleb, Korzeń, Mięta, Rączka
Świnarz cf. Świniarz
Świnak czy też Świniak bot. 1. 'marchew
zwyczajna, Daucus carota L. sihestris*: Swynak pastinata asinina 1419 Rost nr 5144;
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Daucus azininus, id est swynak XV ex.
GILek 54.
2.
'okrzyn szer okolistny, Laserpitium latifolium L ! : Swynnak (pro swynyak ?) peucedanum
5
nigrum 1472 Rost nr 342.
Świni 'związany ze świnią, świni służący,
ad suem pertinens, sui utilis, suinuś*: Ara oltharz
vel kob, vel barlogo, vel swynye korytho ca 1500
Erz 104; Suarium swyny chlew vel kob swyny ib.;
~ o kształcie arabskiej cyfry 3: Swyny ogon XV 10
ex. GIKórn I I 205; ~ może już nomen proprium:
Ad ąuercum iuxta paludem, que swyne blotho
dicitur (1323) ca 1512 KodPol II 680; Qui
fluvius... cursum suum proprium habet incipiendo a swine brodi usąue ad nauigium Wro- 15
czirzisky 1432 StPPP II nr 2395. - C f
Barszcz, Chleb, Kadzidło, Koper, Mlecz,
Pysk, Wesz, Wiśnia.
Świnia fo rm y : n. sg. Świnia 1413 Kał nr 417,
1460 Rost nr 3547, XV e*. GIWp 81, ca 1500 20
Erz 104; ~ g. sg. świnie 1418 Kał nr 640, 1431
ZapWarsz nr 361; ~ ac. sg. świnię 1427 Pozn
nr 1258, 1428 Pyzdr nr 890; ~ n.pl. świnie 1415
Kał nr 485, 1421 ArchTerCzchov II 369, 11,
Rozm 386; ~ g. pl. świni 1387 Pozn nr 13, 1392 25
HubeZb 65, 1396 Pozn nr 197, etc. etc.; świń
1402 M aik 118; ~ d. pl. świniam Sul 60;
~ ac. pl. świnie 1400 Kościan nr 207, 1411
Pyzdr nr 315, 1412 Kai nr 389, etc. etc.; świni
1444 Pyzdr nr 1221; ~ i. pl. świniami 1441 30
ZapWarsz nr 708, 1470 ib. nr 3005; ~ /. pl.
(o) świniach Sul 59. 69.
Z n a c z e n ia : 1. zool. 'zwierzę domowe parzystokopytne, nie przeżuwające, hodowane dla tłusz
czu i mięsa, Świnia, sus": Jaco Woyczech ne ukradł 35
Michaloui swyni 1387 Pozn nr 13, sim. 1392
HubeZb 65, 1396 Pozn nr 197, etc.; Iacom
strauila czworo scotha y szesczoro swyni 1400
HubeZb 98; Iaco Habdanczek ranczil..., isz mai
prziwescz pana Hinczko do Krobe o pocznascze 40
grziwen sza szwine 1400 Kościan nr 207, sim.
1411 Pyzdr nr 315, 1412 Kai nr 389, etc.; Eze
Margorzaczina czeladz Potrowi pobiła świni za
grziwno 1401 HubeZb 109; Yaco Voytek ne
dobił świni na Potrowe szoni dzedzine 1401 45
Kai nr 7; Za dwe cobe trziczesczi swin
przes czworga 1402 Maik 118; lacom ya
Strzechne ne usczwal świni 1406 KsMaz
I nr 813; Iaco temu mynąla trzy lata,
kegdi Nastcze swyna zabita 1413 Kai nr 417; 50
Iaco ten scot i ty kone y ti swine szą Vrbanoui
1415 Kai nr 485; Yako Pyotr nye snadl swynye
Mycolayewy yako poi grzywny 1418 Kai nr 640;
<I>ssjze *Bogusth Maczkowi, kmeczowi, ne
wzańl dwu wolu na drodze y dwu szwiny 1427 55
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MPKJ II 308; Jaco pan Woczech szabyl swyna
w *oplochech kmeczych 1427 Pozn nr 1258;
Yacom nye casal yachacz na Mychalowo
dzedzyno y vsczwacz swynyo y kernoza 1428
Pyzdr nr 890; Jakom ya Pothrowy swinye nye
sszabil 1431 ZapWarsz nr 361; Jacom ya
Vyaczslawa vye (pro nye) wygnał sz gego domu
szylą, ale my vczekl swynamy (leg. z świniami)
1441 ib. nr 708; Yakom nye wynowath oszmynacze grziwyęn... za szzwyny 1444 Pyzdr nr 1221;
O swynyach do łasza pądzonych (de pellendis
scrofis ad silvam) Sul 59, sim. ib. 69; A tosz
mowymy we wszem... chowano bycz w them,
gyszby szvim swynyam alybo wyeprzom (pro
suis scrofis vel porcis) za mytho nayąl łasz
Sul 60; Jakom ya gwalthem nye spaszl pschenicze caczkamy y szwynyamy 1470 ZapWarsz
nr 3005; Anym gemv pobył gwalthem szwyny
proszathnych 1479 ib. nr 1496; Swynya sus XV
ex. GIWp 81; Scropha, id est porca szwynyą
ca 1500 Erz 104; Thu ystne paszyono stado
svyny albo yyeprzow (grex porcorum Luc 8, 32)
Rozm 291; Żądał tamo napelnycz svoy brzuch
miota, które svynye (porci Luc 15, 16) yadly
ib. 386; ~ świnie bydlne 'świnie hodowane,
trzoda, sues, qui a hominibus aluntur5: Pecora vlg.
swynie bydlne 1421 ArchTerCzchoy II 369, 11.
2.
bot. 'marchew zwyczajna, Daucus carota L.
sihestris": Swyna feniculus porcinus 1460 Rost
nr 3547.
Świniak cf. Świnak
Świniarz, Świnarz 1. 'pasterz świń, subulcus,
s u a r i u s Subulcus est custos suum swynyarz
ca 1500 Erz 104.
2.
bot. 'okrzyn szerokolistny; Laserpitium latifolium L " : Swynarz peucedanum nigrum 1472
Rost nr 343.
Świniec 'pomieszczenie dla świń, chlew, suile :
Swynyecz suile 1437 Wisi nr 228 s. 89; Suile
swynyecz vel kob ca 1500 Erz 104.
Świnka 1. 'Świnia, sus5: Feria ąuarta destinata est vna schwynka bona domino vicecancellario Czolkoni 1425 Czół III 123.
2.
świnki pl. tantum, bot. 'rzepień pospolity,
Xanthium strumarium L .': Swynky filantropus
1460 Rost fir 3551, sim. ca 1500 ib. nr 5452;
Swynky filantropos ca 1465 ib. nr 4353, sim.
1472 ib. nr 481.
Świński cf. Chleb j
Świokier cf. Świekier
Świokra cf. Świekra
Świrb cf. Świerzb
Świrbieć cf. Świerzbieć
Świrbienie cf. Świerzbienie
Śwircz cf. Świerszcz

ŚWITNĄĆ

ŚWIRCZEĆ

Świrczeć cf. Skwierczeć
(Świrenny) Świerenny, Świrzenny 'urzędnik
książęcy na Litwie, zawiadujący spiżarnią książę
cą, szafarz, principis Lithuani magistratus, qui
cellam penariam curabaf: Factor vero noster
seu officialis dictus świrzenny dabit praebendario praefato singulis annis duodecim pernas
lardi, duo vasa salis (1499) KodWil I 545;
Conąuestus est contra Nicolaum, factorem
nostrum seu officialem suierenny dictum (1500)
ib. 559.
Świrk cf. Świerk
Świrkanie c f Świerkanie
Świrkowy c f Świerkowy
Świrszczek c f Świerszczek
Świrzb c f Świerzb
Świrzenny c f Świrenny
Świrzepa c f Świerzepa
Świrzepica c f Świerzepica
Świrzk c f Świerk
Świt 'przechodzenie nocnej ciemności w jasność
dnia, brzask, diluculum, prima lux : Primo
diluculo pyrwy swyt aut swytanye (war. kał.:
pyrwe swytanye; cumąue extendisset Moyses
manum contra marę, reversum est primo
diluculo ad priorem locum Ex 14, 27) ca 1470
MamLub 22.
Świtać f o r m y : praes. ind. 3. sg. świta XV
p. post. JA XII 143, ca 1470 MamLub 266,
Rozm 732; ~ inf. świtać BZ I Reg 29, 10,
Rozm 497. 706. 741; ~ praet. 3. sg. neutr.
świtało XV p. pr. R XVI 326; ~ condit. 3. sg.
neutr. by świtało Rozm 732.
Z n a c z e n ie : 'dnieć, rozwidniać się, lucescere :
Dumąue reddit, swytalo, pulsis rutilans aurora
tenebris hespereis XV p. pr. R XVI 326; Gdi...
pocznye swytacz (cum... coeperit dilucescere),
gydzcyesz BZ I Reg 29, 10; Swyta lucescit
(Mat 28, 1) ca 1470 MamLub 266; Lucescit
brzesdzye sya seu swyta XV p. post. JA XII 143;
Ve środą yedno jalo szvytacz, yako dzyevycza
blogoslavyona posiała k nyemv svyąta Marya
Magdalena Rozm 497; Yako począlo svytacz,
myły Cristus byl vyedzyon na yyethnyczą do
Cayphasza ib. 706, sim. ib. 741; Iesuszye...,
yyerz temv, ysczybychmy temv radży, bycz
czaly rok nye syytalo ib. 732; Alecz to pomaga,
yzecz yvz syyta a yvz szye tve dokonanye blyzy ib.
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Świtanie fo rm y : n. sg. świtanie XV p. pr.
R XVI 350, ca 1470 MamLub 22, XV p. post.
PF V 11, ca 1500 Erz 104; ~ g. sg. świtania
ca 1470 MamLub 126. 249; ~ i. sg. świtanim
1437 Wisi nr 228 s. 85, BZ Tob 8, 20, ca 1470
MamLub 167, ca 1500 Erz 104; świtaniem
FI 109, 4; ~ /. sg. (na) świtaniu FI i Pul 56,
11. 107, 2, XV med. R XXIV 375, etc.
Z n a czen ie: 'przechodzenie nocnej ciemności
w jasność dnia, brzask, diluculum, prima lux :
Wstano na switanu (exsurgam diluculo) FI 56,
11, sim. Pul, sim. FI i Pul 107, 2; Przed swytanem
(antę luciferum, Pul: przed luciferem) wrodzy!
gesm czo FI 109, 4; Nat swytanym antelucanum
1437 Wisi nr 228 s. 85; Swytanye aurora XV
p. pr. R XVI 350; In diluculo vlg. na szwythanyy
XV med. R XXIV 375; To rzeki Raguel, kazał
slugam swim doi zasucz przed swytanym
(priusąuam elucesceret) BZ Tob 8, 20; Na
szwythanyy in aurora 1462 R XXV 269; Numerus denarius hic vero ponitur pro inicio diey na
swytanyy (in articulo diei illius ingressus est
Noe et Sem ... in arcam Gen 7, 13) ca 1470
MamLub 7; Primo diluculo pyrwy swyt aut
swytanye (Ex 14, 27) ib. 22; Swytanyą diliculi
(oculi eius, sc. leyiathan, ut palpebrae diluculi
Job 41, 9) ib. 126; Przet swytanym antelucanum
(doctrinam ąuasi antelucanum illumino omnibus
Ecclus 24, 44) ib. 167; Od początką swytanya
(war. kal.: swyatha) asscensv diluculo (paravit...
yermem ascensu diluculi in crastinum Jon 4, 7)
ib. 249; Na switanyy in matutina luce (in luce
matutina faciunt illud Mich 2, 1) ib. 250;
Na schyytanyą (war. lub.: na wswyczye)
diluculo (cor suum tradet ad yigilandum diluculo
ad dominum, qui fecit illum Ecclus 39, 6) 1471
MamKal 174; Szwytanye erupcio aurore XV
p. post. PF V 11; Przed szwythąnym antelu
canum ca 1500 Erz 104; Szwytanye diluculum ib.
Świtnąć *jaśnieć, błyszczeć, tu przenośnie:
wyróżniać się korzystnie, odznaczać się czymś
korzystnym, fulgere, splendere, hoc loco translate:
aliąua re excellere, pollere\* Yako gyyazda
w noczy syyczy, jako myeszyądz myedzy obloky,
tako svy[a]tla dzyevycza Marya myedzy ynnemy
pannamy (sic fulsit inter ceteras sodales haec
puella) Rozm 18. ~ Cf. Oświtnąć, Uświtnąć.

Sbigneum... et cum eodem thabor se congreTablica f o r m y : n. sg. tablica XV p. post.
gando contra eum stare nec antę castra sua
P F \ 9; ~ g. sg. tablice EwZam 290; ~ ac. sg.
iacere cum eodem thabor ib.
tablicę XV med. GIWroc 52r, 1473 CracArt
Taca 'rodzaj daniny na rzecz plebana, \ectigal
nr 614; ~ n. pi. tablice BZ Num 3, 36; ~ i. pl.
5 plebano solvi solitum: Quod... Petrus... non
tablicami 1461—7 Serm 415 v.
dat et dare negligit (sc. plebano) thaczam de
Z n a c ze n ia : 1. 'deska, tabula, assis9: Bodo
mansis sui predii... Petrus negavit, quod
gich pod strozo tablicze (tabulae) stanowe
vicini... thaczam aliquando solverent 1488
a zerdzi y slvpowye BZ Num 3, 36.
M M Ae XVIII nr 151.
2. 'obraz, malowidło czy płaskorzeźba, imago
Tacher 'tuzin, dwanaście sztuk czegoś, duodepieta vel sculpta : Omnes parietes templi per 10
cim res ąuaedam : Statuimus insuper, quod
circuitum sculpsit variis celaturis et torno
inter magistros artis frenificum tacher angulorum
przysstawal tabli<c)zami malovanimy, toczoconsuetorum non levius vendere debent in loco
nimi (III Reg 6, 29) 1461—7 Serm 415v; Pro
seu domo nisi per dimidium septimum grossum
nova tabula ymaginum al. tablicza ad summum
altare in eadem ecclesia comparanda et erigenda 15 1472 AGZ VI 156; Similiter precinctas simplices
non levius vendet nisi per fertonem, sed ellevatas
60 florenos 1473 CracArt nr 614.
precinctas tacher non levius vendet nisi per
3. 'płytka wygładzona służąca do pisania,
quatuordecem grossos ib.
tabula polita scribendo apta, pugillaris9: Postulans
Tachnąć 1. 'iść, jechać, ciągnąć, ire, vehi,
pugillarem, tablicza (EwZam 290: tablyce),
scripsit dicens: Iohannes est nomen eius (Luc 20 contendere: Kon s vrona plyesznyvy, równy,
gdyszmy thachly, swyaly ('wzięli5) mv gy pyeszy
1, 63) XV med. GIWroc 52r.
ve wschy 1471 GorsJaz 282.
4. 'tabliczka z cyframi używana przy nauce
2.
dubium ' uczynić, zrobić, agere, facere9:
arytmetyki, tabella, in qua numeri scripti sunt,
Sic igitur qui non tantum, quantum potuit,
arithmeticae discendae destinata : Tablycza ric25 benefecit, gl. bene egit, operatus est tąchnąl,
machia XV p. post. PF V 9.
parumper aberrans a yirtute defecit 1436 RRp
5. 'drogi kamień oszlifowany na tzw. tablicę,
XXIII 278. ~ Może należy czytać tęchnął.
tzn. z mocno ściętą górną powierzchnią, lapis
Bohemizm.
pretiosus certo ąuodam modo politus, cuius summa
Taczać 'toczyć, posuwać, volvere, movere9:
pars detrita est9: Aurifabro, qui anulum reformabat domino principi al. przeszadzal cum 30 Nam velut vnda fluit, czecze, vel rota prona ruit,
gl. velox cadit, sc. volutus taczą szą 1466 R XXII
dyamento thablycze..., dedi 1 1/2 florenum 1500
19.
ZsigBucl 29.
Taczanie (?) fprzewożenie na taczkach, actus
Tabor 'obóz wojskowy osłonięty wozami,
vehendi aliąuid curru unius rotae9: Ot *taczenye
castra curribus cincta9: Quia... Sbigneus...
Andream inculpauerat ac culpam ... ei dederat 35 czegli ad fornacem 1495 WarschPozn I 410.
Taczka, częściej pl. tantum Taczki fo rm y :
dicens, quod vellet thabor congregare et antę
n. sg. taczka 1444 RozPaul 237 r; ~ n. pl. taczki
castra sua iacere 1424 StPPP II nr 1999; Quod
1437 Wisi nr 228 s. 88, XV p. pr. R XVI 335,
unquam voluit congregare thabor et contra
\451fPFRp~V- lĄ etc.; - g. pl. taczek 1462
eum et antę sua castra iacere ib.\ Quod...
Andreas non dixit thabor congregare contra... 40 ZapRpŁomż 2, 215, 1493 WarschPozn ^ 351.
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Tafla 'część tratwy, kilkanaście sztuk drzewa
353, etc.; taczkow 1494 WarschPozn 1 371;
połączonych równolegle w jedną całość, pars
~ ac. pl. taczki 1406 RachNKorcz 449, 1429
ratis, stipites paralleli iuncti : Eundem (^c. DobeA G Z X 149, 1461 A K H X 1489, etc.; ~ l.pl. tacz
slaum) in theloneatorem dictae villae praefecikach 1494 WarschPozn I 375.
Z n a czen ia : 1. 'rodzaj ręcznego wózka na 5 mus, qui... extorquet theloneum... aquaticum ..., utque non magis a strugibus seu congerijednym kółku, currus manualis unius rotae’ :
bus roborum diversi coloris..., quam a singula
Item pro taczky 1406 RachN Korcz 449; Qui
parte seu ligatura illius fłuvy al. od kazdey
servilis constitutus recognovit, quia vidit yiolenthafflye per unum solidum accipiet (1363)
ciam ibidem sepes secatas, hostia fracta, taczky
secatas, securia recepta 1429 AGZ XI 49; 10 1564 KodPol II 738.
Tafta, Tawta 'tkanina jedwabna, pannus seriTaczky porticula 1437 Wisi nr 228 s. 88; Taczky
gerula XV p. pr. R XVI 335; Emi ąuatuor
cus : Ornatum yiridem rubeo sulcatum de taffta
gerulos al. thaczky 1461 AKH XI 489; Jakom
1419 SprKHS IV 66, sim. 1483 M PH V 943;
ya nye wząl dwogich thaczek 1462 ZapRpŁomż
Pecies de thaffta yiridi coloris 1472 RachKról 72;
2, 215; A reformacione taczek 1493 WarschPozn 15 Que thawtha et kythayka recepta sunt pro
I 353, sim. ib. 351, 1493—4 ib. 365, 1496 ib. 419,
subductione estiyalis... per... sartorem 1476
ib. 109; Eidem Miclassio teneor quinque florenos
etc.; Od *okowanye taczkow 1494 ib. 371;
pro stuka thawtha ib., sim. 1482 SkarbMaz
Za taczky ib. 373, sim. ib. 374; Pro tribus
taczkach ib. 375; Thaczky portentula ca 1500
nr 802, 1483 ib. nr 881; Dedi 5 ilorenos ad unam
Erz 109; ~ (błotne) taczki 'taczki do gnoju, 20 sthukam purpurę al. thawthy... ad subculcitram al. poth kołdrą 1483 SkarbMaz nr 875,
currus stercorarius unius rotae : Scenofactorium
est ąuoddam instrvmentum ducendi scenum vlg.
sim. 1459 AKPr I 83; Pro purpura al. thawtha
taczka {PFRp V 15: thaczky) 1444 RozPaul 237 r ;
grisea 1489 AcLeop I nr 2738; Pro tafty duos
Blothne thaczky scenoductorium ca 1500Erz 109.
florenos 1491 AcLeop II nr 614; Liripipium
2. 'jakiś rodzaj wózka, genus ąuoddam currus5: 25 griseum ex tawfta 1495 RocznKrak XVI 62;
Deka yiridis ex thawta ib. 63; Pallium flauum
Taczky vehiculum (tantus amator legis diyinaeque scientiae fuit, ut etiam in vehiculo sacras
cum pendula subducta grizea tawta ib.; ~ 'może
litteras legeret Prol V) 1471 MamKal 2.
sztuka tej tkaniny, fortasse pars eiusdem panni
comoluta : Pro I taffta alba data Henrico sartori
3. corruptum: Fustinulas haczky aut taczky
{war. kal.: haczki, mamotrekt muzealny: haczki; 30 ad predictam ioppam regalem 1393 MMAe XV
facies in usus eius ... forcipes atque fuscinulas
166; Pro II thafftis albis ad iopulam... regis ib.
Ex 27, 3) ca 1470 MamLub 26.
Taić fo rm y : praes. ind. 2. sg. taisz BZ Tob
Taczki cf. Taczka
12, 12; 2. sg. tai ca 1428 P F l 488, BZ Ex 22, 8,
Tadźbić cf. Otadźbić
1466 RRp XXII 17, etc.; 2. pl. taicie ca 1500
(Tafciany) Ta wdany, Tawcieny fo rm y : n. sg.f. 35 GIKazB I 47; 5.. pl. tają Gałka w. 63, 1461—1
Serm 110v. 151y, XV p. post. RRP XXV 175;
tawciana 1496 RocznKrak XVI 64; ~ g. sg. f.
tawciane 1421 Pyzdr nr 687; ~ ac. sg. m. taw~ part. praes. act. adv. tając 1466 RRp XXII 16;
ciany ca 1500 GIKazB 15 1.80; ^ g. pl. f. tawciaadi. cf. Tający; ~ inf. taić XVp. post. RRp XXV
nych 1421 Pyzdr nr 687; tawcienych 1468
183, Rozm 219. 292. 680; ~ praet. 3. sg. m.
40 taił XV p. pr. R XLVII 357, BZ I Par 12, 8.
Czrs s. LXVIII.
Z n a czen ie: 'uszyty z tafty, pokryty taftą,
Tob 2, 5, XV p. post. R XXV 177; f . taiła BZ
e panno serico confectus, eo panno tectus’ : Yako
Jos 8, 19; 3. du. m. taiłasta BZ Jos 2, 8; 3. pl. m.
Jakussz z Drogosławem nye obyeczali swe
taili BZ Jos 8, 14.
szyestrze trzinascze loket sukna, coldry tawczane
Z n a czen ia : 1. 'ukrywać, nie ujawniać, occuly cztiri poduszek tawczanich, czepcza postawcze- 45 tare, celare, dissimulare : Prawdą popi taio,
wego 1421 Pyzdr nr 687; Jakom ya ny ranczil
yzze szą gey ląkaio Gałka w. 63; A gdisz to
wiprawi po Malgorzacze... trzech poduschk:
martwe cyalo tayl (cumque occultasset) v syebye,
dwye tawczyenich (var. AKPr VIII a 55: parczyepoiadl chleba s płaczem BZ Tob 2, 5; Gdi...
nich) a jena postawczowa 1468 Czrs s. LXVIII;
martwa cyala przes dzen w domv twem taysz
Hazuka tawczana 1496 RocznKrak XVI 64; 50 (abscondebas) a o polnoci ge pochowavasz
Tunc milites Pilati nudum Xpm induerunt,
ib. 12, 12; Sed proprie yirtutis, gl. sue potencie,
primo clamide coccinea w pla<sz)cz thvaczyany
opes abscondit, gl. ocultat tagy, arator 1466
{pro thavczyany) uel w pawloczany ca 1500 G7RRp XXII 17; Simulant (sc. hypocritae),
KazB I 80; Induerunt eum (sc. Christum) veste
ycazuyą, enim oculta bona, dissimulant, tayą,
55
coccinea v plascz thawczyany ib. 51.
ocułta mała 1461—7 Serm 151 v ; Multi enim
11
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sunt, qui in confessione excusant sua peccata
et paliant ea, tayą, non dicentes XV p. post.
RRp XXV 175; Bo tego, czo movyl, nye chczyal
taycz Rozm 680; Baczmy, czemv... vypyszvye
to, które szye dzyalo przy mącze mylego Iesucrista..., yze tego yvz nye thay any szye sroma
ib. 128; ~ Simvlans, gl. fingens tayącz (sc. praw
dziwe zamiary ?), fedus, gl. id est trevgas pacis
myr, fallere tentat (sc. turba luporum) ouem 1466
RRp XXII 16; ~ taić się: Tagyl <się> occultavit
se XV p. pr. R XLVII 357; Tagy-ly szyo (si latet)
zlodzey, pan domowi przywyedzon bodzye
k bogom BZ Ex 22, 8; Gescze bilasta nye
vsnola, yas to syo tagilasta (qui latebant),
tegdi zona wnidze k nima BZ Jos 2, 8; To gdysz
ysrzal kroi H a y .v i s z e d l se wszo woysko
*myeczsk0 a z<j)edna czoło przecziw, nye
wyedzocz, ze s tilv tagili syo (laterent) nyeprzyiaczele ib. 8, 14; A gdysz podnyesze scyt
s drvgey stroni myasta, załoga, ges to syo tagila
(quae latebant), powstała natichmyast ib. 8, 19;
Ale z Gaddi przenyesly syo ku Dauidoui, gdisz
syo tagil (cum lateret) na pusczi BZ I Par 12, 8;
Per yestimenta enim nostra corpora signantur,
in quibus latent, tayo sza, anime sicut corpora
in veste 1461—7 Serm 110v; Moya yyara yest
y thay szye, kthoraz ya yyerza do skonanya
szmyerczy moyey v boga oycza Naw 140;
Columpna lucis prefulgida de celo dependens
super loco, in quo latitabat, thagyl sya (sc. Gregorius), apparuit XV p. post. R XXV 177;
Sic deprehensus (sc. peccator), ogarnyon, quo
fugiet? Latere, tagycz sa, erit impossibile XV
p. post. RRp XXV 183; In vanum hic latitatis
tagyczye sya ca 1500 GlKazB I 47; Przepusczy
man (pro nam), abychmy mogły v thy yyeprze
ynydz a tamo szye taycz (latitare) Rozm 292,
sim. ib. 219.
2. taić się 'udawać obłąkanego, insanum se esse
simulare (? ): Tagi ssze delicit ca 1428 PFI 488;
Delirat thagy szyą yel bladzy ca 1500 Erz
110.

Cf. Tający, Utaić, Zataić
Tajać 'topić się, zmieniać się w płyn, łiąuefieri :
Tey noczy... spadł grad sylny, myedzy tym
spadł obrazek z oblokv..., a tak on obraz
ny od yedney (i.e. od nijednej) gorączosczy nye
rostayal, alye y (leg. ji cgo3) położyły w zyemye...
y lyezal tamo trzydzyesczy lyat y dwye lyeczye,
tosch dopyro yąl tayacz (tunc liquefiebat)
Rozm 71. ~ Cf. Roztajać, 2. Stajać.
Tający 'ukryty, nie ujawniony, qui non est
manifestatus, occułtus : Zle byzkypyee tayocze
przes trzsy barwy chrobakowe... wyobrazzony
so y wylozzony (mała episcopi palliantes per

tres yermis colores... designantur et exponuntur) XV med. MPKJ V 432.
Tajemie 'nie wprost, zawile, implicite, obscure,
non aperte’ : Nam posset aduersarius dicere:
5 O Parsi, ex quo non comendas carmina mea
ex yerborum subtilitate... Respondet Parsius
implicite tagemye XV med. R XXIII 269.
Tajemnica f o r m y : n. sg. tajemnica Gn 180 b.
XV in. R XXV 272, 1424 Msza III s. 58, sim. IV,
10 etc.; ~ g. sg. tajemnice XV med. R XXV 153,
1453 ib. 211; ~ ac. sg. tajemnicę Gn 179b,
BZ Tob 12, 7, Ort Mac 37, etc.; ~ v. sg. tajem
nica 1460 PF IV 623; ~ /. sg. (w) tajemnicy
Ort Mac 103, OrtOssol 76, 2, Pul 138, 14, etc.;
15
~ g .p l. tajemnic FI i Pul 16, 15, XV in. R XXIV
63, XV in. R XXV 267, etc.; ~ d.pi. tajemnicam
1424 Msza III s. 64; ~ ac. pl. tajemnice XV
p. pr. R XVI 344, XV med. S K J I 70, Pul 43, 23,
etc.; ~ i. pl. tajemnicami 1456 Msza VI s. 264,
20 sim. XIV; ~ 1. pl. (w) tajemnicach Kśw ar 15,
1461—7 Serm 415 r, Pul 9, 30, Rozm 830.
Z n a c z e n ia : 1. 'sprawa tajna, ukryta, res
secreta, occulta : Gesthcy mv on (sc. Kryst Ja
nowi) thamo sfwogo fszyczko tagemniczo vkaj
szal byl Gn 179 b ; Tagemnycz secreta XV in. R
i
| 25 I XXV 267; Thagemnycza tue sapiencie de sapientibus et prudentibus, przepasczywich, in
mundanis rebus (Mat 11, 25) ib. 272; Michi
j
autem pro minimo est, vt a vobis iudicer aut
30 ab humano die, gl. id est humano intellectu,
qui non videt oculta abo od gynschych ludzy,
czo tayemnycz szyercza nye wędzą (I Cor 4, 3)
XV med. SKJ I 53; Tagemnyczo (sacramentum,
MamLub 109: tayemstwo, MamKal 109: tha35
gyemnosczi) krolyowo tayno myecz dobrze
i gest BZ Tob 12, 7; Tayemnycza sacramentum
(scio, auod... omne sacramentum non est
impossibile tibi Dan 4, 6) ca 1470 MamLub 237;
Bo on (sc. bog) wye tayemnycze (abscondita,
40
FI: scricza) szyercza Pul 43, 23; ~ 'ukryte
dobra, bona occulta : Od taiemnicz (de absconditis) twogich napelnon iest sziwot gich
FI 16, 15, sim. Pul.
2. 'prawda niedostępna dla rozumu ludzkiego,
45 prawda nadprzyrodzona, mistyczna, \eritas, quam
mens Humana complecti non potest, veritas
supranaturalis, mystica : Gestcy on bil thy to
*xodzy Apokalypsim napyszal, f gichszecz
xogach gest bila thagemnicza bosza napiszana
50) była Gn 180b; Triplex est temptacio. Vna dei,
et ista est bonorum manifestativa, alia hominis,
et ista est occultorum, thayemnicz, investigatiua
XV in. R XXIV 63; To gest zayste kelich krwe
moyey nowego y wecznego zakona, tayemnicza
55 (Msza VI. XIV: *thayemnycze, X. X III: thagem-
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noscz, XV : *thayemnosczy) nowey wyari (myyyczyąsny nad nyeprzyaczyelem boyyyączym,
sterium fidei) 1424 Msza III s. 58, sim. IV;
yakoz to zyayyl svyatemv Yanovy w Tayemnyczach nyebyeskych ib. 830.
Ymeycze twardoscz y gednoscz w pokoyv
3. 'to co powinno być zachowane w tajemnicy,
y lasky, aby gotouiscze były naszwyothszym
tayemnyczam (Msza VI. XIV: thayemnyczamy, 5 zastrzeżone dla wybranych, quod oćcultari, certis
X II: thayemnoszczyam) boszym (mysteriis Chriąuibusdam reservari debet": Gdy ktho wszyawy
sti) 1424 Msza III s. 64; Tayemnicza oraculum
thayemnycza rayczka Ort Mac 37; Alye wyyawyaly kthory myeszczanyn... myeszką thayemny1434 PFY 32; Crucis misterium taiemna scritoscz,
czą (secretum civitatis consilium, OrtOssol 35, 3:
taiemna swantoscz, boska taiemnicza (vexilla
regis prodeunt, fulget crucis mysterium) 1444 10 tagemna radą)..., thedy ma pokypycz trzy
szlowyenszkye grzywny ib.
R XXIII 303; Misterium swątoscz albo tayemniczą 1449 R XXV 166; Tayemnycze penetralia
4. 'miejsce ukryte, niewidoczne, kryjówka,
(vos mi hi sacrarum penetralia pandite rerum)
locus occultus, latebra : Tho myeny..., ysz to
dzyeczą było żywo, asz ge chrzczono... dla
XV p. pr. R XVI 344; Tagemnycza misterium
XV med. R XXIV 367; Thayemnycze skrythe 15 naglosczy szmyerczy tamo gyste w komorze,
sacramenti absconditi XV med. R XXV 153;
gdze tho było w tagemnyczy przy yradzenyy
Si habuero propheciam et nouerim misteria
(pro yrodzenyy) OrtOssol 76, 2, sim. OrtMac
omnia, gl. id est Novi et Veteris Testamenti
103; Szyedzy w załogach z bogatymy w tagemnyvznalbych wszythky tagemnycze Starego y Noczach (in occultis, FI: w tayniczach), aby zabyl
vego Zakony,... caritatem autem non habeam, 20 nyewynnego Pul 9, 30; Nye yest ytayona koszcz
nihil sum (I Cor 13, 2) XV med. SKJ I 70,
moya od czebe, yoze yczynyl yes w tayemnyczy
sim. XV p. post. GIDom 47; Anyol Gabriel
(in occulto, FI: w taynyczy) Pul 138, 14; Psal
k nyey poszlal (pro poszlan), by yey thy dary
my bądacz yescze v mlodosczy... ymyala (sc.
szyyastoyal s tagyemnycze szyyathey throycze
Maryja) y dzye<r)szala v tayemnyczy [v]svego
1453 R XXV 211; Propter misterium, tayemny- 25 sercza (in cordis sui cella) Rozm 17; Alye
czą, incarnacionis diuine 1456 ZabUPozn 91;
kyedy szye ty modlysz..., modlze szye oyczv
O sacrum, o celeste misterium vlg. o swątha,
tvemv w tayemnyczy (in abscondito Mat 6, 6)
nyebyeszka thayemnycza kaplanyska! 1460 PF
Rozm 272; Vyelye navczal sve zvolyeńyky
IV 623; Glos zborny chwalyoczy boga w dzaloch
w tayemnyczy y na osobnyczy ib. 680.
yego o glembokych tayemnycz baczenyu Pul 30
Tajemnie 1. 'po kryjomu, w sekrecie, clam,
103 arg.; Radvy szye, perszono naczvdnyeyscha,
occulte : Vwlaczayoczemu (pro ywlaczayoczego)
yvz szwyantha throycza przed sthworzenym
taiemne (secreto, Pul: tayemno) blisznemu
szwyatha w tayemnyczy swego boszthwa obezswemu, tego gonił iesm FI 100, 6; Szpowyadam
rzana Naw 49; O, quam profundum est miste
szya..., yakomkoly szgrzeszyl... yawnye, tharium, tagemnycza, sancte trinitatis ad capien- 35 gyemnye Spow 6; Tagemnye clamdestine 1437
dum... et intelligendum X V p. post. GIDom 65;
Wisi nr 228 s. 85; Thego thesz nyeczestnego wy~ Księgi tajemnic bożych, Tajemnica, Tajem
rzekami, gen thayemnye slodzege... przechonice, Tajemnice niebieskie, Zjawienia tajemnic
wiwa Sul 15; Acz ktho... gelenya... gwalthem
bożych 'nazwa jednej z ksiąg Nowego Testamen
albo tagempnye (vi yel occulte)... weszmye, ...
tu, Apokalipsa, liber Novi Testamenti, Apocalyp- 40 thaky... trzy grzywny... zaplaczycz bącz posis5: <Prawi Tajem)nichah, quod angelus habewynyen Sul 81; De nocte enim surgens ibat
bat apertum librym. Praui Tage<m)nychah:
latenter, tagemne, ad agrum XV med. GIWroc
Videh, praui, angela bożego Kśw ar 15; Xęgi
80v; Quod, ut beatus Nicolaus comperit,...
thagemnycz boszych, Apokalipsis XV med.
clam, tayemne, recessit ib. 105 r; Gemusz syo
SKJ I 4; Moraliter autem quadruplex est tem- 45 ona tagemnye (occulte) poszmyewala BZ Gen
plum sanctum..., quartum Iohanni in Apoca18, 12; Wzglodal na nyo tagemnye (contemplalypsis reuelatum et est ecclesie triumphantis
batur eam tacitus) ib. 24, 21; Przeczyesz to
czwarti swantemv Ianoyi w Tayemniczach
yczynyl, yszesz tagemnye (clam, MamKal 14. 49:
wsziavoni, a to gest croluyanczich 1461— 1
taynye) zawyodl dzewky mogę? ib. 31, 26,
Serm 415 r; Szyawyenya *thayamnycz boszych 50 sim. ca 1470 MamLub 14. 49; Tegdi Iozve...
Apokalypsis ca 1492 Zab 148; W K<s)yagach
posiał... dwa moza spyeglerza tagemnye (in
thayemnycz bożych, Appokalipsis XV ex. GIWp
abscondito) BZ Jos 2, 1; Azaly ya nye blysszy
89; Iakoz to yydzyal svyąty Yan in Apokalypsi,
nany doszwyathczycz, ysz on thy rzeczy thaczysch v Tayemnyczy, ktoraz yemv bog zyavyl
gemnye przedawal? OrtMac 114; Thąyemnye
Rozm 630; Yze on (sc. Krystus) yest moczarz 55 latenter ca 1500 Er z 110; Chczyal yą (sc. Jozef
11*
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Maryją) tayemnye (occulte Mat 1,19) opvsczycz
Rozm 54, sim. ib. 205. 510. 540.
2. 'wewnętrznie, duchowo, ratione interiore,
spiritualiter : Spiritus sanctus... ille vos docebit
omnia et suggeret, tagemne doradzy, vobis
omnia, quecumque dixero vobis (Jo 14, 26)
XV med. GIWroc 41 r; Genus humanum illuminando interius, tagemnye osweczay<ąc>, et
monendo exterius 1461—7 Serm 179r.
Tajemnik 'człowiek dopuszczony do sekretów,
wtajemniczony, zaufany, qui arcanorum particeps,
conscius factus est, fidelis : Jozefye patriarcho
y Janye Ewangelista, obadwa strozi y sludzi
nawielebneysey matki bozi, s kthorich ieden
nadto dostogen bicz rzeczon oblubyenyecz,
a drugi iey taiemnyk a owsseyą y sin! M W 49b;
Vybyerzy sobye... yednego oblvbyencza y maza...,
yey (pro yen) by byl... tovarzysch thwey mlodosczy a tobye tayemnyk (secretarius) tve vyelyebney mlodosczy y cznoty Rozm 24; Thy yesz moy
tayemnyk (secretarius) ib. 37; Bądzye tayemnyk
(secretarius) tvey czystosczy ib. 38, sim. ib. 57;
A on (sc. Archelaus)... s tayemnyky (cum...
secretariis) svego oycza poczyągnal do Rzyma
ib. 112; Poyąl... Pyotra, (Jakuba i Jana),
*ktorysch były yakoby yego tayemnyczy (secretarii) ib. 296.
Tajemno 'po kryjomu, w sekrecie, clam,
occulte1: Vwlaczay0<ce)go tayemno (secreto,
FI: taiemne) blyznyemu swemu, tego przeslyadowal yesm Pul 100, 6.
Tajemność fo rm y : n. sg. tajemność ca 1428
PF I 491. 495, XV med. GIWroc 87r, XV med.
Msza X s. 77, sim. XIII; ~ g. sg. tajemności
1456 R XXXIII 183,1471 MamKal 235; - ac.sg.
tajemność XV med. GIWroc 34 v. 87 v, 1461—7
Serm 444r; ~ l. sg. (w) tajemności FI 63, 3,
M W gl. 66, XV p. post. GlDom 78; ~ n. pl. ta
jemności XV med. R XXIV 363; ~ d. pl. tajemnościam ca 1431 Msza XII s. 222; ~ ac. pl. ta
jemności XV med. SKJ I 53, 1453 R XXV 210,
BZ Ex 7, 11, etc.\ ~ l.pl. (w) tajemnościach 1466
RRp XXII 12.
Z n a czen ia : 1. 'sprawa tajna, ukryta, res
secreta, occulta : Dominus, qui illuminabit
abscondita tenebratum, gl. id est pecata oculta,
yensze wzyawy, *oszwyecze tagemnosczy (GI
Wroc 87 v: abscondita, tagemnoscz, cordis)
grzechów (I Cor 4, 5) XV med. SKJ I 53;
Thagyemnosczi (war. lub.: tayemstwo, BZ:
tagemnyczo) sacramentum (sacramentum regis
abscondere bonum est Tob 12, 7) 1471 MamKal
109; Nullum te latet secretum tagemnoscz 1476
Msza XIII s. 65; Oczyecz, który vydzy tayemnosczy wschytky (qui videt in abscondito Mat 6, 6),
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odplacy tobye Rozm 272; ~ tajemności 'tajemni
cze czynności magiczne, res magicae, magorum
arcana : Uczynyly ony takyesz przez czary
egipskye a nyektoree tagemnoszczy (per...
5
arcana) BZ Ex 7, 11; ~ w tajemności 'niejasno,
niewyraźnie, obscure, non perspicue*: Videmus
nunc per speculum, in enigmate w podobnosczi,
w tagemnosczy, w zaslonye, tunc autem facie
! ad faciem (I Cor 13, 12) M W gl. 66.
10
2. 'prawda niedostępna dla rozumu ludzkiego,
prawda nadprzyrodzona, mistyczna, reritas, quam
mens Humana complecti non potest, yeritas
supranaturalis, mystica : Tagemnoscz misterium
ca 1428 PF I 495; Ymyeyczye twardoscz
15
y gednoscz pokoya y laszky, aby gothowysczye
były n[y]aswathsim thayemnoszczyam (Msza III:
tayemnyczam, VI. XIV: thayemnyczamy), sacrosanctis misteriis, bożym ca 1431 Msza XII s. 222;
Quidam Christiani advenerunt et ei misterium,
20 gl. secretum tagemnoscz, sancte crucis et lidem
sancte trinitatis predicaverunt XV med. GIWroc
34 v; Ecce prandium meum, id est misterium,
ta<j)emnoscz, incarnacionis, iam est paratum
(Mat 22, 4) ib. 87r; <To gest zayste kelich krwe
25
moyey nowego y wecznego zakona), thagemnoscz (Msza III. IV: tayemnicza, VI. XIV:
*thayemnycze, XV: *thayemnosczy) wyary (mysterium fidei) XV med. Msza X s. 77, sim. XIII;
Humilitas est clauis regni celorum, per quam
30 eciam referantur misteria, tayemnosczy, scripturarum XV med. R XXIV 363; Moczne boszkye
tagemnosczy o Maryey vyelebnosczy... racz
thego poszluchaczy 1453 R XXV 210, sim. XV
p. post. R XIX 55; Ad tam incomprehensibile
35
misterium se credebat (sc. Maria) electam
a fszacosz na taka neogarnona tayemnoscz
bożo vierzila sza bycz vibrana 1461—7 Serm
444 r; Sacramenta dostoynosczi, tagyemnosczy
(war. lub.: tagemstva; non abscondam a vobis
40
sacramenta dei Sap 6, 24) 1471 MamKal 152;
Vydzienye tagemnosczi misterium (tunc Danieli
mysterium per visionem nocte revelatum est
Dan 2, 19) ib. 235; Angely wszyawyaly yey
thayemnoszczy, gdy Marią *prowaczyly XV
45 p. post. R XIX 72.
3. 'miejsce ukryte, niewidoczne, kryjówka, *
locus occultus, latebra : Naczognoli S0 loczisco..., bicho strzelały w taiemnosci (in
occultis, Pul: po tayemnye) nepokalanego FI
50 63, 3; Thayemnoscz latibulum ca 1428 PF I 491;
Latro dicitur a latendo od tagemnosczy 1456
R XXXIII 183; Cerws fugit,... claustra bouina
subit. Bos ait: Aut luci latebras, gl. silue latibula
tagemnosczy, aut equora ponti tucius intrares
55
1466 R XXII 16; Cum omnis boni doctrina
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paliari dedignatur in abditis, gl. in ocultis |
w thagemnosczach, et querat in lucern... j
propagari 1466 RRp XXII 12; In aperto intuitur
opera bonorum et in occulto, tayemnosczy, i
5
facta malorum XV p. post. GIDom 78.
Tajemny f o r m y : n. sg. m. tajemny 1437 Wisi j
nr 228 s. 85, XV p. pr. SKJ I 311, XV med. I
Zab 516, ca 1500 Erz 110;/. tajemna 1444 PF
IV 590, 1444 R XXIII 303, ca 1450 PF IV 574,
etc.; neutr. tajemno XV p. post. GIDom 85, 10
Rozm 311. 545. 679; ~ g. sg. m. tajemnego
Rozm 549; / . tajemnej Dział 61; neutr. tajem
nego Spow 7; ~ ac. sg. f. tajemną Ort Mac 37, >
OrtOssol 12, 4. 35, 2. 3, XV p. post. R XXV i
15
179; ~ /.
sg.f(w) tajemnej 1444 R XXIII 308;
neutr. tajemnym Rozm 183; ~ n. pl. m. tajemni
Rozm 593;/. tajemny ca 1428 PF 1481; ~ g. pl. f.
tajemnych Sul 60; neutr. tajemnych FI i Pul
18, 13; ~ ac. pl. m. tajemne Pul 18 arg.; neutr.
tajemne FI i Pul 50, 7, KartŚwidz, Pul 9 arg.; I 20
~ i. pl. tajemnymi 1466 R XXII 26; ~ /. pl. f
(w) tajemnych Rozm 765.
Comparat. n. pl. m. tajemniejszy Rozm 593;
~ ac.pl. m. tajemniejsze Rozm 608.
Z n a czen ia : 1. *ukryty, niejawny, absconditus, I 25
occultus, arcanus : Panye boże wszechmogączy,
przethwą {leg. przed twą) *sywęthą milosczą nye j
*mesz nycz thayemnego any szkritego w syerczu
czloweka wszelknego Spow 7; O thy wszyczky
rzeczy prosszę thwey mylosczy, aby były 30
thagemny medzy mno a medzy thobo ca 1428
PF I 481; Tagemni abditus 1437 Wisi nr 228
s. 85; Trudna albo tagemna 1444 PF IV 590;
W tayemney lozniczy obstruso cubili (yentris i
obstruso positus cubili) 1444 R XXIII 308; | 35
Myedzy gymaczmy gego a przyaczelmy yąthego j
nygena... ma szą wstrysznącz myrzączka any i
nyeprzyaszny tagemnych abo *yawnyk (inimici- !
tia occulta vel manifesta)... mayą smyecz
rvszycz (Dział 61: any nyeprzyiasny tagemney 40
abo yawney vkazowacz) Sul 60; Dolus secundum
Papiam est oculta malicia, laudis sermonibus
adornata tayemna zloscz dobran rzeczan przycrita ca 1450 PF IV 574; Fuimus penes atris,
czemnego pyekla, clausi noctiferis postibus, 45
gl. tenebrosis hostiis tagemnymy sywarczmy
(pro dzwerczmy ?) 1466 R X X II26; Ten ps<alm>
powyada, yze Kristus w dzewyczy trzeem
wszedw, odpuszczy czlowyeku tagemne grzechy
Pul 18 arg.; Est tibi misterium, tagemno, quod 50
confiteor, si iures, slubisch, illud michi custodire?
XV p. post. GIDom 85; Cum Phariseis comedit
(sc. Christus), ut sua humilitate eorum latentem,
thagemną, superbiam destrueret XV p. post.
R XXV 179; Occultus skrythy, thąyemny 55
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ca 1500 Erz 110; Barzo v tayemnym myesczv
(in loco secretissimo) v zyemy pokopały Rozm
183; Nycz nye yest tayemno (occultum Mat 10,
26), czego by nye vvsvyedzyano ib. 311;
Mey sznamosczy nye yest tayemno, czvsch
vyem to dobrze ib. 545; Yze nykt ny ma
zyavyacz grzecha tayemnego (peccata occulta)
svego blyznego ib. 549; Tegodla czo movyl
myły Cristus..., nyeczo było yavno..., a nyeczo
było tayemno ib. 679; ~ tajemne księgi: Na to
slovo movy szvyathy Ieronym wschystkych
{leg. w wszystkich) tayemnych kxyagach Rozm
765; ~ utargacz tajemny 'donosiciel, potajemny
oszczerca, delator, criminator, calumniator secretus5:
Non eris criminator nec susurro, vtargacz
!
tagemny, vwloczczą albo *ozeczczą {MamLub
36: tayny vtargacz, MamKal 36: tayny schemracz), in populis (Lev 19, 16) XV p. pr. SKJ
I 311; ~ tajemny złośnik 'potajemny grzesznik,
peccator secretus’ : Tayemny sloznik ypocrita
XV med. Zab 516; ~ tajemne 'tajemnica,
sprawa tajna, ukryta, res occulta, secretum :
Dopuszczena kto rozume? Od taiemnich mogich
(ab occultis meis) ocziscy me FI 18, 13, sim. Pul;
Taiemne modroscy (occulta sapientiae) twoiey
ziawil ies mne FI 50, 7, sim. Pul, KartŚwidz;
Ps<alm> Da<wi)d<a) za tagemne, to yest
o pokornem przyszczyu syna boga (pro occultis
filii, sc. dei, id est de humili adventu Christi)
Pul 9 arg.
2. 'niedostępny dla rozumu ludzkiego, nadprzy
rodzony, mistyczny, menti humanae inaccessus,
supranaturalis, mysticus : Crucis misterium taiemna swantoscz, boska taiemnica (vexilla regis
prodeunt, fulget crucis mysterium) 1444 R
XXIII 303; In Xpo enim fuerunt tres substancie,
que antę resurreccionem videbantur obscure,
tagyemn[y]e, id est caro, anima et deitas 1476
AKLit III 108.
3. 'taki, który powinien być zachowany w ta
jemnicy, zastrzeżony dla wybranych, ąui occultari,
certis ąuibusdam reservari debeP: Spovyedz ma
bicz... tayemna XV med. Zab 451, sim. 1460
R XXV 244, XV JA XV 534; Prosta, pocorna
spowedz ma bycz..., szromyeszlywa, czala,
thayemna a na są zaluyącza 1466 R XXV 138,
sim. XV ex. ib. 146; Wyawyly ktori myesczanyn... myesczką tagemna radą (secretum civitatis consilium, Ort Mac 37: thayemnyczą)...,
tedy pokupycz m a... trzy slowanszky grzywny
OrtOssol 35, 3, sim. ib. 12, 4. 35, 2, OrtMac 37.
4. 'dopuszczony do tajemnic, wtajemniczony,
arcanorum particeps, ąui alicuius rei conscius
factus esP: O tern, yako myły poyąl Iesus trzy
zvolyenyky na stroną, którzy były iemv tayemny
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Rozm 593; Myły Iesus poyąl svyątego Pyotra,
tayemnye) clam (quare ita egisti, ut clam me
svyatego Iakuba y szyyatego lana, ysch były
abigeres filias meas Gen 31, 26) 1471 MamKal 14,
nad yne tayemnyeyschy ib.; Kyedy myły
sim. ib. 49; ~ Taynye przemislicz supputari
Cristus poyąl s sobą thy trzy apostoly svoye
(servus tuus in medio est... populi infiniti,
5 qui numerari et supputari non potest III Reg 3, 8)
yakoby osobye tayemnyeysche ib. 608.
Tajemstwo 1. 'sprawa tajna, ukryta, res
1471 MamKal 78.
secreta, occulta : Tayemstwo {war. kal.\ thaTajno 'w sekrecie, clam, occulte5: tajno mieć
gyemnosczi) sacramentum (etenim sacraraentum
'nie ujawniać, ukrywać, non ostendere, occultare :
regis abscondere bonum est Tob 12, 7) ca 1470
Tagemnyczo krolyowo tayno myecz (abscon
10 dere) dobrze gest BZ Tob 12, 7.
MamLub 109.
2. 'prawda niedostępna dla rozumu ludzkiego,
Tajny fo rm y : n. sg. m. tajny ca 1470 MamLub
prawda nadprzyrodzona, mistyczna, \eritas, #aaw
36. 160; neutr. tajno BZ Judith 11, 7; tajne BZ
mens humana complecti non pot est, veritas
Nah 3, 19; ~ g. sg. f tajnej BZ Tob 12, 11;
supranaturalis, mystica : Tayemsztwą (war. kal.:
neutr. tajnego Kśw cr 16; ~ ac. sg. m. tajny
thagyemstwa, swyanthosczy) sacramenta (Le- 15 BZ Judith 8, 5; /. tajną BZ Judith 10, 13;
yiticus liber, in quo singula sacrilicia... et totus
~ i. sg. m. tajnym ca 1470 MamLub 77; ~ /. sg.
ordo Leviticus spirant caelestia sacramenta
neutr. (w) tajnem ca 1470 MamLub 84; ~ n.pl. m.
Prol VII) ca 1470 MamLub 3.
tajni ca 1470 MamLub 278; ~ ac. pl. m. tajne
Tajemycniedostępny, ukryty, abditus, occultus5:
ca 1470 MamLub 145; ~ i. pl. m. tajnymi Kśw
Vrsus autem est animal turpe, habitans in 20 cr 13.
abditis w tagemich (sc. mieścach?) 1461—7
Comparat. n. s g .f tajniejsza 1471 MamKal 34.
Scrm 150v.
Z naczenia: 1. 'ukryty, niejawny, absconditus,
Tajnica f o r m y : a. sg. tajnica Asw cr 12;
occultus, arcanus: Taynimy grehy scalano
~ /. sg. (w) tajnicy FI 138, 14, 1471 MamKal 87;
(sc. sirce) Kśw cr 13; Na swyrzchnyem podnye~ g. pl. tajnie ca 1470 MamLub 94; ~ /. pi. 25 byenyy swego domv vczinyla sobye {sc. Judyt)
(w) tajnicach P7 9, 29.
tayni pokoyk (secretum cubiculum) BZ Judith
8, 5; Any gest to tayno (nec hoc latet), czso
Z n a czen ie: 'miejsce ukryte, niewidoczne,
kryjówka, /ocas occultus, latebra : <To słowo)
movyl Achior ib. 11,7; Ny<e> gest tayne stareye
Corrozaym uipraua so: taynicha moia mne
twe (non est obscura contritio tua) BZ Nah 3,19;
(Corozaim hoc secretum vel hic est misterium) 30 W taynem myescze in diuersorio (in diversorio
ATs'w cr 12; Sędzi we scriczi s bogatimi w tayniest, sc. Baal, aut in itinere III Reg 18, 27) ca 1470
czach (in occultis, Pa/: w tagemnyczach), by ybil
MamLub 84; W tayne pokoye in celeria (introprzezwinnego P/ 9, 29; Ne gest se ytagyla ysta
duxit me rex in cellaria sua Cant 1, 3) ib. 145;
mogą ot czebe, gesze yczynil ges w taynyczy
~ tajne sirce 'serce, w którym coś jest ukryte,
(in occulto, Pul: w tayemnyczy) P/ 138, 14; 35 cor, in quo aliąuid occultatuF: S taynego sircha
Taynicz abiditis (dedit... Dayid Salomoni...
(strumienie gor)skih slez za grehi uilige Kśw
descriptionem... cubiculorum in adytis I Par
cr 16; ~ tajny szemracz, utargacz, uwłoczca
28, 11) ca 1470 MamLub 94; W taynyezi in
| 'donosiciel, potajemny oszczerca, delator, crimiconclaui (Eliseus... indicat regi Israel omnia !
nator, calumniator secretus : Tayny vtargacz
verba, quaecumque locutus fueris in conclayi 40 {war. kal.: tayny schemracz, SKJ I 311: vtarj gacz tagemny, vwloczczą albo *ozeczczą) susurro
tuo IV Reg 6, 12) 1471 MamKal 87.
Tajnie 'po kryjomu, w sekrecie, c/am, occulte’: | i (non eris criminator nec susurro in populo
! Lev 19, 16) ca 1470 MamLub 36; Tayni vtargacz
Bodzesz nyegdze taynye (clam) y zatay sy0
{war. kal.: tayny ytargacz al. schemracz)
PZ I Reg 19, 2; Wstaw Dauid taynye (clam)
y prziszedl na to myasto, gdze bil Saul ib. 26, 5, 45 susurro (non appelleris susurro Ecclus 5, 16)
sim. ib. IV Reg 11, 3; Bidlyl w domv bozem
ib. 160; Sysurrones tayny ytargacze, wloczczy
taynye (absconditus) za szescz lyat BZ II Par
(tradidit illos deus in reprobum sensum...,
22, 12; Wszedłem do domv Samayaszowa... '
repletos omni iniquitate..., plenos inyidia...,
taynye (secreto) BZ Neh 6, 10; Wzow ge 1
susurrones, detraefores Rom 1, 29) ib. 278;
(sc. ciało) na syo nyosl do domv swego taynye | 50 ~ tajny 'zausznik, donosiciel, susurrator, delatoF:
(occulte) BZ Tob 2, 4, sim. ib. 12, 6; Tayne
Taynym auricularium (fecit eum sibi Dayid
caute (tollens illud, sc. corpus mortuum,
auricularium a secreto II Reg 23, 23) ca 1470
portavit ad domum suam occulte, ut dum sol j j MamLub 11.
occubuisset, caute sepeliret eum Tob 2, 4)
2. 'taki, który powinien być zachowany w taca 1470 MamLub 108; Taynye {war. lub.: I 55 | jemnicy, zastrzeżony dla wybranych, ąui occultari,
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certis ąuibusdam reservari debet': Chczo wam I
prawd0 ziauicz a nye skryi0 ot was rzeczi !
tayney (occultum sermonem) BZ Tob 12, 11;
Poydo przed oblycze ksyoszocya Oloferna
a powyem gemv gich tayno rado (secreta) BZ 5
Judith 10, 13.
3.
corruptum: Mymo gynne thayneyssa (pro
czyenssa, mamotrekt mikulowski: mimo gyne
tenssy) solito subtilior (siąuidem humilior fuerit
locus carne reliąua et capillus flavus, solitoąue 10
subtilior, contaminabit eos, quia lepra capitis
ac barbae est Lev 13, 30) 1471 Mam Kai 34.
Tak I. p r z y s łó w e k z a im k o w y w ska zu 
ją cy : A. w zdaniu pojedynczym: 1. wskazuje
na sposób czynności lub stanu: a. bezpośrednio 15
'w ten sposób, w taki sposób, tak, hoc modo, ita .
Ne poszanday szony gego, tak ( Dek III 1.2, etc.; i
tako) szachowasz vrząd stadia suego Dek III j
3—7. 11. 13. 16. 17. 24. 25, sim. Dek I 8. III 30; j
Nonne opportuit pati Xpm et ita intrare in i 20
gloriam suam wsako tak musil cirpeczy Cristus
a tak wnyczi w slawnost swo? (Luc 24, 26)
ca 1425 EwKReg 42; Thv stoy popyszan poczanthek gych (sc. praw) a przistamp k nym ..., j
thak poczinayąncz Sul 5, sim. Ort Mac 41, j 25
OrtOssol 37, 3; Panv oney wszy... zaplaczycz
ma podlvg gego przysągy o rzeczy tak wsząthe |
yczinyoney Sul 46, sim. ib. 49. 58; Tak gy |
(.sc. korab) ydzalasz (sic facies eam. sc. arcam)
BZ Gen 6, 15 sim. ib. 22 20, etc. ; Takli od- 30
placzasz (haecine reddis) panv? BZ Deut 32, 6, |
sim. ca 1470 MamLub 53; Ya tho daya w vaszą i
przyszyągą, czoszczye szlyszely, abysczye tho
thak popyszacz dały (hoc taliter scribere facietis)
OrtMac 65, sim. ib. 141; Aczby... slyachczycz 35
layalby slyachczyczowy myenyącz gy ta k : Thysz
kvrwy syn Dział 39, sim. ib. 52; Vstawyamy,
aby na kaszdy tydzyen rok zapłaty byl poloszon:
o pyrwy rok pewne nyedzele, o drygy rok drugye
nyedzelye... Paklyby tak za ty nyedzelye nye 40
stal, tedy sądzą kv zdanemy skazanyy ma podz
ib. 67; Ogladay postawa moya. Kaszdemy szya
tak ykaszyą, gdy go zyyotha sbauyą De morte j
w. 57; Szadny angyel any zadny szwyathy ny
byl [thako] w nyebo thak wszyathy XV ex. 45
PF IV 750; Alye nye tak Iesus przymaczon
(non autem ... erat taliter coactus), aby ostał
pyerszy matky svoyey Rozm 100, sim. ib. 180;
~ Custos dei angclus, qui et in sompnis et
aliąuando in yigilia iam sic, iam aliter, y thak, 50
y owak, hominem ammouet XV med. R XXII
320; ~ tak iście 'tak, tak właśnie, ita, ita
ąuidem : Przepysczymly te dzyeyyczą.. tak
ysczye chodzycz (sic pertransire) .., yyedzyem
(leg. wwiedziem) novy obyczay myedzy ynsche 55
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Rozm 27; ~ tak rzeczony, tak wezwany ftak
zwany, o takim imieniu, nazwie, qui hoc nomine
appellatuZ: S Tebatti a z Chim, tak rzeczonich
myast Adadezerowich BZ I Par 18, 8; Policarpusz tak yeszuany... prosyl bogą o tho
prauye De morte w. 19; ~ w użyciach orzeczni
kowych odpowiada zaimkowi przymiotnemu 'taki,
tego rodzaju, talis, eius modi . Vstauil uczone...,
bo tak przykazanye boże bilo (siquidem domini
praeceptum fuit) BZ II Par 29, 25; Thocz thak
gest konyecz, yssh kurwy szin Nyemyecz 1464
Wisi nr 783; ~ i tak, ani tak 'mimo to, jednak,
nihilominus, tamen . Pakli y tak nye bodzecze
mnye poslychacz (sin autem nec sic oboedieritis
mihi), przidam karanya waszego BZ Ley 26, 18,
sim. ib. 26, 27; ~ Pakli any tak ch<ci)ecz
bodzecze przyoocz kaszn mo (quod si nec sic
yolueritis recipere disciplinam)..., y ia przecziwko wam poydo w przecziwnoscz BZ Ley
26, 23; ~ b. pośrednio, w wyrażeniu porównaw
czym tak ... jako: Straszy ge zwyook lista
leczoczego a tak vczekacz *bodzecze iako przed
obliczim myecza (et ita fugient quasi gladium)
BZ Lev 26, 36.
2. wskazuje na stopień lub miarę czynności,
stanu lub właściwości 'do tego stopnia, tak bardzo,
adeo, tantum, tantopere': a. bezpośrednio: z&.przy
czasownikach: Przes tego króla, gysz szyą bil
tak szyboszil, roszymye szyą Adam XV ex.
MPKJ II 317; Nigdym temu wierzyć nie chciał,
bych kiedy tak miłować miał XV ex. Zab 447;
~ bb. przy przymiotnikach: Kto gest ten, gen
bi nye chcyal boiowacz przecyw lyvdu szidowskemu, gdisz tak krasne zoni (tam decoras
mulieres) maio? BZ Judith 10,18; Yam obrzymy
pomorzyła, Szalomona tak mądrego, Absolona
nadobnego De morte w. 233; Nye yestem tak
dosthoyna przyrownacz szye k nyey, ky tak
yyelyebney panyey Naw 83, sim. Rozm 19;
By szye nye dal na tak trudną mąka Rozm 497,
sim. ib. 499; ~ cc. przy przysłówkach: Przeto
iszesz tak chitrze yczinyl, to czso gest dobrego...,
syodo sinowye twoy na krolyowye stolczy BZ IV
Reg 10, 30, sim. ib. II Par 26, 20; Przecz tak
długo myeszka (quare moratur) przidz sin moy?
BZ Tob 10, 1; Gdy... dokaże tego, ysz tak
daleko (remotius) byl OrtOssol 78, 1, sim.
OrtMac 105; M a... zmoyiczi trzy paczierze dla
onego, yze thak nyeopatrznye any ostroznye
przysyągal 1484 Reg 717; Odkvpyyącz nasz
chphalyebnye, szbaw nasz, Chryste, thak dostoynye XV p. post. R XIX 97; Thu szthąd
baczczye, yzecz thak dawno roszlewągya krew
luczką marno XV ex. MacDod 140; Ya czyebye
proschą, nye day my tak rychło ymrzecz Rozm
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145, sim. ib. 816; ~ tak wiele 'tyle. tak dużo,
tantum, toP: Gdysz gest wam tak wyele dobrego
dal (postąuam... praestiterit bona) BZ Jos
24, 20; Yzesz nam tak wyele złego vczinyl
(fecisti in nos mała) BZ Judith 7, 13; Czemv 5
szya tak yyelye przeczyvyasz ? De morte w. 372;
Thak ludzy wyelye pobyły, Wyszła trupy zastawyly XV ex. MacDod 139; ~ b. pośrednio,
w wyrażeniach porównawczych: tak dobry jako
coś 'wartości czegoś, wart tyle, co coś (innego), 10
qui est tantipretii, ąuanti aliąuid (a l i u d Jakom
ya nye wzyanl... passa, burschi..., wsschego
tak dobrego yako trzydzyeszczy groschi 1462
Czrs s. XLI; Yako Andrzey... nye wzyąl...
zytha y bjdla... thak dobrego yako dwanaczcze 15
kop grossy 1473 ZapWarsz nr 1401; ~ tak
wiele jako ftyle... co, tot, tantum : *Sczkodzyen
*yeszem tego tak vyele iako dwye grzyvnye
1429 Pozn nr 1517, sim. OrtMac 140.
3. wskazuje przedmiot czy też sposób wyko 20
nywanej czynności 'to, hoc : Parnyathay, thak
( Dek III 5. 10, etc.: tho, 1. 21: thocz, 3: tho,
czosz, 18: czocz) thobye wyelyą, by czczyl
szwyątho y nyedzyelyą Dek III 4; Isze tak
vdzyalal mnye (quia sic fecit mihi Luc 1, 25) 25
pan EwZam 288; Quando ąuidem ita vis,
libentissime faciam gdisz tak chczesz, barzo rad
vczyna XV ex. PF III 177; ~ 'to samo, idem :
Przykazał przednyemu rzekocz... A tak y drugemu przykaże (similitei dedit mandata) y trze- 30
czye[czye]mu BZ Gen 32, 19; ~ ~ w zdaniu
zestawionym z przytoczeniem: Tak prawy sówka:
Sobye rzyć lowka 1447 JA XV 475; Ktori
(sc. Kain) tak otpowyedzal: Y czso ya wyem?
BZ Gen 4, 9, sim. ib. Jos 24, 2; Tedy rzeki ten 35
ny[o]emoczny czlowyek thak: Sznam mego darv
[y] zawyaszanyy (pro zawyaszanye) s tobą
OrtOssol 48, 4, sim. OrtMac 66.
4. nie tak (w odpowiedzi) służy jako zaprze
czenie cudzej wypowiedzi 'nie, nieprawda, non, 40
non est verum : Y przala Sara rzekocz: Nye
szmyalasm syo... Y rzeki gest pan bog: Nye
tak (non est... ita), alesz syo smyala BZ
Gen 18, 15.
B.
w zdaniu złożonym, jako odpowiednik zda45
nia podrzędnego (również z elipsą orzeczenia):
1. sposobowego 'w ten sposób, w taki sposób,
tak (że, jak), hoc modo, ita (ut/ : Tocz soo cy,
ktorzi w malszenski sstaw tak wstopuio, ysze
boga ot syebye... zapodzaio (ita suscipiunt, ut 50
deum ... excludant) BZ Tob 6, 17; Jako ja thak
yiednal, ze Micolay wypelnicz myal Sdzeszkoyi
trzeczyą cząnscz w oczczyznye 1452 ZapWarsz
nr 906; ~ Nye mami syo pospołu tak sgymoyacz,
iako gyny narodowye (non possumus ita coniun- 55
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gi sicut gentes) BZ Tob 8, 5; Vsehmocny myły
panye..., thy yesrzy *cys na mnge tak, gakos
wesral na Manasesa y na Dawida XV ex.
GIWp 69; Iakosmi poslychali... Moyzesza, tak
(sicut..., ita) bodzem poslvchacz y czebye BZ
Jos 1, 17, sim. ib. IV Reg 17, 31; lako cyala
bratow naszicn, tak (sicut..., sic) so cyala nasza
BZ Neh 5, 5, sim. ib. Judith 6, 18, M W 82b,
ca 1500 PieśniWład 173; Yako srzebro albo
slotho mlothem kuyącz barzo byya roszyrzono, thak y myloscz w pizeczyynosczy szą dosyyathczą y mnoszy XV ex. MacDod 148;
Ale tak ostano, iakos so bogem rosloczona
(ita maneant, ut... separatae sunt) BZ Num
36, 9; Wszitkim iakos los przipadnye, tak
syo rosdzelicze dzedzicztwem (ut sors ceciderit, ita tribuetur hereditas) BZ Num 33, 54,
sim. XV p. post. R XXV 221; ~ tak jako:
Bil przed nym, tak iako bil drzewyeyszich dny
(sicut fuerat heri et nudiustertius) BZ I Reg 19, 7.
2. okolicznikowego stopnia i miary 'do tego
stopnia, tak bardzo, adeo, tam, tantopere : Acz
tak wszitci narodowye krolya Antiocha so
posłuszny, abi odstopyl kaszdi od sluszbi zakona
oczczow swich..., ya a sinowye moy... po
słuszny bodzem zakona oczczow naszich BZ I
Mach 2, 19; Tak dlugym gnycym gnyl gest,
az y trzewa z nyego plinoli (sic longa consumptus
tabe, ita ut egereret etiam yiscera sua) BZ II
Par 21, 19; Wszedszi wnyeszly (sc. płat) do
skrzinye bozey a tak długo kładły, az bila pełna
(ita ut impleretur) BZ II Par 24, 10; Ach my
loscz, czosz my yczinyla, eszesz me tak oślepiła,
eszesm schye na myloscz podał, yakobycft nykogo na swecze znal 1408 MacDod 43; Tak
syo rozmnozily, yze (sic multiplicati sunt, ut)
gich wyelykoscz nye mogła zlyczona bicz BZ
Judith 5, 9, sim. ib. 5, 13. 11, 8, M W 89a;
Biły znodzeny barzo..., tak wyele, isze sinowye
Amonowy Iordan przechadzaiocz kaziły (in
tantum, u t... vastarent) Ivdo BZ Jud 19, 9;
Tak ganyebni yczinyl syo, ysze naszlyadowal
módl (abominabilis factus est in tantum, ut
seąueretur idola) BZ III Reg 21, 26, sim. ib.
Judith 3, 9, 1498 MacPraw VI 273; ~ miara
i stopień wyrażone przez porównanie: Yakom
ya na Pyotrow dom samotrzecz tak z dobrimy,
jakom sam, nye byegal 1458 ZapWarsz nr 1034;
Bo nye tak ge yczaszayą gotowe pyenyadze,
yako gymyenye (non... gravat tantum, quantu m ... pecuniae amissio... gravasset) Dział 64;
Tako nawyocey moszesz, tak bodz mylosyerni
(quomodo potueris, ita esto misericors) BZ
Tob 4, 8.
3. przedmiotowego czy też sposobowego 'to,
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hoc: Thes thak chczemi miecz, abi zadni ziemyanyn w onem mieszczie... pye smyal w zbroy
chodzicz 1498 MacPraw VI 273; Tak skazujem,
ys ieslizebi... ziemianyn... smialbi... dom ...
nayachacz..., thakowi gwalthownik uthracza 5
czescz ib. 272, sim. ib.; Tak mozem rzecz,
yze tegodlya bog nye przepusczyl, aby czekał
navczenya o pravdzye, bo nyeprzyaczyel pravdy
nye byl dostoyen slyschecz, czo by była pravda
Rozml% l\ Takvczinymi, iako movysz (sic faci- 10
emus, ut loąueris) BZ Neh 5, 12, sim. ib. I Reg
16, 4; Iakosz rzekł, tak yczipymi (sicut dixisti,
faciemus) B Z U Esdr 9, 10; Poczoli tak czynycz
(coeperunt hoc agere), yakoz biły vmiszlyly
15
BZ Gen 11, 6, sim. ib. Num 36, 10.
4. podmiotowego ' to, hoc : Gdisz gest wam
tak lubo, abich swego martwego pogrzebl,
sliszczye myo BZ Gen 23, 8; Bo tak syo stanye,
isze y ot cyebye nye bodze odwroczona (ita
enim flet, ut nec a te avertatur) twarz boża 20
BZ Tob 4, 7; Tak bodze, ze gdisz... pyoczidzessyoot lat przepvsczenye przidze, slozon
bodze lossovi rosdzal (sc. ziemi, ita fiet, u t...
confundatur sortium distributio) B Z Num 36, 4.
5. czasowego bezpośrednio następczego 'tak 25
długo (aż, póki nie), tamdiu (donec/ : W szapowyedzy położono thy dluszne pyenyadze [y]
v gyednego dobrego człowyeka k wyerney rącze
thak długo, aszby vkazal, czo za prawo ma
30
k thym pyenyadzom OrtMac 87.
6. zdania rozwijającego 'co, quod’ : Którzys
C$c. Manasses i Dawid) były... wgełkym (leg.
w wielkim) zgrzesenyw, tak gako Ksegy *krwleffskye o nyh dagę sffgadomye (leg. dają świa
35
domie) XV ex. GIWp 69.
II.
s p ó jn i k : A. w zdaniu pojedynczym w po
łączeniach ta k ... jako, ja k o ... tak i łączy części
zdania 'zarówno... jak, i ... i, ita... ut, tam ...
quam, e t... et*: Wszitky zwyerzota... y wszelkyego stworzenya tak ptaszego yako zwyerzo- 40
czego (tam in yolatilibus quam in bestiis)...
wywyecz B Z Gen 8, 17, sim. ib. II Par 26, 10.
31, 12. 18; Vczwyrdzy to p o le..., tak pole yako
yaskynye (tam ipse, sc. ager, quam spelunca)
BZ Gen 23, 17, sim. ib. Num 15, 29. Jos 7, 6. 45
I Par 9, 23; Bądź volya twa yako w nyebye
tak y (Ojcz 4. 12. 15: tako y, 1—3. 5, etc.:
tako) na zyemy Ojcz 6.
B. w zdaniu współrzędnie złożonym łączy zda
nia współrzędne, wskazując stosunek: a. łączny 50
w połączeniu a tak 'i, a, też, et, quoque’: Gesz
(sc. pieniądze) dawały... tym, ktorzi biły nad
lyvdem domv bożego a tak cy naymaly (at illi
conducebant) tymy pyenyodzmy łamacze kamyenya B Z II Par 24, 12, sim. ib. Jos 2, 16; 55
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Namasz schyroky dlugy płat ot kolyana do
przyshvy a tham ot cziala namasz plath tensze
byalkyem..., a thak ve troye... nogą obyyn
thą massczą XV p. post. BednMed 74; To
czyalo... snamyenyto yest, ysch yest było...
ze czyorga przyrodzenya dobrze *vylozeno a tak
yyelebna plczyą dobrze oprayyono (atque qualitatibus proportionatum) Rozm 155; ~ b. wy
nikowy w połączeniu a tak 'więc, tedy, zatem,
przeto, dlatego, ergo, itaąue, igitur, autem,
propterea : Potem geszcze Adam poznał czyelnye
swo szono a tak porodzy (et peperit) syna
BZ Gen 4, 25, sim. ib. Num 36, 3. Judith 7, 9;
Spuscyla gy okencem a tak vcyekl (porro i Ile
abiit) BZ 1 Reg 19, 12; We wsze<ch> myescyech
Iuda zdzalal ołtarze ku palenyy kadzidła a tak
(atque) wzbudził gnyew pana boga BZ II
Par 28, 25, sim. ib. II Esdr 8, 71. Judith 7, 17;
Thedym mv kazał poyyedzecz, yzecz ya mam
z dawnich czassow przyszyągy s krolyem pol
skim a thak myschą ss nym w myrze bycz 1500
ListTat 174; ~ c. przeciwstawny 'ale, jednak,
sed, tamen : Gdisz... Tobyas bil iot,... a wszakoz
tak (tamen) soc w i0czstwye, przeto drogy prawdi
nye opuscyl BZ Tob 1,2; Wstań a gidzi s nimi,
ale tak czosz tobye roskazo, to ycyn (ita dumtaxat, ut quod tibi praecepero, facias) BZ
Num 22, 20; ~ ~ z dodanym ograniczeniem
poprzednika w połączeniach ale tak aby, ale
(wszako) tak acz, ale tak że wprowadza zastrze
li żenie 'z tym jednak że, z zastrzeżeniem że, pod
| warunkiem że, ea condicione, ut’: Czvcz bodo
j slvgy kosczelnye... kv wszemy dzalv stanowemv..., ale tac abi... kv ołtarzy nye *przistopali (ita dumtaxat, u t... non accedant) BZ
Num 18, 3; Dysza nassza bodz za wasz na
smyercz, ale tak acz nasz nye yidasz (si tamen
non prodideris nos) BZ Jos 2, 14; Nye przepusczo zagynocz nogy lsrahela s tey zemye...,
ale wszako tak (ita dumtaxat) acz bodo ostrzegacz a czinycz to, czsom przikazal BZ II
Par 33, 8; Czoszkoli syo napirwey przedrze
ziwota (leg. z żywota) wszelkego dobitka, gesz
to syo offyeryge panv..., k twemv prawy bodze,
ale tac (ita dumtaxat) ze za czlowyecze pirworodzone wypłato weszmyes BZ Num 18, 15.
C.
w zdaniu podrzędnie złożonym w połączeniu
z różnymi spójnikami wprowadza zdania pod
rzędne: a. skutkowe 'że, aż, ut (consecutivum)’:
Wiscye ge ykrutnye zmordowały, tak az w nyebo
weszło (ita ut ad caelum pertingeret) wasze
ykrucyenstwo B Z II Par 28, 9; Bila na nycm
przesylna nyemocz, tak isze nye mogl dichacz
(ita ut non remaneret in eo halitus) BZ III
Reg 17, 17, sim. ib. Tob 1, 7, etc.; Wisłą, Bugiem
12
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y Narwią (pro Wisła, Bug y Narew) kazdemv I
dzesyocz tysyoczow moszow wibornich, przimayą bicz dobrowolne plinączemv..., thak isch !
kazaly gym BZ Jud 21, 10; Tak igitui (igitur
thes thrafftham dosthatheczne dziori kv plinienyy
sescentesimo primo anno... imminutae sunt
<mają być dane) (ita quod... debet dari) 1498
aquae super terram Gen 8, 13) ca 1470 MamMacPraw VI 274; Ona (sc. Ewa)... wszystki 5 Lub 1, sim. ib. 5; ~ a tak: Rzeki gest (sc. Jakob):
dobra rayske vtraczyla, tak ysz nyc telko szama
Napyrwey gemu dari poslyo... a potem syo
szy<e>bye szvboszyla, alye y Adama w nądzi
s nym sam yszrzo. A tak gest s tymy dari
szostawyla XV ex. MPKJ II 317, sim. ib. 318;
naprzód posiał (praecesserunt itaque munera),
Gdisz zlamyo ky (leg. kij) chleba waszego, tak
alye on sam bil... ostał tu BZ Gen 32, 21,
ze dzeszocz zon pyecz bodo (ita u t... coquant) 10 sim. ib. Jos 7, 16. Jud 11, 11, etc.; Pochowały
krolya w Samary... A tak skonał (dormiyit
w yednem pyeczv chlebi BZ Lev 26, 26, sim. ib.
Jos 8, 13. 22; ~ b. celowe 'żeby, ut (finale/:
ergo) Achab s swimy oczci BZ III Reg 22, 40;
Bo zatwardzil pan bog dvch gego y vczwirdzil
Pan Wyczyszlo rzeki: Kyedy szye poymą, mosercze gego, tak aby dan byl (ut traderetur) i | szesz gyey kypycz, czosz wmyszlyla. A thak
w rocze twoy BZ Deut 2, 30; Cy to so ksyoszota | 15 gdy moyą dziewką poyąl, thedyszmy gyey spraspyewakow.. gisz w poswyotnich komorach i
wyaly rzeczy potrzebne 1493 PF IV 664; Bocz
bidlyly, tak abi we dnye y w noci vstawnye j
posiał kroi Herod, yze... aby wschytky (sc.
swo sluszb0 sluszily (u t... deseryirent) BZ I
dzieci) pobyty. A tak ode dw (leg. dwu) lat
Par 9, 33; Kazał (sc. Dawid)... okowanimy
y na doi... dzyeczy wschytky kazał pobycz
wozi przes nye geszdzicz, tak abi biły rostargany 20 Rozm 80, sim. ib. 98. 220; ~ c. przeciwstawny
(ita ut dissecarentur) a starcy wszitci ib. 20, 3,
'ale, natomiast, zaś, jednak, sed, at, autem,
sim. ib. II Par 35, 15; ~ c. warunkowe w po
tamen: A ti tak, Ezdraszv,... vstaw (tu au
łączeniach tak acz wyraża zastrzeżenie \jeśli
tem ... constitue) sodze i włodarze, abi vczitylko, pod warunkiem że, si, ea condicione, u t':
ly lyvd BZ I Esdr 7, 25, sim. ib. Tob 6, 1;
Bo syo nawroczi pan, aby syo weselił nad 25 Tey noczy... spadł grad sylny, myedzy tym
to b o ..., tak acz poslychasz (si tamen audieris)
spadł obrazek z oblokv... A tak on obraz ny
glosy pana boga swego BZ Deut 30, 10; Wyocey
od yedney gorączosczy nye rostayal (tamen
nye przepusczo przegiocz nogy Israhelowy
non... solvebatur) Rozm 71, sim. ib. 119.
s zemye..., tak acz bodo ostrzegacz (si tamen
1. Taki pl. tantum 'rodzaj ręcznego wózka na
custodierint) skutkiem wszego, czsom gym przi- | 30 jednym kółku, currus manualis unius rotae : Pro
kazał BZ IV Reg 21, 8.
curribus al. taki 1419 MMAe XV 559; CenoD.
nawiązuje zdanie do poprzedniego kon ductorium uel eciam cenovectorium taky 1450
Roz Kap 36 r.
tekst iy, wskazując stosunek: a. łączny 'i (wtedy), j
a (wtedy), też, et, ąuoąue \ Tedi Iacob wsadzyl
2. Taki fo rm y : n. sg. m. taki Kśw dv 5,
dzeczi y szoni na wyelblodi y brał szo precz, j 35 Gn 5a, FI i Pul Ath 7, etc. etc.;f. taka (ca 1360)
Tak pobraw (tulitque) swoy nabitek... y brał
1554 KodWP III 92, Sul 41, XV p. pr. R XLVII
szo ku Isaakowy BZ Gen 31, 18; ~ a tak:
358, etc. etc.; neutr. tako Gn la , XV med.
SKJ V 262; takie Sul 6, XV med. SKJ V 255,
Gdisz krolyowal..., zbył wszitek dom Bazow... '
BZ Neh 6, 16, etc. etc.; ~ g. sg. m. takiego 1439
A tak zagładził Zamri wszitek dom (deleyitque
omnem domum) Baazow BZ III Reg 16, 12, ! 40 ZapWarsz nr 877, Sul 78, XV p. post. GIDom
63, etc.; f. takiej Sul 55, XV med. SKJ V 273,
sim. ib. II Par 30, 26. 35, 10; Pobyegly Syrsci
BZ Lev 23, 13, etc.; neutr. takiego 1399 Pozn
a scygal ge israhelski lyyd... A tak kroi isra*nr 416, 1419 Pyzdr nr 587, BZ Num 22, 30, etc.;
helski yiszedl, pobył konye (necnon egressus...
~ d. sg. m. takiemu Sul 45. 90. 91, etc.;f. takiej
percussit equos) BZ III Reg 20, 21; Przeto
posiał (sc. pan) angyola..., abi gy ranyl... 45 Sul 90, BZ II Par 26, 18, Ort Mac 35, etc.;
neutr. takiemu XV p. post. Kałużn 272; ~ ac.
A tak angyol boszi stal (porro... stabat) podle
sg. m. taki 1420 Kościan nr 807, 1420 Pozn
myesczcza Omanowa BZ I Par 21, 15, sim. ib.
nr 1007, 1423 ZapWarsz nr 56, etc. etc.; takiego
I Reg 15, 29, etc.; Vzrzaw to M atatias...
1444 p f V 37, 1455—60 R XIX 110, M W
<z>abyl <go nad) ołtarzem. A tak y tego m<ęża>,
gegosz bil posiał kroi A<ntio)chus,... zabyl 50 76a, etc.; f. taką 1416 Pyzdr nr 456, 1427
ZapWarsz nr 275, Sul 29, etc. etc.; neutr. takie
(sed et yirum ... occidit) BZ I Mach 2, 25;
Sul 39, BZ Lev 7,21, Ort Mac 42, etc.; ~ /. sg. m.
~ b. wynikowy ' więc, tedy, zatem, przeto,
takim XV in. R XXIV 72, Sul 48. 94, etc.;
dlatego, ergo, itaąue, igitur, autem, proptered;
takiem Rozm 195. 511; /. taką XV med. SKJ
Naleszly bidlycyele labes Galaad w tey woyscze i
nye biwszi... Tak poslawszi (miserunt itaque) I 55 | V 273, XV med. ZabUPozn 127, Naw 132, etc.;
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neutr. takim Spow 1, ca 1428 PF I 488, RZ
Ex 21, 3, etc.; takiem Rozm 14. 15. 143;
~ /. sg. m . (na) takiem 1417 Kai nr 561, Sul
39. 49, etc.; takim OrtMac 29. 141, OrtOssol
30, 3, etc.; /. takiej *SW 39. 40, RZ II Par
32, 1, etc.\ takie Rozm 52. 143; neutr. takiem
Sul 45, XV p. post. Kałużn 282, Rozm 233. 342;
~ n. pl. m. tacy Riw br 30, SW 22. 38, etc. ;
takie OrtMac 88, OrtOssol 66, 1, Dział 40,
XV p. post. Kałużn 282; f. takie *SW76, OrtMac
49. 69, e/c.; neutr. takie Rozm 72; ~ g. /?/. m.
takich Gn llb , Sul 34. 42, etc.;f. takich Sul 49,
OrtOssol 83, 4; ~ //. /?/. w. takim Sul 74. 76,
XV med. MPKJ V 431, e/c.; takiem M W 69b,
Rozm 609; /. takim Sw/ 37, OrtMac 61, Ort
Ossol 49, 4, efc.; takiem Rozm 729; ~ oc. pl.
takie OrtMac 29, OrtOssol 30, 3; m. takie 1441
S7RRR II nr 2973, 1442 7? XIX 77, SW 42, ^ c .;
/. takie *S7// 57, RZ I Par 17, 16, OrtMac 63, eR*.;
neutr. taka *SW 94, BZ III Reg 22, 20. I Par
17, 26, etc. ; takie Rozm 227; ~ i. pl. takimi
ca 1500 Erz 110; m. takimi Sul 93, XV med.
R XXII 244, Rozm 140. 790; f. takimi Dział 15;
flew/r. takimi RZ Tob 2, 23, OrtMac 20. 34, eżc.;
~ /. pl. m. (w) takich FI i Pul Ez 10, Rozm 138.
772; / . takich SW 38. 55. 99, etc.; takiech
Rozm 268; neutr. takichRZN eh 2,16, Rozm 143.
Z n a c z e n ia : 1. ' /‘ego rodzaju (wielkości, ja 
kości itp.) jak ten, o którym była lub będzie
mowa w sąsiednim kontekście, jak wynika z opi
sanej sytuacji, talis (magnitudine, ąualitate, sim.),
ąualis supra vel infra describitur, huiusmodi :
Statuimus, quod ąuilibet Iudeus, qui haberet
aliquod vadium ... et steterit ultra debitum
terminum invadiacionis al. by ssia thaka zasthawa wysthala, ita quod eam Iudeus servare
nollet {ca 1360) 1554 KodWP III 92; Jaco gest
Marczin myal smową Swąthoslawem {leg.
z Świętosławem), ked[z]ibi mu rolya wyprawilh
oth Woyslawa, czo ją trzimal v <g)rzywnye,
tedi mu ya mai spusczicz gyna taką 1416
Pyzdr nr 456; Pothakim {leg. pod takim)
wyloszenym huiusmodi sub tenore ca 1428 PF
I 488, sim. ca 1500 Erz 110; Nyekthorzy...
othchodzą s sąndv... doszyczwczynyenya prze
czywney stronye nye wczynywszi. Thegodlya
chczemi, abi thaczy nyeposlvszny (tales inoboedientes) z slosczi swoyey vzithkv kthorego nye
othnyesli Sul 22, sim. ib. 38. 43, etc.; Gdibi
kthori szli vczynek... nowo wczynil, thedi
o thaką wyną (pro huiusmodi crimine) przes
kaszdego czelyadzyna <może> bicz *pozowoon
Sul 29, sim. BZ Deut 17, 5, OrtMac 125, etc.;
Luciya o gymyenye... rvsza skargą z[y]alobną...
My thake thakym przythezam opatrzicz chczącz

(talibus casibus providere volentes) vikladami
Sul 37, sim. OrtMac 61, OrtOssol 49, 4, XV
p. post. Kałużn 285, etc.; Nalazvyą szą nyegini,
gisz... dokonane rzeczi robyą szą wsdrvszycz...
Thegodla my ch<cz)ącz, ab; w thakych rze
czach (in huiusmodi litibus) pewny konyecz
ymyan, vstawyamy Sul 38, sim. ib. 55. 99, etc.;
Chczemy, abi... przes slvzebnyka... rok poszwanya... byl wszyawyon... Gynako acz po
takem poszwye (post talem citationem)... skazanye... *wyrzeknyoną bąndze Sul 39, sim. ib.
49, Dział 31; Kasdemv potem ... chczącemv
tho gyste skazanye layacz... bącz mocz zapowyedzana, alye take tho skazanye (ipsam sententiam) wstawyami wyekvgystą mocznoscz
ymyecz Sul 39; Wyesznycze posczygacz slodzeya otmowily szą... My thake w thakey
przythezi (in tali casu, Dział 28: w tey rzeczy)
wykładamy ib., sim. ib. 40, RZ II Par 32, 1, etc.;
Iakokoly... bilo dzirzano, ysz kmyecz... kmyecza zabyyącz, zaplacziw trzy grziwny groszow,
od vini... praw bival, a wszakosz taka plączą
(huiusmodi poena)nye czinila dosycz kv powinnemv skaranyv Sul 41; Przygodzili[bi] szą take
sbyegy (huiusmodi fugitivos)... naszey lascze
nawroczicz Sul 42, sim. 1453 R XXV 210, etc.;
Cząstokrocz thakich slosthnykow (talium maleficorum) grzechy ostayą nye pomsczone Sul 42,
sim. Dział 45; Alye ysz Ydzyk tego nye mogl
doswyathczicz, my w thakem przigodzenyy (in
tali casu, Dział 35: o taką schtvką) yikladami,
ysz Falko przes wlostną przysągą ma szą viwyescz Suł 45; Gdiby pożyczyli {sc. Żydowic)
pyenyądzy thakemy synowy (tali filio) ib., sim.
ib. 90, Dział 36, etc.; Skazyyemy ge y gych
syny sb[y]awyamy wszey sprawney thakych
cząsczy dzedzyn {pro thakych dzedzyn cząsczy,
priyamus omni legitima talium hereditatum
portione, Dział 40: aby... cząsczy w takych
dzedzynach nye myely) Sul 49; Blysza bracza
gym penyądze za nye {sc. dziewkam za dzie
dziny kupne) dadzą, a samy dzedzyny thake
(huiusmodi hereditates) odzyrzą Sul 57. sim.
OrtMac 63, OrtOssol 51, 3; Vstawyamy, aby
thake dzewicze (tales yirgines)... mogły mąze
szobye wszącz prócz... opyekadlnyka woley
Sul 76, sim. OrtMac 69, OrtOssol 55, 3, etc.;
Numquam dictus fuerat sermo huiuscemodi,
rzecz taka, de Zuzanna (Dan 13, 27) XV p. pr.
SKJ I 311; Xpus dominus yoluit naści ex pura
yirgine..., talis namque partus decebat filium
dei bo thakye porodzenye dostoyno było synu
bożemu XV med. SKJ V 255, sim. BZ Neh 6, 16,
etc.; Gdy wszlyszal thaką mową, zawynąi szo
bye płaszczem głowa Aleksy w. 175; Myoso, kto-
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resz bi sy0 dodklo czycgo nyeczystego, nye ma
bicz gedzyono... Która (sc. dusza)... yadlalybi
takye myosso (dc buiuscemodi carnibus), zgynye
z lyudu swego BZ Ley 7, 21, sini. Ort Mac 102,
OrtOssol 53, 3. 76, 1; Kto gesm ia, panye bosze,
a ktori dom moy, abi dal my take rzeczy (talia)?
BZ I Par 17, 16; Nye twoy to rzod, Oziaszu,
abi ti obyatowal zapalno ob>ato panu, ale
kapłanów bozich..., gisz so poswyoceny ku
takey sluszbye (ad huiuscemodi ministerium)
BZ II Par 26, 18, sim. Sul 90, OrtMac 35, etc. ;
Vrz0dnykom y *gynich, gysz strzegły po takich
myescyech, nyczs gesm nye dal wyedzecz BZ
Neh 2, 16; Na to my przyszasznyczy... mowymy prawo, jsz po takym oczczv nye może
na thakye dzyeczy (super natos huiusmodi)
dzyedzycztwo spascz OrtOssol 30, 3, sim. Ort
Mac 29; Takye tho pyenadze (pecunia eadem)
przydą na dzyeczy vmarley nyewyasty OrtOssol
66, 1, sim. OrtMac 88; Tho szlubowanye, czo
ge czynyl ten czlowyek w yacztwye, w thakyem
(OrtMac 141: thakym) naczysky (in captiyitate
ct coactu), podług prawa nye ma stacz Ort
Ossol 103, 4: Vstawiamy, aby... czy, które
pozow ą..., dobre a dluge ymyeli rozmyslenye
na odpowiadanye przed sadem, aby takymy
chytrosczamy... nye byli przechytrzeny Dział 15;
Arte pari, gl. id est eodem ludo, simili astutia
thakym gygranym, similesąue cibos... llucrari
cupiens inąuit asellus 1466 R XXII 14; Braczya... vylam... nye mayą nycz davaczi... any
tez mayą svoyey czeladzi dozvalaczi, by czo
myely takym tho vylam dayaczi 1484 Reg 710;
Grauissima wlnera in tali conflictu, na thakym
boyv, in suo corpore pertulit XV p. post.
R XXV 180; Kvszyl y (leg. ji, sc. dyjabeł Jesukrysta) tesch troya rzeczą, ktorąsz y Adama
kyszyl, alye nye takyem rządem (non ordine
eodem) Rozm 195; Taka czuda yna (leg. i ina)
rozmayta (haec et his similia... mirabilia) nyeslychana przedthym czynyl ib. 224; Głuchem
*odtvarzas słuch, chromem czynysz, ysch cho
dzą... Kyedysz thy czynysch takye czvda (ista
tu cum facias) y znamyona, ya yyyerze, yzesz
bog ib. 227; *Zavyerne yest v takyech rzeczach
robycz (yanum est autem in huiusmodi laborare)
ib. 368; O ganyebny łotrze, kto czye takyem
kupczem yczynyl? ib. 511; Zal my Iudascha,
yze taka czvda yydzyal, nye polepszył szye
ib. 594; Tegodlya która mysi nye omdlała
takyem y tym podobnym przeczyvnosczyam,
a navyeczey o zbavyczyelyv myslyącz? ib. 729;
Ossądzczyesch y (leg. ji fgo’) vy, ale ya nygdy
takym sądzyą nye bądą ib. 772; ~ Gdi kto
wspomyonąw, eze... pana boga gnyewal y szal
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mu tego,... ten a taky zaluyączi bądze vczyesson
XV mecl. R XXII 238; Takosch timi a takymi
cztirmi obiczaymi wiczisczeny blogoslawyeny
są tu na drodze ib. 244; Gego zona... rzeknye:
5
Iawno marna gest vczinyona twa nadzeia...
A tak tymy y gynimy takimy slowi (his et aliis
huiuscemodi verbis) gy topyla BZ Tob 2, 23;
Jakom przy thym byl, eze thaka tha rzecz
| smavyana 1461 ZapWarsz nr 1122; Hys, thą10
kymy vel thymy, sed is sine aspiracione, id est
! iste then ca 1500 Erz 110; Talismodi generis
i omnis thąky albo thąkovy ib.; Yzecz ma yen! nego vczenyka syego barzo yemv podobnego,
| bocz yest taky[e] y telky[e], na ymyą lakub
15
Mnyeyschy Rozm 617; ~ Moui bog milosciuy
lezocim, giz so ue ziem cohaio, a tacy dobre so
pres on<o)go nemochnego paralitica... znamonuio Kśw br 30; Gospodne, takoly szywo albo
w takych szywot dycha mego (si sic yiyitur
20 et in talibus vita spiritus mei Is 38, 16), potrzeskczess y oszywysch mo FI Ez 10, sim. Puł\
Przetho nyekthora gymyenya dzeczem... przes...
sle tych wdów przyglądanye... kazyla są ...,
! szthąth takim obeszrzecz chczącz (talibus pro25 j yidere yolentes) na pothem ystawyamy Sul 74,
| sim. ib. 76; O bozzem gnyewye przeczywo takym
I pobudzonem (in ira dei contra tales excitanda)
XV med. M PK JY 431; Gęstły ten syn przedthym
ozalowan..., takyemy nye może pomagacz
30 przysząncz oczecz (hunc pater... iuyare non
potest) OrtOssol 42, 4, sim. OrtMac 49; Then
pokoy pan bog... wszythkyem... zbawienye
! myluyaczem... obyeczawa, thakyem chwała
j w zyemy szwe zachowawa, myloszyerdzye...
35
taczi otrzimayą M W 69b; Vsthavya<my, aby
ko)lzdego, kthoregokoliby <sie pr)zygodzylo
w then zakon przy<jąć>..., takych tho mayą
pilnye rozpytaczi o yyerze 1484 Reg 706; Ta
nyevyasta ychyaczona y *czodzolostyye, alye
40
Moyze[se]sch y zakonye kazał takye kamyenovacz (mandayit... huiusmodi lapidare Jo 8, 5)
Rozm 464; Vy, *ktory maczye zakon, czo
o takych zakon skazyye,... tako yczynczye
ib. 772; *Vezmyczysch y (leg. ji 'go5) vy, vkrzy45 zyyczyesch y podług zakona yaschego, yako
yyeczye, czo s takymy zakon każe czynycz
ib. 790; ~ Powyecz, acz kyedi czso czem
takyego (quid simile) wcinila tobye BZ Num
22, 30; Gdyby geden czlowyek zatwyerdzon
50 w naszem prawye... o głową albo o rany, albo
o czokolwye takyego (his similibus, OrtMac 28:
o czo gynszego) OrtOssol 30, 2, sim. ib. 17, 3.
49, 4, OrtMac 61. 95, etc. ; ~ ~ rozwinięciem,
uściśleniem, bliższym określeniem wyrazu taki
55 jest zdanie podrzędne (również z elipsą orzecze-
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nia) porównawcze, przydatkowe lub skutkowe:
ta k i..., jaki, kaki: Iaco nas sial Bodzatha do
łowczego, yszbi pomokl takego prawa, iake *est
na dzedzine 1399 Pozn nr 416; Yaky oczecz,
taky syn (ąualis pater, talis filius) FI Ath 7,
sim. Pul, M W 109a; Esze Mycolay nye ranczil
Ianovy takego lysta viprawicz oth op[t]ata,
yaky Mychal myal 1439 ZapWarsz nr 877;
Jzesmy vkazaly konye podwodow[y]e, podwodniky takye, iakyesmy myelyfe] y dawały 1441
StPPP II nr 2973; Tho doswyathczycz ma
przes szescz swyathkow thakey czczy (similis
dignitatis) y stadia, yakey sząndza sznan gest
bycz (iDział 51: takyey czczy, yako sądzą) Sul 55;
Thego ma doswyathczicz takymy slyachcziczi
(talibus nobilibus), yaky yest sam Sul 93; Yaczy
dnyowye młodości twey, taczy y starości twey
(sicut dies iuventutis tuae, ita et senectus tua)
BZ Deut 33, 25; W kakyem odzyenyy prziszedl,
w thakyem odzenyy w<y)nydze (cum tali exeat
Ex 21, 3, BZ: w ktoremkoly odzyenyu...,
s takym winydze) XV p. post. Kalużn 282;
~ ta k i..., jak(o), jakoby, jakoż: Yszecz szo
gest ono (sc. krolewstwo niebieskie) ludzem
na szemy tako bilo yydzalo, gakobi szo ono
na ne obalicz bilo chało Gn la ; Szpowadami
szo..., yszeszmi... wmarlego do grobw ne
o<dpro)wadzili, zadayocz szo thakim szthw<o>rzenim, yaco nasz mili pan bog szthworzil
Spow 1; Jacosmy rączyli za posza[n]g Margorzacze..., za thaky, yaco szama yybrala 1420
Pozn nr 1007; Acz slachczycz slachczyczowy...
layalby myenyącz gy kvrwym synem, acz...
nye othzowye... any doszwyathczy gego bycz
thakym, yako gy obrzęki (neąue probat eum
esse talem, prout ipsum asseruit)..., zaplaczi
szesczdzesąth grzywyen Sul 48, sim. Dział 39;
Do wroczlawyanow poszlaly (sc. krakowianie),
do thakych, yako y szamy Tęcz w. 12; Raczyz
my dacz, abych przyyala sz thakym szkryschenym y z thaka mylosczya..., z thakym ymyszlem
y z thaka pokora, jakoż yzytheczno yest moyey
dvschy Naw 132; Voluit esse ille et talis, takym
yak on grubym, ąualem deus non fecerat
ca 1500 GIKazB I 55; ~ ta k i..., c(s)o, coż:
Chocz... on tho oth ne przeuedecz, isze
narodzylicz szo który clouek na suecze taky,
chos bicz on bil nad n<i>m mocznegszy Gn 5a;
Na tern tho svecze mało takich kaplanof
nadze..., chos bycz ony króle... o gich sloscz
karały ge Gn l l b ; Yako czso na my o zalowal
Micolay, takego mu rocoyemstwa nye snayo
1419 Pyzdr nr 587; Boże, zarasz sługa thakyego,
czo o miley misly... nyewernego czo 1444
PF V 37; Gdisz Pyotr othpowyedzal, ysz thakich

swyathkow..., tho gest czo by wydzcly (tales testes), nykake by myecz nye mogl Sul 34; Ktho
chcze takych syroth, czo opyekaldnyką nye
mayą, gymyenye zapowyedacz OrtOssol 83, 4;
Wszytky takye, czso zabygyayą braczą..., aby
nye były sławny Dział 40, sim. XV p. post.
Kałużn 282; ~ ta k i..., jenże, ktory(ż): Tedi
takyemu panu (domino suo), ot ktorego vischetl
(sc. kmieć), prosczye nyczs nye da Sul 91;
Xanząn... taky członek mylosczywye vstawyl,
gysz ma na vyeczne czassi trwaacz Sul 92; Ony
(sc. opawszczy mieszczanie) przynyeszly takye
swyadeczsthwo, w kthorem szyą nye szostaly
OrtOssol 38, 2, sim. ib. 49, 2, Ort Mac 42. 60;
Day nam, myły panye, sztroza thakyego, kthory
by nasz strzegł od grzechu kaszdego M W 16&:
I czemvsz [...] taka dostoyna dzyevycza (ut quid
fraudatus es nuptias tantae ac talis yirginis),
ktorąsz anyely boży... karmyly Rozm 58; Bo
takyem, którzy tey noczy odpoczyyayą v lozv,
rzeczono yest...: Byada vam! ib. 609; ~ tak i...,
eże, iż(e): Jacosmy czynyly rok myedzy panyą
Vbiscową taky, ysz pany Vbiscowa my<a)la
przywescz pana M icolaya... do Kolasscowicz
1420 Kościan nr 807; Esze Maczey taki Sandkem
(leg. z Sędkiem) tark ymal, esze kediby gemu
ne dal ostatka penądzi na swanthi Michał, tedi
straczil to, czo szadal 1423 ZapWarsz nr 56;
Takye to yyelebną (leg. wielebne) dzyeczyą
bądzye [z] v zyvoczye, yze ma bycz yyelkey
czczy Rozm 13; Thych (sc. panien) myalo bycz
v lyczbye dwanasczye a s takyem yylozenym,
yze tamo *bycz myely v czystosczy slvzycz bogv
ib. 15; ~ ta k i..., (a)by: Sluchal-ly ktho take
dzywy, by trze krolowe przyely od wychoda
sluncza k nemu 1442 R XIX 77; Dom, gen ia
chczo dzalacz bogu, taki ma bicz (talis esse
debet), abi po wszitkich kraynach bil myanowan
BZ I Par 22, 5; Szth<w>orzyczyel wszego
szthworzenya poszyczyl my takyey moczy, bych
morzyła ve *thnye y w noczy De morte w. 160;
Nye yesteszmy taczy, abychmy kogo nyevynnye
yąly y podały ssądzy Rozm 770.
2. 'następujący, zawierający niżej podaną treść,
sens, ąui seąuitur, ąui sententiam supra allatam
contineP: Tih slov <wykład z języ)ka lacinskego
v polsky iesc taky: Videle, praui, ocy moy
Kśw dv 5; Jako ya thakan ymal vmowan
s Falkem, kedybych yema szytho spasł..., tedi
myal bracz othe mye szytho za szitho 1427
ZapWarsz nr 275; Pyrwe czczenye... kv xangham praw... gest takye: Nye ma ganyebnee...
mnymano bicz Sul 6; Czestnyczi i slyachta...
taka vstawyenya vstawyli takym obiczayem:
Kthorikole wardanzen wstanye ot pan a...,
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pyancznaczczye groschi ma dacz Sul 94; Pytanayyedzyl, yze yass takyem yyelebnym y błogo*
lysczye nasz o prawo takymy szlowy (in haec
slayyonym dzyeczyąthkyem yczyeschyl (quod...
verba): Gdy mąszczyszną poymye zoną Orteos beatissima prole fecundasset) Rozm 14; Yze
Ossol 26, 2, sim. ib. 11, 1. 33, 4, Ort Mac 20.
Elzbyeta... porodzycz myala svoy plod y takye
34, etc.; Pytanye wasze gest takye (ąuaestio 5 starosczy bądacz (in aetate tam senili) ib. 52;
est): Kako... syne rany maya szwany bycz?
Bo v takych lyeczycb dzyeczyączych a v takye
OrtOssol 57, 3, sim. ib. 16, 3, Ort Mac 72, etc.;
mlodosczy takyem dostoyenstyem a taką czczyą
Ten czlowyek... przynyoszl taky lysth y wybyl osyyczon (tam maxima polleret ex yirtute,
sznanye (talem recognitionem et litteram attulit
in annis puerilibus ac tali iuyentute) ib. 143;
yerborum huiusmodi): Przyyaczelszky[e] pokłon 10 Ach mnye nądzney, byada mnye nyescząsney,
naprzód OrtOssol 100, 1, sim. OrtMac 136;
kto myą zbayyl takyego nayczyczyelya, takyego
Poszlal yesth k thobye cznego posła..., gyenze...
mystrza, takyey slothkosczy, takey syyatlosczy
przymovyl szye k thobye takym przymowyenym,
ib. 841; ~ Ty bog yschech bogow,... thy taky
dayancz zdrowye od boga Naw 52; W ych
y tako yyelyky, *sklyanasch szye przede mną?
krolyestyye były takye czyda (fiebant mirabilia 15 Rozm 536; ~ ~ ta k i..., iż(e): Ewangeliso,
quaedam) y znamyona yyelyka Rozm 72;
id est bonum anuncio, quale bonum, re vera,
Kto taką rzecz slyschal: Cztyrzy dny leżał
quo nihil est melius thako dobro, ysz nyczesz
ymarły v grobye a on y (leg. ji 'go5) skrzeszyl
lepschego XV med. SKJ V 262; Nyszlyby takye
ib. 584.
małe rzeczy (res ipsa tam parva)... były, ysz
3.
wyraz podkreślający, intensyfikujący zna20 ge mv noszono (pro moszono) oknem wrzyczycz
czenie wyrazu, któremu towarzyszy ' tak wielki,
OrtOssol 43, 1, sim. OrtMac 49; Weselczie sie...
tak niezwykły, tak piękny itd., tam magnus, tam
w powisszenyy czczi nassey, która taka iest,
singularis, tam pulcher, sim2 : Scd hec quid sunt
yze iey równy a nye masz na nyebye y na ziemi
inter tantos takim lydem (Jo 6, 9)? XV in.
M W 45a; Nathychmyast... syyatloscz yyelyka
R XXIV 72; Nam tante puritatis, thakey 25 Yesukrysta ogarnąla..., taką syyatloscz, yze
czystothi, fuit (sc. Maria), quod de ipsa filius
nyebo było yakoby blyskayącze Rozm 191;
dei yoluit naści XV med. SKJ V 273; Decnit
Bo taka mocz yest praydy,... yze nyeprzyaczyyeyirginem, quam deus ynigenito suo preparauit
j lye mvscha yą moyycz ib. 670, sim. ib. 681;
in matrem, tanta puritate c la ^ e taką czystosczo
j Bo tedy syyaty Pyotr byl v takym rospacz<eni>v,
yaznyecz XV med. ZabUPozn 127, sim. XV 30 ! yze... by szye byl obyeszyl ib. 699.
med. SKJ V 273; Gdi bidlyl w Ezebonye...
4.
*bliżej nieokreślony, bliżej nieznany, pewien,
za trsysta lyat, przecz w takem czasye (tanto
jakiś, ąuidam, ignotus5: Yacom ten lyst czetl
tempore) nyczegosz syo nye pokusyl o tem
y myal gy w ranku, na takyem yedwaby zawyenawrocenyy? BZ Jud 11, 26; Przeto nynye,
szony (pro zawyeszona), na szyelonem, pyepanye, ti gesz bog a mowylesz słudze twemv 35 czancz 1417 Kai nr 561; Thegodla *obyszszrzano
taka dobrodzeystwa (tanta beneficia) BZ I Par
ma bycz, aby sządza m yal... kazacz yolacz,
17, 26; Nye takey zoni (non est talis mulier)
ysze w thakem powyecze, myesczcza a dnya
na zemy w wezrzenyy, w krasye y w umisle
thakego (in tali districtu, loco et die) kszągy...
BZ Judith 11, 19; Vyeszyel szą, polszka korono,
bądą wyłożony Sul 78; Y rzeki geden na lewyci
ysz masz thakyego patrona, dostoynego Sta- 40 słowa taka (verba huiuscemodi), a drugy gynaka
nyslawa 1455—60 R XIX 110; Tot bona, gl.
BZ III Reg 22, 20; Mozely opyekaldnyk opyetot ytilitates takye dobroczy, furatur senium,
kanye opysczycz dla takyego nagabanyą (propter
gl. antiquitas, senectus 1466 R X X II14; O, iakiey
aliquod impedimentum)? OrtOssol 83, 2, sim.
czistoti wam bilo potrzeba ku godnemu sluzenyu
ib. 20, 1, OrtMac 112; Bo y czarnoxyaznyczy
takiey panyey! M W 50a; Gaudeant ergo pec- 45 martyy krzescha takymy slovy (quibusdam chacatores de tanto, z takyego, dono XV p. post.
racteribus) wyązyyącz lysty pod obye passche
GIDom 63; Cum cogitacio sola passionis coegit
Rozm 297; Ty yest taky, ow ovaky ib. 726;
te sic sudare gdysz szamo roszmyslenye przy~ Gallia, taka zemya XV p. pr. R XLVII 358;
pądzylo czyą kv thakyemy poczenyy krwawemu
Offyerowany bodo... vina cztwarta czoscz hyn,
XV p. post. Kalużn. 272; Tego tesz przerzeczo- 50 takey marki (quarta pars hin) BZ Ley 23, 13;
Okrvg yey oczy około zrzyenycze yakoby dronego cząsza, gdi ten rex bil w takem szmątky
y nądzi, biły tesz tres philosophowye XV ex.
gyego yaczyncta, takyego kamyenya, barva
MPKJ II 317, sim. Rozm 496; Tanta, takye,
Rozm 21; Schedl Iesus do Kapharnavm, do
enim fuit deyocio populi, quia sua yestimenta
takyego myasta ib. 216; Yze taka slava... po
exuerunt ca 1500 GIKazB I 37; Tocz vass bog... 55 *wschytkym Syry, thakyem królevstvye [...] ib.
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233; Przykład o drogyey margaryczye, takyem
kamyenyv ib. 342.
Takie 1. w zdaniu złożonym jest odpowiedni
kiem zdania podrzędnego: a. sposobowego ' w ten
sam sposób, tak samo, podobnie, eodem modo,
similiter : Yakosz osobne kaszdo persono
boghem y panem poznawacz krzescyansko
prawdo przyczysneny gesmy, take (/W, A/TT
110b : tako; trzy boghy y pany molwycz pospo
lita wara zakazvge (sicut... compellimur, ita ...
prohibemur) FI Ath 19; ~ b. okolicznikowego
stopnia i miary w zwrocie takie wiele 'tyle, tot9:
Takye (OrtMac 86: tako) wyele waszyly thy
lysszky y kubek, yako korczak OrtOssol 64, 3.
2. w związkach wewnątrz zdania dołącza na
stopniu równorzędności (często z towarzyszącym
spójnikiem a, i) część zdania, informując że jest
ona w tym rzędzie członem nie pierwszym, często
ostatnim, kompletującym, czasem nieoczekiwa
nym 'a też, i też, i tak samo, atcjue, etiam,
et eodem modo*: Genze bil oczyecz przebiwayoczym w stanyech a takye pastirzow (atąue
pastorum) i?Z Gen 4, 20; ~ Jakom wsząl
dzeszanczora scota... i takye dw konu 1420
AKPr VIII a 150, sim. 1420 Pyzdr nr 632;
N am ... czoszcz nyekthoro... d[y]acz raczy
sz twymy szwothimy apposztholmy y thakye
(Msza IV. VIII: y tesch, I. III. VII: y) moczyennyky ac martyribus ca 1431 Msza XII s. 220,
sim. ib. s. 214; Z radi... xandza laroslaw a...
y thake (Dział 2: y tesz) prelathow (necnon
praelatorum), wogewod... prawaszmi yczynili
Sul 6; L ota... ze wszym nabitkyem pobrał,
*zono i takye ludzy (mulieres quoque et populum) BZ Gen 14, 16; Apostolowe nebeske
y take zyemske ku bozey chwale wzywayo
Pul 148 arg., sim. Rozm 63; ~ Nye poząd<a)i
szoni blisznego any thake (Dek I 7: any thakesz)
rzeczy iego Dek I 6. 3.
3. występując (samo lub z towarzyszącym
spójnikiem i, a) w drugim lub dalszym zdaniu
równorzędnym informuje, że następujące verbum
lub nomen ma swój odpowiednik w poprzedza
jącym tekście, że ich sytuacja treściowa jest
podobna, że zachodzi jakiś paralelizm; między
zdaniami zachodzi stosunek: a. łączny 7, a,
a też, również, nadto, oprócz tego, et, atąue,
ąuoąue, super, praeterea : w połączeniach a takie,
i takie: O thym, yzesz my pysal, abych k tobye
przyschedl a takye abych czye vzdrovyl...,
masz yyedzyecz Rozm 228; Krezy wschytky...
a takye vzdrov (u t... baptizaret necnon...
curaret) króla Abagara ib. 229; Yze myal ydz...
mąky czyrpyecz... a takye yze ma vbyt bycz
(quia oporteret eum ... pati... et occidi Mat

16, 21) ib. 364; ~ W moyem roszymye pythalem
y thakye w pyszmye czythalem 1453 R XXV
213; ~ ~ Take ten gisti Yassek ma dacz
swemu sinowczu... czessicz (leg. dziesięć)
grziwen płatu... Take ten gisti lassek *zobical
so yest, esz ma za to prawicz XV in. Maik 118;
Thym ... <myasto> ochlodzyenya... <aby odpusczyl)... Nam t[y]akye (Msza IV: takyesch,
III. VI—VIII. XIV: tesz) grzesznym szlugam
twoym ... czoszcz... d[y]acz raczy, nobis quoque... donare digneris, sz twymy szwothimy
apposztholmy ca 1431 Msza XII s. 218; Wstawyami, abi geden w krakowskey a drvgy
w sząndomirskey zemyach sandzee naszy
ymyany... Thakye, abi woyewodi w pewney
lyczbye swogych sandzy myely doszicz, wstawyami (item ... statuimus) Sul 24; Czy, gisch
płaczą *przetluzenya tego bita, bądą yczyescheny
wibawyenim... Czy takye, gisch są w żeli
boyaszny potąpyenya, badą yczyescheny sbawyenym XV med. R XXII 238, sim. ib. 248;
Any yego yczynyla (7c. krew Jesukrysta)...
kyedy lyenyyym... Takye to przyrodzyenye,
ktoresch szye znamyenyye kolera, nygdy go
nye yczynyla gnyeylyyem Rozm 157; ~ a takie
'a także, et etiam : Stała sso umowa *meczi
*Jassekem a *meczo... G erantem ..., esz so
umówili, es *to czo szo *zastowilo swemu
striowi trzi kmecze... A take ten gisti Jassek
ma mu dacz yeczni pocoy... o wsithky rzeczi
XV in. Maik 118; Oczyecz twoy nam przy
kazał..., abichom tobye ta to słowa powyedzeli
proszocz, abi zapomnyal sgrzeszenya braczyey
tw ich... A mi takye prószymy (nos quoque
oramus), abi... odpuszczyl nam to nyesprawyedlywoszcz BZ Gen 50, 17, sim. Rozm 311;
~ b. wynikowy 'więc, tedy, zatem, przeto, dla
tego, ergo, itaąue, igitur, propterea : Wyesznycze
posczygacz slodzeya othmowily szą, a thakosz
N agod... konya straczil. My thake (Dział 28:
zatym) w thakey przythezi wykładamy (nos
itaque... declaramus)... wyesznysze ky zaplacenyy... konya... Nagodowy bicz skazane
Sul 39, sim. ib. 34. 35. 36, etc.; ~ c. przeciw
stawny 'ale też, natomiast, zaś, jednak, sed
etiam, at, autem, tamen : Wstawyami, abi po
zwani o ... grzesznee yczynky powynny biły
othpowyedacz m ymo... zachoczczow... myanowanye... W dzedzynnich thakye zzalobaach (i n
hereditariisvero... quaestionibus)..., przes pozwanee... myanowany zachoczcze... skazalyzmi,
aby... pozwany... za przekonanee były ymyaany
Sul 28; ~ w połączeniu a takie i : Sed et mulieres
quedam, a take y newesti nectore, ex nostris
terruerunt nos (Luc 24, 22) ca 1425 EwKReg 42;
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~ d. rozłączny w połączeniu albo takie falbo
też, aut etiam : Patrzsze a srozumyesch, czemu
syą ludze ludźmi sromayą albo takye czemu syą
ludze omowi ląkayą XV med. R XXII 247;
~ e. nawiązania 'również, także, nawet, ąuoąue,
etiam : Aby mnę ne zapomynala, barzoczem
thwey mylosczy poczonl proszycz..., a ya thake
slubuyo thwey mylosczy ne zapomynacz ca 1428
P F I 481, ri/w. XV med. F XXII 238; Przeto
k temu przissedl {sc. pan Jesus Krystus), abi
mi takye... tey to nauky syą dzyerszeli XV med.
R XXII 234; Ktocole nye ma zalosczi grzechów,
ten takye nye ma tey lacznosczy ib. 239, sim.
ib. 238; Potem Abimelech zawołał takye Abra
hama (vocavit autem ... etiam Abraham) BZ
Gen 20, 9; Przyschedl myły Iesus... v tą zyemye,
którą zvano Iuda, takye żydowska zyemya,
alye ossobna wloscz kromya Ierusalem Rozm
239; Svyąty Y<a)n Krzczy<ci)el ten tamo takye
krzczyl ib. ; Thv vyecz poschedl {sc. Jesus)...
na górą olyvną... a yego zvolenyczy za nym
sly takye (secuti sunt autem illum et discipuli
Luc 22, 39) ib. 582, sim. ib. 460. 752; ~ Cumąue
venisset populus..., yenerunt et, przyslasta
y take, duo presbiteri (Dan 13, 28) XV p. pr.
SKJ I 311.
Takiej I. dołącza na stopniu równorzędności
część zdania lub zdanie, informując że jest ona
w tym rzędzie członem ostatnim, kompletującym,
czasem nieoczekiwanym 'i, i też, nadto, et,
et etiam, praeterea : W them ukazowal swoy
welky szmothek y thakey swey myley mathky
1451 MacDod 105; Poczynaya szye trzeczye
kxyagy tey ysney vyelebney dzyevycze Maryey
a takyey o skutczech syna yey (de v ita... Mariae
et de gestis filii eius) Rozm 172; Które (sc. panie)
ssą yemv sluzyly a takyey davaly potrzeby
podług ych moczy ib. 322.
2. nawiązuje zdanie nadrzędne do podrzędnego
'to, więc, itaąue’: Ysze... Pyotr za tho palczow
vczącze... dosziczvczinycnya ządal, my thakey
w thakey przithczy thego tho Pyotra... skaza
liśmy prziszącz (quia... petebat, nos itaąue...
pronuntiamus iuraturum), yako... cztirzech
palczow wczącze myal oth lana Sul 40.
Takież 1. określa sposób czynności łub stanu
'podobnie, tak samo, w ten sam sposób, tak
właśnie, similiter, eodem modo, hoc modo ąuidem :
Gdis szo on (sc. wąż) che odmlodzycz, tedycz
vocz o n ... staro skoro szeme. A takes my
sdruczmy szebe {leg. z siebie) staro skoro,
tocz gest stare grzechy Gn 172b, sim. ib. 14b.
173a, gn gl. 157a; Accidit autem, ut sacerdos
ąuidam ... preteriit. Similiter, takesz {Rozm 332:
takyesz y), et Leuita... pertransiit (Luc 10, 32)

XV in. R XXIV 75, sim. Gloger, 1484 Reg 720;
Iterum exit... et fecit similiter y wczynil thakesz
(Mat 20, 5) ca 1420 R XXIV 83, sim. ib. 82,
Rozm 393; Yensze *przettyn nyszly czyrpyal,
wsząl chleeb..., przeszegnal... Takesz {Msza V :
thakymsze obiczayem), gdysz wecz<e)rzaal
yest (simili modo postąuam coenatum est),
wsząw y ten... kelych... przesz<e)gnaal 1424
Msza III s. 57, sim. IV. VI—VIII. XIV, sim.
Rozm 542; Nyewyasta m ązzatha... w dzeszancz
lyath rzecz (m a) począcz... Wdowa thakeesz
w szesczi lyath rzecz pocznye (vidua... simi
liter... inchoabit) Sul 12, sim. ib. 44, etc.;
Uczynyl gest dzerszadlo modrey barwi na krayu
oponi gedney na obu boku a na krayu oponi
drugey takyesz (in ora cortinae alterius similiter)
BZ Ex 36, 11, sim. ib. Num 35, 17; Wzpomynaycye na M oyszesa..., gen Amalach... pobył.
Takez porazeny bodo (sic erunt) wszitci nyeprzyiacyele israhelsci BZ Judith 4, 14, sim. ib.
8, 23, EwZam 305; Wysznaly ktho ten vczynek..., tego maya takyesz... oszandzycz (simi
liter iudicari debent) OrtOssol 71, 3, sim.
Ort Mac 96, sim. 1491 RKJŁ VII 57; Pyrworodnego s szwych dzeczy mnye dasz. Y yczynysz
takyesz z wolmy y z owczamy (de bobus
quoque... similiter facies Ex 22, 30) X V p. post.
Kałużn 286, sim. Rozm 489, etc.; Potem posiał
ynych sług vyaczey nysz pyryych a ony tesz
takyesch ym yczynyly (fecerunt illis similiter
Mat 21, 36) Rozm 410; Kyedy vazą {leg. węża)
byyą, thedy vyda sve... czyalo a gloyą skryye.
Takyesch myły Kristus, kyedy... byczo w an...,
nathychmyasth skrył sva glovą ib. 602, sim. ib.
264. 343, etc.
2. określa ilość czegoś przez odesłanie do
innej dokładniej określonej ilości 'tyle samo,
tyleż, totidem : Yako pan Jura winowat my
szedm grzywen y sescz groszy, sin takez 1411
Pozn nr 842; Bo movy D avyd..., yze każdy
czloyyek ma w sobye szyedmdzyeszyat cztyrzystha y dva czlonky a ve mnye yest ych
takyesch Rozm 501; Bo yako movyą *mystrovye
przyrodzenya, yze v kazdem czloyyecze czthyrzysta schesczdzyessyath y dvoye kosczy a takyez
ych zlyczono v myłem Iesuszye ib. 819.
3. w zdaniu złożonym jest odpowiednikiem
zdania (lub okolicznika) sposobowego porów
nawczego 'podobnie, tak samo, w ten sam sposób,
similiter, eodem modo : Allecz ga tho thobe
szaprafdo pouedam, ysze thy takesz na kryszu
musisz vmrzecz, gakoczesm ga vmarl byl
Gn 177b, sim. ib. 14b; Yako gest otkarmeno
nad maczerzo swogo, takesch (sicut..., ita)
otplata <w> dvszy mogey FI 130, 4, sim. FI
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i Puł Ath 13, BZ Neh 5, 5, etc.\ Iakos iest
vcinil, takes ma bicz gemv (sicut fecit, sic fiet ei)
BZ Lev 24, 19, sim. ib. Jos 1, 5. 23, 15; Gdysz
y ty to (sc. narody) podda wam, takyesz vczinicze gim, iakozem przikazal wam (similiter
facietis eis, sicut praecepi vobis) BZ Deut 31, 5;
lako twoy myecz yczinyl szoni przes dzecy,
takesz (sicut..., sic) myedzi szonamy bodze
macz twa BZ I Reg 15, 33, sim. ib. Num 14,
28, etc.; Podlvg tego yako bog wschechmogaczy
okraszyl yą,... takyesch (sicut..., sic) ya
przyrodzona nadobnosczyą okraszyl Rozm 20;
Boczyem dal vam przykład, aby yakom ya vam
yczynyll, yschbyszczye y vy takyesch (quemadm odum ..., ita Jo 13, 15)... yczynyly ib.
539, sim. ib. 40. 47, etc.;~ Aby yyedzeli, ze
iakozem byl z Moyzesem, takyezem y (sicut...,
ita et) s tobo BZ Jos 3, 7, sim. ib. Num 15, 21.
Jos 2, 12; lako bogowye gynych narodow nye
mogły wizwolycz lyvda swego z moci mey,
takesz y (sicut..., sic et) bog Ezechiaszów nye
bodze mocz wizwolycz BZ II Par 32, 17, sim.
Rozm 259. 277. 567.
4. w połączeniach takież... jako (i), takież
i łączy równorzędne człony zdania 7 ... /, za
równo ... ja k , e t... et, tam ... quam, ita ... u P :
Iedno przikazanye y sod bodze takyesz wam
iako gosczem w zemi (tam vobis quam adyenis
terrae) B Z Num 15, 15, sim. ib. 35, 15; Takesz
małego iako wyelikyego przesliscze (ita parvum
audietis ut magnum) B Z Deut 1, 17; Ksyoszota
gego, czsosz biły... slyybyly, ofyerowaly a takesz
lyvdu iako kapłanom a nauczonim (tam populo
quam sacerdotibus et Leyitis) B Z II Par 35, 8,
sim. ib. 31, 2; ~ Potem syo pokorzil panu,
przeto isze bil powiszil syercza swego a takesz
on iako y przebiwacze (tam ipse quam habitatores) ierusalemsczi B Z II Par 32, 26.
5. w związkach wewnątrz zdania dołącza na
stopniu równorzędności (często z towarzyszącym
spójnikiem i, a) część zdania, informując że jest
ona w tym rzędzie członem ostatnim, kompletu
jącym, czasem nieoczekiwanym 7*, i też, nadto,
et, et etiam, praeterea : Modlytwa gego y vsliszenye, wszitki grzechi a potopa, takez myesczcza (loca etiam )..., popysano wszitko w mowyenyy Ozay B Z II Par 33, 19; Nye była
(sc. szyja) barzo czyenka a takyesch nye myascha, takyesch nye krotka (neque nimis spissum,
neque breve) any barzo długa Rozm 152;
~ w połączeniach a takież (i), ani takież,
i takież *a też, i też, i tak samo, et etiam,
et eodem modo \ Vstawyamy, aby oczczecz sza
slego syna a thakesz zaszą syn prze oczcza
(et e conyerso) nye czirzpyal Sul 69; Bo zwaczcze
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traczą gymyenye a czischi go nabiwayą, a ta
kyesch zyemyą, gey schukayą, tho gest nyebyeską XV med. R XXII 237; Dały gemu
chleba pogescz... a takesz nyemali ylomek (sed
et fragmen) fygow B Z I Reg 30, 12, sim. ib.
Gen 7, 3. Num 13, 20; Modlyą szye thobye prze th o ... drzewo szwyathego krzyza...
a thakyez przez zaszluga yyelyebney dzyeyycze
mathky yego Naw 141; Yego mądrosczy
wschysczy szye dzyyyly y yego pytanyy a ta
kyesch povyedanyv Rozm 144; Polyczky yego
były nye tłuste a takyesch nye czyenkye (non
fuerunt carnosae nec tumentes, nec maxillae
tenues) ib. 150; ~ Zgromadził wszitek Israhel
do Ierusalema... a takesz y sini (necnon et
filios) Aaronowi a koscyelne slugy B Z I Par
15, 4; ~ Nye pozaday zony błisszego any
thakesz (Dek 1 6. 3: thake) rzeczy gyego Dek 1 7;
Any ceszarz, any papyesz, any wsz<y>thko
kaplanyszthwo takyesz... nye mógł roszdrzecz
nycht ranky gyemv Aleksy w. 224; Nye było
slovo yego przemyenyayącze, nye okropne any
takyesz przykre (nec fuit mutabilis, nec procax,
neque dura) Rozm 151; ~ Na tern tho svecze
mało takich kaplanof nadze y takesz kasznodzegecz Gn 11 b, sim. ib. 181 b, Rozm 13, etc.;
Przymuioc wszitci swe mosze, gisz wchodziły...,
y ti takesz (cum his), gysz wichodzily B Z IV
Reg 11, 9, sim. ib. Gen 27, 40. II Par 33, 8;
Stoycz sza mało papyesz y nalysszy szebrak
takyesz De morte w. 403; Którym obyczayem
braczia... mayą byczi bronyeny y takyez gych
przyvileye 1484 Reg 716; My przyszangamy
bogu y *takeysz naszym panom radczam po
słuszny bycz XV p. post. Zab 539; Górze
bądzye zonam v ony dny płód nosączym
y takyesch sve dzyatky chovayączym (et nutrientibus Mat 24, 19) Rozm 482, sim. ib. 703.
6.
występując (samo lub z towarzyszącym
spójnikiem i, a, ale,) w drugim lub dalszym
zdaniu równorzędnym informuje, że następujące
verbum lub nomen ma swój odpowiednik w po
przedzającym tekście, że ich sytuacja treściowa
jest podobna, że zachodzi jakiś paralelizm;
między zdaniami zachodzi stosunek: a. łączny
7, a, a też, również, nadto, oprócz tego, et,
atąue, ąuoąue, super, praeterea : Wzow y tesch
ten czysty swanthy kyelich..., takyesch {Msza
XII: thesz, I. VIII: y thesz, III. VI. VII. XIV:
poteem) thobye dzanko czynocz (item tibi
gratias agens) przeszegnal 1426 Msza IV s. 314;
Dal mu bog m yloscz..., takesz mu dal mocz
(et dedit illi potestatem) BZ Tob 1, 14; Głuchem
słuch vroczyl..., takyesch nyemem movą vroczyl
Rozm 216; ~ w połączeniach a takież, i takież
13
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*a także, i także, a nadto, e/ etiam, et praeterea :
Pobrały S0 wszitko korzyszcz Sodomskich
a Gomorskich... a takyesz Lotha (necnon
et L ot)... wszoly BZ Gen 14, 12, sim. ib. 32, 18;
A wszakom czya, szynku myły, w szwem
szerczu noszyla a thakyesz thobye yyernye
szluzyla XV p. post. R XIX 48; Povyedzyal
ym o svoym vroczenyv... a yal ym takyesch
dzyekoyacz Rozm 117, sim. ib. 156. 243. 390;
Dal ym mocz, aby sle dvchy vypądzaly s ludzy
a takyesz aby vzdravyaly (u t... eicerent... et
curarent)... yschytky nyemoczy ib. 202, sim.
ib. 216. 231. 796; ~ *Dagny chwało naszemy
panv... proszocz go, abi szo on nad namy
smiloual y takesz nasze grechy othpusczyl nam
Gn 11 a, sim. ib. 179a; W moyem rozymyc
pythalem y thakyesz w pyszmye czythalem 1453
R XXV 213, sim. XV p. post. R XIX 58;
A nadto y ołtarz... spałyI y starł <w> proch
y posyekl takesz (succenditąue etiam) pasyeko
B Z IV Reg 23, 15, sim. ib. Num 36, 2. 11 Par
29, 22; Kazymyrz... nye ma gego (sc. interdykta) bycz poslvszen any Kleparz, y takyesz
Cracow owych myast klątwy nye ma bycz
poslyszen (et e converso) Dział 5, sim. Sul 5;
Przez tą (sc. dziewicę) ma bycz zbayyon wschystek svyath y takyesch wschystky kory anyelszkye... mayą bycz napelnyony (salyabit e t...
restaurabit) Rozm 7, sim. ib. 538; ~ z odcieniem
przyczynowości: Odyczcze s possrzotka wyelikosczi tey to, takesz ivsz zagladzo ge (etiam
nunc delebo eos) BZ Num 16, 45; ~ ~ T ym ...
myesczcze ochlodzenya... aby d al... Naam
takyesch (Msza XII: t[y]akye, III. VI—VIII.
XIV: tesz) grzeschnym slugam... thoyarzyschthwa darovacz raczy (nobis quoque... donare digneris) sz thwymy... zwolenyky 1426
Msza IV s. 315; Wyrzuczyl gest proot A aron...
Zawoła farao motrczow a czarownykow... Rzuczyly takyesz (proieceruntque) kaszdy prooty
swe B Z Ex 7, 12, sim. ib. Tob 4, 13. 21; Nye
mogl daley slova przemovycz od yyelykyego
placzv... Takyez od yyelykey zalosczy... zaprzyszyagl szye nye yescz any pycz Rozm 700,
sim. ib. 597. 806; ~ w połączeniach a takież (i),
i takież, takież i: Ne tegodla Maria Magdolana
gest szo ona bila grecha dopuściła, isbichom
szo my gych tesze dopuściły, alle... ise... macz
go on (jc. człowiek)... f pokucze nasladouacz...
A takes szo thy, greszniy clouecze, ne oddalag
k milemv Xpoui nafrocicz Gn 14b, sim. Rozm
455; Porodziła gest wyoczssa syna... A takyesz
mlodssa porodzyla syna (minor quoque peperit
filium) BZ Gen 19, 38, sim. ib. Lev 8, 33.
I Reg 30, 5. III Reg 22, 47, etc.; Tern poru-
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schyly... lyvd, yze vschysczy pochvataly szyć
svych (leg. z swych) loz... A takyez kyedy
yyedzyon myły Cristus przez myasto zyyązany,
pochvaczyly sze ze sna Rozm 663; ~ Wszitki
koscyoli modlebne... zatracyl Iozyas... A ta
kesz y ti, z gichsze brzucha zly duchowye
prorokuio, a czarownyki... zatracyl (sed et pythones... abstulit) B Z IV Reg 23, 24; ~ Kyedyby goscz gosczyowy zakład... zastawyl...
Y takyesz (et etiam) sz gospodarzem gdyby
szye takyesz przygodzylo, czo mayą s thym
zakładem czynycz? OrtOssol 69, 3, sim. Ort Mac
92; ~ Nyeyyasta kyedy ma porodzycz syoy
płód, yyelyky smatek m a... Takyesch y vy
zapraydą bądzyeczye smątek myecz (et vos
igitur nunc quidem tristitiam habetis Jo 16, 22)
Rozm 573, sim. ib. 811; ~ b. w połączeniu '
a takież wynikowy ewięc, a więc, przeto, ergo,
itaąue, igitur : Tho ystawyenye oprawyono gest
yiszszey..., a thakesz thy ostało nyepotrzebne
Sul 68, sim. ib. 53. 67. 72; ~ c. w połączeniach
a (zasię) takież, ale (wszakoż) takież przeciw
stawny *a jednak, a mimo to, attamen, nihilominus\* Przeto iszem cyo powiszil... a posadziłem
cyo wodzem ..., a tisz takesz chodził (tu autem
ambulasti) po drodze Geroboamowe..., yczinyo
dom twoy iako dom Geroboamow BZ III Reg
16, 2, sim. Rozm 396; Yze szyyąty Yan yyele
opusczyl yypysanya ymączenya bożego, czo
yny trzey evanyelysczy napelnyly, a takyez
[a takyesch] czo ony opusczyly, tho syyąthy
Yan napelnyl Rozm 790, sim. ib. 630; ~ Tedi
Dauid wstaw s tego myast a y szedł precz,
a Ionatas zasyo takesz (sed et) do miy<a)sta
BZ I Reg 20, 43; ~ Palyly sini swe... bogom
sefarnayczskim, ale takesz (et nihilominus) pana
boga czcyly BZ IV Reg 17, 32; ~ Przeto bały
syo cy iscy lyvdze boga, ale wszakosz takesz
y (sed nihilominus et) swim modlam syo klanyaly BZ IV Reg 17, 41; ~ 'ale, zaś, natomiast,
sed, autem, a f : Take ten gisti Yassek ma dacz
swemu sinowczu... *czessicz grziwen płatu...
Takes *eszbichow usrzeli, *eszbo szo nerowno
swim szinowczem opekal, *tedismo wlodni
wszocz *zasszi to giste hymene XV in. Maik 118,
sim. OrtOssol 69, 1; ~ w połączeniu a takież:
Wam przikazuio, abi ode wszech kapłanów...
nyszadney byernye... od nych pozodaly... A ti
takez, Ezdraszu,... vstaw (tu autem ... constitue)
sodze BZ II Esdr 8, 26, sim. ib. I Par 23, 14;
Zaly gesz ti lepsze nysz Alexandria maiocz
wyele lyydzi pod sobo?... A takesz y ono
samo (sed et ipsa) wyedzono... do ioczstwa
BZ Nah 3, 10; ~ d. nawiązania ' również, także,
nawet, etiam, ąuoąue, quin : A prestho *ny

TAKIEŻ

TAKIŹ

greszny, chemly takesz bycz thamo pouiszeniy,
tego my szamy *szobo dostathcicz ne moszemy
Gn 12 a, sim. XV in. R XXIV 72; Zabyącz
klvszą... trzy grzywny zaplaczycz ma, ale
szrzepcza zabyw, trzy grzywni thakesz (Dział 57:
tesz) Sul 58; Pakli pyrwego roku prawu stacz
bi nye mogl, tedi do wthorego roku, paklibi
takyesz wthorego roku staacz nye mogl, tedi
do trzeczyego ro k u ... yemu ro k ... ma bicz
sdan Sul 85; Proszo czyo, myli otczye, day my
takyesz (mihi quoque) pozegnanye BZ Gen
27, 38, sim. ib. 13, 16. 32, 20, etc.; Ale bodze
myedzi wami iako bidloczy a milvycze gy...,
boszcze y vi bili takyesz (fuistis enim et vos)
przichodnye w zemi egipskey BZ Lev 19, 34,
sim. ib. III Reg 14, 23, etc.; Gdzye stały albo
szyedzyely, to on {sc. obłok) takyesch nad nymy
stal (illis quoque stantibus super eos stabat)
Rozm 87, sim. ib. 8; ~ Rzeki pan: Takesz
ludo zagladzo od twarzi mey (etiam Iudam
auferam a facie mea), iakom zarzucyl Israhela
BZ IV Reg 23, 27, sim. ib. I Par 17, 17, etc.;
~ takież i: Seymye wyadro s pleczu y dala
gemu pycz, a on syo napyl. Y rzecze gemv:
Takyesz y twogim *wyelblodom naczyrpno
(quin et camelis tuis hauriam aquam) BZ
Gen 24, 19, sim. ib. Judith 6, 13; Pozegnay
takyesz y mnye (etiam et mihi), oczce moy
BZ Gen 27, 34, sim. ib. I Par 19, 15; To gdi
vzrzal odzenyec gego, ysze Saul vmarl, rzucyl
syo takesz y sam (irruit etiam ipse) na swoy
myecz y vmarl gest BZ I Par 10, 5.
Takieżci 1. w zdaniu pojedynczym wskazuje
na sposób czynności lub stanu 'w ten sam sposób,
tak samo, podobnie, eodem modo, similiter :
Gdisczy szo kthorenw kroleyy... szin narodzy,
tedicz V0cz... posly beszo a tho orodze ony
pouedag0cz, ysci sz0 gest bil kroleuicz narodzyl.
A takesczy sv0czy angely szocz tho ony biły
vczyniily Gn la , sim. ib. llb . 14b. 173b; Gdis
szo sz naszim neprzygaczelem... chemy valczycz, tedy vocz mamy szebe {leg. z siebie)
odzene sdrzucicz... A takesczy swothy Bartholomeg gest on tho byl vczynil Gn 173a, sim. ib.
172b. 180a; Takescy Xc svotego Gana nad
ginsze appostoli sv0the gestcy gy on vocze
miloual byl Gn 180a, sim. Gn gl. 70a.
2. w zdaniu złożonym jest odpowiednikiem zda
nia sposobowego 'tak samo. podobnie (jak), eodem
modo, similiter (atque/ : Presto svoty Potr
gestcy on moko cirpal byl, ysze gakocz smercz
y tesze moka sv0tego Potrą gestcy szo ona
była mocze miłego Xpa pryrofnala, takescy by
fsythcy prelacy melibycho ony strogich thy to
dobre ycinky syotego Potrą Gn 178 a.

Takiż fo rm y : n. sg. m. takiż FI i Pul Ath 7,
Sul 90, Rozm 368; /. takaż Sul 46, BZ Num
35, 5; ~ g. sg. neutr. takiegoż 1484 Reg 709;
~ d. sg. m. takiemuż B Z Ex 21, 31; ~ ac. sg. m.
takiż Sul 90; / . takąż 1449 R XXV 166, Sul
42. 46, etc.; neutr. takież Sul 9. 45. 50, etc.;
~ i. sg. m. takimże XV med. Msza V s. 261;
takiemże ca 1431 Msza XII s. 216; ~ ac.pl. m.
takież XV p. pr. GIJag 92, Rozm 247; /. takież
OrtOssol 42, 4.
Z n a c ze n ie : 'tego rodzaju ( wielkości, jako
ści itp.) jak ten, o którym była lub będzie mowa
w sąsiednim kontekście, jak wynika z opisanej
sytuacji, talis (magnitudine, ąualitate, sim.),
ąualis supra vel infra describitur, huiusmodi :
W takwz {leg. takąż, SKJ I 112: v/ thaką)
w pokvsza (considerans teipsum ne et tu tenteris, gl. id est in simile cadas Gal 6, 1) 1449
R XXV 166; Acz ktho w sządze... przecywko
<sąprzowi>... polozyl żałobą, szamperzs tam
giste o drygą rzecz thakąsz alybo równą (super
alia quaestione simili)... zalowacz nye bąndze
mocz Sul 42, sim. ib. 46. 49; Nath tho wszdy
gynsza thakasz wyna (alia similis poena)... nam
szą dostacz ma Sul 46; G dibi... chłop...
takisch gwałt (consimilem yiolentiam) yczinicz
bi smyal slyachczyancze, tedi nye ma bicz
gynąn yynąn karan, yeno głowi sczyanczym
Sul 90; Aczbi zaprawdą takisch gwałt (consimilis yiolentia) nyektorey pannye... od nyektorego slyachczycza... sstalbi syąn ib.; Acceperunt et ipsi singulos denarios thakesz penodze (Mat 20, 10) XV p. pr. GIJag 92; Thakymsze {Msza X II: thakyemsze) obiczayem
(simili modo), kyedysz wyeczerzal <yest, wszyaw
y then... kyelych w ... raczę swogy... poszegnal)
XV med. Msza V s. 261; Pakly wypłat00
poloszyl nayn {sc. na pana), da za duszo swoo,
czsoszkoly by poszodano bilo. A syna... aczbi
rogem uderzył (sc. woł), takyemusz szodu
(simili sententiae) bodze poddan BZ Ex 21, 31;
Któreś {sc. przedmieście)... na tisyocz craczayow
syo rosczognye... A k morzy... takas myara
(eadem mensura) bodze BZ Num 35, 5; Gęstły
ten syn przedthym ozalowan o takyesz {OrtMac 49: o thakye) rzeczy..., takyenw nye może
pomagacz przysząncz oczecz OrtOssol 42, 4;
Tedy na tho woyth pytał o prawo a takyesz
przyszasznyczy wyrzekły prawo ib. 56, 1, sim.
Ort Mac 70; Syostry mayą tez chodzyczi w ssvknyach... thalcyegoz tho svkna (de huiusmodi
humili panno) yako braczya 1484 Reg 709;
~ Drudzy... myenyly, yszby na czasz yczynyl
smyertelne {sc. Jesus ciało), a yyecz yako by<ł>
s przyrodzenya, takye szye ykazal, y mynya,
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yszby szye takysz zvolyenykom dal na vyeczerzy
(talem ... se dedit discipulis in coena) Rozm 368;
~ ~ jaki(ż)..., takiż: Yaky oczecz, taky syn,
takysz (M W 109a: taky) sw0ty duch (ąualis
pater, talis filius, talis spiritus sanctus) FI Ath 7,
sim. Pul; Iak00sz oganil sromot0, tak00sz
cirzpyecz przip0dzon b0dze (ąualem inflixerit
maculam, talem sustinere cogetur) BZ Lev
24, 20; ~ tak iż..., który: Bo oczyecz takyesch
schuka, którzy by szye modlyly yemv (pater
tales ąuaerit, qui adorent eum Jo 4, 23) Rozm
247; ~ w użyciu rzeczownikowym takież 'to
samo, idem: Vsta\vyami, ysz... porodzyczele
nye bądą wynowaczy... kv... zaplaczenyy pyenądzi... A takesz mowymi (idem dicimus)
o Szydzech, gdiby pożyczyli pyenyądzy Sul 45,
sim. ib. 9. 50, Dział 39; A thakesz czvgemy
(idem sentimus, Dział 53: tosz tesz chczemy)
o dzewkach szlachczyczow Sul 57; On przyschedl
do drugyego y rzeki yemv takyesch (dixit similiter Mat 21, 30) Rozm 454.
Tako
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III. p a r ty k u ła
wzmacnia część zdania *również, także,
etiam, q u o q u e ....................................... 109
I. p r z y s łó w e k z a im k o w y w s k a z u ją c y :
A. w zdaniu pojedynczym: 1. wskazuje na sposób
czynności, .ytaww lub właściwości 'w ten sposób,
w taki sposób, tak, /joc modo, i t d : a. bezpośred
nio: aa. przy czasownikach: Ktoricz clouek thy
to dary gest straczil, szukagsze gych inylosczyue..., a tako vocz ge thy nadzesz
172a;
Wszistco, czsocoli vczini (sc. błogosławiony
mąż), przespeie. Ne taco nemilosciwi, ne taco
(non sic impii, non sic) FI 1, 5, sim. Pul, s/w.
Rozm 558; Ktosz chcze przeto zbawon bycz,
tako o troyczy rozvmey (ita ... sentiat) FI Ath 26,
sim. Pul, M W 112a; Istum terminum astitit
sprawne, ysz bil thako smowon medzi gimy
1416 Kościan nr 592, sim. 1429 ZapWarsz
nr 251, OrtOssol 48, 3; Pital sandza percze:
Tacoli zalovano? Ac ipse dixit: Yaco prza
vzdana 1424 KsMaz II nr 227, sim. Sul 49, etc.;
Amen tako day albo stan szo ca 1431 Msza
XII s. 222, sim. ib. 223; W yną... zaplaczicz
ma thako pozwanemy Sul 9, sim. ib. 16, etc.;
Falek... wsząl gemv tako spyączemv (taliter
dormienti) myecz Sul 44, sim. ib. 42; Otpowyedzal k nyemu bog: Nye tako bodze (nequaquam ita flet) BZ Gen 4, 15, sim. ib. 23, 11, etc.;
Rzecze Agag: Tako prawye gorzka szmyercz
rozlocza (sicine separat amara mors) ? BZ I Reg
15, 32; Thedy tho m oże... woyth zalowacz,
przetho aby tha głowa thako przesz prawa ny
przeszła OrtMac 61, sim. OrtOssol 32, 2.
3, etc.; Tedy ona szam a... przyszacz może,
jsz gey tako wyele wyanowano, yako ona
myeny, a tako wyacz dobywszy może vczynycz..., czo chcze ib. 85, 3; Ysze od dawnych
czasów... rzeczy... rozmagycze sądzą, temv ta
rzecz tako a gynszenw tasz rzecz gynako Dział 6;
Czemv szya thako sz rzeczy yczekasz? De morte
w. 252; Nye mow gyemv: Thako massz yczynycz,
ale rzekny: Thako my szye wydzy XV p. post.
R I s. XLIII; Trzy krocz movyą: Agnus dei,
yakoby tako: Baranky boży Rozm 201; Nasul
thego ystnego kamyenya ostrego v boty y chodzyl tako aze do szmyerczy ib. 236, sim. ib.
731, etc.; Przetoz slovo: Vschelky, który yest
s pravdy, mamy tako rozymyecz, czvsch podług
mylosczy boskey ib. 785; ~ tako iste, tako
iście etak właśnie, ita quidem : Tedy myszy
powod w themsze szandze szamoszyodm o ten
dług przyszancz a tako gyste (OrtMac 104:
tako gyscze) OrtOssol 77, 1; Tedy tako yste
obroczyyschy gy brzuchem y począly bycz
pągamy Rozm 821; ~ tako rzekący, tako rze

czony ' tak zwany, o takim imieniu, nazwie, qui
hoc nomine appellatuF: Kthoro thobye obyatho
dal... wyrzchny kapłan, thako rzekoczy (Msza
VIII: thako rzyeczony) <Melchisedech> 1426
Msza IV s. 315, sim. VI. XIV; Zastawyamy
dzedzini nasszc... *dzesszincz, *czuchsz [...]
tako rzekocze yidelicet Galowo, Pamothkouo
sic dictas ca 1428 PF I 481; Z nychsze to so
wiszly Philystim a Capturym, lud tako rzekoczy
BZ Gen 10, 14; Kakoby thy ludzye, czo szą
za rzeką Ellą (pro Elbą) tako rzekaczą, (na
wrócił) ku dusznemy... prawu OrtOssol 39, 1;
Gdisz wszedł w Kaną, w tako rzekączą wyesz
XV ex. MPKJ II 318; Pobvdzyl Ferora, tako
rzekącze xanza, yyelyka {leg. w wieliką) nyenayyscz Herodoyy Rozm 105; Dały ye (.yc. pie
niądze) na rolyą ffyguloyą, tako rzekączego
fyguly (in agrum figuli Mat 27, 10) ib. 764,
sim. ib. 763; ~ w użyciach orzecznikowych
odpowiada zaimkowi przymiotnemu 'taki, tego
rodzaju, talis, eius modi : Gotował ies karmo
gich, bo taco iest gotowane iego (ita est praeparatio eius) FI 64, 10, sim. Pul; Cristysew
rodzay thako byl (generatio sic erat Mat 1, 18)
EwZam 291, sim. Rozm 269; Tako, yam poyyedam, yeselye badzye (ita... gaudium erit
Luc 15, 10)... nad yednym grzesnym pokyta
czynyączem Rozm 385; ~ i tako *niezależnie
od tego, i bez tego, mimo to, nulla huius rei
ratione habita, sine hac re, nihilominus : Gdiby
geno gych gymyenye w wloosczy, gesz y thako
s prawa slachathnego gest wolne, przes wsego
gabanya było zachowano (quae et ita de iure
militali sunt libera,... conseryentur) Sul 56;
~ bb. przy przymiotnikach: Prawiczo twoi o
tako iawno vczin (dexteram tuam sic notam
fac) FI 89, 14, sim. Pul; Paknyali odtychmyast
ktorego tako nyeposlusznego nam wydadzą
Dział 8; ~ b. pośrednio, w wyrażeniach po
równawczych tako (...) jako, jak o ... tako (i):
A prestocz ga dzysza thobc tako chualo, gako
bogu dago Gn 4b; Gdisz my fszythczy chemy
do boga przycz, yarugmis szo grecha tako,
gako boszy vosza Gn 172a; ~ Iaco blisznego,
iaco brata naszego, taco (sic) lub iesm bil,
iaco placzoczy y *zamoczoni, taco (sic) iesm
se ysmerzal FI 34, 17, sim. Pul; Yaco ogen,
iensze szsze la s..., tako (sicut ignis..., ita)
gonycz bodzesz ye FI 82, 14, sim. Pul; Nocz
yako dzen osweczona bodze, yako czmy gcgo,
tako y swatloscz gego (sicut tenebrae eius, ita
et lumen eius) FI 138, 11, sim. Pul; ~ Przez
które szye slovo (sc. Osanna) tako yyelye
rozymye, yakoby rzeki: O gospodnye, zbav
myą Rozm 754.
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2.
wskazuje na intensywność czynności, stanu
lub właściwości 'do tego stopnia, tak bardzo.
tantum, tantopere : a. bezpośrednio: aa.przj
czasownikach: Tha my rzecz barszo nyemyla,
yszesz mya tako postraszyła Z)c morte w. 92, 5
•s/m. Ttozw 675; Czemv to bog przepusczyl,
yze navyatschy myedzy yego zvolyenyky tako
vpadi? Jtozm 692,
/&. 732, e/c.; Vzryavschy
mylego Iesucrista tako zvyązanego y tako vnądzonego ib. 796, sim. ib. 834, etc.; ~ w utartych 10
formułach przysiąg potwierdzających prawdzi
wość faktów opisanych w zdaniach zależnych
o zatartym stosunku składniowym: Taco mi bog
pomoszy, jaco Sczepan mai mi placzicz trzy
grziwni 1387 Pozn nr 20, sim. 1391 ib. nr 289, etc.; 15
Taco my pomoszy bog y swenti czrisz, isz to
swaczo, czo Jacub zabił Adama, to gy zabił,
ysz gy cradl 1391 Kościan nr 1, sim. 1397 Pozn
nr 352, etc.; Taco nam bog pomozi, iaco praue
bilismi przi tern, kegdi Prandota dayal list 20
Jacobo 1396Zab 537, sim. 1394PK K rl 240, etc.;
Taco mi gego dussza luba, yaco mi ne mai
do sieli Swantek szdacz tich cztirzech cop 1413
KsMaz I nr 1976, sim. 1418 TymWol 80; Tako
my bog pomosz y gego welky ostąteczny sąnd 25
OrtOssol 33, 3, sim. Ort Mac 34; Tako my myły
bog zyvy y vyerny pomozy, yzem nye znal
tego czlovyeka Rozm 690; ~ bb. przy przy
miotnikach: Gdas so ... usmerilo taco mochne
bostuo, v cem buiach może nase mdlę clouech- 30
stuo? Kśw cv 7, sim. ib. cr 35, Naw 82; Gdisczy
Maria gest ona bila... prisla, a tho noszocz
tako veliko syotoscz, tocz gest svego szinka
miłego Gn 4 a, sim. ib. 3b, Sul 38, etc.; Gdisz
przes thako wyeliki czasz (per tantum tempus, 35
Dział 26: tako długo) nye bilo szą gemv...
stało zaplaczenye Sul 37, sim. ib. 72, XV med.
GIWroc 79r, Dział 67; Gdi yusze czlowyek,
sącz tako vbog y czych, wspomyenye, esze
gest grzeschen XV med. R XXII 237, sim. 40
Rozm 19, etc.; Quid es vas admirabile tam
decorum, gl. tam ornatum yenustum tako okra
szany ? XV med. RRp X X III279, sim. Rozm 737;
Jhs przyszedł dnya trzeczyego do grobu thako
szwyąthego ca 1500 Pieśni Wład 176; Nye yest 45
podobno, aby<ch> tako roskoschne, tako vyelebne, tako svyate dzyeyyczy (yirgini tam tenerae,
tam sanctae) byl oblyybyon Rozm 34, sim. ib.
137, etc.; ~ 'w tym samym stopniu, równie,
pari modo, aeąue': Ysz Gaweł przyal gwalthem 50
s iednym thaco dobrym a s dzeschacza podleyschich n a ... Nyegolyewo 1435 Pozn nr 1651;
Any tedy geniv tho słyszą yczynycz, alysz
thako bogathego (aeąue diyitem) w myasto
szebye kmyecza ystanowy Sul 61, sim. Dział 62; 55

TAKO

~ cc. przy przysłówkach: Dząkyyą bogv memv,
ysze gemy thako lyvbo yczynicz we mye tho
czudo XV med. PF IV 594, sim. XV med.
SKJ V 264; Boże scha go poszaluy..., ysze
thako marnye *szczeld od nyerownya szwogyego
Tęcz w. 5, sim. Rozm 590, etc.; Movysz my tho
tako szmyelye De morte w. 254, sim. Rozm
726, etc.; Ize ona tako mylosczyyye prószy
Rozm 303, sim. ib. 526, etc.; Yze szye tako
rącze pochyaczyla (cito surrexit Jo 11, 31)
ib. 437, sim. ib. 614; ~ tako barzo, tako wiele,
tako wielmi: Czso gesm przeczyw tobye zawynyl, zesz szo tako barzo rozgnyeval (sic
cxarsisti)? BZ Gen 31, 36; Czerny szya thako
barszo lakasz? De morte w. 49, sim. XV p. post.
R XXV 176. 177. 179; Tesch była (sc. Maryja)
tako barzo czysta (fuitąue mundissima), nyzly
kto yyączey może yyerzycz Rozm 12, sim. ib. 91.
127. 134; Yze y (leg. ji, sc. Jesusa) tako yplyano,
tako barzo vbyto ib. 758; Przez szmylowanye
szyna thwego, genze czyebye tako yyelye mylvye
Naw 37; M arya..., nye ydrączay szye tako
yyelmy smątkyem (cum tristitia... tanta) Rozm
37; ~ tako wiele, tako bardzo wiele 'tyle,
tak dużo, tot, tantum : Ysze Micolay... ma
tako wyele scodi o nyezaplaczenye pana Milayewo 1418 Pyzdr nr 532, sim. ib. nr 533, 1419
Kościan nr 728; Jaco Jan nye pobrał Wanczinczewy yzytkow taco yyele domowych rzeczy
1424 Kościan nr 1061; Yako pan Wyanczlaw
skodzen tako wyele o thy pyenyądze 1434 Kał
nr 1068, sim. OrtMac 21, OrtOssol 26, 4;
Vzrącz to lyydzye z Nazareta tako yyelye ydącz
lvov (tot leones) Rozm 139, sim. ib. 450. 642;
Kyedyczczy tako yyelye robyl v modłytvye,
czosz tedy bądzye robycz przy yego mącze?
ib. 606; Ovoczym yąt ten łotr, yen tako yyelye
złego yczynyl ib. 668; ~ O angele Gabriele,
gdzye yesth ono thwe weszelye, coszesz my go
obyeczowal thako bardzo yyelye XV p. post.
R XIX 48; ~ b. pośrednio, w wyrażeniach
porównawczych tako... jako, tako jakoby: Była
tako yyelyka syyatloscz yako ve dnye Rozm 12;
S te to gisthe góry gestcy barszo yeliky di im
setl byl, tako gakoby s pecza goroczego *ogzen
Gn 174b; ~ tako (dobry) (...) jako coś 'wartości
czegoś, wart tyle, co coś (innego), qui est tanti
pretii, ąuanti aliąuid (a liu d f: Czo mi pobrał
cone a wosz Nalek a Sdech..., ti bili tako
dobre iako stirzi grziwni 1397 Pozn nr 354,
sim. 1415 ib. nr 903, etc.; Jaco Sdzeslaua ne
wcradla capturof ani ginich reczi tako dobrich
jaco dwadzescze griwen 1397 ib. nr 356, sim.
1405 ib. nr 755, etc.; Jszem yidalą kramnich
rzeczy... Marczynowy... taco wele y taco
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dobrich jaco pyancz grziwen 1433 ib. nr 1428;
~ Jaco czsom na Marczina cobili se szrzebanti
dobiła, ti bili taco iaco dzeszancz grziwen 1404
Kościan nr 244; Anym gey zita s lakami wzal
taco yaco dwadzescza grziwen 1427 Pozn 5
nr 1266; ~ tako wiele (...) jako *tyle... co,
tot, tantum : Tych (sc. owiec) my sgynolo tako
vele iako trzydzeszczi a cz[o]woro 1398 Kościan
nr 106, sim. 1404 ib. nr 218, etc. ; Iaco T hom a...
pobrał taco vele iaco za poi grziwni 1412 10
Pyzdr nr 403, sim. 1417 ib. nr 482, 1427 Kai
nr 716; Ktorez (sc. mna) yest greczkye slovo
a czyny tako vyelye yako dvyessczye pyenyedzy
ffuntov srebra Rozm 407; Bo tho slovo abba
po żydowsku tako yyelye rzeczono yako oczyecz 15
ib. 596. - Cf. B 2.
3. wskazuje przedmiot czy tez sposób wyko
nywanej czynności 'to, hoc : Hoc, tako, fac
et viues (Luc 10, 28) XV in. R XXIV 74, sim.
Rozm 84, etc.; Tako zmovyvschy myły Iesus, 20
rzeki ym (haec ait et post haec dixit eis Jo 11, 11)
Rozm 435; ~ ~ w zdaniu zestawionym z przy
toczeniem: Cce so taco ue kxogah sodskih:
Angel... st0pi do Galaa Kśw av 4, sim. EwZam
293, Rozm 214, etc.; Svoczy angely... slothke 25
pene szocz ony biły spe[ue]ualy a rzekocz tako:
Chuala bocz bogu Gn la , sim. ib. Ib. 2b, etc.;
Poczol sze modlycz rzekocz thako: Othcze moy
1451 MacDod 105, sim. Dział 30, etc.; Kthori
lysth tako spyewą albo myeny (canit... taliter): 30
Bandz wyadomo kaszdemv OrtOssol 62, 4, sim.
ib. 38, 1, etc.; Boczyem slova thexthv svyąthey
euangeliey movyą thako: Bądzyczie pilny 1484
Reg 711, sim. Rozm 48, etc.
4 tako jest, nie (jest) tako (w odpowiedzi) 35
służy jako potwierdzenie lub zaprzeczenie, że
coś jest prawdziwe, zgodne z prawdą 'tak, nie,
ita, non: Intellexistis hec omnia? Dicunt ei:
Eciam tako (Mat 13, 51) XV med. GIWroc 84 v;
Quinimmo, y owszem, tako yest, beati, qui 40
<audiunt verbum dei> (Luc 11, 28) 1461—7
Serm 98 v; Alye tako badz vassa mova: Gest,
tako yest, nye, nye yesth tako (est, est, non,
non M at 5, 37) Rozm 269, sim. ib.; Słudzy
rzekły yemv: Panye, chczesch by (pro ly), 45
abychmy vyplewly... tha kostrzewa...? A on
odpovyedzyal rzekącz: Nye, nye tako (non
Mat 13, 29) ib. 339; Rzekły yemv: Mystrz vasz
czla nye zaplaczyl. Odpovyedzyavschy svyąty
Pyotr y rzeki: Tako yest (etiam Mat 17, 24) 50
ib. 372.
B.
w zdaniu złożonym, jako odpowiednik zdania
podrzędnego (również z elipsą orzeczenia):
1. sposobowego ew ten sposób, w taki sposób,
tak (że, jak), eo modo, ita (ut/ : Jaco mnye 55
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'tako yyednano sz[y] Janem, eze my myal
blysszkocz... y Woythka wyprawycz y w kxangy
zapysszacz 1440 ZapWarsz nr 534, sim. 1450 ib.
nr 916; Yakom ya thako dzelyl, hcsh sza
Pawlovi them (pro then) yas dosthal, ho kthori
sszą hobichodza w prawye 1461 ib. nr 1097;
Jakom tako medzy panem Dobrogostem smowil
a medzy pana Tomcowymy dzeczmy, yz pany
Beata Tomcowa myala szedzecz in Jęzora 1420
Kościan nr 760, sim. 1424 ib. nr 1106; Pyeszs
Falków... thako gi w ranyl..., ysze sz onego
vką<s)zenya... myenil szą chramacz (taliter eum
laesit..., quod... asserebat se claudicare) Sul 44,
sim. Dział 35, sim. Rozm 183. 667. 679. 790;
Bo w dzyeczyączem stadle tako szye yodzyl,
yschby wschytkye przeschedl svym zyyotem
(se puer gessit ita, quod excessit uniyersos...
vita) Rozm 120, sim. ib. 743; Acz szye myenyly
czystotą w zdzyerzenyy choyacz, yschakosch
tako, yschby szye rodzay czloyyeczy nye vmnyeyschal ib. 184; ~ w wyrażeniach porównawczych:
Yakosm nye sobyanszal szye graniczycz dzedzyni panu Janowy, iedno tako, yako v mnye
ycupil 1419 Pyzdr nr 607; Thako przyssanz,
yakom cza obzalowal 1435 Pozn nr 1577, sim.
OrtOssol 77, 1; Wykłada szą thako, yako na
począnthkv tych ksząng stoy po polskv wy
łożono Sul 62; Uczynyly tako, yako bil przy
kazał (feceruntque ita, ut praeceperat) Moyszesz
BZ Ex 16, 24; Tako to ma bycz gysczono, yako
szyedzaczą radą wysznala OrtOssol 43, 4, sim.
ib. 49, 1. 53, 3, etc.; Patrzy obecada m eego...,
pisch gee v gymo bosze thako, yeszem czy
napissal iako Park 413; Vczyn tako, yako tobye
dano Rozm 845; Bo tako v czyelye szmyertelnem
vkazal bog svą slava nyesmyertelnosczy..., yako
y po vstanye (pro vstanyv) s marthvych...
blysny y maczacz sve svyąte czyalo dal (ita...
ostendit..., sicut palpandum se praebuit) Rozm
368; ~ Iaco iesmi sliszeli, tako iesmi widzeli
(sicut audivimus, sic vidimus) FI 47, 7, sim. Pul;
Iaco pline w ozk..., taco zgincze (sicut fluit
cera..., sic pereant) grzeszni FI 67, 2, sim. Pul;
Yako woda nye podnyessona..., yedno yako
stoy, tako stoy ote trzydzeszath lath 1432
Pyzdr nr 1065, sim. 1409 Kał nr 300; Iakosta
rzekła, tako bodz (sicut locuti estis, ita fiat)
BZ Jos 2, 21, sim. ib. III Reg 22, 5; Sicut positus
est, ita iacet al. yako legi, tako leży 1471 AGZ
XIX 513; lako rosa myedzy czyrnyem, tako
kvytla myła Marya (sicut... solet pullularc rosa,
sic floruit... Maria) Rozm 18, sim. ib. 304, etc.;
Podług tego yako prawo vyeczye, tako vczynczye ib. 772; ~ Yaco mylossyerdze dowodzi
ku spocoynosczi, tako teze spocoynoscz ku
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rozumu XV med. R XXII 243, sim. XV p. post.
RozmPam 475; Bychmy tako zyly, yakoby
zavzdy kv sądv ydącz (ut sic vivamus, quasi
in proximo iudicandi) Rozm 485; ~ Tako
muszyl moko cirpecz, gakocz gest go nasz Xpc 5
miły cirpal byl Gn 178a, sim. ib. 172b; Uczynylasta tako Moyszesz a Aaron, iakosz bil
przykazał pan B Z Ex 7, 20, sim. ib. Jos 8, 8;
~ Iacosz szoda ielen ku studnam wod, taco
szoda (ąuemadmodum desiderat..., ita desi- 10
derat) dusza moia k tobe, bosze FI 41, 1, sim.
Pul, sim. Pul Ath 19; Jakosz mnye s prawa
naleszyono, tako ya tuthą gayą (prout m ihi...
inventum est, sic ego banio) sząd OrtOssol 86, 4,
~ Kako slyvtawa sye... oczecz nad syny, tako 15
sye gest slutowal gospodzyn nad boyonczymy
sebe FI 102,13; Kakoly sz nym odmowyą woyth
y przyyaczele... o sprawyenye dlug<o>w...,
tako on tho ma myecz y dzerszecz (ąualiter...
existant..., taliter... tenere debet) OrtOssol 93,1, 20
sim. ib. 101, 2; ~ ~ w połączeniu tako jako:
Jaco Wszegnew taco scazal, iacosmi gy nawczili,
taco yaco nas krolew sand nawczil 1404 Kościan
nr 232, sim. 1418 ib. nr 682, 1424 Pozn nr 1188;
Jaco Micolay my ne dorobyl, taco yacom gy 25
nayąl 1424 Kościan nr 1035, sim. 1425 ib.
nr 1138, 1428 Pozn nr 1285, etc.; Bandzye
syąn mocz wvyanzacz... w rzeczone gymyenye
dzyedziczne, tako yako przerzeczono yest (sicut
praemittitur), zastawyone Sul 98, sim. ib. 16. 30
105; Mozely pospolny poszel przed prawem
luczkye rzeczy oprawyacz albo mowycz, tako
yako gynszy rzecznyk (aeąualiter aliis praelocutoribus) ? OrtOssol 28, 3, sim. ib. 48, 2,
35
OrtMac 25. 59.
2,
okolicznikowego stopnia i miary 'do tego
stopnia, tak bardzo, adeo, tam, tantopere : Gdisz
bili w zemi nyeprzyaczelskey, nye ofszem gich
zarzvczil any tako wzgardzal, abi zagynoli
(neąue sic despexi, ut consumerentur) BZ Lev 40
26, 44; Acz *bod00 czini po wszitkyey szemy
egipskyey tako goste, abi gich *moczacz mogły
(tam densae, ut palpari ąueant) B Z Ex 10, 21;
Tamo nye byl nyyeden tako vyerny albo tako
dobry, aby yą (leg. je) w svą gospodą przyal 45
Rozm 91; ~ Podrosznym ludzem ..., czo szą
tako daleko, acz (OrtMac 23: thako dalyeko,
ysz) k themv polozonemy sządu nye mogą
przycz (tam longe..., u t... attingere non valen t)..., tym nmya gorączy sąnd osąndzycz 50
(leg. osadzić) OrtOssol 27, 3; Yze byl tako
vnądzon, az na nogach stacz nye mogl Rozm
834, sim. ib. 835; Vtorego dnya tako glaboko
stapy (sc. morze), aze ye yedvo mocz bądzye
yzryecz (tantum descendet, ut vix posset yideri) 55
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ib. 478, sim. ib. 699. 732. 818, etc.; *Pokaznyczzyez yego tako, azczyby vasze kxyązątha vzrely, yzem dobrze pomsczyl ych krzyydy
Rozm 815; Nye yestesmy tako zly, bychmy to
yczynyly ib. 790; ~ Przeto rzeki Xpus: Bo gich
gest krolewstwo nyebyeszkye. Nye rzecl: bądzye,
ale: gest, toczu tako pewno, eze bicz gynako
nye może XV med. R XXII 235; Gdym yą
tako podvbozal, ysz nye mam gey czym zaplaczycz OrtOssol 104, 3, sim. OrtMac 142,
OrtOssol 88, 2. 86, 1. 89, 3, OrtMac 116. 120.
122; Byl (sc. Jesus) tako medl, yze yedvo stal
na nogach Rozm 600, sim. ib. 12. 91. 501. 730.
817. 833; Sepchnąly gy tako sylnye, yze padł
na ostre kamyenye Rozm 661, sim. ib. 662.
813. 822, etc.; By y (leg. ji 'go’) tako były,
yzby zyv ostacz nye mogl ib. 825, sim. ib.
648. 8 2 5 Tenczi szo gest on dzysza yczynil
tako nisky y tako skromny, ysczy szo gest on
bil na malem m astku... przepusczycz poloszyl
(pro przepusczyl polozycz) Gn 3a, sim. ib. 4b,
Gng\. 41 r; ~ G rady ogeyn... noszyly sze S00
a tako yyelykye, sze nygdi drzewyey nye zyawyaly sze tako wyelikye (tantaeąue fuit magnitudinis, ąuanta) w szemy egipskye B Z Ex 9, 24;
~ miara i stopień wyrażone przez porównanie:
Vydzyalysz (leg. widział-li-ś) kyedy albo slyschal
tako yyelyka mąką, yaka była pana naszego?
Rozm 823; Nye zasmaczy czyą tako moya
mąką, yako (tantum..., ąuantum) czye weszely
moye zmartwevstanye ib. 170; ~ Jaco Jasek
przijal w mo dzerzewa samotrecz tako s dobrimi, jaco sam 1397 Pozn nr 339, sim. 1399 ib.
nr 367, etc.; K themu gest Nastka tako bliska,
yaco Vichna 1402 Kai nr 42, sim. 1418 ib.
nr 630, 1433 ZapWarsz nr 424; Trzecze, ezz nye
ymyal gorayoczey mylosczy tako wyerney, yako
swoczy (caritatem... discretam sicut sancti)
XV med. MPKJ V 428; Ysz gych prawo nye
gest gym tako spelne, yako gynym ludzom (non
tam perfectum est, yelut ceterorum hominum)
OrtOssol 31, 1, sim. ib. 82, 4. 101, 4, OrtMac
29. 111. 139; ~ Gegosz gesz<m> ya tako dobro
czonscz mai, iako y on 1396 Pozn nr 190,
sim. 1424 ib. nr 1175; Iaco Andrzey wroczil
Swanthomiroui kon taco czalo, yaco gy w nego
wsząl 1414 Kai nr 435, sim. 1436 Pyzdr nr 1102;
Iest (sc. Mikołaj) w trzimanu tako długo, iako
iego listi mowyo 1418 Pyzdr nr 512, sim. 1432
KsNWarsz I nr 142, 1463 R XXII 382, 1478
RKJŁ VII 59; Tedy on tho ma myastu pokupycz
szescz y trzydzesczy szelągów wyny tako cząsto,
yako on tho vczynyl (tantis yicibus, ąuibus id
fecerit) OrtOssol 36, 3, sim. OrtMac 39;
~ Isczyecz ma wzyancz za schkodąn tako
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wyele, ilko gisczisni, a nye vyanczey Sul 102;
Yaco Mycolay... d al... Doroczcze poszagem...
taco wele, yaco tim szostram 1420 Pozn nr 992,
sim. 1408 Kai nr 261, 1421 TPaw YII nr 2399;
Tedy ona szam a... przyszacz może, jsz gey
tako wyele wyanowano, yako ona myeny (tam
m ultum ..., u t... nominavit) OrtOssol 85, 3,
sim. Ort Mac 115; Byl zyw myły Krystus pełnych
trzydzyesczy y trzy lata, a czvartego lata tako
vyelye, yako (tantum ..., ąuantum) od Bożego
Narodzenya asch do Vyelykey Noczy Rozm 188,
sim. ib. 187; ~ Abichom my milemv X poui...
tako sluszyly, gakobichom my gego miloserdze
sobe nalesly Gn 184b, sim. XV ex. R XXV 226;
Yakoby ym oycza zabyl, tako nastoyą nan
Rozm 753; On mai gego rzecz oprauacz tako
długo, iakoby Micolay *sczal 1393 Pozn nr 138,
sim. OrtMac 87, OrtOssol 65, 2. 4; Odłączył
szyą tako daleko, yakoby mogl małym kamyenyem rąką rzvczycz Rozm 596, sim. ib. 664;
Nygdy tako czlovyek nye może bycz rozgnyevan, który by nye odpusczyl nathychmyast,
kyedy przed nym pokląkna ib. 535. ~ Cf. II B.
3. przedmiotowego czy też sposobowego 'to,
h o c : Thakosmy vmyslily obeszrzecz, aby...
rokowye... w kaszdem powyecze ymyany (taliter
duximus providendum, quod) Sul 78, sim. Rozm
29; Amen, tako bog day, bichom szły swyczczy
(leg. szwyccy 'wszyscy5) w ray Bogur B—F;
Sv0ty Lucasz tha to sloua movy rzekocz tako,
ysze gaceszm namnegszy poszel oth miłego
Xpa Gn la , sim. ib. 2a. 4b, etc.; O dzirzenyy
interdicta thako zkazvgemi, ysz (taliter decrevimus, quod)... myastho Kazymyrz... themv
tho interdicthovi nye ma bycz podano Sul 4,
sim. Dział 5, sim. Sul 25. 34. 77; Mvszy...
przysacz tako, ysz on tego opyekaldnyczstwa...
nye spusczą OrtOssol 83, 3; Moglybychom tako
vczynycz, yze poruschemy vschytek lud przeczyy
sobye Rozm 588, sim. ib. 708, etc. ; Allecz svoty
angol gestcy szo ge on byl ykaszal a rzekocz
tako k ne, ysbi szo ona ge (sc. Salomee Maryi)
dzeczothka bila dothknola Gn 4a; Mouiy
(sc. Beda) rzekocz tako, yscy miły Xc dostognim
ludzem ... neuele dzeczy... dagę Gn 11 b, sim.
ib. 177b, Rozm 723.
4 podmiotowego ' to, hoc : Vstawyamy, aby...
lystem pozewnym dano yawny rok, na ktorem
tako ma stacz, acz (Sul 38: ysz) kto ma mowycz
czso k tey dzedzynye..., aby stanął... na rokv
D ział28; Tedi wogewoda rzeki: Ya ne skaszuya,
ale mne sza tako uidzi, bi kto mogl goscza
sbicz lati, kto ne ma dzedziczstwa v szemi
1395 Pozn nr 187; Ysze pyszecz szo nam o them
tako f starem szakone, esze... morze gestcy szo

ono bilo... rostopylo Gn 174a, sim. XV med.
R XXII 248; Gedno ysz tedy nye było... yawno
przed przyszasznyky tako wyszlowyono, ysz
(OrtMac 83: th ak o ..., yszby) to myano wywolacz (taliter a scabinis dictum fuerat, quod)
w poloszony dzen sandowy OrtOssol 63, 4;
Mogło tako bycz, yze Cayphasch... schedl byl
na yyąthnyczą (leg. wietnicę) Rozm 703, sim.
ib. 228. 586. 705. 793.
5. orzecznikowego 'taki, talis' : Moy lud smyerdzączy, aczby tako były, yako nyektorzy myenya
Rozm 731; Iest-ly to thako, yako ony movya
ib. 775.
6. przydawkowego 'taki, talis': Tako yey mysi
przyschła (talis cogitatio occurrit eius menti),
yze dotknę szye podolka odzyenya yego Rozm
222; Nye bili tako lektwarze wydani, iako ty
(non fuerunt aromata talia ut haec), które dala
krolyowa Saba Salomonouy BZ II Par 9, 9;
~ Ale chczalyby (leg. chciał-li-by) wasz pan
kogo vwynycz o gyna rzecz, kakokoly o zemszkye gymyenye albo o gyna rzecz..., tako czosz
by (OrtMac 57: thako czo by) <nie> szluszala
przed gego burgrabyą (voluerit... aliquem inculpare in aliis causis..., quod ad burgravii
iudicium non spectat) OrtOssol 47, 3; Wytay
prawe boże czalo, thako yako yesz na krziszu
pnalo XV in. R XIX 96; ~ w porównaniach:
Tho ona czcze dokonacz... s tako wyelmy
dobrymy łudźmy, czosz gey gych bandze trzeba
(tot hominibus, quantum indigeret) ku prawu
OrtOssol 61,1; Tedi w tako vyele vin potanpyon
bandzye, w yako vyelu żałoba naan bila (in toto
et in poenis..., in quo actio fuerit contra
ipsum mota) Sul 87.
7. czasowego tako długo, tako dawno: a. równo
czesnego, tak długo, poty (póki), tamdiu donec :
Płakały tako długo, dokod mogły slzi pusczacz
BZ I Reg 30, 4; Azaly szynovye iunoszy mogą
tako długo szmathny bycz, dokąd ssą z <j)vnoschą (Mat 9, 15)? Rozm 295; Wydzerzal gyą
(sc. łąkę)... tako davno, yako w Ssyrakowye
szyedzy 1436 Pozn nr 1579; Gdy burgrabya
szyedzy na sąndze a tako długo, poky (OrtMac
33: thako długo, poko) on szyedzy, gyest wyna
osszmdzyeszath szelągów... pyąnyądzy OrtOssol
32, 4; Ty to dzyeczy nye mogą oczczyszny
swey odzyerszecz s prawa, a tho ma bycz tako
długo od dzyeczy do dzyeczy, poko może bycz
dokazano, asz szą wyleganczy ib. 30, 4, sim.
OrtMac 29; ~ b. bezpośrednio następczego 'tak
długo, poty (aż, póki nie), tamdiu (donec)':
Ten isti bolyanczi tako długo gymyenye tego
tho mązoboycze bandzye dzirzaal..., alysch
blisschi tego tho mązoboycze bolyanczemu...
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schiyą przeplacząn (tamdiu tenebit..., doncc)
Sul 93, sim. ib. 98, Dział 4. 5; On opyekal szye
gymyenym they to dzyewky thako długo, asz
yą wydal za masz (tamdiu, quousque) OrtOssol
28, 4, sim. ib. 46, 3. 69, 4, OrtMac 25. 55. 93, 5
Dział 46; Mayaly to sprawnye dacz tako długo
na kaszdy rok, az gysczysna wroczą (tamdiu,
doncc) OrtOssol 81, 2, sim. ib. 82, 2, OrtMac
109, etc.; Yschby ten kosczyol tako dlvgo myal
stacz, aschby dzyevycza porodzyla Rozm 71, 10
sim. ib. 111; Daymyz yemv [yczynycz] tako
długo czyrpyecz, azczy vmrze ib. 588; Mozely
szye to wszythko przedluszycz asz tako długo,
yszby thy dzeczy latha myaly (tamdiu, quousque, OrtMac 21: thako długo, asz... bądą 15
myecz) ? OrtOssol 27, 1, sim. 1491 RKJŁ VII 57;
Tako dlvgo ma bycz cządzan..., kako długo
tha vyna nye bądze zaplaczona (tamdiu impignoretur..., quamdiu) Sul 69.
8.
celowego 'po to, w tym celu, eo consilio,20
ut (finale)9: Tocz gest tako rzeczono, abichom
nygdi syą doschlimy a sprawyedliwimy nye
czinili XV med. R XXII 239.
II. sp ó jn ik: A. w zdaniu pojedynczym w po
łączeniach tako (dobrze)... jako (i), jako... 25
tako (i), tako... i, wyjątkowo podług... tako i
łączy części zdania 'zarówno... jak, i... i, ita...
ut, tam ... quam, e t... et9: Tako panna yako
pany ma to wedzecz, czszo szo gany Słota w. 74;
Esz W angrzin... pobrał gey rzeczi tako odzenim 30
iako gynimi rzeczami, iako trzi grziwni 1423
TPaw VII nr 2840; Solthyszowye thako dvchownych iako (Sul 23: yako y) swyeczkych (tam
spiritualium quam saecularium) perszon na
woyną giez powinni Sul 7, sim. ib. 49. 84, etc., 35
Dział 3. 10; Bili ploszczycze tako w ludzech
yako w dobitcze (tam in hominibus quam in
iumentis) BZ Ex 8, 18, sim. ib. 7, 19, etc.;
Ochotnoscyo gest obdarzon wszitek zastop
iudzski tako kaplany iako nauczeny, iako wszi 40
tek zastop (tam sacerdotum et Levitarum quam
universae frequentiae) BZ II Par 30, 25; Chczą...
kaszdemu prawu (pro prawo) czynycz tako
vbogemv yako bogatemv OrtOssol 33, 3, sim.
OrtMac 34, sim. X V p. post. Zab 539; Petrus... 45
Zophie dotavit ąuadringentas marcas tako
possagw iako vyana 1465 AGZ XIII 457;
Thwoya kosza wszythky <s)zecze tako szlachta
yako kmyecze De morte w. 346; Zadny thowarzis aby nye sromoczil swego m ystrza... 50
thako w strawye yako w posczielnych chvstach
1491 RKJŁ VII 58, sim. ib. 57; Mocz boga
vschechmogączego ku svemv stvorzcnyv tako
duchovnemv yako svyeczkyemv roschyrzyla szye
Rozm 781; ~ Ysczy fszythezy łudzę... tako 55
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dobrze svethsczy gako duchofniy chocz ony
tego, abicz gim ludze czescz... czyniły Gn 11 a;
Thegdi mai pisacz na ten list wsdawni tako
dobrze Y<a)skajaco Micolaya 1410 K a im 328;
Vszytcczno gest..., aby... genakim prawem
thako w Krakowe yako y (Dział 63: yako)
w Polscze (tam Cracoviae quam Poloniae)
sąndzono Sul 56, sim. 1484 Reg 704; Krew
thwoya... nyechay mye omywa tako na czyelye
yako y na dvschy Naw 181; ~ Tenczy tho dar
gest kalsdenw clouekoui dan tako dobrze gluchemv gako y nememy Gn 171 b; Davam szya
yynyen..., czom szgrzessyl..., szromoczvcz tako
dobre (leg. dobrze) duchovne stadło yako
y szyyeczkye Spow 3; ~ Bwncz thwa wola
yako na nebe tako (Ojcz 4. 12. 15: tako y,
6: tak y) na zemi Ojcz 1—3. 5. 7—11. 14. 16—8,
sim. Rozm 277; Jako kameen thako kaptuur
pissan bądze przes k y kuur Park 413; Ja
przyszągam... *sprawydlywosczy yszyczacz yako
wdowam tako syrotam XV p. post. Zab 539;
Czlowyek, ienze bod ze offyerowacz obyato pokoyno... tako z wolow y z owyecz (tam de bobus
quam de ovibus) BZ Lev 22, 21; Podług ymena
twego, bosze, taco y chwała twoi a (secundum
nomen tuum, deus, sic et laus tua) w craie
zeme FI 47, 9, sim. Puł.
B.
w zdaniu współrzędnie złożonym łączy zda
nia współrzędne, wskazując stosunek: a. łączny
'i, a, też, et, ąuocjue9: Przyblyzyla szye Vyelkanocz żydowska, tako myły Iesus schedl (et
ascendit Jo 2, 13) do Ieruzalem Rozm 210;
Potem przyschedl myły Iesus... k temv myasty
Bedzayda, tako przyyyedzyon k nyemv yeden
slyepy (et adducunt ei caecum Marc 8, 22)
ib. 361; ~ a tako (więc) 'a także, a nadto,
et etiam: Thedy thaki onegoz tho dnya... ma
rozmyslyczi... a thako ma thedyz zmoviczi
trzy paczierze 1484 Reg 717; Thy... syyątego
dnya nyyednego nye czczysch a tako nasche
dzyeczy zyodzysch (necnon... pueros... seducis),
aby s tobą nye dbały dnyow svyąthych Rozm 131;
Svyaty Yan... posiał do Betanyey pyschacz...,
yze m ystrz... yvz yąt byl y byczovan... a tako
ossądzon myal bycz rychło ku ssmyerczy ib. 734;
~ Tedy vocz svoty Gan gestcy on do te tho
szeme Aszie prysetl byl a tako V0cz on tamo
gest vele kosczolof vmuroual byl Gn 180a,
sim. ib. 172b; ~ b. wynikowy 'więc, tedy, zatem,
przeto, dlatego, ergo, itaąue, igitur, autem,
propterea9: Yeden Zyd przyschedschy y chczyal
ye (sc. ptaszki) podeptacz, tako myły Iesus
ozyvyvschy ye splo<s)zyl Rozm 136; Gdysz
tamo przysly, nye mogły yego k nyemv (sc. pa
raliżem zabitego k Jesusowi) przypravycz przed
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tlusczamy, tako vlaschy (leg. wlazszy) na dachy
y odbyły desczky (Luc 5, 19) ib. 292; Drugye
żarna padły na kamyenye..., tako nathychmyast ono naszyenye pokazyło szye (et continuo exorta sunt M at 13, 5) ib. 335; ~ a tako:
Barzoczem thwey mylosczy poczonl prossycz
a thwa myloscz na mo proszba slubyla tho
vczynicz, a thako s thobo szo rostayocz scrcze
me yąnlo barzo plakacz ca 1428 PF I 480;
Tho capitulum oprawyano gest wyszszey...,
a thako thv yvsz nyepotrzebnye stogy Sul 65;
Exquo dicitis, quod carmina Yergilii sunt vilia,
et per conseqiiens, a *ttako, dicitis ea non
audienda XV med. R XXIII 269; Vnus ipsum
trusit, quod, a thako, super vnam puellam
cecidit 1456 ZabUPozn 102; Ten owcze gemv
nye przygnał, a tako zgynąla Dział 36; Esze
Maczey zadał rena Pyothrowj, a thako Pyothr
czo vczinil, gdi mv rena zadał, tho za yego
poczathkem vczinil ca 1471 ZapWarsz nr 1106,
sim. Rozm 9. 626. 657. 785; ~ z odcieniem
przyczynowym: Dyabolus est mutus ad veniam
petendam de sua transgressione, induratum
enim, a tako, est cor eius ca 1500 GIKazB I 32;
~ c. przeciwstawny z dodanym ograniczeniem
poprzednika w połączeniach a tako, a to tako,
ale tako, le tako (aż, iż etc.) 'ale, jednak, z tym
jednak (że), sed, tamen, ea condicione ( u t) ':
Y a... wszdawąm szwemv mazowy wszythko...,
a tako, asz (sed, OrtMac 68: ale thako ysz)
ya tego... chczą bycz panyą, pokym szywą
OrtOssol 54, 4; Tedy gey... zapyszal szosthą
cząscz... szwego gymyenyą, a tako (illa tamen
notabiliter) aczby które Janowo dzyeczą...
ymarlo, tego dzyeczaczą nye mą cząscz mrzecz
ną mathka ib. 63, 2, sim. OrtMac 82; Geden
czlowyek... wzdal swey zenye polowyczą wszego
szwego gymyenyą..., a thako ysz on szobye
tego wszego gymyenyą... zostawyl państwo,
poko on zyw OrtOssol 96, 4, sim. OrtMac 133;
Czi yzczi... laczynnyczy... mayą moviczi psalmy
gynsze godzynne..., a thako czi yzczy laczyn
nyczy, gdy nye bądą w kozcziele, mayą moviczi... ony psalmy, które m ovya... kaplany
1484 Reg 714; ~ Tedy my... przysądzylysmy
łanowy wiosną raką przysyągwszy odydz, a to
tako, aczby łan nye byl pyrwey porvszon
we czczy Dział 22; Aczby yvsz takym lvdzem
klątym [roz] rozgrzeszenya nye chczano dacz,
a to tako, yszby to bilo yawno, gdyby prosyly
rozgrzeszenya ib. 24; Pan, pod ktorego syą on
zbiegli skłony, kmyecza... ma wroczycz, a to
tako, aczby kmyecz kv panv, od ktorego zbieszy,
nye myal nyktorey wini pyrwey wypysaney
(et hoc ubi nulla culpa praecedente dom ini...
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fugit ab eodcin) ib. 62; Szwemv oczczv y maczerzy dom dal y zapyszal, a tho tako ysz on
temv szwemv ma s pełna *ponowacz, [czo]
poko on zyw OrtOssol 63, 3, sim. OrtMac 82,
sim. Sul 32
Nye gest obyczay, aby wyano
przed prawem dawano, ale tako (sed m oris...
est), gdze szye mayą poyacz, tedy gey yawno...
wyano daye OrtOssol 85, 1; Artelawsza (pro
Archelawsza) namyenyl po szobye krolyem,
alye tako, yschby (ita tamen quod) od czeszarza
myal koroną vzyącz Rozm 110; ~ Ize pan
podcomorze y chorąze nye rączyly oprawicz na
Lubyacowe swey jątrwy, ale na ginney swey
dzedzine myedzy dwema, *lce thaco, alysby
dala gim sto cop, czsso ma na Raconewiczach
1420 Kościan nr 855, sim. 1420 Pozn nr 1008;
Vstawilismy, abi d o ... dwory... thi tho swyerzepycze czirzpyączi skodą dopądzenya mocz
ymyal, le thako, ysz (ita tamen quod) thesz...
w domv wlostnem... przes nocz... chowacz
może Sul 39; Sządza alybo pothsządek... mayą
mocz dacz slyzebnyka ky poswanyy, le thako,
aby (ita tamen quod) którzy mayą prawo, aby
nye pozywany Sul 64, sim. ib. 69; — d. włączny
w połączeniach a to tako, le tako (to) i że *mia
nowicie tak, en ita: O tern rzeki Xpus scham*
Jyszesczye wi czisczi... prze słowo, gesch<e)smi
(leg. jeżeśm) wam mowil, a tho tako, bo ono
pocazuge serdeczne smazanya yako swyerczyadlo
(Jo 15, 3) XV med. R XXII 241; Przeklathy
Malkusch za yego dobrothą, ysch yemv ycho
bog yroczyl, lye tako to, yze byl na nogy nye
w stał..., aze yemv myły Cristus... przydknąl
yemv vcho,... dal yyelyky polyczek Iesucristoyy
Rozm 645, sim. ib. 815.
C.
w zdaniu podrzędnie złożonym: 1. w po
łączeniu z różnymi spójnikami wprowadza zdania
podrzędne: a. skutkowe 'że, żeby, aż, ut (consecutivum/ : Wszitki trzy persony (sc. trójcy)
pospołu wiecznie sobie są y pospołu równe,
tako abi (ita ut Ath 25) przes wszitko... abi
troycza w gednosczi a gednoscz w troiczi
czczona billa M W 111 b ; Kako zenyno gymyenye
gydacze czlowyek... może bracz w szwa obroną,
szlowye tako aczby (OrtMac 87: thako aszby)
tho po gey szmyerczy gemv przyszło OrtOssol
65, 4; ~ Czy wszitczi... poraszeny szlepoto...,
tako aze (ita ut) nye mogły drzwy naleszcz
BZ Gen 19, 11; Geden czlowyek... nawadzon
panv lzywye, tako asz (OrtMac 141: tako ysz)
szye pan nayn rozgnyewal OrtOssol 103, 3,
sim. ib. 22, 4; ~ To blogoslawyenstwo gedna
czlowyeka ku bogu, tako tho eze ządzą swą
boga myluge... yaco tego, gen gest wyrzchnye
dobre, tako eze nywczem nye ma otpoczinye14*
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n y a ..., geno w nyern XV med. R XXII 242;
Tedi vchopyw gy Saul za klyn plascza gego,
tako csze syo rozdarł (quae et scissa est) BZ
I Reg 15, 27; ~ O, kaco iesc ti to crole mile
pouabil, iz gim nouo <gwiazdę>... zyauil, 5
taco ize nics ne mescaioch... droky so ne
othlozily Kśw cv 38, sim. B Z Ex 8, 32, etc.;
Uderzy (sc. Aaron) proch szemsky..., tako ysze
wszitek proch szemsky obroczyl sze gest w ploszczycze BZ Ex 8, 17, sim. Rozm 9, etc.; 10
~ Zghyncze grzyeszny z szyemye y lyszy, tako
yszby gich nye było (ita ut non sint) FI 103, 36,
sim. Pul; Sv0thim go (sc. duszę) duchem napełniy,
tako isbichcy ga na them tho svecze... thobe
sluszyl Gn lb ; Bodo was karacz sedmyo raan 15
prze grzechi wasze, tako ze bodzecze gescz
(ita ut comedatis) myoso synów waszich BZ
Lev 26, 29, sim. ib. 26, 31; ~ Paklibi ktori
krziwi... ku moczi prziycz bi wsgardzil, tako
zebi prawu staacz nye chczyal (sic quod iuri 20
nollet parere)...,thow schisthko onemufac. bo
lącem u)..., dano ma bicz Sul 93, sim. ib. 94;
~ b . warunkowe: aa. warunku wyłącznego wpołą
czeniach niżli tako gdy, niżli tako gdyby 'chyba
że, chyba żeby, nisi quod9: Niszadnemv 25
czlowyekowy potrzebyszno ykazanye [albo]
szwyadeczstwa gynego kv blyszkosczy przyrodzenyą, nyszly tako gdy vmrze a zostawy
po szobye gymyenye, przydzyely kto a lyczy
szye temv vmarlemv przyrodzony, tedy ma 30
czlowyek {pro członek) wymyenycz blysz
kosczy OrtOssol 79, 1; Powoda nye mogą
przy<ci>sznacz ku przyszandze, nyszly tako
(nisi in tali condicione) gdyby zalowal o dług
po vmarley rancze ib. 77, 1; ~ bb. w po 35
łączeniach tako aby, tako aż wyraża zastrze
żenie 'pod warunkiem że, ea condicione, cum
hac exceptione, ut9: Wszdal gey polowyczą
szwego stoyaczego gymyenya..., tako aby ona
po gego szmyerczy... yczynyla, yakoby chczala, 40
ale poko on zyw, ma w nyem wladacz yako
w szwem OrtOssol 87, 2, sim. ib. 103, 2, Ort Mac
118. 140; Geden czlowyek... wzdal swey zenye
polowyczą wszego szwego gymyenya..., thako
aby ona tho wzalą y myalą dzyedzyczne po 45
gego szmyerczy OrtOssol 96,4, sim. Ort Mac 133;
Nyewynny bandze ten, czo yderzyl, thako az
(innocens e rit..., ita tamen ut Ex 21, 19)
my strawą y lyekarstwo zaplaczi XV p. post.
50
Kałużn 283.
2.
jako odpowiednik zdania podrzędnego lub
równoważnika imiesłowowego: a. czasowego 'to,
to wtedy, eo tempore9 tum : Gdy Micolay... yal,
tako przede mpną rzek, ysz mą Woczech ne
ranił, ale mą pes wgatl 1416 Pozn nr 917; 55
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Gdysch yest schedl (sc. Jesus) do Ierusalem,
tako <jeden> rzeki k nyemv (Luc 13, 23)
Rozm 378, sim. ib. 648, etc.; Jako do Vtroszina
sz obu *stroni przigeli, tako rzecli gednacze
pana Hinczkoui 1395 Pozn nr 187, sim. ib.;
Jako gy wypysczą, tako poydze precz OrtOssol
103, 4, sim. ib. 105, 1, OrtMac 141; Yako
przysly v kosczyol..., tako... M arya... offyarovala obyatą Rozm 13, sim. ib. 85, etc.; Yaco
rychło klaty wygedze, tako ma bycz spyewano,
aby nabosznoscz sercz wiele lvdzy... od slvszby
bosskyey nye odpadały Dział 5; Yedno to slovo
rzeczye Y esus..., tako on nąd<z>ny Zyd padnacz na zyemye y zdechnye Rozm 131, sim. ib.
73; Kyedy tą dzywką... vchovasz do szyedmy
lyath, tako yą dasch do kosczyola ib. 4, sim.
ib. 94. 99, etc.; Kyedykolyye przestały robycz,
tako natemmyesczye szły y modlyly szya bogv
ib. 16; Kyedysch to myły Iesus zmovyl, tako
(ecce Mat 12, 46) matka y braczya stały ib. 344,
sim. ib. 592; Kyedysch dzyevycza M arya...
trzy lata yvsch była popelnyla, tako potym
(rursum) Anna z Yoachymem... dały obyatą
bogv... za nyą ib. 13; ~ b. warunkowego *to,
hoc (sensu condicionali)9: Wysznaly on to ...,
tako (OrtMac 89: a tho) nayn dokonano krzywoprzysząstwą (si fatetur..., tunc ipse periurii
victus est) OrtOssol 66, 4, sim. XV p. post.
Kałużn 285; ~ c. przyzwalającego w połączeniu
tako wżdy *to przecież, to jednak, tamen, nihilominus9: Jakokoly (OrtMac 59: yakokolwyek)
stary obyczay dawnego prawa bandze odmyenyon w lepsy obyczay, tako wszdy ma szye
szostacz (utique istud potestatem habere debet),
czo szandzono starym obyczągem OrtOssol 48, 2;
Gdi nyektori... przissyangal..., yakoli s pełna...
forma przissyąngi... dostatecznye <nie> vym ow yl..., tako wszdi przes wschitky... mil
czano bywało (tam en... tacebatur) Sul 99;
~ d. łączy równoważnik imiesłowowy ze zdaniem
'to, wtedy, tum : Bo vyschedschy (sc. Jesus)
yednego dnya... z ynymy dzyeczmy..., tako
ony dzyeczy... szyadschy poczną ygracz (egressus... venit ad agellum... ac ibi... ludentes resederunt) Rozm 136; Przydącz svyaty Phylyp,
poyyedzyal svyątemv Andrzeovy, tako przystąpyvschy oba Opowiedzieli) kv mylemv Iesuszovy (venit Philippus et dixit Andreae, Andreas rursum et Philippus dixerunt Iesu Jo 12,22)
ib. 466; ~ w połączeniu a tako więc: Tedy
vocz vsrafsy... Domicianus, iscy on na {pro ne)
chczal gest kaszana o bodze prestacz byl, a tako
vocz on kaszalcy gest gy on na geden oszstrof
poslacz byl Gn 180b.
D. nawiązuje zdanie do poprzedniego kon-
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tekstu, wskazując stosunek: a. łączny 7 (wtedy),
a (wtedy), też, e/ (tum), etiam': Wargi moie
chwalicz cze bodo. Taco blogoslawicz cze bodo
(sic benedicam te) w sziwocze moiem FI 62, 5,
sim. Pul; Wszemoganczy oczecz, wszemoganczy
syn, wszemog0czy duch swoty, a wszakosz ne
trze wszemogoczy... Tako bog oczecz (ita deus
pater), bog syn, bog duch swoty, a wszako ne
trze bogowe FI Ath 15, sim. Pul, M W llOa,
sim. FI i Pul Ath 17; Przydacz zaszyą przed
sand prawy (sc. Metwochowa) szwych pyenadzy
za ro la ... Tako rzecze Hannus: Nye mam gey
zaplaczycz czym OrtOssol 104, 2, sim. Ort Mac
142; Dzyevycza Mary a ... począla pełny cz sve
modlytvy... Tako szye yey pokazał (tunc...
apparuit) anyol Rozm 40, sim. ib. 83. 86, etc.;
Wschytkych oczy... były nan patrzącze. Tako
pocznye k nym movycz (coepit autem dicere
Luc 4, 21) ib. 251, sim. ib. 249, etc.; ~ a tako
(więc), i tako, tako też: Nawrocziwsy syo
(sc. Jozue) byl może z myasta Hay. A tako
y cy (siąuidem et illi), ges to ... zapalili ge
(7c. m iasto)..., poczoli ge bycz BZ Jos 8, 22,
sim. 1484 Reg 714; ~ A cdiszcy vocz ten tho
gisty czeszarsz... ten tho dzif gestcy gy on bil
vsrzal, tedycz vocz gestcy szo on bil themu
barszo dzyuoual... A tako vocz ta tho gistha
krolefna Sibilla gestcy... tako bila rzecla, isczy
tho dzeczo... nath tobocz ono bodze mocnegsze
Gn 5a, sim. ib. 3b. 4a, etc.; ~ Y postawyl
lacob na gey grobye znamyo... Tedi wiszedl
odtod... Y przyszedł tako (venit etiam) do
otcza swego Isaaka B Z Gen 35, 27; ~ Vstawiamy, aby odtychmyast czy, które pozow ą...,
ymyeli rozmyslenye na odpowiadanye... Tako
tesz gdyby kto byl pozwan o dzedzyną...,
temv ma bycz dan pospolity rok Dział 15,
sim. Rozm 493; ~ b. wynikowy 'więc, tedy,
zatem, przeto, dlatego, ergo, itaąue, igitur,
autem, proptered: Tegdis nagle bog... <posłał>
gim na pomoch angela... Taco lud boży (przez
an)gela uicozstuo odirzeli Kśw ar 11, sim. BZ
Gen 21, 14, etc.; Tedi rzeki gest k nyemu bog:...
Gydzisz do zemye wydzenya... Tako Abram
w noczy wstaw (igitur... consurgens) osyodla
osia swego BZ Gen 22, 3; Potem Iozeph...
poschedl daley w svoyą drogą. Tako gospodarz
z gospodynya yąly szye smączycz Rozm 86,
sim. ib. 10. 54, etc.; Tedy Yesus kazał ym,
aby zebrały svoye dzbany. Tako (nam) dzyeczy
zebrawschy ty ystne skorupy ib. 123, sim. ib.
139, etc.; Nyedaleko paszyono stado vyeprzow.
Tako (ergo) ony zły dvchovye począly proszycz
my lego Iesucrista:... Przepuscz nam v ty
yyeprze vnydz ib. 219, sim. ib. 254. 291, etc.\
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~ a tako (więc), tako lepak: Rzeki Pyothr:
Smyeszly szyą pusczycz na W arszą...? Mykolay
rzeki: Pvsczą sye. A tako (OrtMac 47: a tho)
z obo (pro obv) stronu pusczyly szye na thych
ludzy wysznanye OrtOssol 41, 3, sim. ib. 61, 1;
~ Tedy vocz chalcy gest on (sc. cesarz) tho
bil przeuedzecz, velecz gest o n ... ludzy pod
szobo mai byl. A tako vocz gestcy on to bil
prikasal, abycz fszeliky clouek... do Bethlehem
przysetl bil Gn 3a, sim. ib. 175a. 176a, etc.;
~ Rzekła gest Rebeca:... Wezmyely lacob
zono s rodu tey to zemye, nye chczo żywa bicz.
Tako lepak zawoła (vocavit itaąue) Isaak Iacoba
BZ Gen 28, 1, sim. ib. 30, 41; ~ wyjątkowo
tako iże: Yely nyektorzy movycz: Aza to nye
yest syn Iozephow...? Tako yze szye ymą
pogarschacz v nym (et scandalizabantur in eo
Mat 13, 57) Rozm 251; ~ c. przeciwstawny 'ale,
natomiast, zaś, jednak, sed, at, autem, tamen :
Czlovyek yeden byl osządzon (leg. osiędzion)...
zastąpy złych duchów... Ten przydacz ku Yesucristuszovy y dal yemv chvala. Tako ona szyła
złych duchów yąly volacz (sed... exclamavit)
Rozm 219, sim. ib. 291; Mvszy szye popelnycz
ve mnye, czo yest pyssano... Tako zathem
rzekły zvolenyczy (at illi dixerunt Luc 22, 38):
Gospodnye, ymamy thv dva myecza ib. 582;
~ a tako: Vstawiamy, aby gednemv dano winą
abo pomowyon o głow ą..., ale drvdzy mogą
bycz pomocznyczy zabycza glow... A tako
(Sul 41: alye) czy (consortes vero), mayąly
doskonale swiąthky, mayą odchodzycz Dział 30.
BU. p a r ty k u ła ; wzmacnia część zdania 'rów
nież, także, etiam, quoque’: Viplaczicz syo nye
bodze mocz tako y milosciwim latem (redimi
non poterit etiam in iubilaeo) BZ Lev 25, 30;
Boyącz szye, by tako nye zvyodl Ierosolymyan
(ne et Iudaeos seduceret), y smyeszal ych krev
z ych offyarą Rozm 374.
Takoć I. p r z y s łó w e k z a im k o w y w ska zu 
ją c y : A. w zdaniu pojedynczym: 1. wskazuje
na sposób czynności lub stanu 'w ten sposób,
w taki sposób, tak, hoc modo, ita): Takocz
za naz vczyrpal othkupyczel swatha ca 1420
R XXV 229; Sed... ista Stella radios solis sua
claritate superabat..., taliter fuit disposita,
thakocz zyednana, hec stella XV med. SKJ
V 267; Takocz bąda (sic erunt Mat 20, 16)
poslyedny pyrvy, a pyrvy poslyedny Rozm
394.
2.
(w zdaniu zestawionym z przytoczeniem)
wskazuje przedmiot czy też sposób wykonywanej
czynności 'to, hoc: Vyernye iaczem sgrzeszyl
przed panem bogyem israhelskim a takoczem
yczinil (et sic et sic feci): Gdyszem vsrzal...
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plascz czirvoni..., pozodalem tego y wzol
y skrilem w zemi BZ Jos 7, 20.
B. w zdaniu złożonym, jako odpowiednik zdania
podrzędnego: 1. sposobowego ' w ten sposób,
w taki sposób, tak, hoc modo, ita: Takocz
*bodze, yakosz mowyl (ita fiet, ut locutus es)
B Z Ex 10, 29; Nye takocz vam dayą, yako ten
svyath daye (non, ąuomodo mundus dat, ego
do vobis Jo 14, 27) Rozm 565.
2. okolicznikowego stopnia i miary 'do tego
stopnia, tak bardzo, adeo, tam, tantopere’:
Sv0czy angely takocz ony szo biły yelikim
yeszeliim napelneny, yszecz ony sz nebosz na
szemo szo biły k nam stopyly Gn 2b,sim. ib. 1a;
Allecz M aria... takocz gest ona vboga bila,
yszecz ona szadnego penodza ne gestcy ona bila
mała Gn 3b, sim. ib. 4b. 5b. 175b.
II. s p ó jn ik : A. w zdaniu współrzędnie zło
żonym, w połączeniu a takoć więc łączy zdanie
współrzędne wynikowe 'dlatego, przeto, propterca,
igitur\* Cdiszcy v0cz Ioseph s Mario gęsta ona
bila d o ... Bethlehem prisla, a tedy vocz ony
ne moglycz szo mecz nigedne gospody thamo
były, a takocz V0cz ony slycz szo do gednego
domo (pro domv) pospolnego biły Gn 3b.
B. nawiązuje zdanie do poprzedniego kon
tekstu, wskazując stosunek w połączeniu a takoć
więc: a. łączny 'i (wtedy), a (wtedy), et (tum),
a ć : Tedycz vocz ona kroleua... gestcy ona bila
k nemv przygachala... A takocz vocz ona
setfszy sz im do gego losznicze y ykaszalacz mu
gest ona... okrok slothy była Gn 5a; ~ b. wy
nikowy 'więc, tedy, zatem, przeto, dlatego, ergo,
itaąue, igitur, propterea : Sibilla gestcy ona
themu tho gistemu czeszarzeyy tako bila rzecla,
isczy tho dzeczo... nath tobocz ono bodze
mocnegsze... A *takacz vocz on czesarsz othsichmasth ne dalcy szo gest on bil czeszarzem svacz
Gn 5b.
Takość 'odpłata równa krzywdzie, równy
odwet, talio : Thakoscz talio ca 1428 PF I 488.
Takowy f o r m y : n. sg. m. takowy 1498
MacPraw VI 272. 274, ca 1500 Erz 110, ca 1500
SIO cc XII 164; ~ g. sg. f. takowyj XV ex.
GIWp 69; ~ i. sg. m. takowym 1498 SKJ
III 335; ~ /. sg. neutr. (w) takowym XV ex.
GIWp 69; ~ g. pl. m. takowych XV med.
SKJ V 270.
Z n a c z e n ia : 1. ctego rodzaju ( wielkości, ja
kości itp.) jak ten, o którym była lub będzie
mowa w sąsiednim kontekście, jak wynika z opi
sanej sytuacji, talis (magnitudine, ąualitate, sim.),
ąualis supra vel infra describitur, huiusmodi :
Vocat (sc. Lucas) eum (sc. Iesum) XII annorum.
Non estimes apud deum esse huiusmodi tem

pom, thakowych czassow, cum de eo dicatur
in Psalterio: Mille anni antę oculos tuos XV
med. SKJ V 270; Ieslizebi kthorikolwye ziem ianyn... smialbi... dom cziykolwie nayachacz..., thakowi gwalthownik (talis yiolentus
inyasor) uthracza czescz 1498 MacPraw VI 272,
sim. ib. 274; Gyakosz sz[y]am Mychal Vythanowszky myal... y poszyval (sr. połowicę dzie
dziny), thakowym obyczayem... Szbygnyevovy
(sc. przedał) 1498 SKJ III 335; Ga s nymy
(sc. z Manasesem i Dawidem) hce byc na
pokwce y f takowym cyrpgengw XV ex. GIWp
69; Talismodi generis omnis thąky albo thąkoyy
ca 1500 Erz 110; Przed kazdem piąthkiem ma
inowicz... Credo, a za tho othrzima thakowy
człowiek dwanassczie darów od pana boga
ca 1500 SIO cc XII 164.
2. 'bliżej nieokreślony, jakiś, de quo parum
scimus, ąuidam: *Nws myloscywy panye...,
dagze my wybawgenge, abyh kosdemw powgedal tlfe łaskawe karanye a s mego karanya
ynsym wpamgetange, ażebyś yh k temw whowal
przes moc sffw *nasffgensw takowyg lekoscy
XV cx. GIWp 69.
Takoż I. p r z y s łó w e k z a im k o w y w ska zu 
ją c y : A. w zdaniu pojedynczym: 1. wskazuje
na sposób czynności łub stanu 'w ten sposób,
w taki sposób, w ten sam sposób, tak samo,
podobnie, hoc modo, eodem modo, similiter :
Kthori pyrwey <pozwał, pirwej) myenyoon yma
bicz..., a kthori wthori pozwaal, wthori ma
pomyenyoon bicz..., a thakoosz (Dział 12:
a tako) otrzedzą asz do poslednych pochodzącz
(et sic... procedatur) Sul 25, sim. ib. 27. 42, etc.;
Przicazal ssy, panye, a takosz syą y dzege,
abi kaszde nyerządne samnyenye czlowyecze
bilo samo sobye mąka a czirpyenye XV med.
R XXII 243, sim. OrtOssol 28, 3; Kyedykolyye
przestały robycz, tako natemmyesczye szły
y modlyly szya bogv... Takosch na każdy
dzyeny w slvzbye boże szą tamo bydlyly Rozm 16,
sim. ib. 9. 143. 283; Then... myal vzyvacz tego
byskupstwa aze do smyerczy, a po yego smyerczy
syn myal przyyącz byskupstwo... A takoż temv
pokolyenyy ny myalo byskupstwo odycz na
vyeky ib. 666, sim. ib. 733, etc.; Herod by byl
rzeki: Thenczy yest s mego panystw a...,
a takoż by gy byl vybavyl ib. 799, sim. ib. 786.
795; ~ Duch svyąthy gdzye chcze, thu nadchnye... Takos yest wschelky (sic est omnis
Jo 3, 8), który szye yrodzyl z ducha syyątego
Rozm 237, sim. ib. 608; Wzyawschy chleb...
yąl rozdzyelyacz y (leg. ji 'go’) tlusczam szyedzączym, takosz y od ryb (similiter et ex piscibus
Jo 6, 11), czo kto chczyal ib. 349; Kyedy...
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yvz ma (sc. fikowc drzewo) lysczye, vvydz<i)czye,
yze yvz blysko lato. Takosz y vy, kyedy vzryczye
ty rzeczy dzyeyącz szye, yyedzczye (ita et vos...
scitote M at 24, 33), yze yvz yest krolevstvo
nyebyeskye blysko ib. 484; ~ ~ jakoż takoż 5
'jako tako, jakoś, fere, utcumąue : To wdowo,
v nyeysze iakosz takosz sziwyo syo (apud quam
ego utcumąue sustentor), ti gesz zamocyl BZ
III Reg 17, 20.
2.
(w zdaniu zestawionym z przytoczeniem)10
wskazuje przedmiot wykonywanej czynności 'to,
hoc : Gdysz so prziwyedzony, rzeki ym sodza
takosz: Wy dobro rzeczo molwyocz zdradzilyscye mye w mich bogoch Błaż 321.
B. w zdaniu złożonym, jako odpowiednik 15
zdania podrzędnego: 1. sposobowego 'w ten
sposób, w taki sposób, tak, hoc modo, /ta’:
Yakosz thy mnye posiał na then svyath, takosch
y ya ye szlye (sicut tu me m isisti..., et ego
misi eos Jo 17, 18) na ten svyath Roz/;/ 578. 20
2. podmiotowego 'to, hoc : Alboz takoż (sc.
mogło być), yze snadz dom Cayphaszov byl
yyelyky, yze mogl króla schoyacz Rozm 704.
3. orzecznikowego 'taki, ta/is*: Yako było
v ony dny przed potopem ..., takosch bądzye 25
przysczye (sicut enim erat..., ita erit et adventus
Mat 24, 39) syna czloyyeczego Rozm 485.
II. s p ó jn ik : A. w zdaniu współrzędnie zło
żonym łączy zdania współrzędne, wskazując sto
sunek: a. łączny 7, / /ci, c/, tf/gwc*: Przyczyagnąly 30
onych drzew, yze były dlusche, takosch ye
przyprayyą podług pravey myary Rozm 128;
~ a takoż: Gdi kto wspomyonąw, eze timi
rzeczami pana boga gnyewal, y szal mu tego,
a takosch wschego tego ostaw, gest w... szely 35
swogich grzechów..., ten a taky zaluyączi bądze
yczyesson XV med. R XXII 238; Tako naglye
ony skorupy [naglye] szye samy zlyepyly a ta
kosch thy ysthne sądy slomyony były potem
czale (combinantur e t... integrantur) Rozm 124, 40
sim. ib. 673. 745. 762; ~ b. wynikowy 'więc,
tedy, zatem, przeto, dlatego, ergo, itaąue, igitur,
autem, propterea9: Maria, kyedy przyschła do
Nazaretha, nalyazla svoye matka, alye yey
oczyecz byl vmarl, takosch ya nalyazla z ynem 45
mązem Rozm 119; ~ a takoż: Tho capitulum
ivsz yyszszey położono gest..., a thakosz thy
proszno stogy Sul 71, sim. ib. 65. 70. 72; Kazał
volacz... podvoyskyemv, aby szye każdy do
svego domy yroczyl, a takosch... posly yszysczy 50
do domy Rozm 112, sww. /&. 511, etc.; Królevstvo
Iesucristovo zovye dyoyako: gedno krolevstvo
yest to, ktorem krolyyye przez sva mocz,
a takoż yschytko styorzenye yest krolevstvo
55
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B. w zdaniu podrzędnie złożonym jako odpo
wiednik zdania podrzędnego lub równoważnika
imiesłowowego: 1. czasowego 'wtedy, to, eo
tempore, tum : Yako zmartvychvstaną, takosch
czy szye pokażą (postąuam resurrexero, tibi
comparebo) Rozm 170; ~ Iakosch Iesus rosi,
takosch suknya s nym podług czyala *rozla
(cum ... Iesus cresceret, tunica crescebat)
Rozm 141.
2.
przyczynowego 'dlatego, propterea’ (?):
A tez przeto yze yyedzyely y (leg. ji, sc. Jesusa)
tako smątnego, aze było znacz na yego oblyczy,
a takoż nyeczo rozymyely, yze myal ymrzecz
Rozm 588; ~ Przetosch chczącz ychyaczycz
mylego lesusza y sloyye..., a takosch czy
ystny posloyye począly go pytacz Rozm 456.
C. nawiązuje zdanie do poprzedniego kon
tekstu, wskazując stosunek: a. łączny 'i, i też,
et, atąue : <A Jozef mówił): A czo mye zvodzyczye...? Takosch płakał rzekącz (et haec
dicens flebat et dicebat): Ach mnye nądznemy!
Rozm 56, sim. ib. 553, eter, Wzyyedzyaw to
H erod... kazał y (leg. ji, sc. Antypatra) sczyącz.
Takosch po svey smyerczy Artelawsza (pro
Archelawsza) namyenyl po szobye krolyem
(statim ąue... scripsit successorem) ib. 110, sim.
ib. 146, etc.; ~ a takoż, i takoż: Schedschy
(sc. Judasz) odtąd do kosczyola..., porzvczyvschy pyenyydze byskupom a natychmyast obyeszyl szye... A takosz obyeszyyschy szye skrzepi
na poyyetrzy Rozm 769, sim. ib. 647. 664. 842;
~ Tu za ymarle tako se módl. Y takoż po komplecze antifona M W 18a; ~ b. wynikowy 'więc,
tedy, zatem, przeto, dlatego, ergo, itaąue, igitur,
autem, propterea : Potem czeszarz... dal poloyyczą krolewstya *Archaleovy... Takosz yczynyl
szye *Archalaws markrabyą (factus est igitur...
ąuasi diarchus) Rozm 116, sim. ib. 133. 222;
Rzeki ym (sc. Piłat): Ova vam pusczą Barabą...
Takoż Barabą pusczono (Mat 27, 26) ib. 814;
~ a takoż: Vstawyenye nowe nye patrzy przemynanlych rzeczi, alye... przydąnczich. A thakosch (Sul 21: a thegodlya) sampyerz... gdi nye
stoy w szandze..., pow od... dzedzyni ziscze
Sul 6; Ta rumyonoscz zlączywschy szye z *balosczyą szylno y (leg. ji *goł) kraszyla... A ta
kosch byl (sc. Jesus) yako lylya nadobnyJunde
sicut lilium ... candebat) v yego stadlye dzyeczynnym Rozm 148, sim. ib. 761. 782; Tedy
byskupovye... rzekły:... *Czy ysthny pyenyądze
nye yestczy podobno vroczycz v karbaną...
A takosch vschedschy v radą (consilio autem
inito Mat 27, 7) kupyly... rolyą ffyguiovą ib. 763;
~ c. przeciwstawny w połączeniu a takoż 'ale,
jednak, sed, tamen: Tho geno mami, yako
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widawa s. Grzegorz, omowcze wschądi cogiczy...
A takosch tego schamim kasznodzyeyam nabarsye trzeba, a potem caliszdemu XV med.
R XXII 247; Począla (sc. M aryja)... namavyacz
svyatego Yana rzekącz:... Poyyedz, a gdzye
yest moy syn yybrany... A takoż on mylczal
Rozm 735; Przeto ym yzgardzyl (sc. Herod
Jesukrystem) yakoby salonym..., yzgardzyl ym
yako nyevmyąyączym (leg. nieumiejącym)...
A takosch nye telko yzgardzon, alye tez nasmyeyan ib. 801, sim. ib. 176.
DI. p a r ty k u ła : wzmacnia część zdania *na
wet, quin etiam: Panye bosze moy, takosz to
wdowo... ti gesz zamocyl (etiamne yiduam ...
afflixisti), yszesz zabyl sina gey? BZ III Reg
17, 20.
Talaga cf. Telega
Talega cf. Telega
Talerz 1płaska misa drewniana lub metalowa,
catinus e ligno vel metallo confectus*: Ne ma
talerza karmenu swemu, eszby gy ycrogyl drugemu Slota w. 22; Talerz patena ca 1500 Erz 110.
1. Tam cf. Tama
2. Tam 1. wskazuje miejsce mniej lub więcej
oddalone od mówiącego 'w tym dalszym miejscu,
tam, eo loco, ibi : a. miejsce uprzednio wy
mienione, nazwane: aa. bezpośrednio: Isz mai
(sc. Habdanczek) prziwescz pana Hinczko do
K robe... y mała sze tam rzecz dokonacz 1400
Kościan nr 207, sim. 1405 ib. nr 268; Jacom
są ne wrzuczil Meczcoui w Przeranw we trzi
czanszcy soltistwa ani Meczko tam prava mai
1412 Kai nr 386, sim. 1415 Kościan nr 559;
Yaco Olbracht ne caszal swim ludzem rambicz
w boru paney Falciney na Caculine ani tam
yego ludze rambily 1414 RtGn nr 206; O cthoro
szemyo Dorothca na myo szalowała, tey nye
dzirszala po szcyy za mosch ani tam posagy
ma 1428 ZapWarsz nr 2862; Potem gest Abram
szedł do Egipta, abi tam (ibi) bil *geszczem
B Z Gen 12, 10; Pothem ... poszedł w dom
szwego przyyaczelą a tham szye szebral szwogymy (leg. z swoimi) przyyaczelmy OrtOssol
34, 1; Szadny z naszych poddanych ma stacz
we wsy, ale na polv, a tam nygednego drapyesstwa... mayą czynycz Dział 37; Ieslizebi
kthorikolwye ziemianyn... smialbi... dom cziykolwie nayachacz a tham bi gwalthem vbyl
albo zranyl <gospodarza> 1498 MacPraw V I272;
Na czmyntharz tamo pobyezal..., tham gy
dyably pochwiczyly XV ex. MacDod 137;
Kxąndz Boleszlaw w Sządomyrzyu gy (sc. sta
rostę) zosthawyl, szam do Schyradzą uczekschy
zbył, z starostą szą tam nye bronyl ib. 139;
Dzekan posszedl do Rzymą prze odpusthy,

sząm thąm z plączem yal papyezą zandacz,
by mu odpusthy raczył dacz ib.; Jerusalem,
Rzym y Troyą myeyczye na pamyączy
wschyczy gyą. Tham krew roszląno ophitą...
o Heleną, frigerką przeklanthą ib. 141; Przy
szedł (sc. Jesus) do onee stvdnyee..., penes
quem fontem ... szyadl na krawądzy..., tam
szyedzyącz przyszła do nyego mulier Samaritanka XV ex. MPKJ II 318; Slową yego pamyąthaymy, kthore na krzyzu yest mowil...
Wthore szlowo tąm przemówił, gdy go lothr
o laszką prosszyl XV ex. R XIX 89; A tham
yesthly brzeg v Nyeprv obiyązesch, thedy Zayolsky prziczyągnąwschy tham, vmarlby głodem
1500 ListTat 174, sim. ib. 175; Isze staynyą
czyasna była, dzyeczyą w [s]yaslky poloszyla.
Zathna nyevyastha tham była, kthora by
mathcze szluzyla De nativ w. 35, sim. ib. w. 39;
Swyąthe myesczcza nawyedzala Maria a tham
płakała ca 1500 PieśniWlad 175, sim. ib.;
Vnydzyesch w te zemyą, do ktoress posłań,
myeskayze tam, alyesch czye ya vzovą (ibi
manens donec inde per me revoceris) Rozm 89,
sim. ib. 144. 160. 221; ~ tam iste fa m
właśnie, eo ipso loco5: Czso yest scoth
czeladz... zayanla, to yest zayanla na prawem
Słothnythskyem y tam yste szoltysz ostrowsky
gwałtem ten scoth... odbył 1418 Kai nr 603;
~ z powtórzeniem lub uściśleniem lokalizacji
przez okolicznik miejsca: Testes ducit Katherina de W estrza... Ysz yest Katharzyna
wnyosla tam na Westrza swego posagu
trzidzeszczy grzywyen 1418 Kai nr 575; Jaco
czosm yąl Pawia, tąmeszm go ne wodzyl ną
ginną dzedzyna, gedno tam na Słupi, a tom
gy yąl tegodla, ysze tam ribi lowil na Słupi
1426 Pozn nr 1223; Quod in eodem termino
Rafael de Strzesmino iurabit...: Jacom nye
mai tam nycz w Strzesminye 1428 ib. nr 1509,
sim. 1435 Pyzdr nr 1054, etc.; Nye wynossylem
syana brzemyun... s ląky... tham na *Domanyvye 1472 ZapWarsz nr 1353; Namasz schyroky, dlugy piat ot kolyana do przyshvy a tham
ot cziala namasz plath tensze byalkyem zbythym,
spyenyonem XV p. post. BednMed 74; ~ tam
iste, tam iście, tam to fa m właśnie, eo ipso
l o c o Anna de Ludome ducit testes...: Yaco
pani Hanka Ludomska ne dala swim kmeczem
tam isce (var. iste,) w Ludomach dwu lathu
voley 1420 Pozn nr 1071; Induccio Clonowa...:
Yaco Jan Dobrzyczsky hodbil szecznacze płu
gów gyaltem tam iste na Clon<ow>ey 1428 Kai
nr 1017, sim. ib. nr 1021, etc.; Thedi pirzwe
lozisko... za prawe granice maa bicz ymaano
et tham ystee w gezerze oneem (ibidem in lacu
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illo)... lyvdzc slysznyc ribi lowycz bąndą Sul 21;
Nye prosylem go (sc. Jana), aby yachal na
gymyenye Golaschewo anym go wyodl w dom
robothuyanczego Andrzea... tham gysthe na
Golaschewye 1479 ZapWarsz nr 1218; Jako
mnye przes szyna swego Alexego, kthory
*vszythl s domu thwego Crosnye, ranbal drwa
olschowa w gayv gyego tham tho w Krosnyach
1496 ib. nr 1771; Jakom gya nye przysethl na
dom na gyey tham tho w Regułach 1497 ib.
nr 1781; ~ bb. pośrednio przez wskazanie akcji,
ludzi, instytucji, urzędu itp.: Iacom swich synów
ne sial do Siroslawa, by tam ktori gwałt czinili
1401 Pozn nr 508; Jako Thomislaw... gwałtem
otbyl starszego y soltissza pana Pyotraszewego
s braczo ot prawa hy tam s pozeszczo prawo
mu sze ne sztalo 1415 Kościan nr 533, sim. 1421
ib. nr 774; Ysze Pyotr pirzwe Wyancha ranił,
a tam acz szye czso Pyotrowy dostało, tho szye
dostało za yego poczotkem 1419 Pyzdr nr 579;
Yako Przybislaw wodzyl mego posła w powrosze y tam mu dal trzy rany ib. nr 589;
Yako tedy, kędy pan Micolay my wsczągnal
szytho, tam go było rszy dwanascze kop 1427
Kai nr 951; Jsze włenczasch schedzelismy w zagayonem veczu, kędy Maczek s Brunowa ża
łował na Mycolaya Vilka o slą słowa, a tam
scha mu doszicz stało 1428 Pozn nr 1309;
Na ganyebny sząd przed Pylatha wyedzyon,
tham iako baranek nyewynny fałszywe obwynyenye pokornye czyrpyal M W 72a; A yako
szą przyschły k nyemv Samarytanovye, to poganystvo, y prószyły yego, aby tam ostał.
Y myeskal tamo myły Yesus dwa dny Rozm 249;
~ tam ist(n)e, tam to ' tam właśnie, eo ipso
loco : Chczemy, aby acz ktho w sządze nyemyeczskego prawa... polozyl żałobą, szamperzs
tam giste (ibidem)... zalowacz nye bąndze mocz
Sul 42; Zaluge<li> goscz na gosczyą... przed
prawem, gdze szye tą rzecz dzyala... Nye
mozely tham to (OrtMac 57: thamo) prawa
patrzycz..., gdzekoly then ysthy powod przyd ze..., ma gemv szandzą... prawa pomocz
OrtOssol 47, 2; ~ b. miejsce wynikające z konsytuacji, znane mówiącemu i słuchającemu: Macze
tam pyacz obraskow, ksyaze Yanye XV p. post.
R XXIV 45; *Bo tam ystne nyedaleko paszyono
stado vyeprzow (erat autem ibi circa montem
grex porcorum magnus pascens Marc 5, 11)
Rozm 219; ~ z odcieniem przeciwstawienia
innemu miejscu'. tu(ć)... tam: Ilesz tu maal slych
luboszcz<i>, telecz tam daczo mok y szylnych
przeczywnoszczy ca 1450 PF IV 570; Thucz
mała nyedostalo poi albo karthy yedney a to
przeto, yze tez tam kończą nye masch Rozm 847;
S ło w n ik s ta r o p o ls k i IX
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~ c. miejsce. wymienione, nazwane w następu
jącym kontekście: Czczyenye o tern, yako yeden
sługa zydovsky vderzyl yyelyky poschyek mylemv Iesucristoyy tam ystne v Annascha
Rozm 682.
2.
wskazuje miejsce: a. ku któremu zmierza
ruch, akcja 'do tamtego miejsca, tam, in eum
ipsum locum : Nye vsrzi zadni... zemye dobrey..., ani ty wnidzes tam (illuc) BZ Deut 1, 37;
Chwalą czya do pyekla sthapyyączego, yathe
wybawyayaczego, proszą czą, aby mya nye
przepuszcyl tham przycz XV ex. R XXV 243;
Tako ssą tam nathychmyast poskoczyly Rozm
593; Kyedy yyedzyon myły Cristus przez myas to ..., pochwaczyly sze ze sna... rzekącz:...
Podzmy tam, by nass tern yyączey było mączycz
ib. 663; ~ Czszom jechał konem... albo sedl
medzi Boszcowem, Coly y Grotniky, thom
yechal y szedł prawo graniczą, tam me na *tho
stroną, a tam Przibislaowo na *tho, nominando
sinistram aut dextram 1418 Kościan nr 668a;
Czszoszmy yechaly albo szły medzy Przyibiną
y medzy Paulowiczamy, thoszmy jechały y szły
prawą graniczą, tam nasze na tho stroną, a tam
pana Jąnowo na oną stroną, yidelicet ad dextram vel ad sinistram manum ib. nr 669; Yacom
przi tern byl, kędy pan Pyotrek... ykasąl
Jacubowy... rabicz rzekacz: Oto thobe tam za
droga koczeschewska, tam raby, a gyndze nycz
1426 Pozn nr 1220; ~ z odcieniem przeciw
stawienia innemu kierunkowi: tu ... tam, tam ...
sam: Day gy zabyczy, ja chczą tham, a on
sam 1441 R XXV 268; Vszrzal (sc. Abram)
myasto opodal. Y rzecze ku slugam: Czekayczye
tu (hic) s osiem, a yacz synem (leg. z synem)
tam (illuc) poydo BZ Gen 22, 5; ~ sam i tam,
i tam i sam, tam sam 'tu i tam, w różne strony,
huc illuc, in diversas part e s': Przikasz Eliazaro v i..., acz sbyerze kadzidlnicze, gesz to lezo
na ognyskv, a ogyen y tam y sam rosmyecze
(huc illucąue dispergat) BZ Num 16, 37; Roze
słałem slugy swe sam y tam (nam et pueris
condixi in illum et illum locum) BZ I Reg 21, 2,
sim. ib. I Par 10, 7; A gdisz ia ... y tam y sam
(huc illucąue) syo obraczal BZ III Reg 20, 40;
Altrinsecus, hi<n)cinde, adverbium loci j tam
i szam, i tu y owdze rosznoszy (utrasąue partes
contra se altrinsecus posuit Gen 15, 10) ca 1470
MamLub V 9; Tam szam oczy moye glvndzy
SkargaPloc w. 73, sim. SkargaWroc w. 48;
Nygdy tego v nyey nye yzryano, aby y tam
y szam oczyma yyerczyala Rozm 20; Nalyezly
Yesvsa chodzącz y tam y szam (ambulantem
hinc inde) ib. 132; ~ ani tam ani sam, ani
sam ani tam 'nigdzie, do nikąd, w żadną stronę,
15
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nullo loco, in nullam partem : Nye mogocz
daley ani szam, ani tam (huc illucąue) vczecz...
przesylnye sy0 brali BZ Jos 8, 20; Yąly mylego
lesucrista..., nyektorzy poslyad povrozem wstargayącz, aby nye mogl any tam, any sam za- 5
yadzayącz Rozm 653; ~ b. od którego zaczyna
się ruch, akcja, z którego się przychodzi: tam
odtąd, tam stąd, tam iste stąd *stamtąd, inde’:
Ale sy0 byerz do Mezopotamya, do domu
Batuelowa,... a tam odtod poymy zono sobye 10
(accipe tibi inde uxorem) BZ Gen 28, 2; Posiał
gi do Mezopotanyey, abi tam odtod zono poyol
(ut inde uxorem duceret) ib. 28, 6; Jakom ya
nye przyssedl... do domv do gey, na kthory
ona prawo ma oth szlachathnego nyegdy Raczy- 15
bora tham gysthe sthąth 1479 ZapWarsz nr 1475;
Odpovyedzyal Natanael: Z Nazareta może
nyeczo dobrego bycz?... Czysz nye może tam
stąd nycz dobrego bycz Rozm 214.
3.
w zdaniu złożonym jest zapowiednikiem20
zdania: a. miejscowego: tam ... gdzie(by): Tam
so drszeli strachem (illic trepidayerunt timore),
gdze to ne bil strach FI 13, 9, sim. Pul; Yakosrn
z panem Jandrzeyem nigdi ne ymowyla, bi on
tam posiał swego, a ya swego tam, gdzye 25
szyekyri brany 1418 Pyzdr nr 526; Ysze Katherzyna negdy [negdy] Mycolayewa szoną...
rąmby y gągy tąm, gdzę gęy mąsz rambyl
y gągyl 1424 Pozn nr 1168; Yako czsom wszanl,
thom wszanl na szwem na prawem, tam kdzye 30
pan Yandrzey... prawa rambyenya nye mai
1432 Pyzdr nr 1050; A rzeczely strona przeczywna, yszby nye tham (Dział 59: tamo) były
wyeprze pobithi (non ibi fuisse porcos mactatos),
gdze snamyą yczynyl Sul 69; Idzysz tham, 35
gdzesz posszlan 1453 R XXV 209; Y przisłastą
tam, gdze gemu bil bog ykazal B Z Gen 22, 9;
Tesz tam (ibi), gdze nye gest nyemyeczszke
prawo OrtOssol 93, 1; Nyszli ge (sc. woły)
przywyodą tam, gdzeby s prawem myeli stacz 40
(ad locum dębi tum) Dział 17; Znak ma na
drzewie wyrąbycz tam, gdze wząl zakład (in
arbore, ubi impignorayit) ib. 58, sim. 1489
Czrs s. XLII; Proszą czye, panye Yezv Kryszczye,... raczy mye... przywyeszcz do rayv nye- 45
byeszkyego tham, gdzyesz przywyodl lothra
sz thobą ykrzyzowanego XV ex. Kalużn 293;
Vkaszy go nam po szmyerczy tam, gdzye szą
yyeczne radosczy ca 1500 PieśniWlad 174;
~ gdzie... tam: Przeto chczem, aby gdze kto *50
zgrzeszy, tam tesz ma czyrpyecz tymsze prawem
Dział 33; Gdze c glossu meec ne bodze, v masto
gego tham k sszondze Park 413; ~ b. przydawkowego: Ne szepchnal go s mesczcza tam,
55
gdzes on szedzal 1429 Pozn nr 1339.
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Tama, może też Tam 1. eumocnienie (z kotów,
gałęzi, ziemi) bądź też podwyższenie brzegów
rzeki, chroniące tereny pobliskie przed zalaniem,
wał, mołes jłuctibus opposita : Piscandi licentiam ... in W isła... usąue ad agger, quod tham
dicitur..., predictis ciyibus indulgemus (1297)
XVIII PPom 496; Toti communitati dietę ciuitatis Warschouiensis caudam Wyssla nuncupatam lacha, que in prata ciuilia yiolenter erupuit
et emanauit effluxitque post obstaculum nowum
al. tama, superius Solecz... sub Warschouia
sitam ... dedimus 1474 WierzbWarsz 20; Opus
est, ut edifficetur tamma sub castro, quia alias
si negligetur, pars castri in Vislam corruet, si
aque inundacio cum yentorum impetu adyenerit
1498 LustrPłoc 149; ~ z fleksją łacińską: Pro
edificacione tamme sub castro ex parte Vyszle
1498 LustrPłoc 160.
2. 'obowiązek wspólnej pracy przy budowie
lub naprawie tamy, ojjicium exstruendi vel re
fie iendi molem jłuctibus oppositam: Mentionantur labores al. scharwarki et agger generalis
al. thama 1495 Matr II nr 491; Rex incolas
yillae Tralyow... modum et ordinem solyendi
censum annuum conseryat hac conditione, ut
labores ad praedium regium Laski dictum,
excepto labore communis aggeris al. thamy,
exerceant ib. nr 492.
3. corruptum pro toń: Item lacus Optimus,
ubi olim fluebat Visla et superiorem partem
laci habet monasterium de Zwyerzynyecz, inferiorem Jacobus, mediam, in quo duo stadia
al. duo thami (D łL B ll 10: duae tonye), Omnium
Sanctorum plebanus DłLB III 68.
Tamciem wskazuje miejsce mniej lub więcej
oddalone od mówiącego
tym dalszym miejscu,
tam właśnie, eo ipso loco, ibi : miejsce uprzednio
wymienione, nazwane: Pothem tha woda sznaydzesch, bo thamczem ya czemrowal czysszem
DłLB III 354.
Tameż wskazuje miejsce: a. ku któremu zmierza
ruch fam , tam właśnie, tamże, do tamtego
miejsca, huc, in eum ipsum locum : Chemly
thamesz (sc. do królestwa niebieskiego) przycz,
tego my szamy szobo ne moszemy dostathczycz
Gn I12a; ~ b. tameż stąd wskazuje miejsce,
z którego się pochodzi estamtąd, inde5: Yako
Maczey... s Krosny, przygyechawschi na gymyenye yrodzonego Mykolaya thamesz szthanth...,
nye sbyl gyemv kmyecza 1480 Zap Warsz nr 1512;
Yakom ya tho syednal, ysz Jan sz Rybya myal
ydzyelacz wyeczny roszdzyal *ymynym... sz szlachathnym Mykolayem... thamesz szthanth ib.
nr 1526; Jako Marczyn sz Roshkowa y Jakup
szyn gego thamesh sthanth... były pomocznyczy
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Stanyslawowy Konarskyenw 1493 ZapMaz
158.
Tamo 1. wskazuje miejsce mniej lub więcej
oddalone od mówiącego 'w tamtym miejscu, tam,
eo loco, ibV: a. miejsce uprzednio wymienione,
nazwane: aa. bezpośrednio: Jakom dobiła...
penczszet grziuen na Kurowe y tamo mne
<wwi>0n$zano podług prawa 1393 Pozn nr 151;
Gospodzin oprawa me a niczs my *nedostone.
Na mescze pastwi, tamo (ibi, Pul: kamo) me
postavil FI 22, 1; Bog zbawoni vczini Syon
y ysedlona bodo masta Iude. I bidlicz bodo
tamo (ibi) FI 68, 41, sim. Pul; Przebywane iego
w Syon. Tamo (ibi) złamał iest syly, locziszcze,
szczit FI 75, 3, sim. Pul; Nasyczona bodo drwa
polna a cedrowe lybanszczy... Tamo (illic)
wrobłowe gnyezdzycz bodo FI 103, 18, sim. Pul,
sim. FI i Pul 106, 36; Na rzekach babylonskych,
tamo (illic) sedzely gesmy FI 136, 1, sim. Pul,
XV med. R XXII 238; Yako Yanowi czotki
dwadzescza grziwen posagu wneszono w to
dzedzino y tamo yego czotka vmarla 1403
HubeZb 104, sim. 1407 Pozn nr 606; Iszc Thomislaw p<r)zedal w Negolewe swo oczczisno,
a ne ma tamo niczsz 1411 Pyzdr nr 327, sim.
1420 ib. nr 637, etc.; Yako Pyotr jachal w Katharzynym dom ... y tamo polupal zamky 1418
Kai nr 591; Ize Thomek... ranczyl... s tymy
rancoymyamy, czsso szą w tern lyscze y gego
pyeczącz tamo przywessona, y sprawne ten lyst
wyszedł 1421 Kościan nr 912; Jako ya nerossbil
Adassina domv anym yey thamo ren zadawał
1425 Zap Warsz nr 115; O cthore błonye i o wangrodo na m yo... Mancimir szalował, tho ssyo
nam dzalem pothi, kandim szetl, dostało,
a Mancimir tamo nye ma niczs 1440 ib. nr 433;
Przydzesz na to myescze..., aby tamo bilo
weszwano ymyo gego (ut ibi invocetur nomen
eius) BZ Deut 26, 2; Jsz moy koyn wbyekl
w gego dwór othworzony a thamo gego czelacz
ygonyla mego konya na ploth OrtOssol 105, 1;
Gdyby ktorymkoli obyczagem przydał syą bycz
interd<y)ct w Kracowie, tedi gy tamo mayą
trzymacz Dział 5; Thedy gy (sc. św. Pawia)
wyodl swanthy Mychal do pyekla... A thamo
była yedna rzeka ognyewą XV ex. Zab 536;
Iste stavek fuit pot górą Syon, ubi de illo monte
cyeklo yrzodlo... a tamo plocano oves ca 1500
GIKazB I 68; W padol losephath poydzyeczye,
thamo grób nowy naydzyeczye ca 1500 PieśniWład 175; A yako przysly do Salomonowa
kosczyola, tamo było pyetnasczye stopyen kv
*dzrzvyam (ubi gradus ąuindecim sunt ascensionis) Rozm 13, sim. ib. 15. 16. 71; Vczyekay
do Eyptu, myeskayze tamo (esto ibi Mat 2, 13)!

ib. 80; Obroczmy szyą kv m orzy..., bo tamo
naydzyemy myasta, wszy ib. 89, sim. ib. 91. 799;
~ tamo istne, tamo to etam właśnie, eo ipso loco,
ibi': Czesarsz Domicianus... kaszalcy gest gy
(sc. św. Jana) on na geden ostrof poslacz
byl... A tedy vocz on thamo to bodocz gestcy
on bil thy to xodzy Apokalypsim napyszal
Gn 180b; Do onego tho myeszcza, gdzye gym
mynystroyye vstavyą, mayą sye zchodziczy, aby
thamo tho słuchali mszey (missarum solemnia
inibi audituri) 1484 Reg 718; Myły lesus...
nalyasl v koszczyelye... thy yste, czo odmyenyaly pyenyydze szyedzącz tamo ystne Rozm
210; ~ ~ z powtórzeniem lub uściśleniem
lokalizacji przez okolicznik miejsca: Thedi
pyrzwe lozisko za graniczę ma bycz ymano,
a thamo (ibidem) w rzecye onee[m] kwicz
ribi sprawnye bandąn oboyey wszy lyvdze
Sul 7; Kyedy szya yeschly v zyemye na ymya
Splenen... Trzysta a dvadzyesczya y trzydzyesczy balvanow tamo v tern krolestyye było
Rozm 91; Schedl myły Yesus do Ierusalem
a tamo byl v Yerusalem yeden stav ib. 255;
O tern, kako Iudasz... schukal mylego Jesusa...
v domv, bo mnymal nyeyycrny Iudasch, by
tamo myły Cristus yescze v domy myeskal,
y ktorem yyeczerzal ib. 592, sim. ib. 769; ~
tamo iste, tamo to 6tam właśnie, eo ipso loco5:
Gdyby myesczanyn... przysz(e)dl w woythow
dom ... y nalaszlby tamo dwa albo wyaczey
radzyecz, czo by... myesczkye... dobre gyednaly
tamo gysthe (ibidem) przed kxanzączem Ort
Ossol 33, 4; Jako ya nye przysethl do domv
szlachathnyego M ykolaya... thamo tho w Mlosolach 1479 Zap Warsz nr 1476; Jako ya nye
poszadla any dzyrsza czasthky slachathnego
nyegdy Maczegya, nyegdy mansza szwego,
sthrya gych rodzonyego thamo tho w Grudovye 1480 ib. nr 1487, sim. 1495 ib. nr 1766,
1496 ib. nr 1774; ~ bb. pośrednio przez wska
zanie akcji, ludzi, instytucji, urzędu itp.: lako Benak ne wirambal zamków gwałtem Yakuszevich
ani yego rzeczi tamo brał 1399 Pozn nr 375;
Bo owa crolowe sebrali S0 se ..., drszene po
padło ie. Tamo (ibi) boleści iaco odmladzaioczich w duchu silnem FI 47, 6, sim. Pul;
Jaco ten czloweg, czso w Koszczene obesszon,
ne byl mym czlowekem any tamo nicz ne mai,
any yego szona 1401 Kościan nr 167; Iacom
szo wiwodl s pisdriskego sandu s Micolayem
ani *man s nim nigednego tamo roku 1401
Pozn nr 491; Wączenecz... obesłał Jana...
nazaywtrz, gdy wgal w szalogą, any tamo brał
*zawranu 1417 ib. nr 919, sim. 1420 ib. nr 1063;
lako w thi czaszy, gdi do mnye panicza poszlal,
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tedi nye rabil, ani go thamo zaszthal then isty
panicz 1436 Pyzdr nr 1241; Jakosz thy mi
sbyl Jacvba Dassya... s Woley Mrokowskyey
gwalthem per filios_y thamosz sam byl 1494
ZapWarsz nr 1682; Syyathy Yan ych sial (sc.
ludzi) barzo vyelye do mylego Iesucrista, aby
szye tamo krsczyly Rozm 239; A yako szą
przyschły k nyemv Samarytanovye, to poganystvo, y prószyły yego, aby tam ostał, y myeskal
tamo myły Yesus dwa dny ib. 249; ~ prze
nośnie *przez to, w takim działaniu, qua re,
in ea actione : Ofera chwali poczczy me a tamo
droga, iosz pokaszo iemu zbawene bosze (et
i Hic iter, quo ostendam illi salutare dei) FI 49,24,
sim. Pul; ~ nawiązuje do miejsca w utworze
pisanym: Iozephus... tamo movy, yze yny to
byl Herod nysz margrabya zydowskey zyemye...
A thesch tamo myeny, yze yvz Phylypp byl
vmarl Rozm 242; Y przyłożył tamo daley
szvyathy Yan rzekącz ib. 792; ~ tamo iste,
tamo iście ja m właśnie, eo ipso loco5: Zaluge <li>
goscz na gosczyą... przed prawem, gdze szye
tą rzecz dzyala..., ma napyrwey w them gystem
prawye szye zalowacz. Nye mozely szye themv,
czosz szye zaluge, prawo <stać> tamo ysthe
(ibi),... gdzekoly then ysthy powod przydze...,
ma gemv szandzą sandzycz OrtOssol 47, 2,
sim. OrtMac 57; Gosczye albo okolyczny łu
d zę..., czo w wasz prawą foldrvyą..., mayą
thamo gyscze (ibidem, Ort Mac 62: tham ysthe)
odpowyedacz OrtOssol 50, 1; Mozely. ten ...
szyedzecz w lawyczy... a tamo yste (ibidem)
wyrzecz szwoy ortel? ib. 54, 1; ~ z powtórze
niem lub uściśleniem lokalizacji przez okolicznik
miejsca: Tho ma on zalowacz w szandze przed
waszym dzedzycznym woythem thamo gyste
na dzedzynye w gego woythowstwe OrtOssol
47, 3, sim. OrtMac 57; O tern, yako Annasz
polyeczyl mylego Iesucrista svym slugam...
O tern, yako myły Cristus tamo yste v Annascha
barzo trudno byth czyatemy drvy Rozm 701;
~ b. miejsce wynikające z konsytuacji, znane
mówiącemu i słuchającemu: O gosz graniczo
Michał na mo zalowal, tey tamo ne było 1411
KsMaz I nr 1685; Od szwyadecztwa przyszasznykom... mayą dacz geden szeląg drob
nych poszpolythych pyenadzy, czo gydą tamo
gyste OrtOssol 76, 2; ~ c. miejsce wymienione,
nazwane w następującym kontekście: Jako ya
nye pozegl dwv czyoschnv gwalthem, kthore
*vrzyand oglyandal, za kthorymy stharssy gych
trzymały gymyenye thamo we Mlossolach 1464
ZapWarsz nr 1183; Yakom ya thamo konya
byalego... wschyal na roly kosczyola borzanczkyego 1480 ib. nr 1511.
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2. wskazuje miejsce: a. ku któremu zmierza
ruch, akcja 'do tamtego miejsca, in eum ipsum
locum : Tedi Wenczslaf a Paaszek obesłali...
gednacze, iszbi szo *szyoli we *Krzoszu. A kedi
szo tamo sz obu stroni przigeli do Kzosza 1395
Pozn nr 187; lako Swantopelk ne pobrał ymena
Mikolayeva, *czs0 tamo vegnal, iako setm
grziven 1399 ib. nr 370; Ysz Potr sedmdzesanth
pnew pczol tamo wnosi a ne ma nyczsey *przuplodu 1416 ib. nr 911; Jako czszom jechał
konem, thom iechal prawo granyczą, thamo me
na prawo albo na lewo 1418 Kościan nr 668;
A kyedy vschlyschal Iozeph, yze Archalaus
kroloval v zydowskyey zyemy po svym oyczv,
nye chczyal tamo ydz (illo ire Mat 2, 22)
Rozm 118, sim. ib. 117; Nyedavno, mystrzy,
Zydoyye chczyely czye kamyonovacz a thy
tamo potem ydzyesch (et iterum vadis illuc
Jo 11, 8)? ib. 435; ~ tamo iste: Eze pani
Stachna... dzedzino swego m ansza... wikupila
y bidlo ss swego domv z Woyslauicz... przignala
tamo giste 1399 StPPP VIII nr 9489; ~ b. od
którego zaczyna się ruch, akcja: tamo odtąd
4stamtąd, indć: Gydzi ku rodzynye mey, a tamo
ottod (inde) poymy memu synu Ysaakowy
zono BZ Gen 24, 4.
3. w zdaniu złożonym jest zapowiednikiem
zdania miejscowego: tam o... gdzie: Jacom tego
kmyąthowicza w łasz pana m[y]ego tamo nye
wkupyl, gdze on rąmbyl 1427 Kościan nr 1291;
Jaco M aczek... yicupyl poi pląscza y połozil
y {leg. ji €go5) tąmo, kdze schobye wirzekly
1428 Pozn nr 1306; Tedy ten ma naydz gyny
ortel y szlacz szye s thym ortelem tamo {OrtMac
67: tham), gdze szye szlacz ma (et trahat se cum
eadem sentencia, quo se iure trahere debet)
OrtOssol 54, 2; Ma znak wyrąbycz na drzewie
tamo, gdze swynye zayąl Dział 59; Jakom ya
nye poszyathl szyedlyszka, ogroda na ymyenyy
na Puchałach w vyaszanyv w ych thamo, gdzye
gye prauo wvyąszalo 1479 ZapWarsz nr 1474;
Yenze mye tez thamo raczy k szobye przylączycz, gdzye krolvyesch szam Naw 102;
~ gdzie... tamo: Bo gdzye (ubi) yest tvoy
skarb, tamo (ibi Mat 6, 21) yest szyercze tvoye
Rozm 280; Gdzyem (ubi) ya, thamo (ilłic
Jo 12, 26) moy sługa ib. 466; ~ gdziekoli...
tam o: Gdzyekoły bądzye czyalo, czvsch Krystus,
tamo szye zbyorą y orlovye, czvsch syyączy
Rozm 483; ~ tam o... skąd: Nye yestczy po
dobno tamo ych {sc. pieniędzy) yroczycz,
skądezsmy ye vzyąly Rozm 763; ~ tamo iste,
tamo iście... gdzie: Kyedy bądzye kthory
czlowyek obzalowan o roszboy..., thego mogą
zalowacz kv praw thamo gyszczye {OrtOssol
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46, 4: tamo ysthe) przed prawem, gdzye yesth
obzalowan za goracza Ort Mac 56; Tho mycny..
ysz to dzyeczą było żywo, asz ge chrzczono...
dla naglosczy szmyerczy tamo gyste w komorze,
gdze tho było (in hora partus et in commodo, ubi 5
puer natus est) OrtOssol 76, 2, sini. OrtMctc 103.
Tamoć wskazuje miejsce mniej lub więcej
oddalone od mówiącego 'tam, tam właśnie,
tamże, w tamtym miejscu, ibi, eo ipso loco \
a. miejsce uprzednio wymienione, nazwane bez 10
pośrednio: Iscy thamo dosichmasth na the tho
puscy any descz..., any szadne sle pouetrze
thamocz ono nygdy ne postogy Gn 183 b ;
~ b. miejsce wymienione, nazwane pośrednio
w następującym kontekście: Tamoczyem tedy 15
v nych navykl to pyenye, czom przed Iesuszem
spyval Rozm 753.
Tamoż 1. wskazuje miejsce mniej lub więcej
oddalone od mówiącego 'tam, tam właśnie,
tamże, ibi, eo ipso loco’: Któryś czyągnącz do 20
Rzyma y lyezal v svego brata Phylyppa a tamosch szye s nyą smovyl Rozm 242; Vyedly
y w dom Cayphaschow a tamoz szye iuz były
zesly vschysczy starschy popovye ib. 712;
~ z powtórzeniem lokalizacji: Jacom ya... nye 25
*woychal *wo thwoyą dzedzyną rzeczoną Za
krzewo gwalthem anym szgwalczyl domu
thwego..., anym czy panczerza... wszyal thamosch w Zakrzewye 1469 Czrs s. LXXXIV;
~ odsyła do miejsca w utworze pisanym: 30
O przykladzye gorczycznego naszyenya thamosz
szvyąthy Maczyey pysse Rozm 340; A tamoz
(sc. w psalmie) daley movy: Yen vzyval chleba
mego, podnyosl nade mną swa sdradą ib. 540.
2.
wskazuje miejsce, ku któremu zmierza ruch35
'tam, tam właśnie, tamże, do tamtego miejsca,
huc, in eum ipsum locum : Schesczzeth thysszancz
z Egyptą Zydow g zyemy obye[cze]cząney wy
szło, krom dzathek, wdów. Thamoz zupełną
40
nye przyszły, krom dwu XV
MacDod 139.
Tamten tamta corruptumpro Tamara: Chczesz
nyeewiasty widzecz prze kraszo, tegdi pamyotay,
yze tamta ( pro Tamara) od swego brata czystoto
szgubila Gloger.
Tamże wskazuje miejsce mniej lub więcej od 45
dalone od mówiącego, miejsce uprzednio wymie
nione, nazwane 'tam, tam właśnie, eo ipso loco5:
Gdisz wszedł w Kaną, w tako rzekączą wyesz,
tamse proszon e (je st5) od tego królika dzyszeeszego XV ex. MPKJ II 318; <N>a tey 50
(sc. górze) był satan Iesucrista postavyl, tamże
tesch szye posczyl (.sr. Jesus) Rozm 199; Domy
vyszokye stavyczye, ktorez myslyczye drogyem
kamyenyem oslobycz, tamże v nych yemy szye
55
pyschnycz ib. 522.

TANIEC

117

Tancmantlik czy Tancniętlik zapewne 'rodzaj
krótkiego płaszczyka, używanego w tańcu,
fortasse gcnus pallii brevis, saltando utilis*:
In die ilta auferet (sc. filiis Syon) dominus...
paliola, id est tanczmantliky (Is 3, 22, R XXII
322: plaszczyky, MamLub 182: plasczyky uel
kosky) XV p. post. Kałużn 281.
Tancniętlik cf. Tancmantlik
1. Tanecznica, Taniecznica 'tancerka, saltatrix: Tanecznycze lusores ca 1450 PF IV 577;
S tanyecznyczą cum salutrice (war. kał.: sch taneczniczą cum saltatrice, Ecclus 9, 4) ca 1470
MamLub 161.
2. Tanecznica 'pomieszczenie przeznaczone na
wykonywanie tańców, locus ad saltandum destinatus’: Est (yc. theatrum) domus corearum
vlg. thanecznicza 1420 JA XII 143; Myenyą
tv nyektorzy, yze tv królewna Saba kyedy
przyyąla do Ierusalem słuchacz mądrosczy Salomonovey, tedy vzrala v tanecznyczy (in domo
saltus) Salomonovey drzeuo syyatego krzyza
Rozm 255.
Tanecznik, Taniecznik 'tancerz, saltator : Thanyecznyky XV med. R XXIV 363; Tanyecznyk
corybans ca 1455 JA XIV 494; Thanecznyk
choribus (pro choribans ?) ca 1500 R XLVII 355.
Taneczny 'stosowny do tańca, saltando utilis*:
Dominus Valtek... dominis... restituit... culcitram dictam deka de purpura flauea..., jopulam exameti rubei, dictam taneczni 1464
StPPP II nr 3752.
Tanie fo rm y : comparat.: taniej 1444 AGZ
XIV 153, XV p. post. R I s. XLI.
Z n a czen ie: 'za niską cenę, niedrogo, p a n o
pretio: Quia vendidit eandem advocaciam facilius, al. thanyey eąuam solvebat 1444 AGZ
XIV 153; Pro vili re tąne, za małą rzecz 1448
R XXIV 353; O duszyco,... tanyesz szya
dyablv przedala, yszesz szya w grzeschech ko
chała SkargaPloc w. 55, sini. SkargaWroc 36;
Szasszyadom przeday (sc. obile) thanyey (minori pretio) XV p. post. R I s. XLI.
Taniec fo rm y : n. sg. taniec ca 1470 MamLub
22. 220, ca 1500 Erz 110; ~ g. sg. tańca 1404
KsMaz I nr 482; ~ /. sg. (w) tańcu B Z I Reg
29, 5, XV p. post. R XXV 182; ~ n. pl. tańce
ca 1470 MamLub 60; ~ g. pl. tańców BZ
Jud 21, 21, 1484 Reg. 710; tańcew 1471 MamKal 60; ~ ac. pl. tańce BZ Jud 21, 23, ca 1470
MamLub 28; ~ i. pl. tańcy BZ Ex 15, 20.
Jud 11, 34; ~ /. pl. (na) tańcech XV med.
R XXII 238; tańcoch BZ I Reg 21, 11.
Z n a czen ie: 'rytmiczne ruchy ciała wykony
wane w takt muzyki, mające charakter towarzyski
lub obrzędowy, taniec, pląsy, saltatio, chorus*:
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Yacom ya Szbeycze siły ne vczinil <ani>
wiwodl sz thancza 1404 KsMaz I nr 482;
Wyecz, eze czlowyecza roskosch podluc czyala...
zalezicz na pyczu, na gedzyeny, na tanczech
XV med. R XXII 238; Tedi wszyowszy Maria
prorokyny... boben... y wiszly sz0 za ny0
wszitky nyewyasty [za ny0] z b0bni, s tańczy
(cum tympanis et choris, MamLub 22: tanyecz
corus) BZ Ex 15* 20, sim. ib. Jud 11, 34; Wszak
o nyem (sc. Dawidzie) spyewano w tanczoch
(cantabant per choros, ib. I Reg 29, 5: w tanczu)
rzek0cz: Saul pobył tysy0cz, a Dauid dzesy0cz
tysy0ci? B Z I Reg 21, 11; Tayncze coros (vidit
yitulum et choros Ex 32,19) ca 1470 MamLub 28;
Chorus zastąpy aut tańczę {war. kal. : zastampy
thanczew, cum tympanis et choris Jud 11, 34)
ib. 60; Tanyecz chorus (versus est in luctum
chorus noster Thren 5, 15) ib. 220; Braczya
nye mayą chodzyczy na nyepoczlive gody...
any do dworow, any do thanyczow (sit eis a d ...
choreas accessus penitus interdictus) 1484 Reg
710; Purificate manus, pecatores, item et pedes,
quos poluimus in corea saltando w tanczv XV
p . post. R XXV 182; Thanyecz chorea ca 1500
Erz 110; ~ wodzenie tańców, wodzić tańce
' tańczenie, tańczyć, saltatio, chorus, saltare :
A gdisz yzrzicye dzewki w Sylo, gydoce z obiczaia ku wodzenyy tanczow (ad ducendos cho
ros),... zlapaycyesz ge sobye BZ Jud 21, 21;
Złapały (sc. synowie Beniaminowi) sobye szoni
s tich, gesz tance wodzili (quae ducebant choros)
ib. 21, 23.
Taniecznica cf. 1. Tanecznica
Taniecznik cf. Tanecznik
Tańcować, Teńcować ' wykonywać rytmiczne
ruchy ciała w takt muzyki, może ze śpiewem,
ad modos musicos saltatione moveri9 fortasse
cum cantu : Thanczowacz chorizare ca 1500
Erz 110; V mego oblybyencza zawzdy yest...
pyenye y yyeszyelye,... skrzypycze y gąsly rozmayte gloszy davaya, tamo anyely z archanyolmy tenczyyą (ibi cum archangelis angeli
chorizant), tamo *brzvmyą organy syyąthych
prorokow Rozm 26.
Tarant (o maści końskiej, dicitur de colore
equi) 4siwy w ciemne plamy, cinereus atris maculis
cosnpersus’: Kon taranth, równy, strzelczy 1471
GorsJaz 282, sim. ib.; Equs tarant paruus 1474
ib. 274, sim. XV p. post. ib. 280.
Tarantowaty (o maści końskiej, dicitur de co
lore equi) tsiwy w ciemne plamy, cinereus atris
maculis conspersus : <Koń> yylczasthy, kopynyczy... z gaba taranthowatha 1471 GórsJaz
270, sim. 1471 GórsJazRp 270.
Taras f o r m y : n. sg. taras 1408 RachNKorcz
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468.469; - g. sg. tarasu 1463 M M Ąe XVI nr 835;
~ d. sg. tarasowi 1490 AGZ XVI 409; ~ ac.
sg. taras 1408 RachNKorcz A61> 1448 AGZ
252, 1490 XIV AGZ XVI 409; - /. sg. (w)
tarasie 1489 AcLeop I nr 2757; ~ ac. pl. tarasy
1467 AG Z XV 70, ca 1470 MamLub 97.
Z n a c ze n ia : 1. 4więzienie, carcer : Tribus
laboratoribus fimum extra taras portantibus
11/2 scotos 1408 RachNKorcz A61, sim. ib.;
Copaczom de taras proicientibus fimum IIII sco
tos ib. 468, sim. ib. 469; Plebanus... fideiussit
pro Sdzichna... et Stanislao... ipsum Stanislaum de carcere al. s tarassu liberando 1463
M M Ae XVI nr 835; Dictus dominus episcopus
illum (sc. Adam) detinuit... et in yincula
ac carcerem detrusit inferatum,... in ergastulo
al. w charaszye (pro w tharaszye) turpiter
et ignominiose detinendo 1489 AcLeop I nr 2757;
~ 4miejsce zamykane, gdzie można kogoś ukryć,
locus clausus, ubi aliquem abdere possis’ (?):
Viri dixerunt, quia eos Nicolaus Schpirka inposuit ad tharass 1448 AGZ XIV 252.
2. 'grobla, agger : Consules debent sibi agerem
sepire al. tarasz yczynycz... et hoc idcirco, quia
aqua ex piscina consulum debet fundere ad
sepcionem aggeris al. kv tharaschovi 1490 AGZ
XVI 409.
3. *jakaś część bramy, ostu pars quaedam :
Vidit (sc. ministerialis) signa dampnorum per
eosdem (sc. equites) facta,... eciam yidit tria
hostia anichilata, fracta seu seccata al. *szrabyeno, et rugulas al. tharasy, iuxta quas dicta
hostia yiolenter sunt destructa 1467 AGZ XV 70.
4. w błędnym tłumaczeniu lac. pugio 4puginał,
sztylet’: Taraszy (mamotrekt mikulowski: mecze,
tarasy, Biblia taborska: tarasy, BZ: myecze)
pugiones (constituitque, sc. Joiada, omnem
populum tenentium pugiones II Par 23, 10)
ca 1470 MamLub 97.
Tarasować cf. Otarasować
Taraśnica 'rodzaj lekkiego działa, tormentum
bellicum minus’: Unum mosderzs, tharasznycze
parve due breves,... tharasznycza una parva,
mosderze 1478 M MAe XIII nr 2173; *Taraszniza longa et hufnicza 1484 Iorga 283;
Mathiaschek pro parva tarasznicza VI floren i
ib.; Kvlky siue glothy ferre pro paruis pixidibus
modice, alie vero pro machinis et tarasnicze
lapidee 1494 GórsArt 218, sim. 1495 ib. 219.
220; Machinę yndecim, vna magna tarasnicza,
quatuor poltarasnicze machinę, quatuor modice
mifiores quam magna tarasnicza 1494 ib. 218;
Tharasznycza in signo Lelywa 1495 ib. 219,
sim. ib. 220.
Taraśniczka frodzaj lekkiego działa, tormentum
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bellicum minus9: Una ferrea pixis tharasniczka
1446 AGZ XI 273.
Tarchać cf. Roztarchaly
Tarcica, Tercica fo r m y : n. sg. tarcica ca 1500
R XLVII 354; - n. pi. tarcice 1495 Matr II 5
nr 504; tercice 1499 RocznKrak XVI 68;
~ g. pl. tarcic 1436 Pozn nr 1555; ~ ac. pl.
tarcice 1412 M M Ae XV 569, 1430 Monlur
VI 122, 1433 StPPP II nr 2472, etc.; tercice
1466 M M Ae XVIII nr 62; ~ i. pl. tarcicami 10
1475 StPPP II nr 4141.
Z n a c z e n ie : edeska nieobrobiona, w stanie
surowym, axis rudis : (Za) tharcziczc (do ro
bienia kołów) 1412 M MAe XV 569; Quas
pecunias si in termino predicto non soluerit..., 15
extunc totas suas asseres sarratos vlg. tarczycze... perdet 1430 Monlur V I 122, sim. 1425—45
BiblWarsz 1858 IV 642, 1451 Monlur II 130;
Nicolaus... Sbigneum... pro octuaginta asseribus ferratis (pro serratis) al. tharczicze... jurę 20
euasit 1433 StPPP II nr 2472, sim. 1461 SprKHS
V s. XXIX; Jacom nye wzal panu Januschewy...
pyancz[g]dzesyanth tarczycz 1436 Pozn nr 1555;
Pro XVI asseribus al. terczicze, quas de ecclesia
recepit et eisdem domum suam reformavit 1466 25
MMAe XVIII nr 62; Scissuris al. tarcziczamy
pro una marca emptis pauimentum al. podłoga
in virili balneo ponere debet 1475 StPPP II
nr 4141; Mentionantur asseres al. tarczicze
1495 Matr II nr 504; 9 asseres al. terczycze 1499 30
RocznKrak XVI 68; Tharczycza asser ca 1500
R XLVII 354.
Tarcicowy 'zrobiony z tarcic, ex axibus rudibus
confectus9: In stuba nec scamma, nec mem
branę..., sed pavimentum al. tarczy czova 35
podłoga effracta 1498 LustrPłoc 148.
Tarcie 1, 'piłowanie, rznięcie, serra aliąuid
caedendi actus9: Dum maczyl (sc. Manasses)
Ysayam prophetam, demum fecit cum pylą
lignea per medium przetrzecz. Gdysz sya tesz 40
i Ile rex vpraczoval v onym tarcyy, petyt aąuam
ca 1500 GIKazB I 69.
2.
*ścieranie czegoś na proszek, rozdrabnianie
przez pocieranie, aliąuid in puherem conterendi
actus, tritus9: Lima loąui (sc. incipit): — In 45
tenuem ferrum forti molo dente farinam et cadit
a tritu, gl. corosione tarczya, dura farina meo
1466 R XXII 16.
Tarcza fo r m y : n. sg. tarcza 1393 M MAe
XV 161, XV in. JA XXVII 267, ca 1420 Wok- 50
Tryd nr 433, etc. etc.; ~ i. sg. tarczą 1497
StPPP VII 126, XV p. post. GIDom 42; ~ l. sg.
(na) tarczy ca 1500 Erz 110; ~ ac. pl. tarcze
BZ II Par 23, 9, ca 1470 MamLub 97, 1500
55
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Z n a czen ie: 'noszone na ręce uzbrojenie
ochronne, wykonane najczęściej z deski obcią
gniętej 'skórą, okuciami metalowymi, zwykle
okrągłe, tarcza, clipeus, scutum9: Cubiculario
domini regis pro exempcione pelte, dietę tarcza
1393 M M Ae XV 161; Scutum bellicum *woyenne sczyt albo tarcza XV in. JA XXVII 267,
sim. 1444 AKPr II s. XIV, 1453 ib. s. XXI;
Tarcza scutum ca 1420 WokTryd nr 433, sim.
1434 PF V 31, 1437 Wisi nr 228 s. 89, etc.;
Tarcza parma 1437 Wisi nr 228 s. 89, sim. 1463
PF V 12; Perma uel permula est latus clipeus
vlg. tarcza 1450 RpKapKr; Dal Ioyada kapłan
centurionom osczepi y tarcze (lanceas clipeosąue
et peltas, MamKal 91: pukle) BZ II Par 23, 9,
sim. ca 1470 MamLub 97; Tego ymarlego...
zbroyą, tho gest harnasz, jako gesth klobuczck,
panczerz, polplaczye, sczyt, tarczą, myecz,...
mą wsząncz brath tego ymarlego OrtOssol 32, 2,
sim. Ort Mac 32; Helena... pedestrem cum
s tarcza et balista... expedivit 1497 StPPP VII
126; Tarcza antile XV p. post. PF V 11; Quod
accepit sibi... res ipsius, yidelicet... clipeos al.
tharcze 1500 AG Z XV 400; Vmbo paveza albo
tharczą vel na tharczy gvsz ca 1500 Erz 110,
sim. ib.; ~ Pro nostra defensione ipsum quasi
clipeum, sam syebye tarcza, in cruce apposuit
zastawyl XV p. post. GIDom 42.
Targ fo rm y : n. sg. targ 1428 Kai nr 1043,
OrtMac 58, OrtOssol 81, 3, etc.; ~ g. sg. targu
1401 SKJ III 193, 1434 KsMaz III nr 427,
1435 ZapWarsz nr 509, etc.; ~ d. sg. targu
Rozm 509; targowi 1420 RtKon nr 364; ~ ac. sg.
targ 1414 Kai nr 470, 1423 ZapWarsz nr 56,
1437 KsMaz III nr 2494, etc.; ~ i. sg. targiem
1412 Pyzdr nr 342, 1414 Kai nr 462, 1424
Pyzdr nr 753, etc.; ~ l. sg. (na) targu 1399
TPaw IV nr 6080, 1400 Pozn nr 448, 1410
Pyzdr nr 310, etc. etc.; tardze 1428 Kai nr 1043;
~ n. pl. targi 1437 Wisi nr 228 s. 88, OrtOssol
16, 1. 51, 2; ~ ac. pl. targi Sul 82. 112; ~ /. pl.
(po) tardzech XV p. post. R XXV 177.
Z n a czen ia : 1. 'akt kupna-sprzedaży, uma
wianie się o cenę czegoś, alicuius rei vendendae
emendaeąue actus, comeniendi de pretio actus9:
Na ten dzen podług vmowy y targy byl goto w
Jaszek penadze dacz za dzedzino 1401 SKJ
III 193; Dano yest zemo za [rjzemo prawim
tarkem 1412 Pyzdr nr 342; Jako Waur[i]szinecz
pirwim tarkem y pirwim ycupenim dal za Giuanowicze polszo<s)tha stha grziven 1414 Kai
nr 462; Jaco Janusz nye stąpił na targ ginicli
cupczow Janoyich na poldzeuanti grziwni za
rolą y za szitho ib. nr 470; Jakom ya taki
Sandkem (leg. z Sędkiem) tark ymyal, kedibi
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my ne dal ostatka penandzy na swanthi Michał,
tedi straczil to, czo szadal y tho dzedzyno 1423
ZapWarsz nr 56, sim. 1437 KsMaz III nr 2494;
Eze Borzignew w[y] tem targu stogi, czo bil
z[y] Iacubem pirwey stargowal 1424 KsMaz II
nr 305; Yakosmy przi tem bili, czso gyest pan
Pasek przedal konya Dzerskowy, tho przedal
prawem targem 1424 Pyzdr nr 753; Dwanaczcze
Jath przed targem vmarl strigek gego, nisli ta
pany gemu przedala dzelniczo... Swanskowsko
1427 AKPr VIII a 168; Thy pycnyadze dlathego
wszathy w thardze, aczby sza tharg nye dokonał,
thedy sza nye myaly zaszya wroczicz 1428 Kai
nr 1043; Jako mne Jan nye uczinil za captur
targhem conyowim doszicz 1428 ZapWarsz
nr 330; Jacom ya thego w targv s Lasczem nye
gmyal, abich gemv dal strawo na graniczę
ib. nr 2825; lakom ia Ondrzeyewy yego kony
vroczil w czass podle targu 1434 KsMaz III
nr 427; O kthoran stodolan Mroczek na mya
zaloual, tham ya sobye w targu uimouil 1435
ib. nr 1484; Jacom ya sz Stanisławem o szukn ya... targu nye mała 1435 ZapWarsz nr 509;
Jsze pan Woczech... dal dzedzina Głuchowo
z a ... Kunino *prawyn targem, zamyeną, a nye
pod sza[n]dną smową 1443 Pozn nr 1608;
G di... myesczanyn svkna alybo gynsze rzeczy
kvpne... zyemyenynowy na bork d a ..., mye
sczanyn zalyyącz o diuk swoy doswyatczy przes
swyatky, ysz thaky thark (talem contractum)
s nym vczinyl Sul 33; Franciszek kona y szvka,
abi mogl rosypacz ten targ (venditionem) Sul 37;
Takesz tesz mowymy o kasdem targv (de omni
contractu) yczynyonem sz synem, abi nye bil
vaszen Sul 45; Kvpyenye alybo targ (sc.
sołtystwa, factam autem... emptionem) przeczywko themv vstawyenyv oczymyonym {pro
vczynyony) skazvgemy bicz wsdrvszony {Dział
44: aby ten targ nye stal nyzacz) Sul 52; G di...
zyemyenye o swoye sboze... targ vyeczny przed
oblycznoscząn xyąnzanczya vczinyą Sul 94;
Jakom ja o thy woły litkup sąndzil y przi
them thargu byl 1453 ZapWarsz nr 909; Ktho
da na kthorakolwyek kupya boży pyenyadz,
szlowye zadathek..., then tharg {OrtOssol 47, 3:
targowną) ma sthacz OrtMac 58; Pytam
praw a..., ma-ly on mnye ta rolą podług targv
zaplaczycz OrtOssol 104, 3, sim. OrtMac 142;
Jakom ja nye wzanl... zadathkv w thargv
o gymyenye od Mycolaye 1457 ZapWarsz
nr 1059; Tedy my Andrzeyowy skazałyśmy
targv ląky swiathky dowicscz (ycnditionem et
emptionem) Dział 42; Quia tu apud Clemenicm
alio foro al. thargem recepisti alia sex stamina
panni 1465 AGZ XII 303; Racione non com-

plecionis fori al. dla nyesd<zi)erzenya thargy
pro yillis 1468 AGZ XV 95; Pilnosczom
doglendacz chczemy, sze wselky thowar y kupya,
chtorem pod kromy przedayom,... po latwem
rownem, sprawietlywem targu przedano, myerzono, ważono XV p. post. WilkKrak 47;
Nye było podobno tego yschytkyego dnya
kupovacz rolyey..., any tez ktorego targv
stroycz v sobotą podług Moyzeschoyego zakona
Rozm 768; ~ wywołać targ *publicznie ogłosić
sprzedaż nieruchomości, rem aliąuam venum dań
publice declarare9: Na wywolanem targu fforo
infronito XV in. JA XXVII 266; Na wywolanem
thargu in fremito foro 1444 AKPr II s. XIV,
sim. 1453 ib. s. XXI; Nicolaus... recognoyit,
quia exclamavit al. vywolał yesth forum al.
tharg inter nobilem N ikel... et Iohannem —
pro medietate yille Thenyathnyky 1466 AGZ
XII 312.
2. 1dzień targowy, dzień przeznaczony na ogól
nie dostępny handel, sprzedaż i kupowanie, jar
mark, dies, quo mercatus habetur, mercatus':
Myary thako zythne yako svkenne y gynszych
rzeczy zemskych, gesz na thargy (ad fora) przes
kmyecze przywożony bywayą Sul 82, sim. ib.
112; Ya<kom> ya Thomka, kyedj yal sz Tharczina sz thargu, nye sbyl gwałtem 1467 Zap
Warsz nr 1269; Bo ytenczass było yyelye lyvda
kv targy przyschło Rozm 509.
3. 'miejsce wyznaczone do targowania, dla
ogólnie dostępnego handlu, osada handlowa, locus,
ubi res reneunt emunturąue, pagus, ubi mercatus
habetur \ Czso moy ludze wsczognoli Symanowa czloweka, tho gy wsczognoli na mem
targu, yze sytho kupował na mem thargu
mymo mo zapowedz 1410 Pyzdr nr 310; Jacosz
ya ne wedzal, aby kw conynskemw targowy
przysłuchały, allisz na man szalowały 1420
RtKon nr 364; Yze Micolay poyąl łanowa
parobka od woza w Radomu na thargu, ne
zyskaw go prawem 1424 MPKJ II 303; Mozę
woszny na kazanye nasze... przes lystha poszwacz w gospodze alybo na thargv (in foro)
Sul 64; Myasta albo targy, albo wszy, czo
leszą pod waszym prawem,... czy mogą do
wasz po prawo chodzycz OrtOssol 51, 2, sim.
ib. 16, 1; Vnde proclamatum fuerat per fora,
po thardzech, vt omnis indigentes, nye mayaczy,
illuc accederent et acciperent singuli secundum
suam indigenciam XV p. post. R XXV 177;
Forum est locus, vbi res venduntur tharg
ca 1500 Erz 110; ~ dobrowolny targ: Przcdborius non emit duos boves in villa, sed na
dobrowolnem targu nesciendo, quod essent furtivi 1399 TPaw IV nr 6080, sim. 1400 Pozn
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nr 448; Yacom ya Lauren<tium> nye sbyl na
dobrowolnem thargv gwalthem 1454 ZapWarsz
nr 970, sim. 1463 Czrs s. L; Jakom ja Pasczkovy nye przedal szivego konya na dobrovolnem thargv 1456 ZapWarsz nr 1055, sim.
1471 ib. nr 1338; Ivryowszki, qui erat... arestatus... pro horaine, quem vulneravit al. vssyekl
in stratho foro al. na dobrowolnem thargv
1498 AG Z XVI 287; Admisit sibi recipere
kominem Onda in benivoli foro al. na dobro
wolnem thargv in Sanok 1499 ib. 293; ~ wolny
targ 'targ zwolniony z opłat targowych lub po
zwalający na udział w nim obcym, cudzoziemskim
kupcom, mercatus, ubi qui res vendunt emuntąue,
nullam pecuniam sohere debent, vel mercatus,
ad ąuem peregrinis mercatoribus aditus patet*:
Wolne targy nundine 1437 Wisi nr 228 s. 88;
In exaccione foralium vlg. na wolnem targu
(1440) M M Ae XVII 359; D um ... contigerit
ipsis et futuris eorum successoribus vendere
cuiusvis peccoris carnes extra maccella descripta
ut in foro libero al. na wolnem thargu, quod
forum eodem tempore sabbatino die per nostros
antecessores fuerit admissum (1444) BenLub 243;
~ *plac, rynek, forum*: Vidit (sc. pater familias)
alios duos (sc. operarios) stantes in foro szthoyocze na thargw (Mat 20, 3) ca 1420 R XXIV 83;
Górze vam, Żydom, yze myl[y]vyeczye pyrwsche
a vysche stolcze v synagogach albo v klyanyanyy na targy (salutationes in foro Luc 11, 43)
Rozm 306, sim. ib. 417. 418; Alye kv komy
przyrownaya to pokolyenye zydowskye *zsle?
Podobno yest dzyeczyom szyedzączym na targy
(similis est pueris sedentibus in foro Mat 11, 16)
ib. 317.
Targać, Tergać, Targać się fo rm y : praes.
ind. 3. sg. targa XV med. R XXV 155; 2. pl.
targacie XV p. post. R XXIV 375, ca 1500
GIKazB I 72; 3. pl. targają 1461—7 Serm 249 r,
XV ex. SK J III 67; ~ part. praes. act. adv.
targając ca 1470 MamLub 267, Rozm 323. 647.
652; ~ inf. targać Blaz 322, Rozm 324. 504.
653; ~ praet. 1. sg. m. -m targał 1420 Pyzdr
nr 673, 1428 ZapWarsz nr 286; 3. sg. m. targał
1415 Kościan nr 534, 1417 Pyzdr nr 501, Rozm
122; tergał 1416 Kościan nr 590; /. targała
ca 1420 R XXIV 84; neutr. targało ca 1500
GIKazB I 80; 3. pl. m. targali są FI 88, 40;
są targali Rozm 648; targali Pul 88, 40, XV
p. post. Kaluzn 276, XV ex. SKJ I 144; targały
ca 1470 MamLub 71; ~ part. praet. pass.
n. sg. neutr. targano De morte w. 493 ~ condit.
2. sg. f. by targała Rozm 554; ~ condit.. pass.
3. sg. neutr. -by targano Rozm 501.
Z n a c ze n ia : 1. *gwałtownie pociągać w różne
S ło w n ik s ta r o p o ls k i
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strony, szarpać, tarmosić, yehementer in contrarias partes trahere, rumpere, yellere : Jako
Stanisław Slap... ne targał (ib. nr 590: tergal)
yc (sc. Margaretham) za roko a nc wloczil ye
przesz gistbo 1415 Kościan nr 534, sim. 1417
Pyzdr nr 501; Yakom nye targał Mycolaya
anym go w bioto s conya sepchnąl 1420 Pyzdr
nr 673, sim. 1428 ZapWarsz nr 286; Nocet
enim regulus (sc. serpentum) morsu, yisu et
alitu, et ipsi (sc. reguli Philistiim) morsu, gl. id
est tactu, lacerant per seuiciam, targaya vcruczens<twem> 1461—7 Serm 249 r; Discerpens
szyepayącz aut targayacz (discerpens eum spi
ritus immundus e t... exiit ab eo Marc 1, 26)
ca 1470 MamLub 267; M ilites... subito eum
(sc. Jesum) impulerunt, tąrgaly, popychały,
czyągnąly, et yiolenter usque ad montem Caluarie traxerunt XVp. post. Kalużn 276, sim. XV ex.
SKJ I 144; Cristus ad eos ait: Quid mali vobis
feci, quod sic turpiter (m e) laceratis, ylg. targaczye aut szyepaczye ? XV p. post. R XXIV 375,
sim. ca 1500 GIKazB I 72; Vym, yzeby to mogl
omyslycz, yschby, myły synv, nye targano
tvoych syyąthych yloss Rozm 501; Ya mam
nynye... dacz rnoye obye rącze targacz na
krzyzv Żydom ib. 504; Rozmayczye y (leg.
ji *gos) *vmaczely zlemy slovy rozmaytemy...,
za vlozy rvanym myedzy ssobą nyemylosczyyye
targayącz ib. 647; Gdyż ssą tako ganyebnye
myedzy ssobą targały (sc. Jesukrysta) a rzekącz:
Masch bycz vkrzyzovan ib. 648; Yąly mylego
Iesucrista,... nyektorzy z yyelykym gnyeyem
yego syyątha broda targayącz ib. 652; Tez tego
Samsona mocznego, mylego Iesucrista, począly
targacz y ssyepacz myedzy sobą ib. 653; ~ Tar
gały calcitrabant (extendti Oza manum ad arcam dei et tenuit eam, quoniam calcitrabant
boves et declinaverunt eam II Reg 6, 6) ca 1470
MamLub 71.
2.
'rozszarpywać, rozdzierać, rozrywać coś na
części, dilacerare, discerpere, in partes rumpere*:
Kazał ge (sc. sędzia niewiasty) szelaznimy
osokamy targacz (laniari) Błaż 322; Yako
panny mordovano,... okruthnemy draczacz makamy, *targono gye osszakamy De morte w. 493;
O matko Jesucristova,... podobno, yze z rychlosczy przyrodzonego myloszyerdzya kv thvemv
synovy snadzby rada tego nyevyernego sdrayczą
zamby tvemy targała Rozm 554; ~ targać się
'rwać się, rozpadać się na kawałki, in partes
rumpi*: Cum hoc fecissent, concluserunt piscium
multitudinem copiosam, rumpcbatur, thargala
szo (EwZam 306: rvala szya), autem eorum rete
(Luc 5, 6) ca 1420 R XXIV 84; Tunc flagellabant
eum ,.. et percuciebant eum ita crudeliter, quod
16
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illa caro Xpi sancta rumpebatur, pakalo sya,
ex ictibus targało sya czaio od razów ca 1500
GIKazB I 80.
3. targać się *spierać się, kłócić się, controversiam habere, contendere, iurgare, rixari :
K nyemu braczstwo sbiraya a przyacele sya
o gymyenye targaya XV cx;. SX / III 67.
4. *porywać, rabować, okradać, auferre, rapere,
fu r a n : Targały so (diripuerunt, Puł: targały)
gy wszistcy chodzocz drogo i7/ 88, 40; ~ Lupus
dispergit rosganya, targa (lupus rapit et dispergit oves Jo 10, 12) XV med. R XXV 155.
5. 'zrywać, rwać, decerpere: Gdiesz owocze
rosliczne, iablka, kwecze y roszo budu targacz
Dorota 170; To yest Iesus matce svey zausdy
czynyl, yze targał zyelye rozmayte (quod collegit herbulas multas) itozm 122; O tem, kako
są apostoloyye *targvyącz kłosy y yedly a Zydovye ye o to karały ii. 323; Zvolyenyczy yego,
kyedy szye ym chczyalo yescz, począly targacz
kloszye (coeperunt yellere spicas Mat 12, 1)
y yedly ib. 324.
Targanie 'szarpanina, głośna kłótnia, comicium, ra;as: Targanya convicia (crimen amare
iocos, crimen conyiyia, cantus) XV /?. pr.
R XVI 340.
Targnąć zapewne 'szarpnąć, pociągnąć nagłe,
rumpere, vellere, subito trahere : Targnę 1448
i? XXIV 354. ~ ęf. Potargnąć, Przytargnąć,
Roztargnąć, Stargnąć, Wstargnąć,Wtargnąć,
Wytargnąć,Targać, Otargać, Potargać, Roztargać, Stargać, Utargać, Wstargać, Wytar
gać, Roztargować.
Targnienie epociągnięcie, szarpnięcie, a c to trahendi, rumpendi, vellendi : Targnyenye tractus
1437 FPw/ nr 228 s. 89.
Targować, Targować się fo r m y : praes. ind.
3. pl. targują OrtMac 102, OrtOssoł 76, 2;
~ imper. 2. pl. targujcie XV med. SKJ V 284;
~ part. praes. act. adv. a. adi. targując 1471
MamKal 168; acf/. n. sg. m. targujący ca 1470
MamLub 168; ac. pl. m. targujące itozra 818;
~ inf. targować aSw/ 4, Dział A; ~ praet. 1. sg. m.
-(e)in targował 1443 SKJ III 332; ja targował
1439 ZapWarsz nr 850; 3. sg. m. targował
1412 Kał nr 405, OrtMac 53; 3. pl. m. targowali
1399 TPaw III nr 5931; neutr. targowała XV ex.
SK J III 67.
Z n a c z e n ie : *przeprowadzać transakcję kup
na-sprzedaży, handlować, mer ces vendere emereąue, mercaturam facere : Sicut homines Diyissiijj]... libere targowali in ciyitate Pantek
1399 TPaw III nr 5931; Jaco ya s tobą targował
za drobny pyenąd<z)e a nye za polugrosky 1439
ZapWarsz nr 850; Izem nye targował trzech

wyeprzow v Jana anim gich wy[a]nowath placzicz 1443 SKJ III 332; Theszes kthori paan
dzesząnczyna chcze kypycz, przeth swanthym
lakubem gey thargowacz yma (forisare procuret)
Sul 4, sim. Dział 4; Dedit eis (sc. seryis) decem
mnas et ait ad illos: Negociamini, targugcze,
vsque dum venero (Luc 19, 13) XV med.
SKJ V 284; Yesthly pyrwey zony rzeczy...
wmyeszal (sc. mąż) w obeszczye y nakładał
albo thargowal (OrtOssoł 45, 3: natargowal),...
thedy po gyego szmyerczy maya zoszthacz...
poszlyedney zenye OrtMac 53; Od szwyadecztwa przyszasznykom... mayą dacz geden szeląg
drobnych, poszpolythych pyenadzy, czo gydą
tamo gyste a czo poszwednye sz nymy targyyą
(solent emere et mercari) OrtOssoł 16, 2, sim.
OrtMac 102; Przynyosl (sc. kat) thy ystne
povrozy, ktoremy my<ły> Iesus byl vybyl s kosczyola Zydy targyyącze Rozm 818; ~ targu
jący *kupiec, handlarz, mercator, negotiatoP:
Targwyaczy (war. kał.: targąyąncz) negocians
(difficile exuitur negotians a negligentia Ecclus
26, 28) ca 1470 MamLub 168; ~ targować się
*umawiać się o cenę, comenire de pretio : Gdi
Micolay targował szą o czanscz Oczanssa
s Beatą, tedi ne obwanszal szą ye dacz kona
za [sjtrzi grziwni 1412 Kał nr 405; Otho usta
jusz zamknyona, czso wczora o *pyenyodze
sya targowała XV ex. SKJ III 67. - Cf.
Natargować, Stargować, Utargować.
Targowanie 'targ, umowa kupna-sprzedaży,
alicuius rei vendendae emendaeąue actus’: Pauci
cum eo (sc. diabolo) tale commercium, id est
targowąnye, inirent XV med. R XXIV 367.
Targowe *opłata od sprzedawanych na targu
towarów uiszczana przez przekupniów, opłata
za przyjazd na targ i udział w nim, za korzystanie
z targu, pecunia, ąuam qui in mercatu res vendebant emebantąue, sohere debebanP: Ego Boleslaus... contulimus... in Bydtko ecclesiae
sancti Joannis Baptistae cum ipsa villa praenotata, foro, tabernis, targowe et cum omni
libertate (1065) XVII M PH I 361; In Bytom
thargoue, due taberne, in Sewor nonum thargoue, vna taberna (ca 1125) 1275 KodTyn 2,
sim. 1275 KodPol III 109, (1209) 1634 KodTyn 9,
1247 KodPol III 52; V olo..., ut omnis pensio
mercaturae, usque ad minutissimum, quod est
gruellum, et cepe, quod targove dicitur, pertineat
ad monasterium Trebnicense 1224 Haeus 65;
Memorate ville damus forum liberum, in quo
tam ab incolis ville, quam ab aliis omnibus
undecunque yenientibus foralia, que vlg. tar
gowe nuncupantur, nullus exigat (1247) XV
p. pr. KodWP I 219, sim. (1422) XVI p. pr.
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Matr IV 3 nr 560, 1431 AGZ VIII 94, etc.;
Insuper damus et concedimus, quod in omnibus
civitatibus et oppidis... ratione foralium vlg.
targowego sint exempti et liberi (1271 ?) 1456
KodTyn 50; Absolvimus homines in omnibus
yillis... a dania, naraz, podvorove, targove
(XIII ex.) 1546 KodWP I 32, sim. 1256 PPom
138, 1280 AKH IV 357; Inhabitantes... absoluimus a b ... omni jugo tributarie seiwitutis,
videlicet powos,... targowe 1313 KodMazL 340,
sim. 1249 ib. 339; Ab omnibus solutionibus... et
praecipue a solutione denarii forensis, quod
targowe vlg. dicitur (1341) 1596 DokMp IV 70;
Ordinamus m ensas..., in quibus mensis quarumcumque villarum kmethonibus et aliarum
ciuitatum incolis liceat pecudes et pecora mactare et feria secunda die fori carnes libere
vendere, de quibus mensis thargowe iuxta consuetudinem pro melioracione dietę ciuitatis consulibus assignabunt (1412) XVI M MAe V III361;
Forensia vlg. targowe 1421 ArchCastrCrac I
1806; Targowe coemcio 1437 Wisi nr 228
s. 86; Partem civium et mitha al. targowego
duas partes,... et mitha al. targowego unius
partis pro se et successoribus suis reservaverunt
(1440) 1608 KodWil I 187; Targowe (foralia).
Item vstawyami, ze... łan xąnząn przerzeczon e... ot ludzy... na thargy myasth yego nawyedzayąnczich ot ktorichkoly rzeczi kupy,... targo
wego (foralia) braacz nye mayąn, myanso a ribi
telko yiyąwschi, ot ktorich... targowe (foralia)
ma bicz brano Sul 112; Mitho al. targowe
trzeciey soboty perpetuo inscribimus (1463) 1608
KodWil I 278, sim. (1494) 1608 ib. 471; Cum censibus, redditibus, foralibus al. targoyym 1495
AGZ XVII 317, sim. ib. 321.
Targowisko 'miejsce, na którym odbywają się
targi, loeus, quo mercatus habetur : R ex... yicariis Gnesnensibus praedium certurn, nuper
eis ab eo donatum, in suburbio forali al. na
targowysku,... cuilibet yendere permitit 1498
Matr II nr 1146; Targowysc[z]o mercatum
XV p. post. P F Y 7; ~ *osada handlowa mająca
przywilej na targi, pagus, ubi mercatus habetur':
Libertatem transitus... per viam sive stratam
publicam, quam antea mercatores de terra
Cracouiensi... in proximo confinantes vel eciam
ab aliunde yenientes per opidum, thargowysko,
transire consueyerunt 1464 AGZ III 236.
Targowla *akt kupna-sprzedaży, alicuius rei
vendendae emendaeąue actus : Ktho da na thargowlą (ib. 47, 3: n a ... targowną) albo na
ktorakoly kupyą boży pyenadz, szlowye zadathek OrtOssol 15, 2.
Targowna (?) 'akt kupna-sprzedaży, alicuius

rei vendendae emendaeąue actus'\ Ktho da na
ktorąkoly kvpyą albo na targowną (ib. 15, 2:
na thargowlą, OrtMac 58: n a ... kupya) boży
pyenadz, szlowye zadathek,... ta targowna ma
stacz OrtOssol 47, 3. ~ Może należy rektyfi
kować na targowya lub targownya.
Targowy 'odnoszący się do targu, ad mercatum
pertinens5: dzień targowy 'dzień, w którym
odbywa się targ, dies, quo mercatus habetur’:
Marczyn skarży na Mycolaya, ysze w dzyen
targowy (die forensi) na yawney drodze...
sz thoboly wsząl mv oszmy skoth gwalthem
Sul 52, sim. Dział 43; ~ (prawo) targowe
'prawo sądownictwa w sprawach targowych, potestas diiudicandi res ad mercatum pertinentes*:
In Oppathow vero thelonium yel thelonia,...
ius targovć et ius iudicii, aut quodcumque ius
habemus,... episcopo... condonamus (1282)
XIV in. DokMp IV 21.
Tarhun, Torhon bot. 'bylica estragon, Artemisia dracunculus L ? : Thorhon piretrum 1491
Rost nr 11082; Tarhun piretrum 1493 ib. nr 2367.
~ Może należy rektyfikować na tarkun, tarkon.
Tarka, Tar łka, Terka X. 'przyrząd służący do
ucierania czegoś na miałko, instrumentum rebus
disterendis destinatum : Fritillum uel fritellum,
id est piperarium, scilicet illud instrumentum,
in quo piper teritur, quod grana piperis uel
alia frangit et est perforatum ab inferiori ylg.
tarlka 1450 RpKapKr; Tarlką micateria XV
p. post. PF V 7; Therka frutillum ib. 9; Recipe
ymbilicium ciconie... et tereatur ad modum
farine in territorio al. tharlka XV ex. RRp
LIII 70; ~ tarłka pierzna 'przyrząd do ucierania
pieprzu na miałko, instrumentum piper i disterendo
destinatum : Thąrlką pyerzna piperitera ca 1500
Erz 110.
2. ' moździerz, mor tarium : Stoi... obietny owino modrim plasczem a wlozyo s nim kadzidlnicz0, tarlko (ponent... mortariola) a czasoo,
a zlotnicz0 kv pal0czey obyecze BZ Num 4, 7;
Mortariolum stapką vel tarlką ca 1500 Erz 110;
Mutrale donyczą yel thąrlką ib.; ~ 'tłuczek do
moździerza, pistilłum : Terka pistillum XV
p. post. PF V 9.
3. 'skrobaczka, zgrzebło, strigilis’: Strigillis
grzeblo eciam yocatur tarlka XV p. post.
GIDom 92; Strigilis tharka i czolnek XV p. post.
PF V 11.
4. 'pilnik, lima?: Tarlka llimatorium ca 1455
JA XIV 494.
Tarki cf. Tamka
Tarkon cf. Tarhun
Tarkun cf. Tarhun
Tarlink 'kawał tkaniny, zwój, sztuka sukna,
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pars textilis, pars panni inyoluta : Vnum tharling
pannorum coltryskych 1447 Monlur III 156;
Tharling staminorum vlg. *puolstuczkow coitryskych ib.; Stanislaus... proposuit contra...
Nicolaum ... pro eo, quia sibi dedit pater suus...
duos tarlink cum medio panni totum preciosi
ad scruandum 1472 StPPP II nr 4074; Restituit...
medium secundum tarlink... et unum tarlink
panni preciosi... non restituit ib., sini. 1474
AG Z XVIII 76; Quia olim pater ipsius Stanislai... tibi pannos, videlicet duas pecias al.
dwa tharlynki cum medio, totum de panno
precioso... dederat ad reservandum 1474 AGZ
XVIII 76.
Tarła (?) 'część zbroi, pars loricae : Castrum
Lovycz... et ea, que... in castro reperi, videlicet... XV galee, VI nakolanky, IX schinky,
V tarły, duplices myssky..., in tenutam ... et
gubernacionem... recepi 1478 M M Ae XIII
nr 2173. ~ Mozę błąd zamiast taszki.
Tar łka cf. Tarka
Tarło 'przyrząd służący do ucierania czegoś
na miałko, instrumentum, quo aliąuid in puherem
conteritur: Item patella, item tarło pro caseis,
item cista magna 1488 RocznKrak XVI 56.
Tara f o r m y : n. sg. tarn FI 31, 4, 1436
RRp XXIII 278, 1466 R XXII 15, etc.; ~ g. sg.
tarnu XV med. ZabUPozn 128; ~ v. sg. tarnie
1436 R XXIII 278; - n. p i tarnowie FI 57, 9;
- g. p l tarnow 1476 R XXV 276.
Z n a c z e n ia : 1. 'krzak ciernisty, zarośla cier
niste, dumetum, sentinum : Spina fłoruit et antequam ficus frondes suas grossos produxit. Cui
inflata turgida mox tumefacta ex floribus spina,
tarn, dixit 1436 RRp X X III278; At illa (sc. ficus)
respondit: Spina, tarnye, vbi sunt fructus tui?
1436 R XXIII 278; Rampnus vlg. glog vel tharn
(Psal 57, 10) 1471 R XXIV 379; De sentibus
s tarnow albo s cyrnya 1476 R XXV 276;
Dumeta enim Poloni tarn yocitant DłLB I 604.
2. 'cierń, kolec, spinai: <S)olicitus prede curret
leo, spina, gl. acucies, aculeus tarn, leonem
wlnerat 1466 R XXII 15; ~ Obroczil iesm se
w uboszstwe moiem, gdi se siydze tarn (dum
configitur spina) FI 31, 4; Tamowe (spinae)
FI 57, 9; ~ przenośnie 'skaza, grzech, macula,
peccatum: Licet est nata de parentibus originali peccato infectis, tamen nullum contraxit
(sc. virgo Maria) eculeum, nye dopisczila (pro
dopusczila) v sie tarnv, originalis peccati XV
med. ZabUPozn 128.
Cf. Torzyć
Tarna bot. 'soczewica jadalna, Ervum lens L ? :
Tarna lens 1478 Rost nr 1954. ~ Cf. Tarnka.
Tamie coli. 'krzaki cierniste, zarośla cierniste,
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dumetum, sentinum': Przeklota szemya... tarnye
a glog bodze rodzycz (spinas et tribulos germinabit) BZ Gen 3, 18; Sed tibi, g l sc. dumo,
deformem tribuunt spineta, gl. congregacio spinarum tarnye, figuram XV p. post. PF III 286;
Bo yako nascha zyemya rodzy tarnye pchayącze,
thakyez... Cristus przyymvyącz koroną tarnovą... myenyl, yze nasche bolyesczy sam on
myal noszycz Rozm 830; ~ 'gałązki ciernistego
krzewu, rami s p i n o s i Podług szvyątego Au
gustyna, yze svyątha glova yego... trudno
pchayączem tarnym <koronowana>, boską volyą
stało szye, yze tako vkoronovan Rozm 830.
Tarnka, też p l tantum Tamki, Tarki 1. bot.
a. 'śliwa tarnina, Prunus spinosa L ? : Tharnka
labrusca XV in. R XXV 271; Tarnka acacia
ca 1500 Rost nr 5347; ~ Acacia, achacia tarnki
1472 Rost nr 161; Tarky accacia ca 1500 ib.
nr 7101; ~ b. zapewne o drzewie mastyksowym:
Sub cino podt tarnką uel dambem (war. /cal:
pot *tarną al. kalyną; dic, sub qua arbore
videris eos colloquentes sibi. Qui ait: Sub
schino Dan 13, 54) ca 1470 MamLub 240.
2. 'owoc tarniny, fructus Pruni spinosae?: Othchodzecz szya (leg. otchoce-ć się) sz myodem
tarnek, gdycz przynyosza yadv garnek, mvszysz
gy pycz przesz dzaky De morte w. 67.
Tarnki cf. Tarnka
Tarnkowy 'związany z tarnką, tj. owocem
tarniny, pochodzący od tarnki, ad baccam Pruni
spinosae pertinens': Recipe nucleos tarnkove
XV p. post. R LIII 63.
Tarnowy fo rm y : n. sg. f. tamowa Rozm
831; ~ g. sg. neutr. tamowego Rozm 832;
~ ac. sg. m. tamowy Rozm 828; f. tamową
XV
R XXV 243, Rozm 830. 834. 837.
Z n a czen ie: 'zrobiony z ciernistych gałązek,
e spinis confectus': Panye Iesu Crziste, chwała
czyebye na krzyzw wysszaczego, tarnova corona, spineam coronam, na glowye noschaczego XV ex. R XXV 243; Slugy Pylathovy...
splothvschy koroną albo vyenyecz tarnovy
(coronam de spinis Mat 27, 29) Rozm 828;
Cristus, przyymvyącz koroną tarnovą... barzo
ostrą, pchayączą czyernym, myenyl, yze nasche
bolyesczy sam on myal noszycz ib. 830;
Acz tha korona była tarnova ib. 831; Potem
povyedly mylego Iesucrista tak o ... vdrączonego v pavloczystem odzyenyv, tarnova albo
ostrozynova koroną noschącz na svey glovye
ib. 834; Pylath pokazał ym mylego lesusa...
koroną tarnovą na glovye mayączego ib. 837;
~ koronowanie tamowe 'koronowanie cier
nistymi gałązkami, diadema spinosum capiti im]ponendi actus': Yego svyąta głowa czyrpyala
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mąką od trudnego koronovanya tarnovego
Rozm 832.
Taszczyce pl. tantum, bot. 'tasznik pospolity,
Capsella bursa pastoris Moench.9: Tasczicze
bursa pastoris 1472 Rost nr 385.
Taszka f o r m y : «.
taszka 1437 Wisi
nr 228 s. 89, 1450 M M Ae XVI nr 481, 1463
PF V 12, 1490 AK H III 58; - n. du. taszce
1496 RocznKrak XVI 64; ~ n. pi. taszki 1471
GorsJaz 270. 271. 281, etc.
g. pl. taszek
1500 Sąd II 348.
Z n a c z e n ia : 1. 'woreczek, sakiewka na pie
niądze lub inne drobne przedmioty, sacculus,
in quo pecunia vel aliae res minutae asservantur9:
Taska loculus 1437 Wisi nr 228 s. 89; Quod...
die Pasce accepto venerabili sacramento eukaristie, tenuit (sc. ąuaedam mulier) ipsum sacramentum in paniculo et portabat... in pera al.
taschka 1450 M M Ae XVI nr 481; Thaszka
forulus 1463 PF V 12; (Znaleziono rzeczy
kramne w skrzyni:... kalet), thasszek (pół taclira)
1500 Sąd II 348.
2. 'jakieś naczynie na sól, vas ąuoddam sali
asservando aptum : Regestrum expedicionis bellice super duos currus...: Butiri duo vasa,
salis vas al. taszka 1490 AK H III 58.
3. 'w zbroi płytowej dopinane części, okrywa
jące uda, pars loricae femura tegens9: Panczers,
oboyczek, lepka czyrna, thasky sthare 1471
GórsJaz 270, sim. ib.; Panczers, oboyczek,
schynky cysthe, lepka cyrna, thasky nowe ib.
271, sim. ib., sim. ib. 281. 284; Dwa plachi
przedni, 2 zadny, dwye thaszcze 1496 Roczn
Krak XVI 64; Sagittarium armatum cum ambobus piachy, lorica, galea, plachowycze, thaszky
1498 StPPP II nr 4487. - Cf. Tarła.
4. taszki pl. tantum, bot. 'tasznik pospolity,
Capsella bursa pastoris Moench 9: Thasky bursa
pastoris 1484 Rost nr 5904.
Tasznik 'rzemieślnik robiący taszki, tj. sa
kiewki, qui sacculos conficit9: Stanislaf de Stradam, taschnik 1499 Liblur nr 8958.
Tata 'ojciec, tu użyte na znak poufałości, pater,
hoc loco familiaritatis signum9: Tunc skarbnik
bibit dicens: Da zdrów, *data! Et ipse vicarius
respondit: Ero tuus thatha, ąuando cum matre
tua dormiam et iacebo 1437 M M Ae XVI nr 315;
Myli thatha, szvkay szobye concza, bocz nyespelna napyszano XV p. post. R XXV 161.
Tatarczany 'związany z tatarką, tj. gryką,
ad Fagopyrum Mili. pertinens9: Quia ipse...
Nicolaus... imposuit in currum ipsius (sc. Michaelis)... duos coretos leguminarum tatarczanych (StPPP VII 99: *tatarzanych) 1497 StPPP
VII 36, sim. ib., sim. ib. 50.

Tatarczy 'związany z tatarką, tj. gryką, ad
Fagopyrum Mili. pertinens9: Mamusch, vxor siue
relicta Ywanis monetarii super laneum tatharczy
priuigni sui XV marcas interdixit 1383 Czół 1 18.
Tatarka bot. 'gryka, Fagopyrum Mili.9: Super
campestri decima paganici frumenti, quod frumentum tatarka seu pogan[i]ka vlg. dicitur
1385 CodSil II 39, sim. 1391 ib. s. LII; Exinde
Petrus XII capecia tatarky... in ipso Swenchone
iure acąuisiuit 1398 StPPP VIII nr 7801; Petivit
ab eo decimam... frumentorum tatarca 1444
M M AE XVI nr 1178; Cicer... est ąuoddam
genus leguminis triangulum, proprie thatarka
1450 RpKapKr; Thatharka cicer 1460 Rost
nr 3461, sim. XV p. post. PF V 9; Decima
citrulli al. tatarky 1463 AcLubl II; Tatarka
ciar ca 1465 Rost nr 4257; Tatarka pagana
1472 ib. nr 970; Thatarka ib. nr 1702; Jakom
ya gwalthem szyekyrą nye vyrabyl... zapvsthi...
anym thamo roley orąl, any tatarky schąl 1472
ZapWarsz nr 2964; De decima grece al. tatharky 1487 AK H VI 115, sim. ib.; Cum confir<matione> sententie arbitralis inter episcopum
Plocensem clerum illius respectu annone ex ta
tarka (1490) IurMas II 51; Controversias...
occasione decime segetis ex grano grice sive
thatharka ex crescentis suscitatas ib. 54; Pro...
cicore al. tatarky 1496 StPPP II nr 4459;
Cananea eciam est ąuoddam legumen vlg. thatarką vel poganką ca 1500 Erz 110.
Tatarski 1. 'pochodzący od Tatarów, sprzeda
wany przez Tatarów, Tataricus, a Tataris originem ducens, venum datus9: Czwe stoptucher
tatharszky 1492 RocznKrak XVI 59.
2. 'związany z Tatarami (tu zapewne już
nomen proprium), ad Tataros pertinens (hoc loco
fortasse iam nomen proprium)9: P rout...
Iohannes... castellanus conąuestus est super...
Iohannem... procuratorem... Ioannis et Victorini... pro septuaginta peccoribus..., quod sibi
eadem peccora reciperet in via al. na szlyakv
thatarskym 1500 AGZ XIX 470.
Cf. Korzeń, Ziele
Tatarskie 'pole, rola mająca jakiś związek
z Tatarami (tu zapewne już nomen proprium),
ager, ąuodam modo ad Tataros pertinens (hoc
loco fortasse iam nomen proprium)9: Secundum laneum dictum w thatarszkyem similiter
cum pratis damus 1483 AG Z III 244.
Po tatarsku 'na sposób tatarski, na modlę
tatarską (tu o uzbrojeniu jeźdźca), Tatarorum
morę (dicitur de eąuitis armisj9: Valach gnyadi
pod pacholkem po tatarskv 1500 GórsJaz 286,
sim. ib.
Tatka hypocor. 'ojciec, tatuś, pater, papa9:
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*Bhilbich radh yako thathcze mystrzewi, gdi
przigyedzye, azaz darem czo prziwedzie 1464— 8
Wisi nr 783.
Tau 'znak w kształcie greckiej litery tan,
symbolizujący krzyż, signum litterae Graecae
tau formam habens, crucem repraesentans9: Ornatus... habens crucem cum imaginibus in
anteriori parte ad modum than (pro thau)
et in posteriori parte simplicem laminam 1483
M PH V 944.
Taurant (?) bot. *wyżlin polny, Antirrhinum
orontium L .9: Thaurant herba incubi 1472 Rost
nr 1851.
Tawciany cf. Tafciany
Tawcieny cf. Tafciany
Tawta cf. Tafta
Taż corruptum pro tuż (?) 'zaraz potem,
statim post': Jaczem lszikvath. Thasz (pro
thusz?) ya gyda, roszkoszny may ca 1455
Dóbr 324.
lą d w zdaniu złożonym w korelacji z przy
słówkami względnymi zapowiada zdanie miej
scowe 'tędy, po tej drodze, wzdłuż tej linii, tu,
hac via, secundum ąuandam lineam, hic9: tąd ...
kąd: Jaco czssom... ial albo chodził tąd, kąd
yest prawa graniczą 1420 Kościan nr 857;
— kąd, kędy... tąd: Jaco kand yedzem albo
gydzem, tand yest prawa graniczą myedzy
Poneczem, Drzewczem a Oporo wem 1422
Kościan nr 969; Kadim ya szła, tot (leg. tąd
czy toć ?) yest me na prawo 1423 AKPr VIII a 46;
~ kądkoli... tąd: Yaco kandsmycoli gely na
prawo albo na lewo, tąd gest prawa graniczą
1418 Pozn nr 962.
Tążenie cf. Tużenie
Tążyć, Tężyć fo rm y : praes. ind. 1. sg. tążę
1463 PF V 12; bohemizm: tążym Dorota 170;
3. p l tążą XV in. R XXIV 61; - in f tążyć
czy też tężyć 1463 P F \ 12, Rozm 594; ~ praet.
3. sg. f. jest tążyła ca 1500 PieśniWład 175;
3. pl. m. tążyli 1456 ZabUPozn 105.
Z n a c z e n ia : 1. ' tęsknić za kimś, za czymś,
pragnąć czegoś, aliąuem, aliąuid desiderare, cupere9: Raduyoczy <sie> s mylim swim, s Ihu
Xpem s nyebeskim, po nym wsdy tosim Dorota
170; Po szynye szwem iest thązyla gy sz nyem
myes[c]zkacz posządala ca 1500 Pieśni Wład 175;
~ Esurientes saturavit..., esurientes, qui thoszo
post regnum celorum uel post deuocionem
(Luc 1, 53) XV in. R XXIV 61; Hoc summopere,
yyelycze, desiderabant, ad hoc anhelabant tązyli
(sc. sancti Philippus et Iacobus?) 1456 ZabU
Pozn 105.
2. *smucić się, maerere, dolere9: Thąza mereor
1463 PF V 12; Thąszycz merere ib.; Począł

(,sr. Jesus) tązycz (coepit pavere et taedere
Marc 14, 33) prze pogorschenye apostolskye
y prze straczenye nyemylosczyyych Rozm 594.
Cf. Tużyć, Otężyć się, Wstążyć
Tchnąć, Dchnąć *powiać, wionąć, flarę9: Tchnol
gest (Pul: doi, BZ: wyal) twoy duch (flavit
spiritus tuus Ex 15, 11) y przykryło ge (.sr. nie
przyjaciele) morze FI Moys 11; ~ 'dmuchnąć,
afflare9: Hoc cum dixisset (.sc. Jesus), insufflavit,
thchnvl (PF IV 573: dchnanl sufflauit, R XXIV
72: duchnąl, GIWroc 21 w: podchnon<ł>), et dixit
eis: Accipite spiritum sanetum! (Jo 20, 22)
ca 1500 GIKazB I 25. - C f Natchnąć,
Odetchnąć, Potchnąć, Westchnąć, Wetchnąć,
Wtchnąć, Zdechnąć, Zetchnąć, Dychać,
Wdychać, Wzdychać, Dyszeć, Wdyszeć.
Tchnienie 'powiew, dmuchnięcie, flatus9: Tercio
spiritus sanctus datus est in flatu, ve thchnyenyy,
vnde in Eyangelio Johannis XX-o XV p. post.
R XXV 176.
Tchórz, Torz zool. ' tchórz, ssak z rodziny kun,
Piitorius foetidus Gray?: Thchorz fetonallus
XV p. pr. PF V 28; Tchorsz ca 1455 JA XIV
493; Thorz felus 1472 Rost nr 1832; Grillus
est animal retrocedens, tchórz, alx idem ca 1500
Erz 110.
Tcia c f Tścia
Tczeć ctkwić w czymś, sterczeć, in aliąua re
haerere, Jixum esse9: Prziszedl Dauid a Abyzai
k lyudu w noci y nalyazlasta Saula leszocz
a spyocz w stanye, a kopye tczocz w zemy
(inyenerunt... hastam fixam in terra) u gego
głowi B Z I Reg 26, 7. ~ Bohemizm.
Tczyca c f Czczyca
Tczywy cf. Czczywy
Teć cf. Tet
Teda, Tegda 1. pełni w zdaniu nadrzędnym
funkcję odpowiednika zdania warunkowego 'to,
w takim razie, ergo, itaąue, ąuae cum ita sint9:
Przeto chczeli kto tho myecz blogoslawyenstwo,
napyrwsche tegda misi o pokorze XV med.
R XXII 236; Eze tho mylossyerdzye, sye nye
biwa czisto ot marney fali..., tegda gest darmo
ib. 241; Tegda (war. kal.: tegdy) eąuidem (si
pactum meum inter diem et noctem ... non
posui, eąuidem et semen Iacob et David servi mei
proiciam Jer 33, 26) ca 1470 MamLub 214.
2. zaczyna nowe zdanie pełniąc funkcję ogólnie
nawiązującą 'więc, itaąue9: Teda yzrzewszy to
cy gyscy łowcy (milites attoniti), gely od nych
Błaż 319; Teda przyszedł Getro (venit ergo
Jethro)... na puszczy00 BZ Ex 18, 5.
Tedy, Tegdy 1. w związkach wewnątrz zdania:
a. określa ogólnie czas czynności, odsyłając do
innej czynności 'wtedy, wówczas, w tamtym
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czasie, tum, illo tempore : Neprzyacele mogi
dusz0 moi0 S 0 ogarnoli..., porzuciwszy me
tegdi (nunc) obstopili S0 me FI 16, 12; Cszo
na m0 Ondrzey zalowal o gospodo, ta bila tedi
moya iaco i gego 1406 KsMaz I nr 856; Jako
bil prawim dzelczo medzi Ottho Trachem et
Gunczerzem... y roszdzelil ye prawim dzalem
wszitkim sbozim, czso go koly tedy mely 1415
Kościan nr 551, sim. ib. nr 563, 1423 Fozn
nr 1151, etc. etc.; Nygeden ma bycz pozwan...
wiyąwszi gorance na dworze... dowynyenya
dopusczenye, o gesz thedi przes czelednyka
sandzynego... thaky wynowaczecz pozwaan
mosze bycz (tunc per familiarem... citari poterit) Sul 9; Paknyąliby po rokv thą skargą
rvszycz chczal, czso thedy powyedze (quod tunc
asserit) rostropnye, przes podobne swyatki
winyen bącz doszwyathczicz Sul 33; Thąsz tesz
vyną kaszdy slachczicz, czsokole gych thedy
s nym bądze (qui tunc fuerint cum eodem),...
zaplaczicz ma Sul 69, sim. ib. 74, etc.; Wszelko
*chr0szlyna polsko (sc. udziałał bog) pyrzwey,
nysz wiszla na szem yo..., bo tegdi bog nye
spuszczał dszdza (non enim pluerat dominus)
na szemyo BZ Gen 2, 5; Sgrzeszilem, ale yvsz
tedi poczcy myo (sed nunc honora me) BZ
I Reg 15, 30; Przikazal, abi ostały w Iericho,
doiodbi nye odrośli brodi gich, a tedi abi syo
wrocyly (et tunc reverterentur) BZ I Par 19, 5;
Gdyby szkazane przyszagy szye przygodzyly
w wyazany czassz..., mayaly tedy przyszancz?
OrtOssol 18, 1; Psalm Dawydow, kyedy yczyekal
przed Absalon, synem swoym, y zabyt tedy
Absalon Pul 3 arg.; Jesus pothym oszadzon,...
Maria matka bosza thedy szya smuczyla XV ex.
SKJ I 145; Aygustus... szwyath wszysthek popysacz kasal... Bethleem... myalo gosczye thedy
mnogye De nativ w. 6; Ezechias kroi nyemoczny... kv sczyenye szyą iest obroczyl a thedy
bog go ysdrowyl ca 1500 Pieśni Wlad 177; Tedy,
czvsch nathychmyasth po krzczenyy, *vyedyon
yest Iesus na puscza (tunc Iesus ductus est in
desertum M at 4, 1) Rozm 193; ~ b. określa
ogólnie wynikowość 'zatem, w takim wypadku,
w takiej sytuacji, ergo, cum ita res se habeat,
quae cum ita sint3: Swyocz nasza... opuscyala
gest a pokalyaly io pogany. Czso tedi nam
gescze sziwim bicz (quo ergo nobis adhuc
vivere)? B Z I Mach 2, 13; Dzyeyycze porodzenye przez mąskyego dotknyenya nade wschytky prava przyrodzonego byegy, kakosz tedy
svyastovacz tey dostoyne dzyeyyczy badą twe
począczye v yey syyąthym zyyoczye? Rozm 46.
2. w związkach międzyzdaniowych: a. nawią
zuje zdania współrzędne 'i, więc, et, itaąue3:

Czlovyek yeden schedl z Yervsalem do Ierycha,
tedy yderzyly nany zboycze (et incidit in latrones
Luc 10, 30) Rozm 332; Movy myły Cristus:
Kroleystyo moye nye yest stąd, tedy snadz
ten svyat nye yesth krolevstvo Iesucristoyo
ib. 780; ~ b. pełni w zdaniu nadrzędnym funkcję
zapowiednika zdania podrzędnego: aa. czasowego
'to, wtedy, ergo, itaąue3: co... tedy wtenczas:
Jaco czo mi moy kmecze dali poi yelena, tedi
wtenczasz rzekli, iszeszmy gy szabili w sztopiczy
1401 Kościan nr 115; ~ gdy(ż)... te(g)dy: Jaco
to swadczimi, two chilo (pro to chwilo), gdi
vmarl Bogusław, *teti Woyczech stal s nim
w praue 1397 Kościan nr 90; Jaco gdi Passzek
Maczcoui... zaplaczil..., tedi gy proznya pusczil
1399 StPPP VIII nr 8834, sim. 1427 Pyzdr nr
1016, 1429 ib. nr 989, etc.; Gdyszem k thobye
przygyechal s thym czlowyekyem ku roszsprawye,
thedysz thy n[y]a mya wybyekl sz ostra bronya
1443 TymSąd 144; Gdy tho oczecz wszliszal
tha szlowa, thedy gyego szaloscz była nowa
Aleksy w. 143; Gdisz bil vsnol (sc. Adam),
tegdi wiyol (sc. bog) gedno zebro gego BZ
Gen 2, 21; Gdy przyda, namyleyszy, k thobye,
tedy barszo szeczknyesz szobye De morte w. 62;
Gdy czasz pewny przydzye, thedj pvske mamy
w rencze mystrzom swoym dacz 1491 RKJŁ
VII 57, sim. ib. 58; Gdysch yyednal robothnyky,
tedy ye posiał robycz do szvey yynnycze (Mat
20, 2) Rozm 392, sim. ib. 72. 441, etc.; ~ Tekdi
gdi stała ossada pane bytgostkey hy Paskowa,
tedi posłali comornika hy yosnego do paney
hy do Paska 1398 BiblWarsz 1861 III 34;
~ gdyż(ci)... tedy więc: Gdiscy gest bilo
sroth noczy dna nedzelnego, tedy vocz Maria
gest bila suego sinka porodila Gn 4a, sim. ib.
174b; Cdisz vocz ony szo były do morza
przysly, tedy vocz morze gestcy szo ono bilo...
rostopylo Gn 174b, sim. ib. 175a. 176a, etc.;
~ gdyżci... a tedy więc: Cdiszcy vocz Ioseph
s Mario gęsta ona bila do tego tho mastha
Bethlehem prisla, a tedy yocz ony ne moglycz
szo mecz nigedne gospody thamo były Gn 3b;
~ gdzie... tedy: Nye gest obyczay, aby wyano
przed prawem dawano, ale tako gdze (OrtMac
115: gdy) szye mayą poyacz, tedy (quando...
tunc) gey yawno przed gey przyyaczelem...
wyano daye OrtOssol 85, 1, sim. OrtMac 115;
~ jako(ż)... tedy: Yaco Y an... roszbil vecze
w Studzenczu, tedy *go pąn Potr ne ranił 1420
Pozn nr 1069, sim. 1425 ib. nr 1206, etc. ; Jaco
ząd kazał wsczagnącz Janą woyta na grodze,
tedy pan Chwalantha wzal ną nyem... pyacz
grziwen 1428 ib. nr 1301; Tedy położyła dwa
lysthy, a jako ge przeczczyono, tedy rzeki
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Doroczyn rzecznyk OrtOssol 99, 3; A yakoscli
było yvsch vyeczor, tedy <pan> tey vynnycze
rzeki kv svemv rządczy (Mat 20, 8) Rozm 393;
~ kie(g)dy(ż)... te(g)dy: Kedym Broniszeui
pobrał dobitek, tedym opouedzal starsemu 1394
Pozn nr 307; Keddi Jacusz dal penodze Katherzine, teddi dal ąuartniky 1395 Kościan nr 23,
sim. 1395 Pozn nr 187, etc.; Kedi pani Pacostka
ymala vyast s Paskem ..., tedista oba vodla
ossadą 1398 BiblWarsz 1861 III 34; Kedi mi
kon vszetl, tedi mi Woyczech vcratl szodlo
1407 KsMaz I nr 1029; Kegdi yal Micolay po
wszdawni list do starossti, thegdi mai pisacz
na ten list wsdawni 1410 Kai nr 328; Kyedy
dzyeczą mą dwanascze lath, tedy (ąuando...
tunc) yvsze ma lathą OrtOssol 67, 3, sim. ib.
68, 4, Ort Mac 90; Kyedy podnoscha boże
vyerne czalo, thedy tha modlythwa ma bycz
movyona Naw 94; Kyedysch przyschedl czass
Annye, ysby svoy plod porodzyla..., tedy porodzyla svoy plod vyelyebny Rozm 10, sim. ib.
457, etc.; Kyedy szye chczyal napycz, począly y
{leg. ji 'go’) tegdy barzo szyepącz ib. 661,
sim. ib. 62, etc. etc.; ~ Thy naszwanczsza
modlisz kegdi, modło szwiczczi ('wszyscy’)
szwanczi tegdi XV in. R XXV 218; ~ kiedy...
tedy wtenczas: Kędy Roscen yal pana Przybislawa Panthą, tedi wtenczasz ne wyial od pana
Jana z gego groda 1419 Pozn nr 1036; ~ kiedykolwie... tedy: Blogoslavyona dzyevycza kyedykolvye chczyala pokarmyenye *svego mylemv
synovy, tedy nyebyeskyem mlekyem yey svyąte
pyerschy napelnyony Rozm 76; ~ drzewiej niż
gdy... tedy: V wody szo poczina czescz. Drzewey
nisz gdi szodo gestcz, tedyo {leg. tedy ją) na
rocze dayo Slota w. 58; ~ wtenczas kiedy...
te(g)dy: Jaco wtenczass kyedy panycz do mnye
yesdzil ot panyey... w poszelstwe, tedy Woytho
mym *kmąthowiczem nye bil 1428 Kościan
nr 1331, sim. ib. nr 1421; Jacom [byl] wtenczasz
kyegdym myal panycza słuchacz, tegdym byl
prawa nyemocza nyemoczen 1428 Pozn nr 1277;
Jacom wtenczas kegdi my Micolay Skerka rok
odkładał, tedim byl... nemoczen ib. nr 1278,
sim. ib. nr 1276. 1302. 1310; ~ tedy... gdy(ź):
Tedy ne bod o osromoczon, gdy (tunc... cum,
M W 4a: kedi) przesrzo we wszech kazna<ch>
twoych FI 118, 6, sim. Pul, M W 4a; Bil gest
Noe w szeszczydzeszot leczyech tedi, gdisz szo
*powyocz rozwodnyla (ąuando diluvii aąuae
inundaverunt) B Z Gen 7, 6; Czyebye proscha...
przes ta radoscz, yasz tedy myala, gdysz gy do
kosczyola noszyla Naw 55; Przeday obylie,
gdy szye godzy, a nye thedy, gdy przes vbogyego
nye może bycz kupyyono (non ąuando per

pauperem cmi non potest) XV p. post. R I
s. XLI; ~ tedy jako: Jsze[m]szmy byli nyemocz<n>y... tedy, jacoszmi myeli rok zawity
s Yanem 1430 Pozn nr 1360; ~ tedy jedy:
Iaco Derszek yechal gino drogo szamooszm
ne tedi, gedi cone pobrał 1402 Pozn nr 545;
Jacom tego dna opprawal poszim {pro boszim)
obrzodem tedi, gedi Jacubowi w[a]szanti cone
1415 ib. nr 705, sim. 1437 Pyzdr nr 1107, 1438
ib. nr 1170, 1444 ib. nr 1196, etc.; ~ tedy kie:
Czsom Hannie uczynyl, tho thedi, kye slugan
moyan bila[n] 1476 RafPocz 17; ~ te(g)dy
kiedy: Jako Maczey bil Nakel<s>kich czloueck
tedi, kedi gi Kusz pobrał 1396 Pozn nr 191,
sim. 1400 ib. nr 426. 484, 1428 Pyzdr nr 894, etc.
etc.; Yze Ianusz sprawnye wstał ro k ... o rany
y o ginszye rzeczy y gesz są na lysczye thedi,
kędy rok byl 1424 AKPr VIIIa 163, sim. 1427
Zab 538; Jacom szą ya nye zamówił panu
Mroczcowy s mą s szostrą niczsz wyącze odzenya... dacz, yedno czssom tedy dal sz nyą,
kyedy yą wząl 1426 Kościan nr 1171, sim.
1427 ib. nr 1308, 1474 ZapWarsz nr 1371;
Yako tegdi, kyedim myal rok zavithy szlachethnim {leg. z szlachetnym) Symanem na
poroczky, tegdim nyemoczen byl 1435 Pyzdr
nr 1053; Jakom ya thego tho Jan a... yal na
gwaicze thedy, kyedy dobywał kmyecza w domw
w noczy 1482 ZapWarsz nr 1596, sim. 1483
ib. nr 1544; ~ bb. czasowo- warunko wego 'to,
w takim razie, ergo, itaąue: gdy... te(g)dy:
Gdi ktho pozzywaa do sąndv kogo o dzyedzyną... a gy do sąndv vyzowye, thedi (si quis
c itat..., extunc, var. et tunc) acz sąmpyerzs na
rokv zawythem nye stanye, powood zyscze...
dzedzyni Sul 21; Tesz za k opą... ozymyny
skazalyszmy geną cziwirtnyą, gdi yą byerzą na
wosz, tedi gwalth, alye gdy w brzemyonach,
slodzeystwo w them bicz wykładamy Sul 50;
Gdi xanząn nyekterego zlodzyeya albo nyekteran zlodzyeykąn obyesycz kazalbi..., tegdi
(tunc) w gich... gymyenya to iste xanząn
wwyanzowacz... syąn nye ma Sul 87, sim. ib.
88, etc.; Gdy opyekalnyk s prawa obeymye
schą dzyeczy..., tedy mą mocz dlugy foldrowacz
(quod dummodo tutor... se submittit, tunc
habet potestatem) OrtOssol 26, 3, sim. ib. 31,3,
OrtMac 21. 30, etc. etc.; ~ jedno... tedy:
Yethno mv drzewo zakasał {sc. bog), by go
ophszeyky nye rvszal... rzeknacz yemv: Gyethno *ruszych, tedy pewno vmrzecz mvszycz
De morte w. 132; ~ jegdy... tedy: Ona ma
dzerzecz to gymyenye we stu grzywyen tako,
<iź> gyegdy {OrtMac 82: kyedy) dzyeczy gey
chczą myecz tho gymyenye, tedy mayą gey
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pyrwey odlozycz stho grzywyen OrtOssol 63, 2,
sim. OrtMac 82; ~ kiedy... tedy: Wstawyami,
abi kedi kth o ... pozwan bi byl obyczayem
przerzeczonym, thedi powod... rzecz pozwaneemv... dobrzee maa yilozicz (cum aliąuis...
fuerit... evocatus, actor... ąuaestionem... tradere teneatur) Sul 27; ~ kiedykoli... tedy:
Obyczay byl zydovsky, kyedykoly vslyschely
krzyvdą boską, tedy nathychmyast drapały na
sobye odzyenye Rozm 725, sim. ib. 724; ~ tedy
kiedyby: Yakom s thob[y]ą nye smowyl, yszem
czy myal wroczicz dzyedziną Dambyecz thedi,
kyediby my wroczil pyenyandze 1437 Pyzdr
nr 1108; ~ cc. warunkowego *to9 w takim razie,
ergo, itaąue’: Chczesz nyeewiasty widzecz prze
kraszo, tegdi pamyotay, yze tamta {pro Tamara)
od swego brata czystoto szgybila Gloger;
~ acz(by)... te(g)dy: Acz mne ne bodo panowacz, tegdi (tunc, Pul: tedy) przez zakała
bodo FI 18, 14; Acz tha gysta rzeka, opysczywszy
pyrzwe szcyee swoye, obroczi przes gyne
myesczcze plinyenyee swoye, thedi pyrzwe lozisko za graniczę ma bycz ymano Sul 7, sim.
ib. 21; ~ Aczbi tego ne yczynila, tedi myal
dacz pyancz grziwen 1418 Kal nr 646, sim. 1420
Pozn nr 996, 1424 ZapWarsz nr 88, 1428 Kal
nr 1043; ~ aczkoleby... tedy: Acz ty nyektore
sczepye byłoby yvsz wsczepyone y wsadzone,
aczkoleby byli czyge wiosnę y chczalby ge
wykopacz, tedy na dzedzynye... ma gych po
łowiczą ostawycz Dział 41; ~ aczkoli... tedy:
Aczkoly gego dzedzina sprawnye nye byłaby,
a ow, któryby byl blyzszy kv dzedzynye...
rzeczy nye pocznye, tedy vstawiamy, ysz m a...
dzedziną straczycz Dział 24; ~ aczli(by)...
tedy: <A)cz kto w czudzem gayv... dwa dąby
wyrąby..., za kaszdy dąb ósmy skoth, aczly
trzy wyrąby, tedy temv, czyg gest gay, trzy
grzywny... przepadnye Dział 58; ~ Aczlibi
była szaloba o dług... a pozwan... by zamyeschkal abo stacz nye chczal kv wyprawienyv
zastawy, tedi sądzą ma przysądzicz wszystko,
czso gest zastawiono Dział 20, sim. ib. 28.
39, etc.; ~ aliżby... tedy: Alyszby yvsz po
leczech... czinycz zamyeszkaly o krziwdi gim
nyegdi yczynyone, thedi (tunc) zawadzy gym
obrzeczenye dawnosczy Sul 44, sim. Dział 34;
~ by... tegdy: Ktoricole i kyelkokrocz wsdawayanczi barcz myod zaplaczylbi panu swemu...,
tegdi w dzyen swyantego Woczyecha... m a...
vkazacz dwoye pczoli Sul 96, sim. ib. 103,
Dział 42; ~ gdyby... te(g)dy: Ez Wanch
ranczil za zona... Nicolaoui, ez ne mała o ten
cinz gabacz... a gdibi gye gabala, tegdi X grzi
wen bi iemu ostała 1398 StPPP VIII nr 7056;

Gdibi mv ne vroczil, tegdi vinowat dzesząncz
grziwen 1411 Kal nr 340, sim. 1418 AKPr
VIII a 144, 1431—2 KsNWarsz I nr 139; Isze
Tolek myal dacz Swyanthomirowy list a gdibi
ne dal, tedi mai dacz gotowe penandze 1418
Kal nr 626; Gdyby nyekto byl pozwan... kv
odpowyadanyy na szalobą dowoda {pro powoda)
a ten to nye stanye, tegdy dla gego nyeposlyszenstwa... ma bycz zdań Dział 20; ~ gdykoleby... tedy: Gdykoleby potem chczal nyestoyączy na rokv pyrwszym zdanye sądowe
odnawyacz..., tedy gemy ma bycz yloszono
wieczne mylczenye Dział 28; ~ gdykoli... tedy :
Gdykoly kto zaymye na swem zboszy, tedy
slusznye... mosze ge {sc. bydlę) chowacz przez
nocz Dział 32; ~ jes(t)li(by)... tedy: Tesli thes
thowarzisz ssam zamyeskal ku zalomsy ydz,
thedy thąsz wyne ma thowarzisom dacz 1491
RKJŁ VII 58; Yesthly moy poseł bąndze zadzerszan, thedi kroi... nyechay poslye... k nam
gończa swego 1500 ListTat 174, sim. ib.;
~ Gęstły by [1]... pirwey zony rzeczy... odlozyl
dzyeczom..., tedy (extunc) ony rzeczy mayą
gye dacz gego dzyeczom OrtOssol 45, 2, sim.
ib. 52, 3; Yeslyby robyenyecz vmarl, thedy...
mayą yemv kossylye kypycz na pogrzeb 1491
RKJŁ VII 57, sim. ib.; ~ kie(g)dyby... te(g)dy:
Kyegdibi ne postawił tu dwu wolu, tegdi mi szo
poddał pode dwe grziwne 1398 HubeZb 95;
Ranczilesz gy k mey rancze: Kegdibich czo
obesłał, tedisz mi gi mai postawicz, a kedism
czo obesłał, tedis mi go ne postayil 1399
RtGn nr 48; Kyegdiby Maczek albo yego
dzeczy nagabaly Pachną o poi m lina..., tegdy
Yasszek biłby yynouat Pachnę ssto grziyen
1414 Kal nr 460; Kedibi my ne dal (sc. Sędek)
ostatka penandzy na swanthi Michał, tedi straczil to, czo szadal 1423 ZapWarsz nr 56, sim.
1427 ib. nr 275; ~ li... te(g)dy: Ne dobadzesz-ly
ych {sc. koni) na Jarkembolcze, thedy ty badzesz *proszdzen 1424 Kal nr 894; Gen {sc. winowaciec) nye bandzeli bycz mocz vfaczon...,
thedi (tunc, Dział 4: gdyby... yczekl, tegdy)
przebiwacze tego myascza przysząrigą, iako wynowaczcza yąncz nye mogły Sul 4; Syedzyly
kroi na prawye..., tedy przed nym mogą ortel
layacz OrtOssol 12, 3, sim. ib. 27, 1, OrtMac 22.
98, etc.; ~ li... tedy więc: A prestho chemily
czynicz volo naszego othcza nebeszkego, tedy
V0cz napyrszue mamy dzerszecz varo kresczyganska Gn 171 b, sim. ib. 175a; ^ li... tedy...
a tedy: Ale szą-ly blyszy przyyaczele, tedy nye
może (^c. opiekaldnik) stoyącze gymyenye przedacz przesz woley thych tho dzyeczy a thedy
ma tha rzecz przedluszona bycz do lath thych
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tho dzyeczy OrtOssol 27, 1; ~ pakli(by)...lT
tegdy: Pakli tego vczinicz zamyąnska..., tegdi
(tunc) wschitky prawa na rok przissli... placzycz
bandzye vynyen Sul 108, sim. ib. 100; ~ Paklibi
takyey (,sc. żonie)... dluzey nyzly mązewy yey 5
ziwye bicz przigodzylo syąn, thegdi (extunc,
var. etiam) ku prawu wlostnego gymyenya...
wroczy syąn Sul 90; ~ paknięli(by)... te(g)dy:
Paknyaly z yączstwa vczekną, tegdy yvsz od
yączstwa badą wyzwoleny Dział 8, sim. ib. 23, 10
Sul 34; ~ Paknyąlybi (Dział 37: aczlyby)
ktho thego vstawyenya yako przesvmpni przestąpcza przeczywno vczynil, thedi panv oney
wszy... zaplaczycz ma Sul 46, sim. Dział 37;
~ dd. przyczynowego 'to, więc, ergo, itaąue9: 15
gdyż... tedy: Gdysz ten czlowyek... yego szapowyedzy nye chcze wyerzycz..., tedy zapowyedzenye woythowszkye nye mą moczy Ort
Ossol 40, 3, sim. Ort Mac 46; ~ iże... tedy:
Ale ysze Pyotr po rocze mynalem za swe palcze 20
dosycz vczynyenya posządal, tedy (itaąue) my
Pyotrowy skazałyśmy samotrzeczy lana o swe
palcze poprzysyądz Dział 29, sim. ib. 42;
~ ee. celowego 'to, itaąue9: by... tedy: Alye
bysczye vyedzyely, yze syn czlovyeczy ma mocz 25
odpvsczacz na zyemy grzechy, tedy rzeki onemv
paralyzem zarazonemv (ut autem sciatis..., tunc
ait paralytico Mat 9, 6) Rozm 293; ~ ff. okolicznikowego stopnia i miary 'to9: c o ... tedy:
Czo by sz wyny przesthąpney na kthorym 30
braczie było gym położono, thedy my thowarzisse obwyenzvyemy szye polowycze oney vyny
wloszicz 1491 RKJŁ VII 56; ~ gg. miejscowego
'to tam, eo loco9: Wstavyami thesz, abi gdzekoly
klyanthi... do cirekwe albo do myasta wnidze, 35
thedi ma przestano <być> oth bozey tham
sluzsbi (quod ubicum ąue... excommunicatus...
ecclesiam... ingressus fuerit, tunc cessetur a divinis) Sul 5; ~ hh. przedmiotowego 'to9: Dla
ktorey chytrosczy chczem, aby odtychmyast 40
nasze vbostwo nye zdradzono, ale ktori gedno
tho sluszebnyk vczyny, tedi gemv liczę ma bycz
przezszono Dział 15.
3.
zaczyna nowe zdanie pełniąc funkcję ogólnie
nawiązującą ( do sytuacji, do wcześniejszego 45
tekstu, do tego co piszącemu i czytającemu jest
wiadome, łatwo domyślne) 'więc, przeto, wobec
tego, ąuoniam, itaąue, ąuae cum ita sint9: Odpoyyedzyal rzekącz: Zapravda, tedysczye nye
czly v pysmye (Iesus autem dixit eis: Utiąue. 50
Numąuam legistis Mat 21,16), yze z vst dzyąte k ... *skonach chvalą? Rozm 451; ~ Jako
prziyeli do Welgego Koszmina, tako szo pusczili
gedna[n]cze v rancze. Tedi Senuiczowe pokaszali
swe wini wipiszane nemeczszky... Tedi *rzegk 55
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pan Hinczka: Dacze mne ti wini wipiszafszy,
iszbich na to odmowo dal 1395 Pozn nr 187,
sim. ib.; [...] s opolim na vyast, tedi vozni
s opolim mai iest idz strugo... z opolim. Tegdi
drudzi opolnici ne chceli idz strugo, ale podle
strugi. Tegdi Wawrzinecz... wstrocil ti, czso
sli podle strugi 1398 ib. nr 396, sim. ib.; Vczin,
gospodne,... abi sprawoni muri ierusalemske.
Tegdi (tunc) przymesz ofaro sprawedlnosci
FI 50, 20, sim. Pul, KartŚwidz; Poloszyl ies
zlzi moie w obesrzenu twoiem, iaco y w obetnicy
twoiey. Tegdi (tunc) obroczo so neprziiacelowe
mogi opak FI 55, 9, sim. Pul, sim. FI i Pul 88, 19.
95, 12. 118, 92. 125, 2. 3; Jaco ma łan posiał
do Maczka, ysz aby mi *Maczku prawa pomogl... Thedi mi Maczk tako rzeki 1407 Kai
nr 249; Tegdi wszol pan bog (tulit ergo dominus) czlowyeka i postawyl gi w rayu roskoszy
BZ Gen 2, 15; Rzeki gest pan bog Noemu:
Winydzy s korabya... Tedi Noe wiszedl (egressus
est ergo Noe) s korabya ib. 8, 18; To gdisz
Cham vszrzal..., powyedzal bratoma swima.
Tegdi Sem a Yozephat wlozysta płaszcz (at vero
Sem et Iapheth pallium imposuerunt) ib. 9, 23,
sim. ib. 21, 30. Ex 9, 33, etc.; Tha nyewyasta
poszła za gynego mąsza. Tedy rzekły dzyeczy
OrtOssol 28, 1, sim. ib. 64, 4, OrtMac 24. 86;
Tegdy (war. lub.: pak vel pakną) porro (porro
Daniel perseveravit usque ad regnum Darii
Dan 6, 28) 1471 MamKal 238; Bo thego bog
chczyal, aby swyanthy Paweł pyekyelne mąky
nyethso ogląndal. Thedy gy wyodl swanthy
Mychal do pyekla XV ex. Zab 536; Vzrzyely
anyola w svyatlosczy y lyekly szye nasylnye.
Tedy anyol rzeki (et dixit... angelus Luc 2, 10)
k nyem: Nye lyekayczye szye Rozm 68, sim.
ib. 70, etc. etc.; ~ tedy więc: Allecz Salomee...
chczala szo gest one sviima rokama dothknocz
tego to mastha była. Tedy vocz natichmasth
ge rocze szo ge byle uschłe Gn 4a; Tedy vocz
swothy Gan gestcy giim on tako rzecl bil
Gn 182a, sim. ib. 182b, etc.; Przyschedschy ten
tamo, który czye prószył... y rzecze tobye:
Day temv myescze, nyechay ten thu szyedzy.
Tedy vyącz (et tunc Luc 14, 9) ze sromem...
szyedzyesch na nysschym myesczv Rozm 381;
Dayczyez ym dzyerzecz choragvye, tedy vyącz
*vzrely (et videamus), schylyąlycz szye samy
od szyebye ib. 756, sim. ib. 793; ~ a tedy:
Zalowal Sandek... na Jarantha: Tego na *to
zalugo, yszes mi prziganil... Tedi Jarant otpowedzal, ysz sznay, yszess ty mne pirvey rzeki,
yszessz chłop... A tedi Sandziv<o>y *rzelk:
la tobie nie sznayo, bich tobie to movil. A tedy
panowie przikazali sso Santkoyi ukazacz 1425
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RTH III nr 76; ~ a tedy więc: Poszodali sz0
verny Xpiani priscza gego a rzekocz tako, isze
przydzy thy k nam ... A tedy V0cz gestcy giim
tho bilo... tako othpouedzano Gn 2 a, sim. ib. 3 a.
179b, etc.; ~ a więc tedy: Rzeki (sc. Piłat)
k nym: *Vezmyczysch y (leg. ji 'go’) vy, vkrzyzvyczyesch y podług zakona yaschego... A yyecz
tedy na tho slovo odpoyyedzyely to rzekącz
Rozm 791.
Tedyby, Tegdyby 1. pełni w zdaniu nadrzędnym
funkcję zapowiednika zdania podrzędnego: a. czasowo-warunkowego 'to, w takim razie. ergo,
itaąue, quae cum ita sini*: kiedyby... tedyby:
Jarpanowi Marczin s Troyanem ranczili so
dzeuocz *grziuem, kediby mu trzeba gych, tediby
mu ge bili meli dacz 1398 RtGn nr 35;
laco kedibi mi kmecz mork carczu yicopal,
tedibich mu mai dwe kozę yroczicz, a tego ne
b. warunkowego
uczinii 1402 Pozn nr 712
'to, w takim razie, ergo, itaąue, ąuae cum ita
sint9: acz... tedyby: A przeto acz dwie dzedzinye znów obapol gedney rzeky posadzą syą,
tedyby kaszda strona swoy brzeg ma rządzycz
Dział 1; ~ aczby... tedyby: Aczby tego *mye
yczinil, tediby mu myal wynowat bicz... poltorasta grzywen grosszy 1423 Kał nr 689, sim.
1425 Kał nr 710; ~ gdyby... tedyby: Gdyby on
(sc. mąż) pyrwey vmarl, tedyby to wszyczko
myalo szye zaszye dzyedzyczne wroczycz OrtOssol 96, 2, sim. Ort Mac 132; ~ gdzieby...
tedyby: Jacom nye raczył przywyescz dominum
Kxanszky... ad Srodam na prawota Broniszewy..., a gdzebich go ny przywyodl na
praw[y]<otę>, thedybich mu myal szaplaczicz
yiginti marcis grossorum 1423 Kał nr 856;
~ kie(g)dyby... te(g)dyby: Eze kegdiby mu ne
dala poczdzeszont grziwen, tegdiby mała swe
penodze wszocz 1400 HubeZb 77; Jaco mi
Micolay... mai Bogusława... cu prawu postauicz. Kediby ne postawił, tediby mi mai
dacz sto krziwen 1409 Pozn nr 670, sim. 1419
Kościan nr 735; ~ li... tedyby: Ne wsząllibi
na nem kanczlerz szkody, tediby on na Michale
nicz wszancz ni mai 1414 Kał nr 443; Wkaze-ly
to, yako gest prawo, tedyby (OrtMac 63: thedy)
ten przyszasznyk byl tego besz szkody (ostend eret..., tunc scabinus absąue damno manebit)
Ort Ossol 51, 1.
2. zaczyna nowe zdanie pełniąc funkcję ogólnie
nawiązującą 'więc, przeto, wobec tego, itaąue,
cum ita res se habeat9: Zaprzy-ly szye, tedy
może prawem odydz, nyszlyby to nayn chczely...
raczcze wyznacz pod szwa przyszagą, ysz ta
szlową... posznal. Tedyby (tunc) on za tho
zadney nyewynnosczy mogl yczynycz OrtOssol

53, 4, sim. OrtMac 66; Tegodlya, zovye-ly y
(leg. ji, sc. Krystusa) Davyd bogyem, kakosz
yest (sc. Krystus) syn yego?... Tedyby Davyd
zełgał (mentitus est ergo David) Rozm 416.
Tedyć 1. pełni w zdaniu nadrzędnym funkcję
zapowiednika zdania podrzędnego: a. czasowego
'wtedy, to, tum*: Gdisczy szo kthoremy krolevy... szin narodzy, tedicz vocz po fszythkemy
krolefstw (leg. krolewstwu) posly beszo Gn la ,
sim. ib. 3b. 4a. b. 5a, etc.; F ten tho czasz,
gdiscy gest gy ona (sc. Maria Jesusa) była
porodzyla, tedycz vocz ona namnegsego penoska
ne gest go ona była mała Gn 175b, sim. ib.;
~ b. przyczynowego 'to9: A presto gdisz geszm
ga ten tho dar straczyl, tedycz ga *na chczo
cynicz vole bosze Gn 172a; Ex quo est mater
dei, lilii dei, habet secundum aliąuos, *thedzysz
ma nyekako, super Xpm materne auctoritatis
imperium XV med. SKJ V 275.
2. zaczyna nowe zdanie pełniąc funkcję ogólnie
nawiązującą 'więc, przeto, wobec tego, itaąue,
cum ita res se habeat9: Ne *dzalcy gest on
(sc. Octayianus) bil szobe voce chualy tako
gako bogu czinicz bil. Tedycz vocz poslalcy
gest on byl po gedno krolefno Gn 5 a, sim. ib.
Tedyćby pełni w zdaniu nadrzędnym funkcję
zapowiednika zdania podrzędnego: a. czasówowarunkowego 'to, w takim razie, ergo, itaąue,
ąuae cum ita sint9: Allecz osia prestocz szo gy
ony szobo (leg. z sobą) były pogoly,... gdisbi
szo bila Maria ytrudzyla, tedyczby vocz ona
bila nan fszadla Gn 3b; ~ b. warunkowego
'to, w takim razie, ergo, itaąue, ąuae cum ita
sint9: Alle gdisby szo on (sc. święty Jan) gest
bil sze slich ludzy narodzyl, tedyczby mv vocz
*oniy ne biły yerzyly Gn llb .
Tedyż, Tegdyż 1. wskazuje czas i okoliczności
czynności: a. 'wtedy, w tym czasie, tum, eo
tempore9: Tedy Jan poleczył opyekanye swego
gymyenyą wszytkyego po szwey szmyerczy...
swey zenye... Ale pog[e]dzely ona tedisz za
masz, tedy gey dal... szosthą cząscz wszego
szwego gymyenyą OrtOssol 63, 2, sim. OrtMac
82; Przepadły (leg. przepadł-li) tesz o tho woyth
czo, jsz tedysz nye dokonał prawa OrtOssol 90,4,
sim. OrtMac 124; Yesthlyby k to ... przysyągal
z vpadv yązyka swego..., thedy thaki onegoz
tho dnya... ma rozmyslyczi, czo vdzyelal...,
a thako ma thedyz zmoviczi trzy paczierze
1484 Reg 717, sim. ib. 715; I odforzyly szyą
sa tedysz (ilico Luc 1, 64) vstha yego EwZam
290; Pylath yemv odpovyedzyal tedyz na tho
(respondit Pilatus Jo 18, 35) Rozm 793;
~ b. 'w takim wypadku, w takiej sytuacji,
ąuae cum ita sint, cum ita res se habeat9: Ska-
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zalyzmi, aby thedysz (extunc) przerzeczeny po
zwany... za przekonanee były ymyaany Sul 28.
2. zaczyna nowe zdanie pełniąc funkcję ogólnie
nawiązującą ' wtedy to, więc, tum, itaąue': Ezehias y usicek lud... pocoho so modlich, izbi
ie bog zbauil... Tegdis nagle bog uslusal
modlituo luda Kśw ar 7; Tedyz myły Iesus
przyyyedzyon zaszye od Heroda do Pylatha
Rozm 804; ~ nawiązuje z odcieniem przeciw
stawienia \jednak, jednakże, seJ, tamen : Yz
pany Olbrachtowa proszila Micolaya, aby
szukno yey mąza swimy penandzmy yicupil,
ana (*a ona5) by mu ty yego penandze zaplaczila pod vmow0. Tegdisz mu gich ne zaplaczila, asz sze szukna wistala 1412 Kościan
nr 463; Jszesmy schedzeli w *szagayonyem
veczu tedy, kedisz mała Jagneska... soltissem
(leg. z sołtysem) prauem czynycz. Tedis tam
przed gayonim yeczem nye szalowa<ła> o polosmy grziwny 1430 Pozn nr 1352, sini. ib.
nr 1351.
Tegda cf. Teda
Tegdy cf. Tedy
Tegdyby c f Tedyby
Tegdyż cf. Tedyż
Tegiel cf. Tygiel
Tegoćdla pełni funkcję zapowiednika zdania
celowego 'po to (aby), eo consilio ( u tf: Tegoczdlya (ideo Mat 13, 13) movyą ym y przykladzyech, aby slyschącz nye rozymyely, vydzącz nye yydzyely Rozm 336.
Tegodla 1. wskazuje na przyczynę wyrażoną
w poprzedzającym kontekście 'z tego powodu,
dlatego, ob eam causam, propterea : Aczkole
*wsschączkych rzeczy *siwyeczskych począnthek
y dokonanye we scząnsczyw gest, a wszakoz
wsstawyenye bidlenya tegodla nye ma bicz
oppwsczono (non tamen hoc timore yivendi
est reguła omittenda) XV p. post. R I s. XXXIX.
2. pełni funkcję wskaźnika nawiązania wyni
kowego 'dlatego, skutkiem tego, więc, zatem,
quam ob rem, ideo, itaąue, igitur' : a. nawiązuje
zdanie równorzędne wynikowe; Thy sznasz...
sprosznoszczy grzechów naszych, thegodla spowedami są twey *sywęthey milosczy Spow 1;
Dzisa boog czlouek uczinon y est..., tegodla
zbauena naszego boc obiczay, nab<ożnie spominaj>mi (ergo exordium nostrae redemptionis
devote recolamus) XV in. MódlJag 36; Rączoscz
w sządzech a w rosprawyenyy rzeczy rostropnye
nyegdi ma bicz powsczą[ga]gnyon[y]a, thegodlya
sządzącemy potrzebno gest wszego szą badacz
Sul 32; Truchła yest we mnye ma dusza asze
do szmerczy..., tegodla szyedzycze tu u (pro y)
czuycze a modlcze szo (Marc 14, 34) 1451

MacDod 104; Zenszka twarz nye może sandza
bycz, tegodla (ideo) mathka nye ma prawa
k themv woythowstw (leg. wojtowstwu) podług
prawa OrtOssol 58, 4, sim. OrtMac 75; Thacz
badzye posvyączona w zyyoczye mathky svey...,
tegodlya (igitur)... yą dasch do kosczyola Rozm
3; Thy yesz moy przyaczyl y toyarzysch, tegodla,
moy namyleyschy (ergo, mi dilectissime), dzyszya
czyebye proschą mylosczyyye, yybaw mye s tego
yyelykyego smątky ib. 37, sim. ib. 310; Teyze
(sc. Maryi) brat Łazarz byl nyemoczen, tegodlya
(ergo Jo 11, 3) posiały syostry yego k nyemv
(sc. Jesusowi) rzekącz ib. 434
a tegodla:
la przysengam bogw..., ysz j a ... then przyschensnyczy stolecz... bronycz, yako nasprawyedlywye wyem ..., a thegodla zadney rzeczy
opusczycz nye chczą XV ex. Wisi nr 168;
Wsako daleko lepsy yest czloyyek nysly ovcza,
a tegodlya (itaąue Mat 12, 12) podobno yest
w sobotą dobrze czynycz Rozm 326, sim.
ib. 516; ~ b. nawiązuje zdanie do poprzedniego
kontekstu wskazując zarazem na związek wy
nikowy: Ale ia <rzekł jeśrn) w wistopenu misli
moiey: Odrzuczon iesm od oblicza oczu twoiu.
Tegodla wisluszal ies glos prosbi moiey (ideo
exaudisti vocem orationis meae), gdi iesm wolał
k tobe FI 30, 29, sim. Pul; Owa oni grzeszni...
odzerszeli so bogaczstwa. I rzecl iesm: Tegodla
przez wini sprawił iesm sercze moie (ergo sine
causa iustificayi cor meum) FI 12, 13, sim. Pul,
sim. FI i Pul Ath 23; Nyekthorzy... othchodzą
s sąndy skazany za dług, nygenego doszyczwczynyenya przeczywney stronye nye wczynywszi. Thegodlya chczemi (propter quod volumus, Dział 8: przeto chczemy), abi thaczy
nyeposlvszny z slosczi swoyey vzithkv kthorego
nye othnyesli Sul 22; Posiał cyo pan na drogo
rzekocz: Gydzi a zbyg grzesznyki Amalechytske... Czemusz tegodlya (ergo) nye posłuchał
głosu boszego? BZ I Reg 15, 19; Mocz yego
krolewstya stanye na yyeky. Tegodlya (igitur)
mązą (leg. mężu) syyathy..., vrocz szye v dom
tvoy Rozm 4; Pastuschy na grany czach zyemye
israelskey yednego począstnego pastucha vstavyly krolyem. Tegodlya (ob haec) yskazal to
czeszarzoyy Phylyp ib. 114; Przez mąskyego
dotknyenya... yestem czyą począla a moyą
czystotą ychoyala. Iesus: Tegodlya dyabel (ergo
daemon) ny ma ve mnye nyedney moczy ib. 167,
sim. ib. 178. 184. 211. 502. 510. 514. 536,
etc. etc.; ~ a tegodla: K thobe wzdichami llkayocz y placzocz w them tho dole szlesz.
A thegodla (eia ergo, SaheReg la . 5. 6. 10.
11: a przetho, 2:ey nusz, 4: nosz tegodla, 16:
eya przeto), rzecznicze nasza, ony thwogy my
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loszerny oczi k nam obroczy SaheReg 1;
Wyelye zzakow... ymyenyee oczczysne trzymayącz... powynnee naam ... slvzbi woyenne
odeymacz obikli. A thegodlya wstawyami (ideoquc statuimus, Dział 10: przeto vstawyamy), 5
aby czy tho dvchowny zzaaczi... z namy gycz
oczwyscze myely na kaszdee woyni Sul 23;
Kyedy bog trawą polną... tako odzyenya (pro
odzyeva), tako (pro kako) vasz vyeczey, maley
vyary. A tegodlya nye bądzczye pyeczaluyączy 10
(nolite ergo solliciti esse Mat 6, 31) Rozm 281 ;
~ i tegodla: Sganbili zemyo... przed synrni
israelskimi... I tegodla (igitur)... szemrali prze
ciw Moyzeszovi a Aaronovi wszitczi synowye
israelsci B Z Num 14, 1; — wszakoż tegodla: 15
Tedy pyrvey byl Dauid nyzly^Kristus. Yschakosz tegodlya Davyd nye byl gogen (pro
bogem, nec ergo erat dominus David) Rozm 416.
3.
w zdaniach podrzędnie złożonych: a. w związ
ku ze zdaniem przyczynowym: aa. pełni funkcję 20
zapowiednika zdania przyczynowego 'dlatego
(że), propterea5: tegodla... bo: Tegodla myal
schyą podnyeszoną (unde collum modicum erigens extendit), bo zawsche glova, oblycze, oczy
k nyebv cząstokrocz podnoszyl Rozm 153, 25
sim. ib. 501; Tegodlya nye ovscheya rospaczam, bo pothym bądzyesch naslyadovacz (ne
desperes, seąueris autem postea) ib. 556; Te
godlya svyaty Yan przyvodzy byczye Iudaszovo
osobne, bo mógłby nyekto rzecz, yze nye yest 30
to nyyeden dzyv ib. 623; ~ tegodla... czso:
Yako Mycolay Werzenyczsky ne sdzyl... Mycolayewy s Gwasdowa [ya] ym ena..., ale czso
skody ma, to tegodyla (pro tegodlya), czso sye
strwlo, [tego] ysze tego bracz ne chczal 1423 35
Pozn nr 1137; ~ tegodla... heż: Jękom ja
thegodla Shczepana zabyl yego dzeczem, hesh
na myą poczanthek bycza pirvey vdzelal 1456
ZapWarsz nr 1053; ~ tegodla... iż(e): Nasz
Xpc miły gestcy szo on f ten tho czasz byl 40
narodził... tegodla, ysze ktoricz clouek ven
verzy, tenczi bodze veszuan ku uekuge svathlosczy Gn lb , sim. ib. 2a. 172a; Yako szye cupya
roskayala Przemilem, a nye panem Janem
tegodla, ysz gego myesczanyna nye chczal scody 45
prosno pusczicz 1420 Pyzdr nr 668; Acz gee
(sc. grzywny) strączyla (sc. Zofka), to gee
stracyla swim *począdkem,... a to tegodla, isz
yest podawała woytową oczcysną 1421 Kościan
nr 1212, sim. ib. nr 1212a; A tom gy (sc. Pawła) 50
yąl tegodla, ysze tam ribi lowil na Słupi 1426
Pozn nr 1223; Ale łan wysznal sze tho wczynycz
thegodla (ex eo), ysz rąnką bronną dom gego
nagabal Sul 34; Tegodlya mnye oczyecz mylvye
(propterea me diligit pater Jo 10, 17), yze ya 55
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klade duschą moyą y potem yą byorą Rozm 427,
sim. ib. 475. 635; ~ ~ b o ... tegodla: Alye
yeden sz nych, na ymye Kayphasch, bo yest był
byskupem, tegodlya rzeki ym (cum esset pontifex
anni illius, dixit cis Jo 11, 49) Rozm 440; Bo
czlovyeczenstvo varovalo szye albo bało smyerczy, bostwo yą vybralo, tegodlya strach przy
czai )sznyenya okropney smyerczy począla rozvmnoscz roztąpyacz yego ib. 605; ~ co...
tegodla: Alye czo oczyecz myloszycrdzya...
nygdy nye przestanye vćzyeschacz nądznych...,
tegodlya posiał k nyemv (sc. Joachimowi) anyola
Rozm 3; ~ gdyż... tegodla: A gdyż Pylath
[Pylath] nye polybyl ych slov, począly yego
tegodla proszycz (dicunt et ludaei Pilato)
Rozm 751, sim. ib. 407; ~ iż(e)... tegodla:
Ysze brzemyą... rnyedzi wyelymy roszdzelyonee
lekczey bywa nieszono, thegodlya wstawyami
(ąuapropter statuimus) Sul 23, sim. ib., sim.
ib. 75, OrtOssol 75, 3, OrtMac 101; Potem,
yze Annasch nye byl byskupem tego la ta ...,
tegodla posiał (et misit Jo 18, 24) mylego Iesucrista zvyązanego do Cayffascha Rozm 687;
~ ja k o ... i tegodla: Jaco ten lyst, czsso my
gy Mycolay... posiał, tegom ya nye roscasowal
anym przy tern bil, kyedy pyssan, y tegodlam go
ne wząl 1422 Kościan nr 941; ~ że... tegodla:
Ze w ^rzeczach sandovich otprawyanyu richloscz
ma bicz wsczyąngana, tegodlya vstawyami (ideo
statuimus) Sul 99; ~ bb. w połączeniu z eż,
iż(e) wprowadza zdanie przyczynowe 'dlatego że,
ponieważ, propterea, quod, quia, cum : Tocz ga
vam dzysza yelike veszele sgauam, chosczy
('cożci’) ono fszythkemu ludu bodze na
uczeszene, tegodla ysczy sz0 dzysza nam mili
X c... gest bil narodził Gn 2a, sim. ib. 174b;
Gestcy gy (sc. św. Jana) on (sc. cesarz) bil
f goroczem olegu f panvy varzy[l]cz kasal,
tegodla yszecz gest on varo krescygansko przepouedal byl Gn 178b ; Ysze Slawątha... a Sta
nisław... dały *creczą cząnscz Mandzygowa
y wydzelili Katherzyne, tegodla ysz gey ne mely
dacz poszagu 1420 Pozn nr 988, sim. 1428 ib.
nr 1503; Czokoly on za nyą wydal mazowy
gey, to wszythko ma poycz w lyczbą y zostacz,
tegodla ysz (OrtMac 26: dlathego ysz) ona
szwą dobrą wolyą za maszą tego ystego szła
(ex quo ipsa maritum beneplacito voluntatis
legitime desponsavit) OrtOssol 29, 1; Tegodla
esz czlowyek badze zatwyerdzon ku prawu
o przerzeczone rzeczy (si vir pro homicidio vcl
vulneribus proscriptus fuerit),... tho ma gyego
zoną... oszyescz ib. 30, 2, sim. OrtMac 28;
Kthory pospolny poszel rzecznyką [vy] wynvge,
ysz on thy szlową mowyl przyganyayącz,
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a wysznaly szye, tedy ma gemv wyną pokupycz
szeszczdzyeszyąth szelągów pyąnyadzy, tegodla
ysz (OrtMac 46: dlathego ysz) pospolny poszel
ku prawu wybran (cum praeco pro iudice electus
sit) OrtOssol 41, 1, sim. ib. 59, 1, OrtMac 75;
Ale myły Yesus nye yyerzyl ym, tegodla yze
znal wschytky vnattrz<n)e mysly (eo quod ipse
nosset omnes) Rozm 212; Bo przydą na czye
dny, yze czye ogarną tvoy nyeprzyaczyelye...
y nye ostavyą v tobye kamyenya na kamyenyv,
tegodla yzesch (eo quod Luc 19, 44) nye poznało
czaszy nayyedzenya svego ib. 448, sim. ib. 513;
~ a tegodla iże: Mogą gemy myloscz ykasacz
y yczynycz, a czo sz nyego przypadnę, tego
krolowy... nycz nye przydze, a tegodla isze
(ex eo quod) szyą dal myastu na myloscz, any
krolowy, any panu nycz przepadł OrtOssol 37,1;
~ b. w związku ze zdaniem celowym 'po to
(aby), eo consilio (ut/ : Volu tegodla szocz
ony szobo (leg. z sobą) vedly były, isbycz gy
ony biły przedaly Gn 3b; A prestocz ne tegodla
M aria Magdolana gest szo ona bila grecha
dopuściła, isbichom szo my gych tesze dopuściły
Gn 14b, sim. ib. 173a. 175b. 180b; Yz
przetom cupil ten skoth v W oczecha..., yz my
go bilo trzeba ku mey potrzebę, ale ne tegodla,
yzby dały stacz tym penadzem 1418 Kościan
nr 688, sim. ib. nr 689; Tegodlya, abi yeden
drugego besschodnego (leg. bezszkodnego) czvl
zachowacz, ystawyami (ut autem unus alterum
a damnis yigilet obseryare) Sal 99; Tegodla
przyschedlem na ten svyat, abych dyabla zyyązal
(in hunc ergo veni mundum ad daemonem
ligandum) a rodzay czloyyeczy (odkupił) Rozm
165, sim. ib. 189. 642; ~ A prestocz szo gest
syothy Gan s dostognich ludzy byl narodzyl,
tegodla isbicz on prafdo przepouedal byl Gn 1l b ;
A prestocz Xpc na (pro ne) chczal gest byl
cloueka stvorzycz s pouetrza, tegodla abycz on
ne bil pyszny Gn 174a, sim. ib. 173b; Myły
lesus vczynyl takye czvda przed nymy, vschakosz
ven nye yyerzyly, tegodlya by szye pysmo
napelnylo Isayascha proroka (Jo 12, 38) Rozm
468, sim. ib. 545; ~ c . w związku ze zdaniem
warunkowym 'to, z tego powodu, hoc, ob eam
causam : Gdyby przyszasznyk przeczywko raczczam nycz gynego przestapyl, gedno tho, czo
mowyl waszą rzecz, a wy bysczye prószyły to,
yszby wasz przy prawye szostawyono, tegodla
(eatenus) nye myelyby go wszadzicz w yaczthwo
podług prawa OrtOssol 40, 2, sim. ib. 21, 1,
OrtMac 45.
Cf. Togodla
Tegożdla nawiązuje zdanie do poprzedniego
kontekstu wskazując na związek wynikowy 'dla

tego, więc, zatem, propterea, igitur, itaąue*:
Tegozdlya kyedy to zmovyl myły lesus, zvolyenyczy zesrely szye yeden na drugyego (aspiciebant ergo ad invicem Jo 13, 22) yątpyącz,
o kym by movyl Rozm 547.
Tekst 'fragment Pisma św. ( w przeciwieństwie
do omówienia), fragmentum Scripturae sacrae
allatum (argumento oppositumf: Na lepsche
textu zrozumyenye ma bicz to wyedzyano
XV med. R XXII 234; Tocz tuta stogi
w texczye: Blogoslawyeny, gisch są łączny ib.
238; Boczyem slova thexthv svyąthey euangeliey
(textus evangelicus) movyą thako 1484 Reg
711.
Telaga cf. Telega
Telakroć cf. Tylakroć
Tele cf. Tyle
Telega, Talaga, Talega, Telaga, Teliga 'uży
wana na Rusi Czerwonej nazwa pewnego typu
wozu, currus rusticus in Russia usurpatuf: Cum
teloneo..., videlicet a quolibet curru maiori
salis, al. oth thelagy, ducentas tolpas..., dominus... subcamerarius... et sui successores
legitimi tollere... habebunt facultatem (1427)
1546 DokMp I I 81; Nos Vladislaus..., rex ... Poloniae,... decem currus Ruthenicales, vlg. theligi
nuncupatos, salis... cocti... damus (1442)
Samb 16, sim. ib. 17; Laboriosus Dynysz...
recognovit, quia ei nobilis Ihnath... satisfecit
p ro ... talega salis 1468 AGZ XV 97; Invadens
al. zayechawschy sibi in stratam regiam et liberam ... recepisti sibi violenter de thalaga duos
boves 1478 AGZ XVII 164; Quia ipse non
dedit magnum currum salis al. telega 1480
AGZ XVIII 200. - Rutenizm.
Telekroć cf. Tylekroć
Teleż cf. Tyleż
Teleżny €z telegą, wozem gospodarczym na
Rusi związany, ad currum telega rocatum pertinens : (koń) teleżny '(koń) pociągowy, (eąuus)
v e c tu a r iu s Nobilis Vlyana de Skomrochi in
proximioribus terminis particularibus... pro
duabus equis theleszne respondere debet 1439
AGZ XII 63.
Teli cf. Tyli
Teliga cf. Telega
Teliko cf. Tylko
Telka cf. Tylka
Telki cf. Tyłki
Telko cf. Tylko
Telkoć cf. Tylkoć
Telkokroć cf. Tylkokroć
Telo cf. Tyło
Tem cf. Tym
Temczasem cf. Tymczasem
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Temian cf. Tymian
Temu 1. w połączeniu temu iże wprowadza
zdanie przyczynowe \ponieważ, dlatego że, quia,
propterea quody: A ne byl gym szyn, themv
ysze (eo quod Luc 1, 7) Elszbyetha była nycplodna EwZam 287; Wstapyl thesz Iozeph...
d o ... myastha Dauidovego..., themv ysze (eo
quod Luc 2, 4) byl z domv... Davyda ib.
292.
2. służy jako odpowiednik zdania celowego
'po to, dlatego, e/ws r a causa, quam ob rem :
Temv to czynyl, aby kaczerze nye mogły movycz,
bo (pro by) on przyal na sche {leg. sie) czyalo
obłudne Rozm 101.
Ten f o r m y : n. sg. m. ten 1387 Pozn nr 22,
1391 ib. nr 110. 127, etc. etc.; f. ta 1387 Pozn
nr 19, 1390 ib. nr 295, 1394 PKKr I 240, etc. etc.;
neutr. to Kśw av 13. cr 21, 1393 Pozn nr 178, etc.
etc.; ~ g. sg. m. togo Kśw cr 13; tego 1391
Pozn nr 94, 1393 ib. nr 132, 1397 ib. nr 349, etc.
etc.; f . te 1393 Pozn nr 178, 1396 ib. nr 318,
1398 Kościan nr 44, etc. etc., Rozm 221; tej
1390 Pozn nr 295, 1393 ib. nr 167,1394 HubeZb
70, etc.; neutr. togo Kśw cv 4, 1406 KsZPozn
nr 2585 (var. Pozn nr 581: tego), Rozm 281;
tego 1386 Pozn nr 3, 1387 ib. nr 10. 17, etc. etc.;
~ d. sg. m. temu Gn 174b. 175a. 177a, etc. etc.;
f. tej 1391 Pozn nr 256, 1396 PKKr I 245, 1403
Pozn nr 814, etc. etc.; te Gn 3 a, 1415 Kał nr 473;
neutr. tomu Kśw br 36; temu 1391 Pozn nr 249.
257. 268, etc. etc.; ~ ac. sg. m. ten 1386 Pozn
nr 1, 1389 ib. nr 231, 1390 ib. nr 79, etc. etc.;
togo Kśw br 33. cv 22; tego 1397 Pozn nr 352,
1398 Kościan nr 46, Gn 11 b, etc. etc.; f . tę
Kśw br 2, 1389 Pozn nr 230, 1391 ib. nr 251, etc.
etc.; neutr. to Kśw ar 4. br 10. cr 17, etc. etc.;
te (?) 1429 Pilz 274, Rozm 782; ~ i. sg. m. tym
1399 Kościan nr 129, 1400 ib. nr 209, FI i Pul
100, 7, etc. etc.; tern 1491 RKJŁ VII 56, Rozm
28. 47, etc.; f . tą Gn lb . 12a. 171 b, etc. etc.;
neutr. tym 1389 Pozn nr 64, Gn gl. 164b, 1403
Pozn nr 727, etc. etc.; tern M W 81 a, 1491
ZapWarsz nr 1716, 1493 ib. nr 1672, etc. etc.;
~ l. sg. m. (na) tern 1387 Pozn nr 29, 1393 ib.
nr 175, 1394 Kościan nr 12, etc. etc.; tym
SaheReg 10, 1426 Kai nr 928, XV med. R XXV
154, etc.; /. tej 1398 Kościan nr 105, 1400
Pozn nr 419, Gn gl. 52a, etc. etc.; te Gn 175b.
177b. 183b, etc., 1428 Kai nr 1023; tejej 1400
Pozn nr 477. 481; neutr. tern Kśw cr 14. cv 27,
1386 Pozn nr 1, etc. etc.; tym 1393 Kościan
nr 59, 1398 HubeZb 95, Dek III 5, etc. etc.;
~ n. du. m. ta Gn 182 a, FI i Puł 22, 5, 1403
Pozn nr 558, etc., Rozm 720; /. cie FI i Puł 42, 3;
~ g. du. m. tu 1398 HubeZb 95, 1407 Pozn

nr 614,1419 Pozn nr 1048, etc., XV med. MPKJ
V 432; f. tu 1415 Czrs 64, 1424 Kai nr 880;
~ d. du. m. tyma OrtMac 47; /. tyma 1403
JA VI 209; ~ ac. du. m. ta 1424 Kai nr 894,
1428 K aim 1014, Rozm 119; f. cie 1406 TPaw IV
nr 2556, 1416 Kościan nr 629, 1420 AKPr
VIIIa 151, 1448 R XXIV 353; - /. du. m.
tyma B Z Tob 8, 19, OrtMac 71, OrtOssol 29, 2.
41, 4. 56, 4; tema OrtMac 26, Rozm 104;
/. tyma 1411 RtGn nr 194; ~ /. du. f. (w) tu
1406 TPaw IV nr 2720, 1437 ZapWarsz nr 689,
Sul 108; ~ n. pl. ty 1406 Pozn nr 585, OrtMac 28,
OrtOssol 12, 1, etc.; m. ci 1396 Pozn nr 209,
Gn 2b, 1400 KsMaz I nr 7, etc. etc.; ty 1389
Pozn nr 57. 62, 1391 ib. nr 115, etc. etc.; f. ty
1391 Pozn nr 109, 1395 ib. nr 187, Gn 183a, etc.
etc.; neutr. ta FI i Puł 101, 19. 117, 19, 1415
Pyzdr nr 395, etc. etc., Rozm 140; ty ca 1428
P F l 485, XV med. MacDod 35, B Z Ex 6, 26, etc.,
Rozm 713; - g. pl. tych 1405 Kai nr 127, 1409
KsMaz I nr 1396, 1418 Kościan nr 664a, etc.;
m. tych Kśw cv 40, 1387 Pozn nr 14. 20, etc. etc.;
f. tych 1387 Pozn nr 27, 1389 ib. nr 75, 1391 ib.
nr 122, etc. etc.; neutr. tych Kśw dv 4, Gn 181 a,
1411 Pyzdr nr 330, etc. etc.; ~ d. pl. tym 1399
RtGn nr 30, XV med. R XXV 155, OrtMac
113, etc.; tern Rozm 444; m. tym Kśw br 14,
1398 BiblWarsz 1861 III 34, Gn 2a, etc. etc.;
tern Rozm 180. 185. 190, etc.; ciem FI 102, 17;
/. tym 1420 Pozn nr 992, B Z Tob 1, 8, Dział
21, etc.; tern Rozm 17, 173. 286, etc.; neutr.
tym 1425 AKPr VIIIa 166, Rozm 140. 318. 789;
~ ac. pl. ty 1420 Pozn nr 1077, 1429 ib. nr 1336,
Rozm 425; m. ty Kśw dr 3. dv 1, 1393 Pozn
nr 175, etc. etc., Rozm 824; te 1397 Pozn
nr 333; f. ty Kśw br 39. 40, 1389 Pozn nr 72, etc.
etc., Rozm 845; te 1391 Pozn nr 117, 1422
ZapWarsz nr 30, XV ex. SKJ I 148: neutr. ta
Kśw br 1. 6. dv 2. 6, Gn la. 2a, etc. etc.,
Rozm 135; ty 1404 Kościan nr 217,1446—7 Msza
XIV s. 181, BZ Gen 19, 25, etc. etc., Rozm 771;
~ i. pl. tymi ca 1500 Erz 110; m. tymi 1398
Pozn nr 362, FI 98, 6, 1401 Kał nr 31, etc. etc.;
temi Rozm 140. 221. 333, etc.; cimi FI 119, 6;
/. tymi 1423 Kał nr 690, 1439 ZapWarsz nr 890,
1449 Czrs s. XC, etc.; temi Rozm 17. 40. 821;
neutr. tymi Kśw bv 39, 1434 ZapWarsz nr 501,
B Z I Par 8, 38, etc. etc.; temi Rozm 146. 524.
776; ~ /. pl. (w) tych FI i Puł 121, 1, OrtMac 82,
OrtOssol 63, 3, etc.; m. tych Kśw cv 16, 1411
Kościan nr 449, 1418 TPaw IV nr 3187, etc. etc.;
f. tych 1397 Pozn nr 226, XIV ex. Pocz 232,
1410 KsMaz I nr 1429, etc. etc.; neutr. tych
Kśw dv 8, 1399 Kościan nr 118, FI i Pul 11,
36, etc. etc.
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Układ znaczeń
1. zaimek wskazujący użyty samodzielnie
odsyła do osoby lub rzeczy wymienionej
w poprzednim zdaniu'on, i s ' ................136
2. zaimek przymiotny wskazujący przy rze
czowniku informuje, że obiekt lub zda
rzenie nazwane rzeczownikiem jest obec
ne w konsytuacji lub sąsiednim kontek
ście fen tutaj, ten, h i c ............................ 136
a. rzeczownik bez innej przy dawki . . 137
b. z przydawką przymiotnikową . . .
138
c. zaimkową, d. liczebnikową . . . .
139
3. zaimek przymiotny wskazujący służy ja 
ko odpowiednik zdania pobocznego przyd a w ko w eg o ................................................139
a. przed zdaniem........................................139
b. po zdaniu............................................... 140
c. przed i po z d a n iu ................................ 140
4. zaimek przymiotny pełni funkcję ekspresywną........................................................... 140
5. zaimek rzeczowny (w neutr. sg.) odsyła
do faktu, dziania się z reguły zaistniałe
go w przeszłości, wyrażonego w poprzed
niej zwykle wypowiedzi................................141
6. zaimek rzeczowny wskazujący służy jako
odpowiednik zdania pobocznego . . . .
143
a. zdania podmiotowego.......................
aa. przed zdaniem . . . .............
bb. po zd a n iu ...................................
cc. przed i po z d a n i u ........................ 143
b. zdania orzecznikowego........................ 144
c. zdania przedmiotowego...................
aa. przed zdaniem .........................
bb. po zd a n iu ...................................
cc. przed i po z d a n i u ........................ 144
d. zdania okolicznikowego faktu towa
rzyszącego .............................................145
e. zdania celowego....................................145
f. zdania przydawkowego........................ 145
7. ten wskazuje może na jakość obiektu 'ta
ki czy też ten, talis vel etiamhic9 . . .
145
a. zaimek przym iotny...........................
aa. w zdaniu pojedynczym . . . .
bb. w zdaniu złożonym ........................ 145
b. zaimek rzeczow ny................................ 145
8. w funkcji zaimka względnego'który, qui 145
a. z odpowiednikiem w zdaniu nadrzęd
nym ........................................................146
b. bez odpowiednika w zdaniu nadrzęd
nym ........................................................146
Z n a czen ia : 1. zaimek wskazujący użyty sa
modzielnie odsyła do osoby lub rzeczy wymie
nionej w poprzednim zdaniu 'on, is’: Jacom
posiał Symona Symonowi y ten mu postawon
y w gego domu 1391 Pozn nr 110; Isz Micolay

vmovil... dacz *pincz *grziwin..., a tłch ne dal
ib. nr 122, sim. 1400 ib. nr 435; Esz Halsca
trzim a... dzedzina s pokoyem, a Smichna k tey
ne ma nicsz 1396 PKKr I 245; Wipusci swatloscz
twoio y prawdo twoio, cze (ipsa) iesta me
prze wedle y dowedle na goro swoto twoio
FI 42, 3, sim. Pul; Ysze thako yest, yako czi
prziszangly 1422 Kał nr 980; Pycze ss tego (ex
eo, sc. calice) wszylczy 1424 Msza 111 s. 58,
sim. VI. XIV; Jaco Abramów chleboyedzcza
pobrał koly w mogey dzedzyne y thych on
vszytek ma 1435 ZapWarsz nr 508; Zenye
gyego dzano Agliasz, tha była wboszthw {leg.
ubóstwu) w czasz Aleksy w. 25; Drugey rzecze
ymyo gest Gion, ta (ipse est qui) obchodzy
wszitko szemyo murzyńsko BZ Gen 2, 13;
* Pownyly dzal mayą wsząncz dzyewczyny
dzyeczy... gymyenyą gey oczczą... s paropczymy, szlowie s tey {OrtMac 94: gyey) brathą
dzyeczmy ? OrtOssol 70, 3; Jakom ya nye zabyl...
Stanyslava, bratha thych rodzonego 1494 Zap
Warsz nr 1678; Jakom ya Dorothyey nye sbyl...
y theyem w patho nye sadzyl 1495 ib. nr 1687;
Gyego liczko yako roszą, w them szyą kocha
wyerna dusza ca 1500 PieśniWład 178; Thrzeczy
grzech yest nyeczistota, then czloviekowy yest
sromota ca 1500 SlOcc XII 159; Pothym
vydzyany trzy sloncza na nyebye a ty szye
zeschły v gromądą Rozm 72; Czy ystny vyeczsche
podolky... noszyly a kv tern przyvyązovaly
czyrnye ib. 180; ~ tenci: Ysze bylastha dwa
bracencza barso bogatha a thacz szo była
swoga m astha... sprzedała Gn 182a; Mnye
pirvey sticzen dzeye {pro dzeya), w thenczy
ludzye barso pyya ca 1455 Dóbr 324; O tho...
porodzysz syna..., thenczy (hic Luc 1, 32)
bądzye vyelyky EwZam 288, sim. XV ex. MacDod 137, Rozm 562; Czudna panna schwyąthey
Anny, na nyą patrzczye wschythky panny,
a theyczy dzyeyą Maria XV ex. PF V 103,
sim. Rozm 47; Grzesznyczy..., na mathką patrzaycze, tacz darów bożych iesth pełna ca 1500
PieśniWład 173; Mam boga [boga] samego
mylosnyka mego,... tenczy (ipse) yest moy
oblyybyenyecz Rozm 25, sim. ib. 38; ~ Tim
usem tet to bog mylosciuy moui Kśw br 14;
Wele smotkow prawich a ze wszech tich (de om
nibus his) zbawił ye gospodzin FI 33, 19, sim.
Pul, ~ Przygodzy-ly szye które nyesprawnc,
czo wy o tho prawą {leg. prawa) nye mozeczye
naydcz OrtOssol 95, 1.
2. zaimek przymiotny wskazujący przy rze
czowniku informuje, że obiekt lub zdarzenie
nazwane rzeczownikiem jest obecne w konsytuacji
lub sąsiednim kontekście 'ten tutaj, ten, hic •
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a. rzeczownik bez innej przydawki (rzeczownik
z zaimkiem może być nieraz zastąpiony przez
zaimek on *isy): <S>urge, propera, amica mea
ct ueni. Ta słona pisę modri Salomon Kśw br 1,
sim. ib. dv 2; Offerebant e i... paraliticum ...
Cso nam pres togo nemochnego... znamona?
Kśw br 33; Dilectus deo et hominibus, cuius
memoria in benediccione est. Timy słoni
^modresc fały suotego Nicolaia Kśw bv 39;
Oth togo zbauicela zlymy *vcinan<mi ottargnione) (sc. sirce) Kśw cr 13; Taco tih crolew
<syn boży>... chacal Kśw cv 40; <Krol człowieka
swoim zło>tem ..., cadidlem ..., m irro... bodę
darouach y pres ti dari milosc sina deuicego
może otrimach Kśw dr 3, sim. ib. dv 1; <V>iderunt oculi mei salutare tuum ... Aua tih slov
<wykład z języ)ka lacinskego v polsky iesc
taky... Y pouada nam duoie u tih sloueh
suoti Symeon Kśw dv 4. 8; An (ea on5) gi na
tem rocze janl 1387 Pozn nr 29; A ony ne
<je)chali o w olw ark..., pirwe nisz szo ti wini
stah 1391 ib. nr 109; Mi ne roszumemi po nemeczszku. Dacze nam ty wyni wipiszani laczino
1395 ib. nr 187; Isz mi mai dacz pokoy v tich
dzedzinach 1397 ib. nr 226; Jacom ne szapowadal
tim dzeczem wykupicz wolu 1399 RtGn nr 30;
Wnidze crol sławy. Ktori iest ten crol sławi
(quis est iste rex gloriae)? FI 23, 8, sim. Pul;
Kako *welbyony so dzyala twoya, gospodne!...
To morze (hoc marę) welike y szyrokee FI 103,
26, sim. Pul; Bo on gesc blask swat<łości>...,
cherubyn i serafin [...] <w>gloduy0 se w ten
blask wekuge swatlos<ci> XIV ex. Pocz 232;
Yakom przi tem bil, kedi rok vmawan medzi
Cechoslauem a Pot rem, ten yest rok Potr
nesprawne vstal 1403 K aim 94; Yako Micolag...
nam *przedaw drzewo s boru tich dzeci 1405
Kai nr 127; Jaco Staszek ki gem ne bith ot
paney ani ot panicza brał pyenandzi za ti rani
1408 Kościan nr 365; Kedi Stanisław... damby
rambil w Geligowskem gayu, thedi Bronisław
the dzedziny w trzymanu ne bil 1413 ib.
nr 478, sim. 1418 ib. nr 696, 1418 Pilz 274;
Wszipalismi dwa copcza: ieden s gedne stroni
szamicze, a drugy s druge, a daley ot tu dw
(leg. dwu) copczu ma gidz graniczą tą szamiczą
1419 Pozn nr 1048; Mycolay... dal... Doroczcze... taco wele yaco tim szostram 1420
ib. nr 992; Aby ony meli ranczicz sto grzywen
na ty Gody, a na druge Gody sto ib. nr 1077;
Jako... D orotha... yą (sc. rolą) sz pełna wroczyla s *thszo k thim sedliskam słucha 1425
AKPr VIIIa 166; Thy yaplka szo czyrzpka ista
poma sunt tipi da ca 1428 P F I 485, sim. XV med.
MacDod 35; Ysz *te maczeriste yest sostra na

bracze siskala 1429 Pilz 274; Yakosz my ranczil
za... Lucasza..., ysze my myano othvyeszcz
zitho, a thim nyeodvyeszenim szkodzenem thego
yako duodecim marce 1440 Pyzdr nr 1248;
Vbacz grzechów ssiedm bycz... Człowiek ty
grzechy pelnyączy bogv iest barzo smyerdząci
ca 1450 PamLit IX 319; Sinow Aaronowich
cy dzalowye bodo (hae partitiones erant) BZ
I Par 24, 1; Sly innych... vmasze szya yako vylą,
a wszdy mv tha rzecz barszo myła De morte
w. 454; Nye kradnye w xanzey zemy... any
thym kradzesthvem xandza... nye vskodzyl
1472 SprTNW VIII 2, 41; Nye vsczwala volu
*aany go czy charthovye zayedly do szmyerczi
1473 ZapRpZakr 6, 320; Jakom ya thobye nye
sgnal sluzebnyka thwego... z ymyenya thwego...
any thim segnanym vszly thobye owocze...
sz gayow, z lassa 1478 ZapWarsz nr 1452,
sim. 1492 ib. nr 1723, etc.; Gdyś... snyosl
(sc. strus) yaycza, tedy vyelykye czvdo stało
szye s tych yayecz Rozm 72; Povyedz nam,
czosz czyny 1s temy lvy (cum his leonibus) ib. 140;
Temy slovy rozmaycze ya czyeschyly ib. 146;
Przetosch zenye y k tem dzyeczyam noszyl,
czokolyye ykradl ib. 444; Czczyenye (pro
czczyemy) o Alexandrze, który szye myenyl
syn Iupytroy, yze szye pod tem planeta yrodzyl
ib. 724; Przetoz gdy gy chczyely yescze byczovacz, przybyegl yeden poseł od Pylata y rzeki
ku them katom ib. 825; Bo yakoly slyschal
(sc. Piłat) zakon, yschakoz k nyemv then zakon
nye przysluschal ib. 842; Yze kyedy Pylath
rzeki Iesusoyy: Zkądesz thy, k temv slow
(leg. słowu) nye odpoyyedzyal ib. 845; ~ Winniczo z Egipta przenosi ies... Bosze..., nawedz
*winniczo to (yineam istam) FI 79, 15, sim. Pul;
Ysze Adam yest w dzyerszenu gymyenya tego
1424 Pyzdr nr 970; Ize Jurka... ne brał czinsu
se mlina tego v Przibislauicz od sesczi lath
1444 SKJ III 333; Dzedziny th i... k nym
slvszayącze mayą myecz (sc. dziewki) Sul 57;
Wyacz k nyemv rzecl oczyecz szlowa tha: Miły
szynv! Aleksy w. 39; Anym zabrał czynschu
sz kmyeczy thych 1480 Czrs s. LXXXVII;
Raczy bycz przy ych szkonanyy. Racz bycz
sz namy czaszy thego XV p. post. SKJ I 147;
Otho czloyyek byl..., chtoremy gymya Symeon.
A czloyyek then (homo iste Luc 2, 25) byl sprayyedlyyy EwZam 294; Rzekny, yszeby kamyenye
tho (lapides isti Mat 4, 3) chlebem szyą stało
ib. 300; *Roszdyelczye koszczyol then (templum
hoc Jo 2, 19) ib. 304; Rzysza angclszka spyew ala... Słuch then pastyrze yczyeszyl De nativ
w. 69; Helyas... do nyekthorey wdowy byezai.
Wdowa tha iest mathka bosza ca 1500 Pieśni-
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Wład 173; Oddal *oddc mnye kyelych *tem
(calicem istum Luc 22, 42) Rozm 604; ~ ~ ten
to : U tem to mesce Corrozaim v peckle uekuiem
smirtny<mi grzechy zano>rone y utonolo (sc.
sirce) Kśw cr 14; Videle, prani, ocy moy (zba
wienie twoje)... Ta to sloua... Sy(meon po
wiada) Kśw dv 6; Tedy vocz Ioseph chocz on
te tho kaszny posluszen bicz y posetlcy gest
on bil do tego tho mastha Bethlehem Gn 3a;
A presto dzysza yczeczmi szo k ne szauitagocz
go tho tho modlithfo Gn 12a, sim. ib. Ib ;
Ku themu tho prorokouy... szocz ony były
tako rzecly Gn 175a, sim. ib. 174b; Moy oczecz
trzimal to ti vrocziska 1404 Kościan nr 217;
Thegodlya wstawyami, aby czy tho dvchowny
zzaaczi (iidem clerici, Dział 10: kaszdy dvchowny)... ymyenye oczciznnee trzymayączi...,
tha tho gymyenya (eadem bona)... swey braczy
layczkey mayą spvsczicz Sul 23; Gd i...
kmyecz... vczyecze, taky... ve dwu nyedzelyu...
ma syąn wroczicz... Acz w thu tho dwu nyedzyelyu (si infra spatium dictarum duarum
septimanarum) nye obranczil, tegdi... gymyenye... straczy Sul 108; Svyąthy Ffranczischek...
w they tho vyary czystosczi svoye syny nauczał
1484 Reg 705; Them tho obyczayem mayą
klascz 1491 RKJŁ VII 56; Przyszągam... sprawydlywosczy vszyczacz... w tem to prawe
XV p. post. Zab 539; Ktoresz on popysal
(sc. św. Jan księgi) yyelye lyat po vmączenyv
bozem, yako to to czvdo (hoc miraculum)
o wkrzeschenyy Lazarzoyem Rozm 173; Duchovnye myły Kristus może vezvan bycz yązem
tego to czaschu mąky yego ib. 602; ~ Przeslysmi Iordan ten to (Iordanem istum) BZ
Jos 4, 22; Pokolyenye to to (generatio haec
Luc 11, 29) yest zle pokolyenye Rozm 304;
~ ~ tenci: Kyelych zbayyenya vezme... Tenczy
kyelych myeny sobye dany od oycza Rozm 643;
~ ~ To wszitko (haec omnia) prziszlo iest
na nas FI 43, 19, sim. Pul; Dal gyemv (sc. Ada
mowi) mocz nath szyyerzathy..., podał yemy
ryby sz m orza..., poleczył mv rayszkye szady...,
tho wszythko w yego mocz dal De morte
w. 127, sim. ca 1500 Pieśni Wład 175; ~ ~ ten ...
ten cten... tamten, hic... ille : Jacom iachal
po prawey prawdze, na tą stroną m(o)ye, a na
tązirniczkye 1413 Kał nr 413; Czszom jechał...,
thom yechal... prawo graniczą: tam me na *tho
stroną, a tam *Przibislaowo na *tho 1418
Kościan nr 668 a ; Czsso gedzem..., to gedzem...,
kąd gest prawa graniczą wyślą: na tey stronye
Mała Lanka, a na tey Welga 1422 ib. nr 929;
~ ~ z elipsą rzeczownika: Acz sye dostały
rany Pyotrowy ot Yanusza, thy szye dostali
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za gego poczotkem 1418 Pyzdr nr 530, sim.
1423 AKPr VIIIa 163, 1424 Pyzdr nr 755;
~ Jaco cztirzy grzywny pospolite, o które na
mya Ja n ... zalowal, ty ssą yemv zaplaczony
1424 Kościan nr 1033; Myesczanom, kthorzy
szą szye na daleką drogą szgothowaly, tym
(his) maya gorączy sąnd *osąndzycz OrtOssol
27, 3, sim. ib. 86, 1, OrtMac 23; Raczcze,
którzy szą wybrany, czy mayą przyszagącz bogu
OrtOssol 33, 4, sim. ib. 85, 2; Bo syn tvoy,
który poschedl zyvota (leg. z żywota) tvego,
ten yest od svego zvolyenyka... vydan y zdradzon Rozm 735, sim. ib. 803; ~ Czso Katherzina *crowo zastała, ta ne bila yey, ale *Miroslaowa 1387 Pozn nr 19, sim. 1399 ib. nr 398, etc.;
Czso Thoma vinne penandze poloszil, ty so
ycradzoni 1389 Pozn nr 57; ~ ~ ten (to)
świat, doł słez itp. *świat doczesny, przemijający,
mundus noster, qui transibiP: Ysczy fszythczy
ludze na tem tho swecze... chocz ony tego,
abicz gim ludze... chualo czynili Gn 11 a,
sim. ib. llb . 172b. 174a. 179a, etc.; K thobe
wzdichami llkayocz y placzocz w them tho
dole szlesz (SaheReg 3: w to<m> to <s)lz(aw>ym wądole, 10: w tim (s)lzesz padolie, 12:
na them [...] padole, 17: v them *thu zlez [...])
SaheReg 1. 2. 4—9. 11. 13—16; Trzeczy cladli
blogoscz we czczy tego swyata XV med. R
XXII 234, sim. ca 1450 P F IV 578, Naw 44, etc.;
Vczyrpyenya na thym szwyecze ve temporalis
miserie XV med. R XXV 154; Cristus... vkazal,
yze krolevstvo yego nye yest s tego svyata (de
hoc mundo Jo 18,36) Rozm 776, sim. ib. 779; ~
ten żywot 'życie doczesne, haec vita humana : Per
modicum intelligitur totum spacium vite presentis tego żywota XV med. GIWroc 35r.
b.
rzeczownik z przy dawką przymiotnikową:
Yze Bolik vczinil scodi dwadzeszcza krziwen
o to o Barowo nesaplacene 1400 Pozn nr 440;
Wsząw y ten (hunc) przeswyatli kelych
w szwąte... rancze swoye 1424 Msza III s. 57;
Quia crucior in hac flamma ysz me ten plomen
pkelny szee (leg. żże, Luc 16,24) ca 1450
PF IV 577; Kogokole para szaleczala oth thego
szwyathego czala Aleksy w. 216; Ze wszech
kapłanów... y sług tego bożego domv (domus
dei huius) BZ I Esdr 7, 24; Anym mowyl
gemv szlych... szlow..., kthore wschithky yawni
sza thym dobrym *ludząm 1470 ZapWarsz
nr 3007; Othpusty, które przydany szą temv
bozemv domv, otrzymay[s]czye sobye XV ex.
SKJ I 150; Maria bądącz s temy dostoynymy
dzyeyyczamy ye wschem dobrem zgadzała szye
z nymy, yze wschystkym tem dzyeyyczam była
myła Rozm 17; Kyedysch dzyeyycza Marya
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w thym svyątem zborze <była>, vydzyala szye
wschech *naszmyernyezscha ib.; Nye day szye
na te sromothną mąką ib. 499; Czy przeklączy
byskupovye nye bały szye boga ib. 509, sim.
ib. 712, etc.; Tegodlya która mysi nye omdlała
takyem y tym podobnym przeczyvnosczyam ?
ib. 729; Ty mass slova tak o ... laskave...,
a przeto prosczye mov thy slova laskave themv
lyvdu ib. 771; ~ Odpovyedal M ykolay:...
Wszyaleszm... od gednego czlowyeka... stho
zageczych szkorek... Rzeki Pyothr: Smyeszly
szyą pusczycz... n a ... czlowyeka, v kogo myenysz, yszesz wszyąl szkorky przerzeczony ty?
OrtOssol 41, 2.
c. rzeczownik z przy dawką zaimkową: Sz thych
szya wszysthkych grzechów dawam *vynyey
Spow 6; Jacom ... gednaczem bil o ty wsitky
czlonky 1412 Pyzdr nr 360; Oczyecz moyh nye
wzyal mąky, pszenicze, grochu, myąsza, słonin,
thich wszythkych rzeczy \AlAZapW arszm 1374;
Przethoz nye yesth słuszno zadnenw czlovyekovy thego naszego napyssanya (hanc paginam)
vstavyenya they reguły... zlamaczi 1484 Reg 724;
Then thwoy gnyew wschiczko sthworzenye...
poznąlo XV ex. MacDod 138; Myły Cristus
sylno łączno szye mogl vymovycz yschytkym
tym pornovam Rozm 772; ~ Mowil iest Moyzes
wszitki słowa ty (universa verba haec) kv wszem
synom israelskim B Z Num 14, 39, sim. EwZam
293; Po wszysthkych górach zydowskych były
obyavyone wszystky slova thy (omnia verba
haec Luc 1, 65, P F IY 579; wszitky słowa tha)
EwZam 290; ~ ~ tenci: Ticz fszythky clonky
mai gest był f szobe sfwothy Bartlomeg Gn 174 a.
d. rzeczownik z przydawkąliczebnikową: Suoti
<ewanjelista> troiaky skutek znameniti pocazuie
v tih ue threh croleh poganskih Kśw cv 16;
Kegdibi ne postawił tu dwu wolu, tegdi mi szo
poddał pode dwe grziwne 1398 HubeZb 95,
sim. 1407 Pozn nr 614, etc.; Iaco to
swadczo, ysze Jandrzeyewi ta dwa so bracza
1403 Pozn nr 558; lako cze dwe syny ranę mam
ot Pełki 1406 TPaw IV nr 2556; Jacom ya ne
vipusczil tu dw (leg. dwu) niwy (pro niwv)
Wawrzinczowy 1415 Czrs 64; Ize Dobrogost
ne rzeki Jurcze o tha dwa konya 1424 Kai
nr 894; Thym (sc. pieniądze) ya gemu w thu
dwu nyedzelu zaplaczil 1437 ZapWarsz nr 689,
sim. 1406 TPaw IV nr 2720; Ysze przewyssyla
(sc. Maryja) cze dwe szesztrze szwoym obcho
dem 1448 R XXIV 353; O zzywoczye tv dwv
(duorum istorum) byzkvpv XV med. MPKJ V
432; Czo s prawa gesth myedzy thymą (OrtMac 26: thema) dwyemą (sc. mężem i bratem)?
OrtOssol 29, 2; Kthory ortel myedzy thyma
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dwyemą (horum, sc. Piotrem i Mikołajem,
Ort Mac A l: naprzeczy wko thyma dwyemą)
może szyą ostacz s prawa? ib. 41, 4; Zymno
szuchem (leg. z suchem) przyrodzenym albo ta
dvoya elementa davaly yemv byaloscz Rozm 156;
Przetoz y tą dva syyadky były falschyvy, yze
ynako rozvmyely ib. 720, sim. ib. 672.
3.
zaimek przymiotny wskazujący służy jako
odpowiednik zdania pobocznego przydawkowego:
a. przed zdaniem: Jaco Smislaw ne ma vszitka
tich ouecz, czso Januszeui pocradzoni 1387
Pozn nr 27; Jaco Nicolaus tenuit spokoyne ten
łasz, czo w nem szekyri pobran<y> 1389 ib.
nr 231; Jan fstall ot Narama o ti crifdi, czo
mu wszol szano a rolo 1393 ib. nr 168; Jaco
Piotrasz proszil Sczepana, bi mu te pienadze
schoval, czo mu ye bil dal 1397 ib. nr 333;
Isz Jan *dayl tego czloweka f twirdzao, czho
gy Mykolay menyl slodzeya ib. nr 352; Jako
na te rolo, czoszm mai oth *czandza opatha,
przebudovalem taco vele, iaco trzy grzywny
1398 Kościan nr 104; Esz ne mai na mo niyednego roku stacz nisz przet timi pani, czso so
nameneni 1398 Pozn nr 362; Ysz myal *czirpicz
prawo przetym zodzan (leg. przed tym sędzią),
czo gim *woywoyda yidal 1399 Kościan nr 129;
Iaco Potrek ne pobrał na Boguchniney czansczi... iedno na tegey czansczi, czszo my szynowecz zastauil 1400 Pozn nr 477, sim. ib.
nr 481; Isze tha to fszyczka snamona, choszcy
ge gest byl... X c... pres ktorego suothego
czynił, gesczecz yothsza czuda pres svotego
Gana gestcy ge on byl... czinil Gn 179a;
W sidle w tern (in laque isto), iesz (Pul: które)
so scrily, ylapona iest noga gich FI 9, 15,
sim. Pul; Yszesmy bili na tern sandze, kdze
so Stanisława podała Szibanowi 1401 Pozn
nr 510, sim. ib. nr 511; lacosm Sibana
oprawal *pozim czalem v ten dzen, kedi z woyewoda roc mai ib. nr 518, sim. 1413 Pyzdr
nr 371, etc.; K thima dwema czosczma, czo
Budzyth (pro Budzych) na Yakusza zyskał,
Maczek prawa ne ma 1403 JA VI 209; Jacom
tegy lanky w s<a>stawo v Sodziwoga ne prziyanl,
czsosm <j>o szekl 1403 Kościan nr 213; Yakom
bil przi tey vmoue, ysze Janus sinem (leg.
z synem) mai stacz s Otho w tey ymove o wgasd
1405 Kai nr 142; Derska ne dawała rokow
pany Thomcowey staroscze o thy pyena<dze>,
za yesz penandze pan sandza... ranczil 1410
Pozn nr 795; Iaco Boguphal *dayl trzidzesczi
grziwen y trzy Katharzinc na czwarto czansz
w Szaleszw y sz tima dwemanaczczema grziwnoma, czo mu ye Thomislaw wysznal 1411
RtGn nr 194; Iaco Svantomir wfsząl Micolaioui
18*

140

TEN

TEN

koaye w szapuscze wf tey, gdzesz mv ycaszal,
o ktoro Jarosława żałowała na Hanko, o tho
aby tam ne rambil 1415 Kai nr 482; Jako
cząscz... pysano w przisandnem liscze 1420
Woytck stary, ten slodzey, czszo panu Sobcowy
ib. nr 646, sim. 1422 Kościan nr 956; Thy rani,
penandze na woyne pocradl, ne dal gich Laurenczso mu pan Jan *dayl, tho yczynil sza yego
cio scrvare 1415 Kościan nr 541; Yako Bogu 5 *poczothkem 1422 Kai nr 798, sim. 1430 Pyzdr
chwał dal sto grzywen... Micolayewy... y s timy
nr 999; Jsze to szto cop, któreś pan Sandziczterdzcsczy grzywen, czso mu wysnano 1423
wogy... dąl panu Marczynowy..., w tich pyeKai nr 690; Szethl do thego czlowyeka, gyen
nadzach Szandzywoy... trzymał Ludomye 1428
szą cluczem opyeka Aleksy w. 109; Tha my rzecz
Pozn nr 1505; Yako ty trzy grzywny poszagu,
barszo nyemyla, yszesz mya tako postraszyła 10 za ktorim tobye raczil, ti sza tobye zaplaczony
De morte w. 91; Dayze my then dar, myły
1438 Pyzdr nr 1167.
panye, zebych gych (sc. grzechów) mogła za4.
zaimek przymiotny pełni funkcję ekspre
lowacz Naw 159; They noczy, kyedy szye syn
sy wną: A so sloua sina bożego to to suoto
boży narodzyl, po wschemy svyatv myod schedl
deuico Katerino... vabocego Kśw br 2; Isz Jan
Rozm 70; Tako yest ostavyon (sc. Jesus) ode 15 gest zawołana hy tego cleynota Nowini 1393
szanya (leg. ssania)..., a wschakosch nye thym
Pozn nr 132, sim. 1398 RTH III nr 3; Jako
obyczayem, yako yne dzyatky zostavyaya ynsche
gest Jan s te postaczi gich kleynota 1393 Pozn
ych mathky ib. 100; Vschytek lyvd yeselyl szye
nr 178, sim. 1396 ib. nr 318; Iaco Thomina
ze wschysthkych tych czvd yyelebnych, które
szostra wnosla w Nalek, w to dzedzino, sto
szye dzyaly od nyego (Luc 13, 17) ib. 377; 20 grziwen swego posagu 1400 ib. nr 436; Gascy
Stanyely szye nam to nyesczesczye, yzby y (leg.
sloua f te tho dzysegsze ewanyelye szocz ona
ji 'go5) pusczyl kroi ib. 743; Nye odpoyyedzyal
pyszana Gn 175b; Iaco Janusz ne wszol kamena
prze thy rzeczy, yako są yyz poyyedany ib. 845;
crziszowa, tego granicznego 1401 Kościan nr 116;
~ b. po zdaniu: Czom roczil za Yana do Zit,
Jaco *Jaczczeg ne myal poi Szowiny, te dzedzyny,
tego mi lista ne wikupyl 1391 Pozn nr 94; 25 w sastawe ib. nr 169; Yako s Morawek, s tey
Czso zalowal Mała na Szegoto, tey rzeczi so
dzedzini, ne otpowedano w szodze pana kaminola trzi lata ib. nr 256; Iaco Staszek, czszo
liskego 1405 Kai nr 122, sim. 1407 ib. nr 193;
mai rolo oth *czandza opatha, na tey prziYsze pan starosta w tern posnanskem powacze
budova<ł> tako yele jako za trzy grzywny 1398
nye bil ot swantego Thomi 1419 Pozn nr 1045;
Kościan nr 105; Czso Petrek wroczil Adama, 30 Ysze pan choransze nye wszal dwstu grzywen
o to rocogemstwo ma *scodzo 1405 Pyzdr
wyana... s tą paną swą 1434 Pilz 275; Antę
nr 252; Czo yest Mirosek vszol penodze sza
diem festum Paschę, przed ty<m> dnem swatym
dzedz(inę), thi yest penodze dal sza Mocrzin
welkynocznym, sciens Ihesus, quia venit hora,
dług 1406 Kai nr 154; Czso ycradzoni sedm
ut transeat (Jo 13, 1) XV med. GlWroc 20v;
krziwen y *sidm grossew Janowi, ti mu ne 35 Othemkny mv koszczol boszy, acz na thim
noszoni do Maczeya w dom 1406 Pozn nr 585;
mrosze nye leszy Aleksy w. 114; Szwąthemy
Czsso Jadwiga... żałowała na M arczina..., aby
AIlexemv, themv kszadzy wyelebnemy, nyelvba
ge dua konya vcradzono..., tych kony w gego
mv phala była ib. w. 147; S tey zemye wiszedł
dom nye wycdzono 1421 Kościan nr 899;
Assvr y vdzala Nynywen, to myasto (aedificavit
O cthori dom Clara na myo szalowała, ten 40 Niniyen) BZ Gen 10, 11; Tich gest bil przebytek
z Mesa az do *Yozephar tey gori na wschot
syo *memo manszowi dzalem dostał 1428 Zapsluncza (usque Sephar montem orientalem) ib.
Warsz nr 2847, sim. 1436 ib. nr 467, etc;
~ c. przed i po zdaniu: Jaco ten scot, czso
10, 30; Naleszonily bodo w poszrzot tego
myasta Sodomi pyoczdzeysot sprawyedliwich
gy ranczil Prandotha Maczeyewy, ten stal za
szecz grziuen 1387 Pozn nr 22; Ta crowa, czso 45 (si inyenero Sodomis quinquaginta iustos in
Czestkoui *ycardzona, tey Jacusz yszitka ne ma
medio civitatis), ya gym przepuszczo wszem
prze to pyoczdzesyot sprawyedlywich (propter
1390 ib. nr 295; Iz to swatczimi, tey scodi,
czosz na Jacusska zalowal, tey gest scodi na
eos) ib. 18, 26; Bo zawarł bil bog kazdi żywot
*Stanimirza dobił 1400 ib. nr 425; Thy to trzy
zensky y wszey czeladzy Abymalechowey, tego
kroleue, choszcy szo oni na fchod sluncza 50 króla (concluserat enim dominus omnem yulvam
swa krolefstwa biły mely, cycz szo ge ony biły
domus Abimelech) ib. 20, 18; Gomor, ta myara,
opusczyly Gn 2 b ; Yako tha sesczdzesanth
gest dzeszota czyoszcz effy, tey myari (gomor
grzywen, czso gich o polowyczo iest obszaloautem decima pars est ephi) B Z Ex 16, 36;
wala Sm ychna..., thy penandze bili z maczeVynnyce y domi nasze zastauymi a nabyerzem
rzysny 1418 Pyzdr nr 521; Yako tha czanscz, 55 zbosza y oleia w tern głodzę (in famę) BZ
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Neh 5, 3; Smylowales sy0 nad tima dwyema
gedinaczkoma (duobus unicis) BZ Tob 8, 19;
A then Walthko raczsza, then nyewyerny sdraczsza s *Greglavem scha radży ly, yakoby gy zabycz
myely Tęcz w. 20; Wprzagaya chory dobythek, 5
chczącz zlechmanycz then dzyen wsithek Satyra
w. 12; Syosthry, kthore dzyathkamy chodzą,...
nye mayą robiczi cziązko roboth thych czyelesthnych 1484 Reg 712; Wschakosch vam ...
povyedam, yze Thyrv a Szydonv, thym myastom, 10
w sądny dzyen lzey bądzye nyzly vam (Mat 11,
22) Rozm 318; ~ formy fleksyjne zaimka ten
odnoszą się bezpośrednio do poprzedzającego
podmiotu lub dopełnienia i są jego podwojeniem:
Kazn twoia ta (ipsa) me nauczi FI 17, 39, 15
sim. Ful; Prot twoy y dopecz (pro dobecz)
twoy ta (ipsa) iesta me vczeszila FI 22, 5,
sim. Pul; *Cirzpoczy gospodna czi (ipsi) przebiwacz bodo na zemi FI 36, 9, sim. Pul, sim. BZ
i Par 15, 20, Rozm 179; Szywoczy, szywoczy 20
len (ipse Is 38, 19) bodze spowedacz tobe yako
y ya dzysa FI Ez 13, sim. Pul; Yaco ty copcze
medzy Woyaczewem a Runowem ty są starego
(leg. z starego) dawna a na tich Micolay...
nowe sul 1420 Pozn nr 997, sim. Rozm 150; 25
Prawa dobra zensczynaa ta iest sklaad wszego
dobregoo Gloger; Noe ten gest nalazl (Noe vero
invenit) myloszcz B Z Gen 6, 8, sim. ib. Neh 2, 20;
Myasto Dauidowo to ostało prozno (yacuus
apparuit locus) B Z I Reg 20, 25; Examythy 30
y posztawcze thych sza mnye nygdy nye chcze
De morte w. 263; Mordarze y okruthnyky thy
poszyeka nyebosczyky ib. w. 280, sim. ib. w. 286;
Cwatek zelony ten są przemyenil ca 1500
35
R XIX 74.
5.
zaimek rzeczowny ( w neutr. sg.) odsyła do
faktu, dziania się z reguły zaistniałego w przeszlości, wyrażonego w zwykle poprzedniej wy
powiedzi: Uem, praui, puace v moch boga
uasego... Vslisew to crol Ezehias y usicek lud 40
jego... pospesiho so do coscola Kśw ar 4;
<Strumienie gor>skih slez za grehi uilige C?c.
człowiek grzeszny) y to uznaie, kegdy sgresil,
v kake uremo sgresil, kilkocroch sgresil...,
a iacocoly to gresny clouek uciny, taco nagle 45
sirce iego iemu doracy, yzbi greha ostał Kśw
cr 17. 19; Posual po prawe, bosmi tho sandzili
1388 Pozn nr 49; Esz <j>est... ne sluboval... panczidzesanth grziven ani o temyego zona ve 1399
ib. nr 378, sim. 1405 Kościan nr 266, etc.; 50
Eze Staszek Vocechowy dal dzen pirwi, drugi,
trzeczy cu rosdzelenu tey dzedzini, a on k temu
ne bil 1399 Pozn nr 399, sim. ib. nr 373; Ssta
grziwen zakłady a dwvsstv grziwen gisczini tego
nye zaplaczono 1399 StPPP VIII nr 9436; 55
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Iacoszmi yyednali Marczina z Yerantem, a Marczin w tern ne stal 1400 Pozn nr 421; A cdiszcy...
czeszarsz tho yydzene... gestcy... bil vsrzal,
tedycz vocz gestcy szo on bil themu barszo
dzyuoual Gn 5a; Wnimal ies zle, isze bodo
tobe podobni... Rozumeycze temu (haec), gisz
zapominacze boga FI 49, 23, sim. Pul; Kamen,
gen so odrzvczyly dzalayocz, ten yczynon gest
we głowo kota. Ot gospodna stało se to (istud)
FI 117, 22, sim. Pul; Szpowadami szo bogw
naszemw milemw, yszeszmi szgrzeszili... Thego
nam zat y thego szo kayem Spow 1—4. 6. 8;
Jaco Yan goto w bil swe penandze s Potrkem
wiczandzacz a Potrek mu ne chczal k ternu
pomagacz 1405 Kościan nr 265; Acz mu szye
czso dostało, tho mu szye dostało za yego
pocźotkem 1420 Pyzdr nr 666, sim. 1438 Pozn
nr 1599, etc.; Ktocoly czczy szensko twarz,
mathko bosza, gy tim odarz: przymi gy za
sługo swego Slota w. 105; Pyąte omiwadlo
syercza gest cząsta a naboszna modlitwa a yalmuszni dawanye przi tern XV med. R XXII 242;
Gdyby szye radczczą... przylubowalby szyć ku
dworu..., czo gest gego pokuta albo czo za to
ma czyrpyecz? OrtOssol 34, 4; Wroczlawyanye
gym odpowyedzely, szesczye tho szle ydzalaly
Tęcz w. 14; Yszem nyesprawyedlywye obmowy 1
xandza Łukasza... a w ternem gemv krzywdą
wczynyl..., a tego my zal, bom to movyl swey
(leg. z swej) gluposczy 1464 AcPosn I 366;
Racz rzuszycz (pro rzuczycz) oth szebye kosza...
Darma, mystrzv, thwoya mowa, thegom czy
yczynycz nyegothowa De morte w. 104, sim. ib.
w. 265; Aczly wznyeszlysmy ręczę nasze ku bogu
czudzemu, wszako bog będze tego dobywacz
(ista, FI: szukacz bodze tich)? Pul 43, 23; Ktho
tho wsdruschy, dyabel bandzye pan gego duschi
XV p. post. McicDod 44; Myły myło myluge,
chłop szo temu dzivuge XV p. post. MacPam
II 351, sim. Rozm 813; Moyszesz... boże
oblycze wydzyecz chczyal..., a bog yemv thego
nye dal ca 1500 Pieśni Wład 178; Rzeki (sc. Piotr):
Byada mnye nądznenw,... syna tvego zaprzalem
trzykrocz... a tom vczynyl leknavschy szye
smyerczy Rozm 738, sim. ib. 807; A on slyschącz
tho odpoyyedzenye myal gy vybavycz, ale tego
zapravdą nye vczynyl ib. 844; ~ to to: Przeto
proscha mązow vczonych, naydąly to to ysto
(haec) były (pro bycz) przeczyw drodze prawd[z]y, aby poprayyly Rozm 174; ~ toć: Tocz
bog przikaszal wyedzecz:... milui nade wsziczko
boga Dek IV; Chwalmi gego (sc. boga) s weselim, tocz nam fsche pismo vely XV p. pr.
R XXII 334; Tocz (haec) mowy pan: Czasy
*wdzocznem ysliszalem cyo BZ Is 49, 8;
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~ wyjątkowo w p l.: We wszech tich (in omnibus
his) zgrzeszili FI 77, 36, sim. Pul; Wesrzal na
modlitwo smernich y ne wzgardzal modlitw
gich. Napysana bodzczcze ta (haec) w pokoleny
drughem FI 101, 19, sim. Pul; ~ tern, tym,
w tern *przez to, w ten sposób, hac re, hoc modo':
Jaco Maczey vmouil s Boguszem, czso bi dobił
na rancoymach, tho mu mai dacz a thim mai
bicz prosdzen 1389 Pozn nr 64, sim. 1403
Pyzdr nr 219; W tern (in hoc) poznał iesm,
isz ies chczal mne FI 40, 12, sim. Pul; Mikolay
dwe graniczy zosoral (pro rosoral), a dwe
*okrisil, a w tern vcinil dwadzescza grziwen
scodi paney 1417 AKPr VIIIa 140; Micolag
o tho krziwdą oth Micolaya wstał, eze gemu
chcyal szono powalicz, a w tern sso gemu
dzeczo seszglo 1426 KsMaz II nr 2553; W teem
wswyesz (in hoc scies), ysze gesm ya pan BZ
Ex 7, 17; Adam... w them boga barszo obraszyl
De mor te w. 143; Blogoszlawyeny wszythczy
boyączy szye gnyewu boszkyego, kthorzy...
w praczy rąk szwych chleba pozywaya a them
blogoszlawyenstwo szobye zyszkuya (Psal 127, 2)
M W 81 a; Kvyeczye polne, trava na łąkach,
wszytko szyą Iesvcristvszovy klanyalo a tern
szye modlyly svemv panv ydączemv ymo ye
Rozm 85, sim. ib. 139. 663. 788; ~ ten ...
ten on, ' ten... tamten, hic... ille : Tego (hunc)
ponysza, a onego powisza FI 74, 7, sim. Pul;
Bo kelich w roce gospodnowe wina czistego
pełni smesy, i naclonil se s tego w to (ex hoc
in hoc) FI 74, 8, sim. Pul; Yaco kady yada,
tądy yadą stara granycza medzy Robacowem
a Ganthky na prawo abo na lewo, to yesth
tego, a to tego 1425 Pozn nr 1212; Jako kandy
iedze myedzy dzedzynami na Grodowycze
a Crzyszewniky, tandy yedze wyerną graniczą
a tho na prawo tego, a na lewo tego 1428
ib. nr 1514; ~ to a to ' takie oto słowa, haec
verbay: To a to (haec et haec) gey mow B Z
III Reg 14, 5; ~ ~ w utartych zwrotach:
co do tego mnie, co nam do tego 'to mnie
(nas) nie dotyczy, quod ad me (ad nos) non
pertineP: A yako vyna nye stało, dzyeyycza
Marya rzekła kv svemv synv Iesukrystvszovy:
O myły synv, vyna yvsch ny m aya... Odpoyyedzyal: Czo do tego mnye y tobye, nyeyyasto
(quid mihi et tibi est, mulier Jo 2, 4) ? Rozm 207;
Vezmyczye sve pyenyądze, *pusczye nyeyynnego.
A ony rzekły: Czo nam do tego (quid ad nos)?
ib. 760; ~ temu trzy lata minęła itp.: Iaco
M arcin... wyranczil cobila a dwu wolu, a temu
trzi lata minola 1403 Pozn nr 734, sim. 1404
ib. nr 747, etc.; Yako Thomislaw... pobrał
zita Staszkowi... a temu trzsy lata ne wiszly

1412 Kościan nr 459, sim. 1422 ib. nr 940, etc.;
Iaco minąla trzidzesczi lat temu pirwey, nisli
Swanszek zaszyal xzandza Yana o Droszino
1413 Kai nr 427; Yako pan Wyanczenecz
wzyal penandze za moy eon ot Yandrzeya...,
ysz temu yescze trzy lath nye 1418 Kai nr 624,
sim. 1425 P oza nr 1215, etc.; Jaco my Hinczka...
zapowedzal dzedziną swa paniczem a temv nye
wysla zemska dawnoscz 1423 Kościan nr 1017;
Agdiszmynye myesyocz temu (impleti sunt dies
mensis unius), rzeki gest k nyemu BZ Gen 29,14;
Jako mynąla dzyesyacz lath themv a ona sla
za mąsch 1495 ZapWarsz nr 1689; ~ ~ w wy
branych połączeniach z przyimkami: k temu
'ponadto, oprócz tego, praeterea : Dali mu pocz
ran ... za gwałtem y siło, k temu gy yaly 1398
Hubę Sąd 265; Szukagsze gych... szerczem skru
szo n y >m y k themv naboszn<y>m Gn 172a;
Pamyathay swyaczycz dny swyathe y k themv
*czycz starsche thwe Dek 1 1—3. 5—9; Przetocz
stoi weliky sweboda, staye na nym pywo y voda
y k temu moszo y chlep Słota w. 10; Nye
gestem przelszczyon od twego wydzenya a k temu
ykazal my (insuper ostendit mihi) bog twe
szemyo BZ Gen 48, 11; Boże, daj pokoy, myr
a k themu pokratha chleba y czeszky szyr!
1460 PrzBibl I 187; ^ na to 'co do tego,
w związku z tym, quod ad hanc rem pertinet*:
*Voewoda vstal rog na pano Melinsko o 40 marcas, na tho gest Gerwarth woysznego narzekl
1390 Pozn nr 241; Iaco Andrzey oprawił Alscze
dwadzescza grziwen na Beganine a na tho ye
list dal 1401 Kai nr 13, sim. 1422 Pozn nr 1100;
Iaco Jan lovil na tey toni gwałtem, czso pani
na to list[e] ma 1406 Pyzdr nr 284; Na to
(unde) movy *Margynyus byskup v kazanyy
Rozm 204; ~ nad to 'wykraczając poza to,
przeciw temu, extra hoc, contra hoc : Paknyaly
kto nad to (contra hoc statutum, Sul 46: przeczywko themv vstawyenyv)vczini..., tedy any wynowaczecz, any rąkoymya za to ma czso... placzycz
Dział 37; Chczem, aby... ryczerz... szoltystwa...
nye kypowal... Aczlyby kto nad to (contra
hoc statutum, Sul 52: przeczywko themv vstawyenyy) yczynyl, tedy chczem, aby ten targ
nye stal nyzacz ib. 44; ~ z tego cdlatego,
z tej przyczyny, skutkiem tego, qua de causa,
quam ob rem9: Ty groźni ies, a kto przeciwi
se tobe? Z tego (ex tunc, Pul: tudzyesz) gnew
twoy FI 75, 7; To kylkokrocz yczinicze, na
moyą pamyącz... yczinicze. S tego (unde, Msza
I. VIII: a thegodla, IV: tegodla, XII: przyetho)
y pamyothnyczy, pane, my, slugy tw oy,...
obyatuyemi... obyato 1424 Msza III s. 59,
sim. VI. XIV; Et vexationes pectoribus super-
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venerunt a s tego przyslo gym wyelke nagabanye
(Sap 19,12) XV med. R XXV 155; Nyeprziszcdl
(sc. Jonata) k stołu. S tego (autem) syo roznyewal
kroi na Ionato B Z I Reg 20, 30; S tego super
hoc (super hoc expavit cor meum Job 37, 1)
ca 1470 MamLub 125; Super hoc nadtho, uel
s tego, aut przeto (civitates tuae vastabuntur
remanentes absąue habitatore. Super hoc accingite vos ciliciis, plangite et ululate Jer 4, 8)
ib. 207; Zwyeszely szą dwch m oy..., ysze
ogladal *pokara dzye<w)ky szwey. Otho sz thego
(ecce enim ex hoc Luc 1, 48, M W 139a: owo
tegodla, EwZam 289: aboczyem otho stand)
blogoszlawyona mnye rzyeka szwythky rodzayowye XV p. post. MacDod 31; Tho kazanye
svyąthy Maczyey ynaczey pysche a syyathy
Lucass ynako. S tego (ob hoc) nyektorzy
ynaczey chczą, yzeby ye dvoycz kazał myły
Cristus Rozm 264; ~ za to a. ez tego powodu,
qua de causa : Yako czso sze dostało Paulowy,
tho szye dostało za gyego *poczotkem, ysze
gemu scot odbyal, a za tho Zemantha spaszy
nye wszyal 1417 Pyzdr nr 486; Isze Potr...ne
pobrał Vawrzinczevi gymena yaco gedennacze
grziven, przeto szadzeni roky, ale kmecza tam
pravo zaslo o zabicze czloveka, a za to mu to
s prawem pobrał 1420 Pozn nr 1051; ~ b. *za
miast, pro9: Za to (pro eo) by mo myło wały,
wwloczyly so mne FI 108, 3, sim. Pul; ~ ~ z tym
*skutkiem tegoy na skutek tego, quam ob rem :
A s tim szo nayn Iacob rozgnyewal y rzekł
(tumensąue... cum iurgio ait) B Z Gen 31, 36;
~ cf. K, Między, Mimo, Na, Miejsce, O, Podług,
Przeciw, Przez, Przy, Za; ~ ~ to (n. sg. neutr.)
jako podmiot, któremu przypisuje się orzeczenie
imienne, odsyła zwykle do kontekstu: Toch to
y iesch prauda, ize yde tobe crol zbauicel
Kśw cr 21; Tedi goszczę panu *Himcze dauali
wini... Tedi pan Hinczka otpouedzal..., isze
to gest stara rzecz 1395 Pozn nr 187, sim. 1418
ib. nr 1028; Iaco droga s Raczslawcouicz do
Gorki to droga vekuya 1399 Pyzdr nr 95;
To iest (haec est) pocolene szukaiocze gospodna
FI 23, 6, sim. Pul; To bog moy (iste deus meus
Ex 15, 2) FI Moys 3; Yako M icolay... ne wnosi
w Szwekotky w Gagnescyną dzedzyną nyczs
swego, yedno yest to gey prawa dzedzyną 1417
Pozn nr 921; Yze Iacusszic gdze cupil, tu
rambyel, a to nikdy ne bilo dzelne 1420 AKPr
VIIIa 154; Yaco nye bila to czelądz... Jąna,
czso nan Pyotr o nye szalował 1426 Pozn nr 1229;
Tocz sąn (haec sunt) prawa vstawyona w zemy
mazowesskyey Sul 85; Dzatky to so (paryuli
sunt) BZ Gen 33, 5; To iest czeladz (hae sunt
familiae) z Rybenowa plemyena BZ Num 26, 7,

TPN

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

143

sim. ib. 26, 63; *Reczely: A to gest dobrze
(si dixerit: Bene) BZ I Reg 20, 7; To sa ta,
czvsch alymenta: ogyen, zyemya, yylkoscz y poyyetrze Rozm 5; *Kokol tho szą synovye
straczenya yyecznego, a ten nyeprzyaczyel,
który y (leg. ji 'go’) szyal, to yest zły dyabel
(Mat 13, 38—9) ib. 341; Tocz yest ten, który
nam obyeczaną zyemya dal ib. 716; A to yvz
było znamya, yze ten czlovyek dostoyen byl
smyerczy ib. 750, sim. ib. 828. 836; ~ toć
jest (to) cdlatego jest tak, dlatego to, quae causa
est, cur ita se res habeat, quam ob rem : Toc
y iesc to, yze angeli <święci dani są n>am na
osuecene nasego somnena Kśw av 13; Hinc
est, tocz yest, quod dominus iussit se yocare
patrem XV med. GIWroc 37r; Hinc est, tocz
gest tho, quod spiritus sanctus dicitur spiritus
yeritatis ib. 40r; Hinc est, tocz yest, quod
beatus Crisostomus ait ib. 111 r; ~ w zdaniach
py tajnych ( w łacinie zaimek wformie rodzajowej):
Które so to rzeczi (qui sunt hi sermones Luc
24, 17), ges to mowyce medzy sobo? ca 1425
EwKReg 42; Którzy so to (qui sunt isti) ? BZ
Gen 48, 8; Czyia gest to dzeweczka (cuius est
haec puella)? B Z Ruth 2, 5; Który yest to
początek (quod est hoc principium), ys to
moyysch, aby byl v oycza? Rozm 164, sim. ib.;
Którzy to szą zvolyenyczy (qui sunt hi discipuli),
czo ye chczesz navczacz? ib. 171; Czyy to
pyenyądz (cuius est imago haec Mat 22, 20)?
ib. 328; Które rzeczy to ssą (quae sunt), ktoremy
by on chczyal vass zakon zagubycz? ib. 749.
6.
zaimek rzeczowny wskazujący służy jako
odpowiednik zdania pobocznego: a. zdania pod
miotowego: aa. przed zdaniem: Jaco ot Staszka
ne wigeli sz gego domu rado ani gego kaszno
czi, czo Czipka poszgli 1396 Pozn nr 209;
Nadzewacz <sie> bodo w tobe czy, czso (qui)
znaio ymo twoie FI 9, 10, sim. Pul; A bi ten
(is), iensze me nenawidzal, na mo welike rzeczi
molwil, scrilbych se bil snadz od nego FI 54, 13,
sim. Pul; Jako kędy xandz opath kupował
v dzedzy (leg. dzieci) pana... Girzeczskego...,
tedy ne bilo tho w kupy, abi mąl dacz Stary
Gród za Girką 1416 Kościan nr 610; Przeday yą
(sc. dziesięcinę) wolnye then, cziya gest Sul 4;
Xpus przecziw themu mowy, esze czy, gysch
szaluyą, są blogoslawyony XV med. R XXII 237,
sim. M W 4a, Rozm 372; Nye twoy to rzod
(non est tui officii), Oziaszu, abi ti obyatowal
zapalno obyato BZ II Par 26, 18; Then, ktho
mye przethobą (leg. przed tobą) vyny, memv
szerczy czyaskoscz czyny XV ex. Żab 444;
Synkv m yły..., czo yest to (quid est hoc), czo
szye stało o tern ymarlem? Rozm 133; Czerny
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szye tho stało, yze yemv v<c)zyąl vcho, a nye
rąką? ib. 640; ~ bb. po zdaniu: Ktoricz clouek
che do boga prycz, tenczy ma bycz swothy
Gn 172a; Czszo w sto<do)le y w tobole, czszole
szo na niwę swoze, tho wszytko na stole losze
Słota w. 7; Kąd pany albo ge procurator yal
na Gerlachowye a osnamyonal, to ssą dostało
Gnewossewy 1424 Kościan nr 1080; Ktho nye
vmye niczsz pyszacz, then mnyma, aby mała by
była robotha XVp.pr. JA XIV 506, sim.XVmed.
R XXII 238; Ktocole nye ma zalosczi grzechów,
ten takye nye m a... lacznosczy XV med. R XXII
239; Gen nye gest czych a potulen..., ten nye
ma zalosczy ib.; Czokole my chczesz kaszacz,
po thwey woły ma szą tho stacz Aleksy w. 49;
Czo *mmnye dzyszą, tho vam pothem SkargaPłoc w. 92, sim. Skarga Wroc w. 66; Czokolvye
vzyal pod!vg czyała, to wschytko v nym gorączosczyą było skarmyono Rozm 75; Ktokoly
napyrvey przybyegl..., *tem byl zdrów (Jo 5, 4)
ib. 255; ~ cc. przed i po zdaniu: Czy, czo ssą
pyrvy, czy były poslyedny (sunt primi, qni erunt
novissimi Luc 13, 30) Rozm 379; Czy, którzy
y (feg. ji 'go’) były..., czy szye smączyly ib. 732.
b. zdania orzecznikowego: Zły chczą bicz tim,
czim są XV med. R XXII 246.
c. zdania przedmiotowego: aa. przed zdaniem:
Obozal S0 tomu, csoz iesc uremennego Kśw
br 36; Togo, ize ide tobe crol smerny, ne hces
pamotach? Kśw cv 4; Tet to crol y croleuich
nebesky... ine usitky crole zmyia, a to u tern...,
iz iesc mochneysy ib. 27; Tego na czo zaluyo,
esz... wszolesz mi newoth 1399 Pozn nr 367,
sim. 1443 TymWol 5; Patrszmy tego dobrze,
abichom tego boszego daru ne straczyly Gn 172a;
Witargl m e... od tich (ab his), czso me nenawidzeiy FI 17, 20, sim. Pul; Prawda yego nad
syny synowymy tczem (his), czso chowayo
vstawenye yego FI 102, 17; S cymy (cum his,
Pul: s ty my), gysz so *nanazrzely pokoya
FI 119, 6; Weszelyl gesm so w tych (in his),
gesz my so powedzany FI 121, 1, sim. Puł;
Yako Jasek ne sdzil dzecinich rzeci nisz tho,
czso posual 1402 Kai nr 71, sim. 1403 ib.
nr 88, etc.; Iaco temu mynąla trzy lata, kegdi
Nastcze swyna zabita 1413 Kai nr 417; Tako
panna, yako pany ma to wedzecz, czszo szo
gany Słota w. 75; Yakom ya vdal oszmdzeszad
grzywyen temu, komu lyst obmawya 1430 Pyzdr
nr 1033; la myluyą thy, kthorzi mnie szluzą
y vbogaczam thy, kthorzy myę myluya M W
70 a—b; Górze temu na dvorze, komu szą
leczicz, górze! XV ex. PF V 372; Tenczy...
wschytkem tern, czoss bąda pokvtą stroycz,
grzechy odpysczy Rozm 193; Tu szye pysse

o tern, kako sam szye Iudasch obyeszyl ib. 761,
sim. ib. 578; ~ Yako ya tho wyem, Pavel
s xanzey zyemy nye cradnye 1464 Mieś Her X I 1;
Zaprawdą thocz thobye po wyem, dzyszą bandzesz w ragyu moyem XV ex. R XIX 89;
~ Jaco to swatczo, jaco Stasszek szedł precz
1386 Pozn nr 2, sim. 1387 ib. nr 9, etc. etc.;
Jaco to wem, isz Andrey bil <u> mne 1388
ib. nr 45, sim. 1402 Kai nr 70, etc. etc.; To we bog,
jako to ne gest kosczelne 1393 Pozn nr 178;
Jako ia to wem, esze w... domu nye cowani
pyenodze 1417 ZapWarsz nr 32, sim. 1408
Czrs 338, etc. etc.; Jaco o tern wemy, jaco
ysze Miczkową kaszną ne pokradzono... owecz
1427 Kościan nr 1416; ~ bb. po zdaniu: Czso
Krziwosandowi ykradzoni kone, tego Sandziwog
yzitka ne ma 1386 Pozn nr 3, sim. 1389 ib.
nr 238, etc.; Czso Mirosław ranczil przecziw
Maczeyewi, tego go uczinil prozno 1387 ib.
nr 17; Wecz Pot rek wranczil Paula do Staszcouicza, s tego gy wszego viprav<ił> 1388 ib.
nr 47; Czso mi vczinil Lancomir skody sw<ymi>
sini, tego mam dzesand grziyen ib. nr 48;
Jaco Maczey vmouil s Boguszem, czso bi dobił
na rancoymach, tho mu mai dacz 1389 ib.
nr 64; Czo Jacub Micolaga obszalowal, v tern
gy potwarza 1391 ib. nr 105; Czo gest Syman
Swochowi pobrał żyto, tego gest otbecl Swoch
ib. nr 112; Czom dobił pyanczi ran na Pasku,
te mi on dal ib. nr 117; Czso żałował Wirzbatha
na Dzirska pro 50 marcis, temu so trzi lata
minola ib. nr 249, sim. ib. nr 257, etc.; Czso
Marczin zaloual na Wocencza, tego Woczencz
yzithka ne ma ib. nr 276; Czo Micolay sipal
copcze..., o to go ne gabano 1393 ib. nr 176;
Czosm dobił na Stasku dzeszoci *grziwem, o to
mam skodi dwadzescze *grziwem ib. nr 158,
sim. 1401 Kai nr 33; Ocz iest Bodzota zalowal
na Iarkoboltha, temu so trzi lata minola 1398
Pozn nr 391; Czso Vocencz wzol Micolaieyi
quon, temu trzi lath ne ib. nr 392; Bo czego
ne we doma chowany, tho mu powe geszdzaly
Slota w. 55; Kogo podle szebe ma, tego s rzeczo
nagaba ib. w. 67; Esze o kthori kon Paweł na
myo zalowal, temu gest rok mino<ł> 1423
ZapWarsz nr 73, sim. 1428 ib. nr 324, etc.;
Kto bogv dosycz iest kv samemy bozeemy
kaazanyy..., temv bodze odplaczono rownosczo
Gloger; W czem czlowyek nye othpoczywa,
w tern mu trwacz ne ldza XV med. Zab 315;
Czego ządasz od blysznego, by mv zasyą zyczyl
tego ca 1450 PamLit IX 318; Kthorey (sc. panny)
gyedno bandzesz chczyecz, szlybyą thobye, thą
masz myecz Aleksy w. 43; Ktho nayyaczey
czyny slosczy, w them slamya kosczy De morte
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w. 218; Koschulky, czo naonczasz zalyeschalo
na dzyeweczky, thom sprauil 1493 PF IV 664;
Czokolyye yemv postavyono..., tego malyyczko
vkvszyl Rozm 158; Czokoly pyl, tego (hoc)
maluczko vzyval ib. 159; Yze *czyem tu sgrzeszyl (sc. Judasz), przez to bądzye y ymączon
ib. 761; ~ cc. przed i po zdaniu: Suota Katerina... ue ziem ne leżała, asy y ty[...], <jeż są>
v blodnem stadle leżały, ty iesc suoio nauko
otuodila Kśw br 39—40; To, czo ranczil Msczugius... pro dom ina... et Potrassio..., tego ne
popełnili, iaco gednacze wyednali 1396 PKKr
1 244; Ony tho, cho oth boga *poszodzago,
tegocz ony szobe ne otrzymago Gn 11 a ; Jako
tho, czszom cupil szoltisztwo v Sczepana,
tom mu wszitko zaplaczil 1414 Kościan nr
508; To, czso mi dali yino panowye ot
krolya y ot koroni pospólstwa, tegom wschego...
praw 1420 MMAe VIII 460; Tym, czym on
ziskacz chczal, tym ja ziskacz mam 1424 AGZ
XI 3.
d. zdania okolicznikowego faktu towarzyszą
cego: Jacosm<y> przi tern bili, ysze Potr prziyal
w szoltisza rola 1387 Pozn nr 7, sim. ib.
nr 21, etc.; Jaco przi tern bili, gdze Wlost
ymouil Swenthoslauem (leg. z Świętosławem)
rok ib. nr 29, sim. 1386 ib. nr 1; Jacom przi
tern bil, kedi Jan zastauil Jandregeyi zastauo
1391 ib. nr 116, sim. 1397 ib. nr 329, etc. etc.;
lacoszmi bili *prze tern, esz ze mu ta lanka
dostała dzalem 1394 PKKr I 240, sim. 1395
ib. 242, etc. etc.; Iaco praue bilismi przi tern,
kegdi Prandotha... list Jasconis... chczal
oprauicz 1396 ib. 243; lacosmi przi tern bil<i>,
gdzes Vit ranczil Maczkowi za sedm grziwen
<p)rzes ósmi scot 1397 RtGn nr 15; Yacom
przi tern bil, gdi Dobeslaw przedal Bogusszino
Janusewi 1403 ib. nr 131; Jakom przy tim bil,
gedy listh *czczun pozewny 1411 Pyzdr nr 333,
sim. 1393 Kościan nr 59; Yako gdi sze swada
stała medzy Sechno a Marczynem, przy ternem
byl 1417 Pyzdr nr 489; Jakom ja przy thym byl,
hesz Jan Jacuboyy yydzelyl cwarthy czescz
czesczy Czeslavovey w polu 1461 ZapWarsz
nr 1114, sim. 1467 ib. nr 1290, etc.; ~ Jacom
ya przi tern bil, Ninotha sza Stasszka ymal
szaplaczicz gednane 1421 ZapWarsz nr 17;
Jakom ia przy tern bil, Jan za Ianussa ranczil
gotoye *penedze 1427 ib. nr 37, sim. 1426 ib.
nr 188, etc.
e. zdania celowego: Yde tobe crol smerny
na to, izbi ty ne buial Kśw cr 38, sim. ib. 37;
Przeto k temu przissedl (sc. Jesus Krystus),
abi mi takye... tey to nauky syą dzyerszeli
y tego roszkazanya XV med. R XXII 234;
S ło w n ik s ta r o p o ls k i IX
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Bo ymyszlnye na to godzy, ysz sye panu zlye
yrodzy Satyra w. 13.
f.
zdania przydawkowego: Abych pełny 1 yolyą
tego (eius Jo 4, 34), który mye posiał Rozm 248.
7. ten wskazuje może na jakość obiektu ' taki
czy też ten, talis vel etiam hic : Hys thąkymy
vel thyrny ca 1500 Erz 110; ~ a. zaimek
przymiotny: aa. w zdaniu pojedynczym: K tey
czistosczy nabiczu trzeba tich wod: napyrwey
wodi mądrosczi XV med. R XXII 241; Y bilo
Hezelouich szescz sinow tymy gymyoni (his
nominibus): Ezrichan, Bocliru BZ I Par 8, 38;
Pytalysczye nasz o prawo tymy (OrtMac 31:
thakymy) słowy: Gyeden poczeszny czlowyek...
ymarl OrtOssol 32, 1, sim. ib. 13, l, etc.; Tom
przykazanye (hoc mandatum Jo 10,18) yzyal
v mego oycza. Tako potem bylo'myedzy Zydy
rozdzyelyeny(e),... a drudzy rzekły: Ty sloya
(haec verba Jo 10, 21) nye ssą takyego czloyyeką,
który złego ducha ma Rozm 427; ~ taki ten:
Jakom przy thym byl, eze thaka tha rzecz
smayyana 1461 ZapWarsz nr 1122; ~ bb. w zda
niu złożonym: lacoszmi to smowo meli s panem
Medzirzeckym, ysz nam mai spusczicz folwark
1400 Pozn nr 418; Ysczy Xpc nyszadnemy
clouekoui gcgo grechof ne othpuscy, aczcy on
po szpouedzy ma tho misi, isbi szo go on na
ftorky chał dopuscicz Gn 14b; Jacosm tey
vmovi z Yankem przed Micolayem... ne mai,
bich mu mai list wroczicz 1404 Kościan nr 225,
sim. 1412 ib. nr 472; Tandem ego yeni...
et mei homines sedent y obroczilem w to słowo,
ysz pusczy homines meos 1414 TymSąd 165;
Oth mathky bosze to mocz mayo (sc. csne
panie), ysz przeczyw gym kszozota wstayo
Slota w. 101; Jako ya mam tha vmowa s Mycolayem, esz mi myal dacz wwanszane ye dw
(leg. dwu) kmeczu 1427 ZapWarsz nr 194;
Tycz soo (haec sunt) sody, które wiloszisz BZ
Ex 21, 1; Nye była tha szadna godzyna, gdy [...]
<w> mem szerczy nye była 1447—62 Zab 545;
Ihezus mathcze thą czescz dzyalal, gysze apostoly
szebral, kthorzy po szwyeczye kazały ca 1500
Pieśni Wlad 175.
b.
zaimek rzeczowny: Toch uboky croleuich
bil, ize ne ymal, gdeby suoio glouo podklonil
Kśw cr 26; Gysz so dobrze czynyly, podo
w szywot wekygy, a którzy zle, w oghen wekygy.
Ta (M W 114a: tacz) yest wyara (haec est lides)
*krzyestanska FI Ath 40, sim. Pul; A to gest
(hoc est Jo 3, 19) sod, ze (światłość) przyślą
w sw(ia)t ca 1425 EwKReg 43; A tez nye yest
tho obyczay rzymskyego prava, aby kogo vmorzyl o lyekkye slova Rozm 788.
8. w funkcji zaimka względnego 'który, ąui :
19
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a. z odpowiednikiem w zdaniu nadrzędnym: Nye
tylko ten przy Crista, yen przy, aby on byl
Cristus, alye y ten szye krzyesczyanym bycz
przy Rozm 689; Tez (pro toz) yesth ten, ktorego
tvoy oczyecz chczyal zabycz y prze tego pobył
vyelye lyvdzy v Betleem ib. 798; ~ b. bez
odpowiednika w zdaniu nadrzędnym: Potem Set
myal syna, temu gymyo bilo Enos (quem vocavit Enos) BZ Gen 4, 26; Blogoslayyon, ten
bądzye vzyvacz (beatus, qui manducabit Luc
14, 15) chleba v krolyestvye bożym Rozm 382;
Naydzyeczye oslyczą a zryebye s nyą, na thymczy
yescze nykt nye szyadal ib. 446; Alye tego nynye
vyodą do Pylata, yest skaradschy ib. 746.
C f Dlatego, Dotychmiast, Iste, Istny, Isty,
Natemiast, Natemieście, Natemieść, Na
tenczas, Natychmiast, Natymiast, Odtychmiast, Potem, Potychmiast, Pótymiasty,
Przedtem, Przeto, Przetociem, Przetoć,
Przetoli, Przezto, Przeztoć, Tegoćdla,
Tegodla, Temu, Tet, To, Togodla, Tym,
Wtem, Wtenczas, Zatem
Tendeczniczka 'kobieta handlująca starzyzną,
tandeciarka, mulier, ąuae scruta emit venditąue5:
Mikolayewa... tendecznyczka summisit se soluturam sine contradiccione fertonem ad festum
sancti lohannis 1456 AcPosn I 244.
Tendlarka 'kobieta handlująca starzyzną, tandeciarka, mulier, ąuae scruta emit venditque':
Anna... tendlarka ius habet 1444 Liblur nr 5501.
Tendlarz, Tendlirz 'handlujący starzyzną, tandeciarz, qui scruta emit venditque5: Woytek
tendlirs dedit IX grossos 1472 Liblur nr 7405;
Barthosz *tenlars claudus ius habet 1476 ib.
nr 7635; Stanislaus K notel... tendlarzs ius
habet 1480 ib. nr 7900; Paulus tendlars antiquus
ius habet 1492 ib. nr 8613.
Tendlirz cf. Tendlarz
Tenkole *jakikolwiek, ąuicumąue : A thy
(sc. dziewki) obykly są striyowye... gymyenyem
opyekanya chowacz na then konyecz, tho gest
konyeczny wmysl, yszby ge kthotymykole wymowamy albo ymowamy (quibuscumque conditionibus sive pactis) sz dzedzyn *yipchnyly Sul 16.
Tenże fo rm y : n. sg. m. tenże Gn 175b,
FI i Pul 101, 28, Sul 56, 1495 GórsJaz 277,
etc. ; /. taż Sul 54, BZ Lev 7, 16, Rozm 8;
~ g. sg. m. tegoż 1424 Msza III s. 66, Sul 35,
XV med. MPKJ V 430, etc. ; f też OrtOssol 77, 2;
tejże BZ Gen 22, 11. Ex 38, 11, Dział 12, etc.;
neutr. tegoż Bogur B—F, 1423 AKPr VIIIa 162,
1423 Pozn nr 1130, etc. ; ~ ac. sg. m. tenże
Sul 6, XV p. post. BednMed 74; tegoż 1424
Msza III s. 62, sim. VI. VIII. XII, etc.; f. tęź
XV med. SKJ V 281, BZ Deut 18, 8, Ort Mac
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103, etc. ; neutr. toż XV in. CyzPłoc, 1420 Kai
nr 762, 1429 Pozn nr 1324, etc. ; ~ i. sg. m.
tymże Ort Mac 111, OrtOssol 82, 2, Rozm 396;
/. tąż XV in. R XXIV 74, BZ Deut 17, 16,
Rozm 86, etc. ; neutr. tymże Dział 33; temże
Rozm 373; ~ /. sg. m. (w) temże OrtMac 81. 104,
OrtOssol 42, 1. 77, 1; tymże OrtMac 48; /. tejże
BZ Gen 31, 25. Ruth 1, 17, Rozm 164. 199;
neutr. temże 1449 R XXV 165, BZ Gen 32, 29,
OrtMac 105, etc. ; ~ d. du. m. tymaż Rozm 107;
~ g. pl. m. tychże 1446—7 Msza XIV s. 181;
~ d. pl. m. tymże Rozm 171; ~ ac. pl. neutr.
też 1456 Msza VI s. 261, sim. XIV; - i. pl.
tymiż BZ Ex 12, 16; neutr. tymiż Rozm 604;
- /. p l m. (w) tychże 1421 AKPr VIITa 155,
Rozm 208.
Z n a czen ia : 1. ezaimek wskazujący (z nod
danym naciskiem) użyty samodzielnie odsyła do
osoby lub rzeczy wymienionej w poprzednim
zdaniu 'on to, on właśnie, is9 ille ipse9: A yako
zakricye przemyenysz ye [gie] y przyemyenyo
szye, ale <ty> tensze gysty yes (tu autem idem
ipse es) FI 101, 28, sim. Pul; Sed misericordia
tua nobis miseris dulcius sapit, hanc amplectimur
sepius, crebrius inyocamus thąz oblapyamy,
thegosch cząsto wzywamy XV med. S K J Y 281;
Acz kto... obyetowalbi obyeto, tasz (eadem)
tego dnya sznyedzyona bodzye BZ Lev 7, 16;
Gyny szą beszprawny..., acz w them myesczye,
(gdzie) myrv nye mayą, w themsze y prawa
nye mayą OrtOssol 82, 4; Ty masz (sc. dwiema
mistrzoma, his) szye nalyepyey yydzyalo y rzekły
Rozm 107; To była ta Marya, która pomazała
Yesucrista masczyą drogą... Teyze brat (cuius
frater Jo 11, 2) Łazarz byl nyemoczen ib. 434.
2.
zaimek przymiotny wskazujący przy rze
czowniku informuje (z naciskiem) , że obiekt lub
zdarzenie nazwane rzeczownikiem jest obecne
w konsytuacji lub sąsiednim kontekście 'ten sam,
ten właśnie, idem, ille ipse5: a. rzeczownik bez
innej przydawki: Yze mamka gego kmecza
y lanky... w osminacze grzywen dzersala y on
po nyey w tychże pyenandzych 1421 AKPr
VIIIa 155; Panye..., yen szyuesz y tesz krolwyesz z bogem oczczem w gednosczy tegosz
(Msza XIV: tego) ducha szwyotego (in unitate
spiritus sancti) 1424 Msza III s. 66; Na temże
myesczyy (erant omnes, sc. discipuli, pariter
in eodem loco Act 2, 1) 1449 R XXV 165;
Conrad szescz swyathkow... powyodl, gychsze
pyrwi swyadek Iakyb, striy thegosz (ipsius)
Cynrada Sul 35; Gdy thy dzeczy sprawnych
lath doszągną, acz tasz rzecz (quaestio eadem)
gym othnowyona bądze, obrzeczenya dawnosczy
thy tho dzeczy... odzirzecz nye bądą mocz
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{pro Naamana, IV Reg 5, 14) ysdroyyl ib. 199;
Sul 54; Gdysz poth genym ksząszączem thensze
Themv szye nye trzeba dzyyoyacz, yze mynya,
lvth (eadem gens, Dział 63: geden lud) rosmagythego... prawa pozywacz nye ma Sul 56;
yszby dysza myala czlonky, bo y bostwo thymze
obyczayem (eodem tropo) przez czlonky yest
Słowa tegozz (eiusdem) Ambrozzego kv oblyybyenyczy XV med. MPKJ V 430; Tegosz 5 znamyonano ib. 396; Tegosz dnya (in illo die
Mat 22, 23) przystąpyyschy... saduceoyye...
czassu (eodem tempore) rzeki Abimalech ku
y pytały mylego Iesusa ib. 413, sim. ib. 419, etc.;
Aficol BZ Gen 21, 22, sim. ib. 17, 21, etc.;
Tosch slovo (quod) syyąthy Grzegorz movy
Teyze godzyni (ecce) angyol boży zawoła s nyeib. 485; Począł szye modlycz tymyz sloyy
byosz B Z Gen 22, 11, sim. EwZam 295, etc.;
Dzen pyrwi bodze sławni y szwyoti a dzen 10 (eundem sermonem Marc 14, 39) ib. 604; On
trzeczye sched 1 na toz myescze ib. 610, sim.
*szodmi tymysz godi (eadem festivitate) bodzye
ib. 604; ~ Oponi... y podstawky, y głowi
poczczyon BZ Ex 12, 16; Ten, czo zalowal,
słupowe teysze myary y dzyala, y rudi teysze
myal w themsze (OrtOssol 62, 4: w them)
bili (eisdem mensurae et operis ac metalli erant)
sządzye (circa hocipsum bannitum iudicium)
thy szwe szwyathky poszwacz Ort Mac 81, 15 BZ Ex 38, 11; Namasz plath tensze byalkyem
zbythym, spyenyonem XV p. post. BednMed 74;
sim. ib. 104, OrtOssol 77, 1; Zalowal szyą
~ ~ tenże to: Na teyze to górze (in eodem
Pyotr na Andrzeya, ysze chcze gy wygnacz
monte) ystanowyl {sc. Laban) swoy stan BZ
sz domv przed czasszem... a bydlyl sz nym
Gen 31, 25; Pożegnał gest gi na temze to
przesz zyma w temsze {OrtMac 48: w *thymszą)
domv (in qua) OrtOssol 42, 1; Na tego nye 20 myeszczczu (in eodem loco) ib. 32, 29.
b. rzeczownik z przydawką zaimkową: Przesz
mogą wthore tesz {OrtMac 104: they) rzeczy
tegosz {Msza VIII: thego) pan[y]a n[y]aschego
(pro pecunia eadem) zalowacz podług prava
Yeszu Crista per eundem dominum nostrum
ib. 77, 2; Szyagnal-ly kto po odvmarley rąncze
Ihm X pm ca 1431 Msza XII s. 222, sim. VI. XIV;
po gymyenye, ten ma tho ypewnycz stoyączym
gymyenym w temze prawye (in iurisdictione) 25 ~ tenżeć: Tenszec nasz Xc miły gest szo on
był... ykaszal Gn 175b.
ib. 79, 2, sim. ib. 19, 3. 102, 2, OrtMac 105;
3. zaimek przymiotny wskazujący służy jako
Thymszye obyczayem OrtOssol 82, 2, sim.
odpowiednik zdania pobocznego przydawkowego
OrtMac 111; Pytalyscze nasz o prawo o tasz
Jen sam, taki sam, idem, aeąue t a l i s Czoscz
rzecz tako OrtOssol 85, 1, sim. ib. 20, 1. 76, 4,
OrtMac 103. 115; Thesz obyathowanyą {Msza I : 30 pokarmy yeszmye toosz (partem ciborum eandem accipiet), ktorosz y gini BZ Deut 18, 8;
kthorąsz obyathą, V: którą obyatha, VIII:
Przeto chczem, aby gdze kto zgrzeszy, tam tesz
kthoresz, III. II. VII: yesz obyatowane, IV:
ma czyrpyecz tymsze {Sul 43: onym) prawem
yosch obyath<ę», thy boże, proszymi, po(illo iure), które w tern myescze... gest Dział 33;
szegnan[y]e... yczynycz raczy (quam oblationem ... benedictam... facere digneris) 1456 35 Thąs myarą (in qua mensura Mat 7, 2), ktorasz
komv bądzyeczye myerzycz, bądzye yam odMsza VI s. 261, sim. XIV; Ysze... w sądzech...
myerzano Rozm 282; V ten ystny czasch y terzeczy... rozmagycze sądzą, temv ta rzecz tako,
gosch dnya (in illo die Mat 13, 1), kyedy szye
a gynszemy tasz rzecz gynako (super uno
to stało,... szyedzyal {sc. Jesus) na brzegy
et eodem facto, Sul 6: o geden o, pro a, thenze
ysti yczinek gynako... zkazani bywayą) Dział 6; 40 ib. 334; ~ z elipsą rzeczownika: Eadem quippe
mensura, qua messi fueritis, remecietur vobis
lesli thes thowarzisz ssam zamyeskal ku zalomsy
gąsz mara mericy badzece, tąsz odmerą yam
ydz, thedy thąsz wyne ma thowarzisom dacz
(Luc 6, 38) XV in. R XXIV 74; Która cyo
1491 RKJŁ VII 58; Tenże pan Wyssyel vkazał
zemya przymye ymarlo, w teysze (in ea) y ia
cztherzy konye nyebozczyka brathowych 1495
GórsJaz 277; Prószymy *przyez thegosz {Msza 45 ymro BZ Ruth 1, 17.
4. zaimek rzeczowny (w neutr. sg.) odsyła
VII: thego) Ihu Xpa pana naszego (per eundem
do faktu, dziania się z reguły zaistniałego w prze
Christum dominum nostrum) XV p. post. Msza
szłości, wyrażonego zwykle w poprzedniej wy
VIII s. 62, sim. III. XII, etc.; Yako przes tego
powiedzi: Ya wem, zacz dal plascz then welyky
króla roszymyal szyą Adam, tako tesz tensze
Adam roszymye szyą... przes tego krolyka 50 Marczin. Brzikczy we ('wie5) thosz XV in.
CyzPłoc; Czso Parzisz y Micolay yczynily rok
XV ex. MPKJ II 318; Tegos o[y]wszeya czasy
o pomoszene prawa kmothouiczu s Komornyk,
(eodem sane tempore) cztyrzy kroloyye w zytegosz ya dopomogl a tąm kmothouicz stąl
dowskye zyemy były Rozm 114, sim. ib. 109, etc. ;
a prawa ne chczal słuchacz 1423 Pozn nr 1130;
Pod tą *Kurzentcna czyeczye strumyenyem
studnycza, y teyze rzecze byl Elyzeus Manna 55 Vstawyami, abi w zzemy crakowskey castellan
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gey... tylko we trzeech myesczcyech... powynyen
byl szwe sandi czynycz... A thoosz (idem)
o castellanye sandomirskeem y o drvgych bicz
wstawyami Sul 26; To gest o dzewkach wogewodzynych. A tosz (idem, Sul 57: thakesz)
tesz chczemy o dzewkach gynszych zemyan
Dział 53; Tegosz idipsum (semel loąuitur deus
et secundo idipsum non repetit Job 33, 14)
ca 1470 MamLub 124; Nyektorzy obłudny
<mowią>, yschby... Krystus aby godzyni svego
(pro svey) smyerczy mynącz nye mogl. Tegosz
vyerzycz ny mamy (nec est credendum) Rozm
207; Myły Cristus myal dobrze *zachovanye,
czo dano na vzytek <ubogim>, alye tego nye
chczyal stravycz na svoy vzytek. A temze szye
mogą dobrze prelaczy karacz ib. 373; Domy
vyszokye stayyczye, ktorez myslyczye drogyem
kamyenyem oslobycz, tamże v nych yemy szye
pyschnycz, w temze szye teze kochacz ib. 522;
Droga ku grzechu yest nyektore ypadnyenye,
ktoremze czloyyek ypadnye... od szyyatłosczy
kv czmye. O temze moyy Salomon: Droga
grzesnych czma a nye yydzą, gdzye ydą ib. 632;
~ w temże 'przez to, w ten sposób, hac re,
koc modo': Przeto <to> sloyo przyvodzy eyanyelysta, aby ykazal, yze nye było z ymyslu thych
sług, alye yyączey z moczy Iesucristovey, yze
zyolyenyczy od nych nye były yączy... V temze
thez vkazvye, yze myły Kristus dobroyolnye
czyrpyal Rozm 635; ~ z tegoż fdlatego, skut
kiem tego, propterea, quam ob rem': Greczky
yyklad paczyerza ma: epy<u)syon, alye Zyd:
zogola... S tegos (ob hoc) snadz yzrzącz syyąthy
Lucasch, yze syyąthy Maczyey rzekł: zogolla...,
y rzekł: chleb nasz wschedny Rozm 278.
5. zaimek rzeczowny wskazujący służy jako
odpowiednik zdania pobocznego przedmiotowego:
Thegosz nasz domesczisz, Iesu Xpe mili, bichom s tobą bili Bogur B—F; Czsosz dobiła
na Stanku, thossz czersszy (leg. dzierży) 1420
Kai nr 762; Czom byl raczil Katherzine...
cop[y]a (leg. kopę), toschem yey zaplaczil 1429
Pozn nr 1324; Aby czyebye posnaly yyernego
boga samego y tegosch, yegosz posłał thy,
Iesucrista (Jo 17, 3) Rozm 576.
6. w funkcji zaimka względnego 'który, qui :
a. z odpowiednikiem w zdaniu nadrzędnym:
Wyesze (leg. wiesz, że) yest ten, ktoregosz
k mey tyarzy podobnem yczynyl, zastarzal szye
v grzesche. Tegozem stworzył ky syyatosczy,
tego czma davna zaczmyla Rozm 44; Bo Zydovye myely ten obyczay, yze cząsto ymyyaly
thy sządy, v thychze yadaly ib. 208; ~ b. bez
odpowiednika w zdaniu nadrzędnym: Wspamyathay, panye, sług... y tesz tu około stoyaczych,

tychsze, ąuorum (Msza III. VI: ychszye, IV.
V. VIII. XII: kthorych, VII: *kkthorychze),
thobye yyara posznana yest znamyenita 1446—7
Msza XIV s. 181; Bo ya mam począcz dzyewka,
tasch (quae filia) pocznye krołya nyebyeskyego
Rozm 8; Tedy yeden zboycza, który byl barzo
ranyony, ten nalyeyayącz yody v rany sobye
vmyval, tąsz Iesvsza Maria była skąpała ib. 86;
Tocz yest szyn boży, tegos (quem) chyalya
anyely ib. 127; Iednego dnya... przygodzylo
szye, yze yeden loyyecz, tegosz byl wąz vyadl
(qui fuit veneno fuso laesus) ib. 161; Moya
smyerczyą (sc. odkupię), ktorasz mam czyrpyecz
nyeyynnye, tasz (quam) my bądzye *opravycz
zly dyabel sradlyyye ib. 166; Dwanasczye
apostolow sobye yybyorą, tymże (quibus) ya
moy syyąty duch dam ib. 171.
Cf. Istny, Isty, Potemże, Przetoż, Przetożci,
Przeztoż, Tegożdla, Toż, Tożby, Tożci
Teńcować cf. Tańcować
Teraz 'w tej chwili, współcześnie z mówieniem,
hoc tempore, nunc': Teraz wszyscy *śpiewayym
a panu Chrystusowi dziękuymy XV p. pr.
R XIX 76; Therasz pr<z)yszly gey stryowye
synowy czy e szwem (pro szwey) Dorothky 1478
RKJŁ VII 59; Wasz uczynek obyawyon bendze,
yako y teraz yest XV p. post. RozmPam 476;
O Ihesu myły,... yvsz ya therasz gothow szthoyą,
yszbych rąth wszyąl laszką thwoyą XV ex. GlWp
29; Kady therasz ydzesz quo tu nunc abis?
XV ex. PF III 178; ~ *dopiero co, ostatnio,
nuper, modo': Oto teraz szen spuszczyl zyonye
(leg. żonie) twoye XV p. post. RozmPam 475.
Tercica cf. Tarcica
(Tercja) Tercyja *część modlitwy brewiarzowej
odmawiana o godzinie trzeciej po wschodzie
słońca, pars breviarii, quae hora tertia post
solem orientem recitatur, tertia : Tu se poczina
tercia M W 22a; Hymna yako na terczy M W
84b; Braczya y siosthry... mayą moviczi syedmy
godzyn od prava duchownego vsthavyone, tho
yes<t jutrznię), prymą, tercią (septem horas
canonicas, yidelicet matutinum..., tertiam),
sextą, <nonę>, nyespor y kompletą 1484 Reg 714;
Na terczyo legem pone Pul 118 arg. 3.
Tercyja cf. Tercja
Tergać cf. Targać
Terka cf. Tarka
(Terlikać) Trlikać *wywodzić trele, wyśpie
wywać wysokim głosem, alta voce canere :
Thrlycze discantisat ca 1500 Erz 112. ~ Bohemizm.
Tesar cf. Tesarz
Tesarz, Tesar fo rm y : n. sg. tesarz B Z I Par
9, 15; tesar 1471 MamKal 280; ~ d. sg. tesa-
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rzowi ca 1418 JA XIV 511; — g. p i tesarzow
BZ I Par 22, 15; ~ d. p i tesarzom BZ IV Reg
22, 6; - ac. p i tesarze BZ IV Reg 12, lf.
Z n a c z e n ie : *rzemieślnik wykonujący różne
roboty w drzewie, cieśla, stolarz, faber tignarius':
Y dawalasta ge (sc. pieniądze) w lydzbo
a w rnyaro tym w roce,... gysz ge nakładały
na teszarze a na murarze (qui impendebant
eam in fabris lignorum et in caementariis)
BZ IV Reg 12, 11; Acz ge (sc. pieniądze) ony
rozdzely0 myedzi ti, gisz dzalai0 w koseyele
boszem ku oprawye strzech domv boszego, to
gest teszarzom a murarzom (tignariis videlicet
et caementariis) ib. 22, 6; Bachaccar teszarz
(carpentarius) B Z I Par 9, 15; A masz takesz
wyele... teszarzow (artificesąue lignorum) ib.
22, 15; Archarius szkarbnyk vel pocius dicitur
qui archas, id est cistas, facit *ceszar (war. kal.:
teszar; Rom 16, 23) ca 1470 MamLub 280;
~ Negociatori *tiezarzowi, kupczewy ca 1418
JA XIV 511. ~ Bohemizm.
Teskać cf. Steskać
Teskliwość cf. Tęskliwość
Teskliwy cf. Tęskliwy
Tes(k)n- c f TęsknTestament f o r m y : g. sg. testamentu 1484
Reg 715; ~ d. sg. testamentu OrtOssol 62, 1;
testamentowi Ort Mac 80; ~ ac. sg. testament
OrtMac 80, OrtOssol 61, 4, 1484 Reg 715, etc.;
~ i sg. (w) testamencie OrtMac 16. 80, Ort
Ossol 59, 2. 3; ~ i p i (o) testamenciech Sul 62.
Z n a czen ia : 1. *ustne lub pisemne rozporzą
dzenie ostatniej woli, suprema voluntas, testamentum*: O danyaach a testamenczech aby
wyekvystą mocz myaly Sul 62; Mozely ktho
szwe gymyenye na testamenczye komu dacz,
czyly nye może? OrtMac 80; Mozely ktho szwe
dzyedzyczstwo... po szwey szmyerczy oddacz
perszonye gedney, a potem drugey,... a po
thych szmyerczy wszythkych mozely oddacz na
kosczyol... w testamencze? OrtOssol 59, 2,
sim. ib. 59, 3, OrtMac 76; Mozely czlowyek...
szwe gymyenye odkazacz... po szwey szmyerczy,
szlowye testamenth s tego yczynycz na szwey
szmyerthelney posczyeley (si vir sua bona...
daret aut legaret... in lecto aegritudinis)?
OrtOssol 61, 4, sim. OrtMac 80; Odkazely
czo po szwey szmyerczy dacz, tego przyrodzeny
nye sszą powynny dacz, nysszly gdyby kv themv
testamenty (OrtMac 80: testamentoyy) przysswolyly OrtOssol 62, 1; Wszelky, (którzy) mayą
gymyenye,... mayą ydzielaczy testamenth (testa
ment um) ..., aby który z nych nye zczedl zs tego
syyata nye ydzielaw testamentu 1484 Reg 715;
Gdy sprawyasz tesstament albo yrząnd possledny
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przed thwą smyerczyą (disponis legata) XV
p. post. R I s. XLVII; ~ Gdy nąsch Jesus yusz
umyeral, testamenth tam kraszny dzalal, szwą
duszą oczczu poleczal,... koszczyol poleczył
! Pyot rowy XV e*. R XIX 89.
2. [przymierze, układ, umowa, foedus, pactio,
I conventus\* Zbayyenye od nyeprzyaczyelow na
szych y z rąkv yszystkych, chtorzy nyenayydzą
nas, ky... pamyathanyy na testament swoy
szyyathy (memorari testamenti sui sancti Luc
1, 72), poprzysszyąszenye, chthore przysszyagl
do Abrama,... dacz syą nam EwZam 290;
~ nowy testament 'nauka Chrystusowa ustala
jąca związek z bogiem na nowych zasadach, jako
przeciwstawienie staremu testamentowi, tj. mozaizmowi, praecepta Christi, ąuibus homo ad deum
nova ratione refertur, \eteri testamento, i. e. mosaismo oppositd: Bo myły Krystus dokonayschy
*Vylykonoczy starego zakony, ktoraz była yzyyanye baranka zakonnego, tvsch potem ostayyl
novy testamenth albo zakon Rozm 540.
Tesznik bot. 'Spiraea filipendula L ? : Filipendula, saxifraga rubea tesznik 1437 Rost
nr 2607; Thesznyk filipendula 1460 ib. nr 3557,
sim. ca 1460 ib. nr 3299, etc.; Vistilago thesznyk
uel *przedzy kamyen XV ex. GILek 66.
Teścia cf. Tścia
(Teściowy) Ćciow(y) edotyczący teścia, tu ja
kiegoś krewnego czy powinowatego, ad socerum,
id est consanguineum vel agnatum ąuendam
p e r ti n e n s Veniens nobilis Iayyeczky reposuit
primum terminum simplici infirmitate nobili
Petro... reo ad primos terminos contra Iszaczkonem ludeum actorem racione quadraginta
sexagenarum debiti Dzethkonis ipsius ylg.
czczowi obmortuis 1440 AGZ XII 86; Iszaczko
ludeus de Leopoli... fassus est, quia quemadmodum citaverat ipsum Procopium... pro do
bito athawo ylg. czczow Dzethkonis iuxta
literam inscripcio'nalem eiusdem Procopy..., qui
Procop sibi Iudeo satisfecit ib. 88.
Teść, Cieść fo rm y : n. sg. cieść 1400 TPaw IV
nr 672, 1403 Pozn nr 553, 1408 Kościan nr 393,
etc.; teść (?) 1410 TPaw IV nr 1945; ~ g. sg.
ćścia 1431 WarschPozn I 194. 195, 1479 AGZ
XIX 278; ćcia 1392 TPaw IV nr 4217, 1434
ZapWarsz nr 450, 1455 AGZ XIV 467; - d. sg.
ćciu BZ Gen 29, 25; ćciowi 1438 AGZ XI 137,
1441 AGZ XII 97, BZ Gen 31, 20; ćciewi 1419
Pyzdr nr 592, ca 1470 MamLub 13, 1471 MamKal 19; tściowi 1463 AGZ XV 429; ~ ac. sg.
cieść 1408 Czrs 14; ćcia 1469 AGZ XVIII 14,
1497 StPPP IX nr 1241, 1498 AGZ XV 358;
~ i. sg. ćciem 1399 Kościan nr 118, 1424 AGZ
XI 4, 1436 KsMaz III nr 2187, etc.; - /. sg.
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(po) ćciu 1421 Pyzdr nr 966, 1424 KsMaz II
2. ' ojciec męża, pater mariti" : N os... recognr 607.
noscimus, quia nobilis domina Pstroska cum
socero suo, gl. genero chczem (leg. ćciem), Pau
Z n a c z e n ia : 1. 'ojciec żony, pater uxoris,
lo... comparuerunt cum literis regalibus 1424
socer : Sicut Nicolaus habet ąuatuor boues
a socre, *odde czcza, et ot surz 1392 TPaw IV 5 AGZ XI 4; Czyescz socer (socer nurum suam
polluit nefarie Ezech 22, 11) ca 1470 Mam
nr 4217; Ysz Micolay ne popadł scody f tich
Lub 227.
trich leczech y swym (leg. z swym) czem
3. *ojciec męża lub żony, lub inny powinowaty
(leg. ćciem) 1399 Kościan nr 118; Jako gest
czy krewny, pater mariti vel uxoris, vel alius
Paulus et Matias ne vidzelil unum yloko, quod
meus czescz emerat 1400 TPaw IV nr 672, 10 agnatus consanguineusąue : Czescz socer ca 1460
MPKJ II 379, sim. 1475 Wisi nr 301; - Pro
sim. 1403 Pozn nr 553, 1408 Kościan nr 393;
quodam nephando opere amici sui al. czscza
Essz Staszek dal dwanaczcze cop sza czescz
fuit captiyatus 1431 WarschPozn I 194, sim. ib.
1408 Czrs 14, sim. ib.; Testes ducit Allexius
195; Athawo vlg. czczoyi 1441 AGZ XII 97,
de Odolino contra Johannem de Woyszicze,
*thyescz, socerum suum 1410 TPaw IV nr 1945; 15 sim. ib.; Holefyrkonem generum suum al. cza
(leg. ćcia) seryare ac foyere in expensis suis
Ysze pan Dobeslaw zamówił szye swemu
et yestire eum debet 1469 AGZ XVIII 14;
czcze wy grzywny płatu w kaszdy rok 1419
Ze czciem cum socero (noli consiliari cum eo,
Pyzdr nr 592; Yako pany Sandka... yala
var.: cum socero tuo, qui tibi insidiatur Ecclus
gwałtem y moczą na pana Yandrzeyewą dzedziną, gdesz yego czescz y on po swem czw 20 37, 7) 1471 MamKal 172.
Tet (?) ' ten, is": Gde iesc tet, ienze so narodil
(leg. ćciu) swą (leg. z swą) szonw yytrzimaly
(ubi est, qui natus est Mat 2, 2), crol zidowsky?
trzidzesczy y trzy latha pokoyne 1421 ib.
Kśw cy 21; ~ A tim usem tet to bog mylosciuy
nr 966; Baranek debet ipsis hic idem literam
moui Kśw br 14; Tet to, praui, gdaz priyde,
ponere, quam habuit po swem czyczu na za
stawo 1424 KsMaz II nr 607; O ethore polthori 25 sbaui <lud swoy ot> uelikih grehow Kśw cr 2;
Y pocazuie ewangelista, ize tet to crol...
włoki Vocech na Swanthoslawa szalował, ti on
nebesky v troiakey recy znamenitey ine usitky
v czcya kupił 1434 ZapWarsz nr 450, sim. ib.;
crole zmyia Kśw cv 26, sim. ib. 34. dr 5; Ta to
lakom ia than vmowa myal s mim czczem 1436
sloua tet to ocec suoti Sy<meon powiada)
KsMaz III nr 2187, sim. ib.; Invadiavit
medietatem sue ville... nobili Iohanni... socro 30 Kśw dv 6, sim. ib. 12. 19. ~ Poza cr 2 wyraz
pisany jest znakami t3, które część badaczy
suo al. czczo wy 1438 AGZ XI 137, sim. BZ \
interpretuje jako tec i czyta jako teć; możliwa
Gen 31, 20; Post obiturn ipsorum soceri vlg.
też lekcja ten.
*test 1447 Monlur III 144, sim. ib. 146; Pro
Tetrarcha 'władca zarządzający czwartą częścią
ortu, quem emerat aput eundem Fed, czescz,
suum 1452 Przem II nr 1123; Aput dominum 35 podzielonego państwa, tetrarches": Tego ystnego
czaszy, kyedy szye to dzyalo, Herod tetrarcha
Wlodkonem al. v czczya 1455 AGZ XIV 467;
yslyschawschy slayą mylego Iesusza (Mat 14, 1)
Rzeki gest (sc. Jakob) ku czczyu swemu (ad
y rzeki syym slugam Rozm 345.
socerum suum, MamLub 13: kv czczyewy,
Tetrman *uliczny komediant, skoczek, ku
MamKal 13: kv swyekrzyczy) BZ Gen 29, 25;
Nobilis W łodek... ipsius czescz 1456 AGZ XIX 40 glarz, comoedus de trivio, planus, circulator,
saltator : Audiant haec tetrimani, gl. tetrmani
495; Totam suam sortem ... suo socero al.
serui diaboli ca 1450 PF IV 571.
tsczoyy szvemv... in tutoriam dedit 1463 AGZ
Też(e) 1. określa sposób czynności lub stanu
XV 429; Czczą (leg. ćciu?; war. kał.: czczewy)
'podobnie, tak samo, w ten sam sposób, tak
soceri (Moyses autem pascebat oyes Iethro
soceri sui Ex 3, 1) ca 1470 MamLub 19; A ... 45 właśnie, similiter, eodem modo, hoc modo ąuidem : Paklybi kto yderzyl w oko sługo swego
Petro... al. od czszcza swego recepit yiginti
albo dzewky swey a blykawe ge uczynylbi, ma
et mediam alteram marcarn racione veri dotalicii
ge puszczycz wolno... Zoob tesz aczbi wybił
post consortem, suam filiam 1479 AGZ XIX 278;
kto słudze albo dzewcze swey, tesz (similiter)
Eandem peccuniam... Stanislaus respicere debet j
super Byernaschowsky suo socro al. na *tszczyą i 50 uczyny a puszczy ge wolno B Z Ex 21, 27.
2. w związkach wewnątrz zdania dołącza na
1482 AGZ XVI 394; Materia Johannis Gosd
stopniu równorzędności (często z towarzyszącym
cum suo czyczyem dc Blonye 1484 KsNWarsz I
spójnikiem i, a) część zdania informując, że jest
nr 1002, sim. ib.; Caspar... fideiussit pro Michno
ona w tym rzędzie członem ostatnim, kompletu
socero suo al. za czczya 1498 AGZ XV 358,
55
jącym, wymiennym, czasem nieoczekiwanym 7,
sim. 1497 StPPP IX nr 1241.
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i także, naclto, et, e/ etiam, praetered: Ysze
ranczyl Andrzeg za Bogla Micolage\ y dwanadcze lokyeth sukna po oszmy scoth a czasno
suknyo tesz po oszmy scoth 1418 Kai nr 589,
sim. 1420 AKPr VIIIa 150; W pomnozcnyw
darów boszkych w czlowyecze mnożą szye theze
wyątsze lydzby czlowyekowy z onych darów
XV ex. R XXV 148; Tedy posvyączyly y
{leg. ji) kaplany, vschysczy słudzy tesch kosczyelny (et ministri) Rozm 59; ~ w połącze
niach a też(e), abo też, albo też, albo i też,
ale też(e), ale teże i, alibo też, ani też(e), i też(e),
i też i 'a także, i także, i tak samo, et etiam,
et eodem modo': Chemly... my greszny ludze
do tego tho veszela krolefstwa nebeskego prycz,
tegocz my szamy szobo ne moszemiy dostopicz,
a tho presz daru ducha svotego a tesze pres
pomocz<y> panniy Marie Gn lb , sim. ib. 2b;
Ysczy... nasze czalo gest neczysthe odzene,
chosczy ono nasz barszo *czosto ge, mnogdy
naszego czala *necistotho a tesze mnogdy sio
misio Gn 173 b ; Wiwyodl pan bog s prochu
wszelkye drzew o..., a tesze drzewo szywota
(lignum etiam vitae) B7. Gen 2, 9; Dały gym
myasta ku vcyekanyv... Gazer a Hyman s przedmyescyamy swimy, a tesz Beteron (et Bethoron
similiter) BZ I Par 6, 68; Moczą szlvbv obv
stron vkladamy myedzy panem królem a tesz
byskvpem (inter dominum regem et episcopum)
Dział 3; Vloszy na povyekach były malyvdko
wstoczony any rzatkye, any gąste a teze dlyvgye
(nec densi nimis, nec longi) Rozm 21; Szya była
svyatla, nye tlvsta a tesch nye chvda any krzyya
(neque fuit macilentum, neque tortuosum) ib. 22,
sim. ib. 150, etc. ; ~ Dzewky... brathv *stryeczenemu abo tesz (seu) rodzonemy... skargy
rvszycz nye mogą Sul 57; <R)ychla rzecz w nyektorych sztykach gest potrzebna abo tesz (tamen)
nyepotrzebna Dział 20; ~ A może byczi
syostram dozvolono podług pokory gych albo
tez (ac) gych stadła 1484 Reg 709; Kthore odzyenye nyczowacz... albo thesz czamleth kv oprayyenyy byłoby przinyesyono 1491 R K JŁ Y II 57;
~ Aczby kthory przyrodzony przyszedł w rok
y w dzen albo y tesz po roky y dnyy, gdy myal
którą zawadą, aby my tego stampyl podług
prawa OrtOssol 79, 2, sim. Ort Mac 105; ~ To
tegodla obyatowanye sluszbi naszey ale tesz
(sed et, Msza IV. VIII: thesch y, VI. VII. XIV:
ale y tesz, XII: y thakye) wszystkey czelyadzy
twey proszymi, pane, aby... raczył prziyąncz
1424 Msza III s. 54; Pamyąncz [y] czczyącz...
panny M ariey... ale thez (sed et, Msza III. VI.
XIV: ale y, IV: thesch, VIII: y thesz, XII:
y thakye) bogoslawyonych <apostolow> XV
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| p. post. Msza VII s. 53; Xpus nye telko w zy! dowstwyc ale tesz we wszech krayoch zyem
; przes apostolske kazanye znan yest Pul 75 arg.;
~ Który clouek che (leg. chce) czynicz volo
othcza nebeskego, tenczy ma mecz varo kresczygansko, a ne telko skutkem alle tesze y szerczem
| Gn 171 b; ~ Nyekthorzy wboszstwem alybo
j thesz (Dział 8: abo tesz) knąbrnosczą (inopia
i vel rebellione) przywyedzeny, othchodzą s sąndv
! skazany za dług Sul 22; ~ Thowarzisze rzemyesla *craweyczkicgo, nye possyelyeny any
thesz przypendzeny,... proszily mystrzow swo
ich ..., aby yem tnystrzowye racziliby podług
ych ząndze y thesz ych volye od nych ząndane
napelnycz 1491 RKJŁ VII 56; Chczem prawdą
mowycz... a thego ne chczem opuszczycz...
prze szadnu nenawyszcz any thesz prze s<a)dny
dar XV p. post. Zab 539; Nozdrze zawzdy
czyste myala, nye schyrokye any teze czyasne
(non patentes neque stricte nimium sed pares)
Rozm 21, sim. ib. 149; Kyedyczynys obyad...,
nye zovy przyaczyol albo tvoych braczyey any
przyrodzonych, any tesz tvoych ssąszyad bogathych (noli vocare... cognatos, neque vicinos divites Luc 14, 12) ib. 381, sim. ib. 141,
etc.; ~ Gdiszcy szo... angely... biły st0poualy,
a tho dagocz chualo królu nebeszkemu y tesze
naszenw Xpoui milemy Gn la, sim. ib. 11 a;
Czeszarsz Augustus... yelecz gest on szem,
masth, grodof, fiszy y tesze ludzy pod szobo
mai byl Gn 3a, sim. ib. 14 b. 175a. b; Jako
tho budowane, czszo Bauor budował, y tesz
mlin y carczma stoy na prawem Crzemenewskem
1413 Kościan nr 486; Mathko bosza..., przymi
gy za sługo swego, schoway grzecha szmertnego
y tesz skonczena nagiego Slota w. 108; Wspamyątay albo pomni, pane, sług, sluszebnicz tesz
twych y tesz tych ocolo stoyączych (famulorum
famularumque tuarum et omnium circumstantium) 1424 Msza III s. 52, sim. V. VI. XIV,
’ sim. III s. 53. 54. 57, etc. ; Spowyedz ma bycz
czysta y wyerna..., poslusna y tez na sya zaluyacza ca 1428 P F I 476; Slachathny y theze *obyczani Jan y Jęndrzey... yczynily... procuratora
ib. 479; Ysze (sc. miłość) rzathko... wyeszelu (leg, w wiesielu) bywa, telko szawsze
a v *szmuthky, w theszknosczy y thesch w nyewymowney szercza bolescz(i)... przemyeszkawa
1447—62 Zab 544, sim. ib.; Z osobney rady
wyelebnego oczcza, ksyądza Yaroslawa... y tesz
(Sul 6: y thake) prelatow (necnon praelatorum)...
statuta vstawylismy Dział 2, sim. ib. 3. 10. 27;
Morza mądre y thesz vyly De mor te w. 172;
Dam czy szya w szelesze szkovacz y thesz
w szemy zakopacz ib. w. 359; Ktho chce
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pissac doskonale gozik polski i tesz prave,
umey obecado moye Park 412; Poznayo nyebyossa dzywy twoye, boże, y tesz (et enim)
prawdę twoyę w czerekwy szwyętich Pul 88, 6;
Noscere quisque bona debet pariterque, y thesze, 5
mała XV p . post. R F III 289; Tako ony zboycze
yąly Iozepha y z Marya y tesch z dzyeczyątkyem
Rozm 85; Ysch byl... barzo rozpravnych obyczayow y tesch yyelyebnych (tractabilis fuit
atque pius) ib. 120, sim. ib. 515; ~ My, panye, io
thwoy szludzy y thesch y (sed et, Msza III.
VI. XIV: alye y, XII: y) lud thwoy swanty
tego Crista... blogoslawyonego vmanczenya
y tesch y (nec non et, Msza I: y, XII: yako y)
s pyekla wsztanya... dayemi... obyatho 1426 15
Msza IV s. 315, sim. III. VI. XIV.
3.
występując (samo lub z towarzyszącym
spójnikiem i, a, ale i in.) w drugim lub dalszym
zdaniu równorzędnym (wyjątkowo nierównorzędnym) informuje, ze następujące verbum lub 20
nomen jest dodane, że ma swój odpowiednik
w poprzedzającym tekście, że ich sytuacja treś
ciowa jest podobna, że zachodzi jakiś paralelizm;
między zdaniami zachodzi stosunek: a. łączny
'i, a, a także, również, nadto, oprócz tego, et, 25
ąuoąue, praetered: Gebal gestcy... bila posznala, yszecz dzeuicza gest bila porodziła,
a po porodzenv gestcy tesze ona dzeuiczo bila
szostala Gn 4a, sim. ib. 172b; Jaco czszo
Przespraw dal rani Sluneczskem<u>, to mu ye 30
dal za gego poczotkem, ysze ge {pro go) pirwe
ranił, dzesz vn tesz prawo ma w te dzedzyne
1412 Pyzdr nr 363; Yako pany M argorzatha...
nye segnala mlinarza s conyske[ge]go młyna,
ku któremu tesz Vyanczencz prawo ma 1418 35
ib. nr 567; Ait illi Ihus: Rursum, preciw temv
tesz, scriptum est: Non temptabis dominum
deum tuum (Mat 4, 7) XV in. R XXIV 71;
Moya czelacz yechala s połą do domv s plugem
y sz koymy, za thymy wbezal w moy dwór tesz 40
koyn gego OrtOssol 105, 1; Alye nyeprawdzywy
zagyno, tez (simul, FI: pospołu) ostatczy nyemyloszczywych zagyno Pul 36, 40; Alye była
(sc. Maryja) yyelmy smyerna, czycha y po
korna, tesch była tako barzo czysta, nyzly kto 45
yyączey może yyerzycz Rozm 12, sim. ib. 18. 20;
Gotyyczye latarnye, przyprayyayczye yyelye po
chodny..., gotyyczye tez lączyska ib. 616, sim.
ib. 771; ~ w połączeniach a też, ani też, i też(e):
Cczczi oczcza y maczerz, a nye zabyay *nikoko 50
tesz Dek IV; Tho tegodlaa obyatho sluszby
naschey... prosymi, panye, aby... przyolby
a thesch dny nasche (diesque nostros) w thwem
pokoyu roszlosch 1426 Msza IV s. 314; A ye j
sz mnogo twarzo czudno, a bodze mecz roko 55
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brudno, ana ('a onas) tesz ma k nemu rzecz
obłudno Słota w. 29; Jsze pan Thom a... gacz,
próg y stawidla yidzerszal mymo trzy lata
dobrowolnye..., a tesz gych vischey nye podnoszyl 1428 Pozn nr 1281, sim. ib. nr 1282, etc.;
Taakesz małżeństwo rodzy dzewycze a teesz
małżeństwo skazy dzewycze Gloger; Poda Re
bece tich darów, bratu takyesz, a maczyerzy
tesz dari da (et matri dona obtulit) BZ Gen
24, 53; Raczcze nye mayą żadnego ortela
z myasthą wydawacz a tesz (etiam) ony nye
mayą zadnemy czlowyekowy ortela przedacz
OrtOssol 75, 2, sim. OrtMac 101, etc.; Sędzycz
będze gospodzyn lyud swoy, a w sługach
swoych smyluye szye, vzrzy, yze pomdlyala
ręka a zatworzony tesz (quoque Deut 32, 36)
nyestaly, a drudzy potrawy.eny so Pul Deut 52;
Swe dzyeczatko syymy pyrszyamy karmy la
(jc. Anna) y chovala a tesch blogoslayyone
dzyeczyąthko rzatko kyedy by płakało Rozm 12,
sim. ib. 13, eter, Vczyly ya, aby... vyara myala,
w slovye pravdą, a thesch by czynyla czescz
starszym, a thesch (atque) by mylovala mlotschą
ib. 14, sim. ib. 18, etc.; ~ Ne gest swoty, yakosz
gest gospodzyn any tesz (neque enim I Reg 2, 2)
gest gyny kromę czebe FI Ann 3; Jakom ya
ne wstawił włodarza mego oracz ye Wronowye
any tesz moy ludze orały 1427 Pozn nr 1256;
Jacom to, czom trzymał jey oczczysna v nayme
y ne przyalem żytem anym tesz zitem spusczycz
mai ib. nr 1266, sim. 1430 ib. nr 1351. 1352;
Jakom ya dzeczacza, kthorem myal s dzewka
ssz Obramba, nye straczil gwalthem any thesz
drugyego dzeczacza, kthorem myal sz Bar
b a ra ..., gwalthem nye straczil 1471 ZapWarsz
nr 3050; ~ Gako tho vy szamy dobrze vecze
y tesze vy o them tho czosto *slychake Gn la ;
Asze do balego dna gestcy gim on bil kaszal
y tese o bodze przepouedal Gn 181 b; Yenze
X c... wszol chlep... y tesch wsznyoszwschy
oczy swe w nyebo (et elevatis oculis in caelum)...,
przelomyl 1426 M sza W s. 314; Wzowy tesch...
kyelich... przeszegnal, dal y tesch wczniom
(deditque discipulis) ib.; Isze wtenczasz..., kyedym myal swyathky yodzycz y tesz scham
pogyedzynkyem przyschagacz..., tedym poyal
swyathky vodzycz 1429 Pozn nr 1314; Wszda-ly
gey tesz czo swego... gymyenya..., tho tesz...
przydze y tesz to wszythko ma szobye wsząncz,
czo gey przymarlo od gey rodzyny OrtOssol 29, 3,
sim. OrtMac 27, sim. OrtOssol 44, 4. 63, 4;
Tedy Pyotr odpowiedzal, podług wiari konya
przyglądał y tesz karmił (equitasse et servasse)
Dział 30; Czemv szya lekarze stayv, gdy sz thwey
moczy nye vybavyagyv y thesz povyedayv, esze
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yyelyka mocz szola mayv? De morte w. 299;
Ysze... Jacobus... za poczestnego... yest...
myan, dzirsan y chowan y tesz ninye gy maio,
dzirsza y chowayo za czsnego y falonego cloveca
1474 Zab 540; Bo wschystky (sc. księgi) rozvmyala rozymcm dychownym y tesz obyczayny
(sc. sens) dobrze vmyala Rozm 17; ~ b.przeciw
stawny 'ale także, ale prócz tego, sed etiam, a d :
Quinimo, ale y tesz, beati, qui audiunt yerbum
dei (Luc 11, 28) XV in. R XXIV 72; Thysz
nye tylko gnyew króla nyebyeszkyego yblogala,
alye thesz z nyeba gy zwabiła M W 61 a; Nye
telko yego {sc. Jesusa) posnacz nye m ogły...,
alye tez na yego yedno sloyo padły yschysczy
na zyemye Rozm 624, sim. ib. 664; A takosch
nye telko yzgardzon (sc. Jesus), alye tez nasmyeyan ib. 801; ~ c. rozłączny w połączeniach
abo też, albo też(e), alibo też 'albo także, aut
etiam : Kyedy macz vmrze, dzeczy cząsczy od
oczcza szadney nye poszysczą wygyąwszy to,
ysz oczecz gynszą szoną chczal poyącz abo tesz
(nisi tunc) gdyby marnye gymyenye chczal
roztruoszycz Dział 38; <A)cz kmyecz yranyon
bądze asz dokrw ie abo tesz (aut, Sul 49: alybo
gdi) bądze byth barzo, tedy... dwie cząsczy
zbytemy... przykazygemy dacz ib. 40; ~ Ony
richlo ymirago albocz tesze ony sio smerczo
*dzyno Gn 12a; K temv odpoyyeda svyaty
Augustyn, yze to czyny (sc. św. Jan) dlya
yyelykey smyary, alboz tez może bycz prze
yyelyką myloscz, którą myal ku bogu Rozm 671;
~ Paknąlybi thaczi sandzee... przed przerzeczonymi czassi myedzi szobą roszdzelily alybo
rostrwanyli, alybo theesz (vel etiam) oddalyly
yano bydlyą s przerzeczonych, skodą czyrpącemv zwyerzą<cia> sgvbyonee<go> szacynk...
maya wroczycz a zaplaczycz Sul 22; Opyekadlnyk dzeczy dzedzyny gych przedacz alybo
granyczicz, alybo thesz (seu etiam) straczycz
nye może Sul 56; Dzedzyny thako przedane
alybo thesz zastawyone (vel etiam obligatae,
Dział 50: aczlyby tesz zastawyl dzedziną
kom v)... przy tych, kthorim szą przedany
alybo tesz (vel etiam, Dział 50: abo) zastawyony,... ostaną Sul 65; ~ d. nawiązania
'i również, także, nawet, ąuoąue, etiam : Abicz
ony tesze svoge odzene ypraly (laventque vestimenta sua Ex 19, 10) y cisto ge mely. Abycz
ony tesze svymy {leg. z swymi) szonamy pospołu
ne leszely Gn 174b, sim. ib. 175a; N ye...
cziny *svadeczva falszyyego. Tesz nye poszanday szony blisznego twego Dek V 2. 3;
Dayam sya yynyen bogv *wszechmogocemv
sz dzyesyaczyorga przykazany a ... Tesz sya
davara yynyen... ze dyanasczye *czlongow vyary

*svyateg Spow 3; Przymicze tho powedane
przed waszo czescz, panni, pane. Tesz miły
gospodne moy, Slota, grzeszny sługa twoy,
prosy za to twey milosczy, vdzel nam wszem
swey radosczy Słota w. 111; Pytalyszczye tesz
nasz: Czosz za prawo <na> tego, czo byerzc
lyphą? OrtOssol 36, 3, sim. ib. 41, 2, etc.;
Ustawyamy tesz (praeterea), aczby kapłana abo
swyączonego szaka... żaby th o ..., tedy ta
parrochia ma bycz zaklyątą Dział 4, sim. ib.
51, etc.; Ya sz króla korona semkna, za wloszy
gy poth kosza yemkna. Thesz byvam v czeszarszkyey szeny De morte w. 186, sim. ib.
w. 239, XV p. post. R 1 s. XLI; Bog... posiał
mye, abych przepoyyedal pokvtą wschemy svyatu, abychtesch krzczyl Rozm 193; Tez podobno
krolewstwo nyebyeskye zyarny gorczycznemv
(Mat 13, 31) ib. 340, sim. ib. 343. 401; ~ w po
łączeniach a też(e), i też(e): Ne dagcze vy
chualy ginsemu bogu nisly mne. A tese yy
krzyvo ne przyszogagcze Gn 175a, sim. ib., etc.;
To gest o dzewkach wogewodzynych. A tosz
tesz (et idem) chczemy o dzewkach gynszych
zemyan, ysz... mayą ge wydacz za mąsz Dział
53; Kto mylyye szyna svego... nad mye, nye yest
mnye dostoyen. A tesz (et Mat 10, 38) kto
nye yezmye krzyza svego..., nye yest mnye
dostoyen Rozm 313; O tern, yako Pylat posiał
mylego Iesucrista... do Heroda... A tez, yako
kroi H erod... pożądał... yydzyecz... Iesucrista
ib. 796; ~ I kalsdacz tesze neuescza thvarsz
ne moszecz bicz ona tako vboga Gn 3b; S czego
ma bycz dzesyaczina dana. I tesz gdzekole pług
w ogrodzech chodzy abo na polv, thv dzesya
czina ma bycz spelna dana Dział 5, sim. ib. 4,
OrtOssol 33, 2; ~ e. nierównorzędności 'także,
to także, ąuoąue*: Prosnoly przidzesch, thesch
proszno odydze<s)ch 1446 PamLit XXVIII
307; Gelecole kto wyessyeli syą a cocha w marney fale, tele tesze y smącza syą a sroma (s)yą
prze ganyenye XV med. R XXII 247; Doyąth
thy ziw, yą thesz Aleksy w. 83; Offyeruyczye
panu, bo teszszczye tego samy (hoc enim et ipsi)
prószyły B Z Ex 10, 11; Bo odpvsczy<cie)-ly
lyydzem ych grzechy, oczyecz nyebyesky tesch
wam odpvsczy (dimittet et vobis Mat 6, 14)
wasze zgrzeschenye Rozm 274; Alye kto mye
zaprzy, ya yego tez zaprzą (negabo et ego eum
Mat 10, 33) przed bogyem oyczem ib. 312,
sim. ib. 321; Povyczye-ly vy mnye, ya tez vam
povyem (et ego vobis dicam Mat 21, 24) ib. 453;
O tern, kako tez y ludasch mylego Iesucrista
pytał ib. 548; Gdyż są stały około ognya,
Pyotr tez stal myedzy ymy (Luc 22,55)
ib. 674, etc. etc.; ~ aczby też 'także gdyby,
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nawet gdyby, etiamsi : Vstawyamy, ysz gdyby
kthore sczepi... yvsze przyąthe yykopany, aczby
tesz (etiamsi) byiy wlosthne tegosz vykopacza,
połowiczą tych tho sczepow osthawycz na
zcmy... kaszdy wynowath bącz Sul 49.
C f Toż
Teżci, Teżeć nawiązuje zdanie do poprzedniego
kontekstu wskazując, że to informacja dodana,
nie pierwsza *również, także, etiam, ąuoąue :
Tesczy Xc gesthcy on posnan bil svathlosczo,
presto isczy on nebo y szemo osfecza C?/? 1 b,
sim. ib. 4b; Tesczy tho giste yeszele gestcy
szo ono bilo do szapada sluncza... roszyrzylo
Gn 2b ; Szaprafdo gestcy ono dzyfne bilo, tesczy
gest ono velebne... bilo. Tesczy gest ono
szamo f szobe difne bilo, tesczy ono na szemy
gest difne bilo Gn 3a, sim. ib. 4b, Gn gl. 165a. b;
Tescy disza szyn boszy s krolefstya nebeskego...
gestcy on na ten tho svath prysetl bil Gn
I77a, sim. ib. 172a. J74a, etc.; Fuit enim mente
et corpore munda et pulcra tescy ona była gest
sercza cystego a oblicza crasnego Gn gl. 70b,
sim. ib.; Ipse vtilis est, quia ipse sponsam suam
et omnes nos carne sua ci bat tescy gest ysiteczny,
yscy nasz svim syotim czalem karmy ib., sim.
ib. 101 a; ~ Repetere powthar<z)acz, tezecz
zaszya myecz ca 1455 JA XIV 492; ~ a też
ci: A teszczy nasz Xpc miły gestcy szo
on f ten tho czasz byl narodził, gdisczy dna
przybiua Gn 1 b; A tesczy ony (sc. Jozef z Ma
ryją) szo szobo {leg. z sobą) volu y osia vedly
biły Gn 3b; Nye chovayczye slotha any srebra,
any których pyenyedzy waszych {leg. w wa
szych) myeskoch. A thezczy wam nye trzeba
toboły na drodze any lasky (Mat 10, 10)
Rozm 308.
Teżeć cf. Teżci
Teżeż nawiązuje zdanie do poprzedniego kon
tekstu, wskazując, że to informacja dodana, nie
pierwsza 'również, także, etiam, ąuoąue’ : Theszes
(item, Dział 4: i tesz) kthori paan dzesząnczyna
chcze kvpycz, przeth swanthym Iakubem gey
thargowacz yma Sul 4.
Tęchać cf. Potęchać, Potęchnąć, Stęchnąć,
Wstęchły
Tęcza 'barwny łuk na niebie, arcus coeli :
Pluvius describitur arcus thecza lethnya XV ex.
GIKórn II 209; Thączą iris ca 1500 Erz 110.
Tędy 1. wskazuje miejsce, przez które coś się
porusza Ją drogą, po tej drodze, wzdłuż tej linii,
przez to miejsce, hac via, secundum hanc lineam,
per hunc locum : Bo tich lyvdzi nyewyernich
bidlylo pełno z dawna po wszey zemy, todi
gesz to chodziły ot tego myasta Sur asz do
egypskey zemye (hi enim pagi habitabantur

in terra antiąuitus, euntibus Sur usque ad terram
Aegypti) ib. I Reg 27, 8; Wszitki pyenyodze
swyotich,geszwnyesyoni do koscyola boszegobodo, gesz todi gydoc offyeruyo syo za dusze (quae
illata fuerit in templum domini a praetereuntibus, quae offertur pro pretio animae),... ti
wezmo kaplany BZ IV Reg 12, 4; Zabyezavschy {sc. Zacheusz) na drzeuo sykomorove..., aby y (sc. Jesusa) vzral, bo tądy
myal ydz (quia inde erat transiturus Luc 19, 4)
Rozm 406; ~ i tędy i owędy 'różnymi drogami,
w różnych kierunkach, huc et Muc, variis viis,
passim : Y tądy y owądy hac illacque XV med.
Zab 521.
2. w zdaniu złożonym w korelacji z przysłów
kami względnymi zapowiada zdanie miejscowe
I Ją drogą, wzdłuż tej linii, przez to miejsce,
hac via, secundum hanc lineam, per hunc locum :
tędy... kędy: Jaco todi droga ne mała bicz,
kodi Wanczenecz woysznym ykazowal 1414
Pyzdr nr 384; Jaco mnye i moyo bracyo tandi
gednacze ygednali s Staszkem i s Pawiem,
kandi myernik rosdzelil 1427 ZapWarsz nr 2717;
O cthori ploth Viszek na Jacusza szalował, ten
on tandi stauil, kandi gemy othszetl ib. nr 2762,
sim. ib.; O którą drogą Falek na Pyotra żałował,
ta mu tandy nye yydana, kandy on ykazowal
1437 ib. nr 691; Jakosmy thako zyednaly Stanislaya z Ondrzeyem z yeney strony, a Paszka
z Jacubem... s drugyey strony od graniczę do
graniczę tądy, kandy sobye stribovaly i znakj
położyły przes yrzandnikj 1452 ib. nr 952;
~ jędy... tędy: Yądim ya yachal, tandy moy
namyastek dzirszal daley trzech lath 1426 Zap
Warsz nr 170, sim. ib.; ~ kędy... tędy: Kodi
poiedzecze, todi przisozice 1398 Pozn nr 396;
Kodim ia yszetl, todi gest na prawo Szarbewske
1403 KsMaz I nr 301, sim. 1409 Czrs 23; Kodi
gidzem, todi gidzem prawo graniczo, nasze na
lewo, a wasze na prawo 1405 Kościan nr 271,
sim. 1425 Pozn nr 1212, 1426 Kościan
nr 1149, etc.; Kandi Adam szetl i ycazal,
tandi gest gego dzal 1426 KsMaz II nr 2523,
sim. ib.; Kandy ya yala, tandy so moy oczecz
rosdzelil so s Sasynem na wyeky 1427 Zap
Warsz nr 240; Kandim sethl, tandim ygednan
po Bieycowskyego granice 1439 Czrs s. LXXXII,
sim. ib.; Kądy dzelcze Sczepana sz Falkem
roszdzelili, tandy Sczepan graniczę sypał 1455
ZapWarsz nr 756; ~ kędykoli... tędy: Candicoli jedo, todi jedo po prawdze, Janowo na
prawe yel na lewe, a mogę ibicunque fuerit
1389 Pozn nr 69; Jsze kandibikoly jednaczc
snamonali y rospravili, tady copcze sypani
many bicz y tady graniczą s pełna małą bicz
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1422 ib. nr 1101, sim. ib. nr 1102; Kedykoly
cione interficiat tanpycz, sed precibus redimat,
schedl (sc. Jesus), tedy była zyemya czyrvona
gl. oracionibus sc. a pecatis liberct 1466 R
od oblyeyanya krve yego Rozm 827, sim. ib. 826;
XXII 19.
Kedykoly schedl, tądy dvyema strumyenyoma
5. fpozbawiać blasku, znaczenia, splendore,
5 auctoritate privarc : Hcu mihi: quanta bona
krev plynąla z yego... nog ib. 827.
Tęga 1. *zmartwienie, udręka, trwoga, sollicideflorent, tąnpyą, aurea dona... iustorum mu
ludo, aegritudo, cura, m e tu f: Czy, gisch plączą
tant lingwas et iura refutant 1466 R XXII 25.
tągą do boga, takye bądą yczyescheny XV med.
6. 'przyprawiać o szkodę, wyniszczać, detriR XXII 238; W tądze in anxietate 1466 R
mentum ferre, ad internecionem redigere : <N)yew ktorzy... gymyenye swe, które by na dlugy czas
XXV 140.
2. *obrzydzenie, zniechęcenie, ,znużenie, taemogły rozmnaszacz..., krothkym czassem stra
dium, fastidium, fatigatw : Toga fastidium
wy wszy, od swego gymyenya zbyeszawszy, po
ca 1420 WokTryd nr 220.
stronam zbygayą, ybostwo tąpyącz Dział 31.
Tępić fo rm y : praes. ind. 3. sg. tępi ca 1450
Cf. Potępić, Przytępić, Stępić, Potępiać, ZaPF IV 578; 5. pl. tępią ca 1450 PF IV 570, 15 tępiać, Tępieć, Stępieć, Potępować
1466 F XXII 25, ca 1470 MamLub 305; - part.
Tępieć 'słabnąć, stawać się ospałym, opiesza
praes. act. adv. tępiąc Dział 31; ~ inf. tępić
łym, infirmum, inertem fien : Hebetat topyeye,
1401 Pozn nr 510, 1466 R XXII 19, XV p. post.
tapyeye XV p. pr. R XVI 323.
Zab 539; ~ fut. 3. sg. m. tępić będzie BZ
Tępość 'słabość (fizyczna lub psychiczna),
Num 14, 11; ~ praet. 3. sg. f. jest tępiła Gn 20 ospałość, opieszałość, infirmitas (corporis veł
gl. 70b; tępiła BZ Tob 2, 23; 3. pl. m. tępili są
animi), inertia, desidia : Tąposcz hebetudo 1437
1471 R XXIV 379; są tępili B Z Num 14, 23.
Wisł nr 228 s. 87; Thąposcz obtusitas ca 1500
Z n a c z e n ia : 1. *czynić zarzuty, robić wy
Erz 110.
mówki, łajać, ubliżać, aliąuid alicui obicere,
Tępy rmy: n. sg. m. tępy 1437 Wisł nr 228
aliąuem obiurgare, castigare, ojfendere : Topo 25 s. 87, XV cx. GIGn 54. 55. 56, ca 1500 Erz 110;
^ g. sg. m. tępego XV med. R XXIV 350;
dampna<n)t ca 1450 PF IV 570; Dokood ten
to lyd topicz myo bodze (usquequo detrahet
~ ac. sg. m. tępy ca 1500 GIKazB I 73; ~ i. sg. m.
mihi)? B Z Num 14, 11; Zadni z nich, gisz to
tępym 1476 AKLit III 108; ~ n. pl. m. tępe
so topili (detraxit) myo, nye ogladayo gey
XV p. post. R XXV 175; tępy XV in. R XXIV
(sc. ziemi) ib. 14, 23; Tymy y gynimy takimy 30 64; ~ i. pl. m. tępymi ca 1500 GIKazB I 73.
slowi gy (sc. Tobiasza) topyla (exprobrabat ei)
Z n a c z e n ia : 1. 'nie mający ostrego zakoń
BZ Tob 2, 23; Exprobrabimini uel exprobramini
czenia, nieostry, stępiony, hebes’: Ihm desuper
layą wam, tąpya wasz (si exprobramini in noclauis affixerunt... Claues non erant acuti sed
mine Christi, beati eritis I Pet 4, 14) ca 1470
ebetes topi XV in. R XXIV 64; Dexteram
MamLub 305; Exsecrabuntur, id est abhomina- 35 manum cum clavo grosso, tąmpym, cruci
affixerunt 1476 AKLit III 108; Clavi... non
buntur thampyli szą (tota die verba mea exfuerunt accuti, ut grauius perforarent, sed obsecrabantur Psal 55, 6) 1471 R XXIV 379.
tuosi, id est thąpe XV p. post. R XXV 175;
2. 'ganić, potępiać, reprehendere, yituperare,
Ponentes crucem super terram affixerunt eum
d a m n a r e Ut non solum lidem defend[d]eret,
sed eciam errorem infidelium confunderet blod 40 (sc. Christum) gomphis tapymy, gl. grossis...
Per ambos pedes clawm maiorem a tapy connedouarkof y kaczerzof gest topyla Gn gl. 70b;
fixerunt ca 1500 GIKazB I 73.
Reprobat acceptionem personarum tampy prze2. 'ociężały w myśleniu i działaniu, opieszały,
byeranye w ludzyech ca 1450 PF IV 578.
pozbawiony zdolności, gnuśny, in cogitando et
3. *przeciwstawiać się czemuś, zwalczać, alicui
rei resistere : Yszesmi przisangli bawdo (pro 45 agendo ignavus, iners, tardus’ : Iacocolismy tąpego, małego, zapeklego roszvma XV med.
prawdo) yisicz a krziwdo tampicz 1401 Pozn
R XXIV 350; Secundus zelus est tepidus tąpy
nr 510; Sic nephandi custodes munere grandi
XV ex. GIGn 54; Quod omnino ebes, tąpy,
corrupti, gl. seducti, yiciati swyedzyeny, relenyvy, est ad spiritualia cognoscenda ib. 55;
probant, gl. detestantur, inficiunt tempyą,
vera 1466 R XXII 25; My przysagamy..., ysz 50 Intellectus noster propter sui imbecillitatem,
gl. imbecillus mgły, tąpy, crewky ib. 56.
my chczemy... krzywdą tanpycz XV p. post.
1.
a. 2. Tąpy hebes 1437 Wisł nr 228 s. 87;
Zab 539.
Ebes, id est obtusus vel tardus thapy, ząthwąr4. 'gnębić, zamęczać psychicznie, alic/uem predzyaly ca 1500 Erz 110; Thąpy obtusus ib.
mere, vexare, affligerć: Sed si peccatis, sontes
(Tęskliwość) Teskliwość 'zniechęcenie, uczucie
non permaneatis, nullus se perimat, gl. despera- 55
20*
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przesytu czy wstrętu, taedium, fastidium (?):
Ne, ssznadzby, expectantes tedio frangerentur
aby tessklywossczą ne sseczssznąly 1448 R XXIV
351; Przesz tescliuosczi non fastidiose XV p. post.
PF V 64.
(Tęskliwy) Tęskliwy fzakłopotany, niespokojny,
niezadowolony, sollicitus, cura ajfectus, anxius,
non contentus’: Tescliue anxios (artus solutos
ut ąuies reddat laboris usui mentesąue fessas
allevet luxusque solvat anxios) 1444 R X X III307;
Accideris, anxieris tesklyw (war. kał.: thesklywym; subice umerum tuum et porta illam,
sc. sapientiam, et ne acedieris vinculis eius
Ecclus 6, 26) ca 1470 MamLub 160.
(Tęsknąć) Tesknąć 'odczuwać głęboki smutek,
przygnębienie, maerore, tristitia affici*: Cepit
($c. Christus) pauere, ląkacz szye, et tedere
tesknącz (Marc 14, 33) XV p. post. R XXIV 375.
(Tęsknica) Tęsknica, Tesnica fo r m y : n. sg.
tesnica FI i Pul 118, 143, ca 1428 PF I 493,
De morte w. 78, ca 1500 PieśniWład 178;
~ g. sg. tesnice Gn gl. 64a, De morte w. 71;
~ ac. sg. tęsknicę Rozm 302. 527; tesnicę XV
med. SKJ V 274, 1456 ZabUPozn 109, Rozm
170, etc.', ~ i. sg. tesnicą FI i Pul 118, 28;
~ /. sg. tesnicy Gn gl. 102b; ~ /. pl. (w) tesnicach Naw 68.
Z n a czen ia : 1. 1nastrój wywołany przykrym
przeżyciem, smutek, przygnębienie, strapienie,
tristitia, animus depressus, maeror, cura': Drze
mała dusza moya przed tesznyczo (prae taedio,
M W Ib : dla tesknosczy) FI 118, 28, sim. Pul;
Zamantek y tesnycza (tribulatio et angustia)
nalesle gęsta mo FI 118, 143, sim. Pul; Thesznicza angustia ca 1428 PF I 493; Maria in
tempore sue assumpcionis fuit letificata contra
eam, quam in mundo habuit, angustiam et penalitatem thesznycza a bolescz abo mąką XV med.
SKJ V 274; Gdy poszyuyesz vyelykyey maky,
bandzesz myecz doszycz tesznycze De morte
w. 71; Czemv czya wth[...]ala taka tesznycza
ib. w. 78; Vczyeszy me... szyercze,... Yezuszye...,
bocz myą napelnya thesznycza, gdy nye wydzą thwego lycza ca 1500 PieśniWład 178;
Vyschedschy (sc. A nna)... do ogroda... y wzy
wała bog a..., aby yą zbavyl tey yyelkey
*teschnyczą (deum pro miseriis suis invocandum) Rozm 4; Yako zmartvychvstaną, takosch czy szye pokażą, matko m oya,...
a wschytka tvoya tesnyczą (tristitiam) odeymą
ib. 170; Tedy ostawssy ona (^c. Weronika)
y rozmyslyla szye po myłem Iesuszye, począla
tvzycz y teszscnyczą myecz y nye mogła daley
czyrpyecz, y posła za nym do Capharneum
ib. 302; Dal my bog oczyecz yednego szyna

a prze tego mam zaloscz, nądzą y vyelyką
tezknyczą ib. 527; Gdyż taką teznyczą myala
(sc. dziewica błogosławiona) mylosczyvye ządayączy przysczya mylego lesucrista ib. 589;
Yako oczyecz bog... vkazal szyć synv svemv,
podpomagayącz y (leg. ji *go’) prze yego tcznycza ib. 604.
2. eprzeciwność losu, niepowodzenie, ciężkie
położenie, res ad\ersae : Est autem nobis illud
nomen utile ad tria. Primo, quia nos in aduersis
certificat s nase tesnice vybaua Gn gl. 64a;
In hac necessitate, tesnicy, volo experiri ib. 102b;
Nye osthay mye w mogych bolyescyach y w mogych theszchnyczach Naw 68.
3. *przesyt, uczucie znudzenia, wstrętu, fasti
dium : Varia fercula interdum pariunt homini
fastidium tesnyczą. Ideo illa comestio habebit
plenam dulcedinem et suauitatem 1456 Zab
UPozn 109.
(Tęsknić) Tęsknić tęsknić sobie esmucić się,
trapić się, rozpaczać, maerere, cruciari, desperare': Modliłeś się do boga oycza, od smętkvsz
tesknyl sobie, as krwawi pot płynął s cyebie
ca 1500 SlOcc XII 161; Bog s tobą yest zavzdy,
yedno sobye nye tęskny, krolevno nyebyeszka
Rozm 495. ~ C f Wstęsknić, Tęsknąć, Stęsknąć.
(Tęsknie) Tesnie *ze smutkiem, z żalem,
maeste, tristi animo, miserabiliter : To słowo
Abraham tesznye (dure) wszol o swem synu
BZ Gen 21, 11.
(Tęskno) Tęskno, Tesno *smutno, przykro,
maeste, acerbe, grawiter : Rzekła gest Rebeca:
Tesno my o (taedet me; MamLub 13: tęskno my,
MamKal 13: theschno my tedit) przez dzewky
Hech BZ Gen 27, 46; O homo, si scire cupis,
quantum te deus dilexit, audire te non tedeat
nye bandz czye tęskno XV p. post. GIDom 68.
(Tęskność) Teskność, Tesność fo rm y : n. sg.
tesność ca 1420 WokTryd nr 221; ~ g. sg.
teskności Park 413, M W Ib. 44b, Naw 152, etc.;
tesności 1476 AKLitRp III 108; ~ ac. sg.
teskność BZ Tob 7, 20; tesność XV p. post. R I
s. XLIII; ~ /. sg. (w) teskności 1447—62
Zab 544; ~ /. pl. (w) tesknościach XV p. post.
R XXV 258.
Z n a czen ia : 1. 'nastrój wywołany przykrym
przeżyciem, smutek, przygnębienie, strapienie,
maeror, tristitia, cura : Bog nyebyeski day tobye
radoscz a vcyeszenye za to tezknoscz (pro taedio)
BZ Tob 7, 20; Racz wyedzeczy, ysch myloscz...
szawsze a v *szmuthky, [...] w theszknosczy
y tesch w nyewymowney szercza bolescz<i>
*trawa y przemyeszkawa 1447—62 Zab 544;
Moy namyleyszchy,... racz vweszelycz w theszknoszczy badącza ib.; Drzemała dusza moia
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dla tesknosczy (prae taedio Psal 118, 28, FI
i Pul: przed tesznyczo) M W 7 b; W tesknosczach
(exhibeamus nosmetipsos sicut dei ministros
in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis II Cor 6, 4) XV p. post.
R XXV 258; Gdzesz to radoscz przesz teskno
sczy, a wyekvy zywoth przesz smyerczy XV
p. post. SIO cc XXXIV 163.
2. fprzesyt, uczucie znudzenia, niechęci, satietas, fastidium, taedium : Ale, bich ci ne przedluszil any theszknosczy uczynyl, patrzy obecada
meego Park 413; Ipse deus est finis desideriorum
nostrorum, qui in celo sine fine videbitur, sine
fastidio, thesznosczy, amabitur 1476 AKLitRp
III 108; Kto chcze przes teszknosczi vczczicz
bożą m atką..., może nyssze modlitwi mowicz
M W 44b.
3. ' wstręt, obrzydzenie, animus ab aliąua re
adversus, taedium : Rąb nad wyssze ukazany
szaszyadom myerzyąnczką czyny y thesznoscz
(taedium parit) XV p. post. R I s. XLIII.
4. *zwątpienie, brak nadziei, ufności, despe
rata : Proscha, yszby tha szwyathoscz... była
my oczysczyenye grzechów, poszylyenye the
szknosczy y krewkosczy (u t... sit fortitudo
fragilium), szthwyerdzenye laszky Naw 152;
Non deficiamus nec diffidamus teszknoszczy
nye myeymy XV ex. R XXV 146.
5. 'pożądliwość, żądza, cupido : Aspectus mulieris igne concupiscencie inflammatus animam
interficit tesk<n>osczi XV PF V 75.
6. wieloznaczne z braku kontekstu :Tesnoscz
tedium ca 1420 WokTryd nr 221.
(Tęskny) Tesny 4zaniepokojony, strwożony,
sollicitus, commotus, metuens5: Teszny (anxiatus,
Pw/: vczysznyon) byl we *me duch moy, we mne
zamoczone gest sercze mogę P/ 142, 4.
Tęten c/. Tętent
(Tętent) Tęten 'hałas, zgiełk, wrzawa, tupot,
strepitus, tumultus, sonitus pedum terram percutientium*: Mirabilis ac inmense horribilitatis
sonus, toten, tanto timore ipsum concussit
Gn gl. 102b; Tąten strepitus 1437 Ufa/ nr 228
s. 89, sim. 1440 R XXV 242; liii autem suscipientes eum cum magno strepitu, tąntem ( pro
tąntnem), duxerunt eum extra domum Annę
1476 AKLitRp III 108; Bo slyzala (sc. dziewica)
tąten *zydovsky mystrzov y duchovnych byegayącz po szyeny Rozm 739.
Tętnanie *hałas, zgiełk, wrzawa, tupot, stre
pitus, tumultus, sonitus pedum terram percutientiuni : Abi thesz laczney a przes tąntnanya
(sine strepitu) rzeczy myano rosprawyanye,
vstawyami Suł 25; Za przyiaczelyeem alybo
za slvgą nye przystampowacz y (pro s) tanthna-

nym kv sąndw Suł 27; Audiunt sonum, thatnanye, retrospiciunt cum magno timore, vident
dominum ca 1500 GIKazB I 47.
Tętnić 'hałasować, czynić wrzawę, tumultum
facere : *Todno st<r>epo ca 1420 WokTryd
nr 424.
Tężyć c f Tążyć
IThrammjk ' ?': Diuise arboribus patrie, sola
India nigrum fert hebenum thrammjk XV ex.
YergGeorg 78.
IThuroyedz 'jakiś rodzaj dochodów zwią
zanych z sołectwem, redditus ąuidam ad advocatiam p e r t i n e n s Nos Wladislaus... comiti
Samborio... donauimus advocaciam in Szgerzs...
sextum quoque denarium de omni censu,... cum
omnibus ytilitatibus et proventibus, in wlgari
thuroyedz, et siluis, mericis, pratis (1345) 1447
Moniur II 20.
(Tkacki) Tkacski 'związany z tkaczem i jego
pracą, ad textorem pertinens5: Perticam fullonis
nawoy al. *staczywe tkaczsko XVp.pr. R XXIV
375; Myal kopye iako tkaczsky nawoy (ut
liciatorium texentium) BZ I Par 11, 23; Anna,
zona gego, chodziła na kozdi dzen ku tkaczskemv rzemyoslu (ad opus textrinum) BZ
Tob 2, 19.
Tkacski cf. Tkacki
Tkacz, Ktacz (?) fo rm y : n. sg. tkacz 1443
Czół IV 129, 1465 KsNWarsz I nr 650; ktacz
1437 Monlur III 57; ~ g. sg. tkacza FI Ez 13,
ca 1470 MamLub 195; ~ g. pl. tkaczy ca 1470
MamLub 195; tkaczew 1428 Pozn nr 1311.
Z n a czen ie: 'ten który tka, rzemieślnik trud
niący się tkactwem, textor : Przekroyon gest
yako ot tkacza (a texente Is 38, 12, Pul Ez 13,
MamLub 133: od tkoczego, MamLub 195:
ot tkaczy uel ot tkaczą) szywot moy FI Ez 13;
Jacom nye wząl cztirz grziwen przed rokem
v thkaczew s Posnanyą 1428 Pozn nr 1311;
Circumspectus vir Petrus textor vlg. *ktacz
1437 Monlur III 57; Materia advocati cum
Jacobo thkacz 1465 KsNWarsz I nr 650; Providus Jacobus thkacz ib., sim. 1443 Czół IV 129.
~ Cf. Tkaczow(y).
Tkaczow(y) 'należący do tkacza, do jego
warsztatu, tkacki, qui textoris est, textorius :
W gegosz kopyiv drzewo bilo iako nawoy
tkaczow (quasi liciatorium texentium) BZ I Par
20, 5. ~ Może jest to g. pl. rzeczownika
tkacz.
Tkać, Ktać (?) fo rm y : part. praes. act. adi.
g. sg. m. tkącego ca 1470 MamLub 133, Pul
Ez 13; ~ inf. tkać Rozm 17; ~ praet. 3. sg. m.
tkał 1436 R XXIII 276, ca 1470 MamLub 190;
/. tkała Rozm 48; ktała Rozm 98; 3. pl. f. tkały
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TKAĆ

BZ IV Reg 23, 7, Rozm 16; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. tkan 1471 MamKal 133; i. sg. f.
tkaną XV p. pr. R XLVII 359; neutr. tkanym
ca 1470 MamLub 30; tkanem Rozm 141;
~ praes. pass. 1. sg. m. -m tczon FI Ez 13;
-m tkan Pul Ez 13; 3. sg. neutr. tkano jest
BZ Deut 22, 11.
Z n a czen ie: 'robić z nici tkaninę na krosnach,
aliąuid texere : Induit ciclade, pawloko, auro
texta tkana XV p. pr. R XLVII 359; Nye
obleczesz syo w rvcho, ges to z velni a ze lnv
tkano gest (quod ex lana linoąue contextum
est) BZ Deut 22, 11; Zruszil domki kapłanów...,
gymsze zoni tkali (pro ąuibus mulieres texebant)
BZ IV Reg 23, 7; Tedy ony (sc. dziewice)
tamo bądacz tkały pavloky (texuerunt), oprayyayacz pyeriamy Rozm 16; M aria... navykla... pavloky tkacz ib. 17; Dzyeyycza M arya...
szykala słoto na yedvaby... a payloką tkała
(texebat) ib. 48; Ioz<ef>... ymyal czyeszyelstwo
a Marya *ktala (texebat), payloky byszyorem
oprayyala ib. 98; ~ tkanym, tkanem działem
'sposobem tkackim, jak tkacz, morę textorum :
Dzalem tkanym opere textili (fecerunt et tunicas
byssinas opere textili Aaron et filiis eius Ex
39, 25) ca 1470 MamLub 30; Marya Iesuszoyy
yczynyla szyknyą tkanem dzyalem (opere textili)
Rozm 141; ~ o snuciu sieci pajęczej, de aranea
texenda : Texente aranea, gdy tkał payąk, reciaculum artis sue 1436 R XXIII 276;
~ ~ w użyciach poetyckich: Tkał orditus
(praecipitabit in monte isto faciem yinculi colligati super omnes populos et telam, quam
orditus est super omnes nationes Is 25, 7)
ca 1470 MamLub 190; Przestrzyzon iest yako
od tkoczego (a texente Is 38, 12, sim. MamLub
133, FI Ez 13: ot tkacza, MamLub 195: ot
tkaczy uel ot tkaczą) żywot moy, gdym yeszcze
tkan (dum adhuc ordirer, FI: gdym ... tczon,
MamKal 133: thkan, MamLub 195: tkał) Pul
Ez 13. ~ Cf. O tkać, Utkać, Zetkać, Przetykać.
Tkanica, Tkańca fo rm y : n. sg. tkanica ca
1420 WokTryd nr 142; ~ g. sg. tkanice 1471
MamKal 27; ~ i. sg. tkanicą ca 1470 MamLub
177; - n. pl. tkanice 1393 M M Ae XV 164.
171; ~ g. pl. tkańc 1402 KsMaz 1 nr 218a;
- ac. pl. tkanice 1394 M MAe XV 187, XV med.
R XXII 322, 1459 AcPosn I 304; - i. pl. tkańcami 1402 KsMaz I nr 218a.
Z n a c ze n ie : f a s ozdobnej tkaniny, używany
do bramowania szat, do przepasywania się, do
przewiązywania włosów, zona textilis ornati,
vestibus circumdandis, corpori cingendo vel capillis subligandis aptay: Pro paracione pretextarum, dictarum tkanicze, ad leuem ornatum
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I 1393 MMAe XV 164; Pro paracione pretextarum, dictarum tkanicze, ad cingulos dominicellarum ib. 171; Pro pretextis al. tkanicze ad
dalmaticas 1394 ib. 187; Iacom ia [ya] ne
5 winowat Swochne tkancz na plascz ani s tkanczami kaptur 1402 KsMaz I nr 218a; Tkanicza
pretexta ca 1420 WokTryd nr 142; In illa die...
auferet dominus ornamenta calceamentorum...
et murenulas tkanicze (Is 3, 20) XV med.
10
R XXII 322; Tkaniczą zona (circumcinxit eum
zona gloriae Ecclus 45, 9) ca 1470 MamLub 177;
~ o tkaninie okrywającej ramiona arcykapłana,
de textili archisacerdotis humeros tegente: Jaco
tkanycze (war. kał.: podluk thkanyczie) juxta
15 texturam (rationale quoque iudicii facies opere
polymito iuxta texturam superumeralis ex auro
Ex 28, 15) ca 1470 MamLub 27.
Tkanie 1. 'to, z czego się tka, tj. przędza,
e ąuo texitur, filum : Y (pro v) rycho, któreś
20
iest ze dwoyga tkanya (quae ex duobus texta
est), nye obleczesz syo BZ Lev 19, 19.
2. 'to, co zostało utkane, tkanina, ąuod textum
est, textile : Tkanye toritura (pro textura; ipsa
quoque textura et cuncta operis yarietas erit
25 ex auro... et bysso retorta Ex 28, 8) ca 1470
MamLub 26.
Tkanka fo rm y : n. sg. tkanka 1425 StPPP II
nr 2036, 1437 Wisi nr 228 s. 85, 1450 RpKapKr, eter, - g. sg. tkanki 1445 PF VIII 18,
30
1446 ZapWarsz nr 776, 1456 ib. nr 994, 1488
ib. nr 1628; - ac. sg. tkankę 1432 StPPP II
nr 2413, 1457 ZapWarsz nr 1008, 1465 AcPosn I
391, etc.; ~ /. sg. (na) tkance 1455 KsRStWarsz I nr 27; ~ n. pl. tkanki ca 1470 MamLub
35
182; - ac. pl. tkanki 1455 AGZ XIV 451,
1458 AGZ XII 258.
Z n a czen ie: 'pas ozdobnej tkaniny używany
do bramowania szat, do przewiązywania włosów,
także czepek kobiecy, zona textilis ornati, \estibus
40 circumdandis, capillis subligandis apta, etiam
tegumentum muliebre capitis9: Res, que sunt
inuadiate..., cingulus argenteus mulieris in
rubea ylg. tkanka deauratus 1425 StPPP 11
nr 2036; Mathias presentauit crinale de pyerlis
45
al. thkanka 1432 ib. nr 2413; Tkanka amicilium
1437 Wisi nr 228 s. 85, sim. XV p. post. P F \ 8;
Esze Czyczibor nye dal Byernathowy tkanky
chowacz partowey, yako szescznaczcze kop
1445 PF VIII 18; Jaco mnye Elena ne poziczila
50 srzebra y thkanky 1446 ZapWarsz nr 776,
sim. 1488 ib. nr 1628; Duo ornatus yiridi
coloris cum sericeis thkanky XV p. pr. AKH
V 428; Amicilium... dicitur fascia capitis vlg.
thkanka 1450 RpKapKr; Fascia thkanka XV
55 med. PF W 630; M asska... actrix citayerat...

TKANKA

M athiam ..., quod sibi recepissct yiolenter...
perlas, manicas, thkanki, palia 1455 AGZ XIV
451; Cingulum argenteum et margaritas, que
fuerunt al. na thkancze 1455 KsRStWarsz 1
nr 27; Jako ja nye wzal thkanky pyerlovey
1456 ZapWarsz nr 994; Tredecim fibulas al.
zaponycze et duas thkanky margaritis ornatas
in eadem suma obligavit 1458 AGZ XII 258;
Quia non recepit (sc. Barbara)... duo pepla
postawczowa..., thkąnka cum auro 1461 ib. 272;
*Clymanyth... dacz m yal... thkanka za pyancznaczczye grosssi 1469 ZapWarsz nr 1189, sim.
1457 ib. nr 1008, 1465 AcPosn I 391; Gemmas,
vt sunt tkanky perłowe aut drogych kamyon
(in die illa auferet dom inus... gemmas in fronte
pendentes Is 3, 21) ca 1470 MamLub 182;
Q uia... Anna posuit texturam al. thkanką
cum margaritis ad seryandum apud te (1474)
1475 AGZ XVIII 102; Pretextam al. tkank[y]ą
de magaretis bonis 1491 AGZ. XIX 386; Thkanka
aurea 1492 AGZ XV 298; Helena... pro anima
sua pretextam al. thkanka cum margaritis
ornatam ... ad humerale ad corpus Christi
legavit post mortem suam 1494 AcLeop II
nr 1287; Tunica muliebris... florentina cum
*tkąka extexta argento 1495 RocznKrak XVI 63;
Pretexta al. tkanka de margarithis 1499 ib. 67;
Sertum al. thkanka gemmea 1500 AGZ XV 403;
Sertum tkanką albo yynyecz ca 1500 Erz 110.
Tkańca cf. Tkanica
Tknąć (się), Klnąc (? )9 Tnąc (się) f o r m y :
a. z zaimkiem zwrotnym się: inf. tknąć Rozm 621;
~ praet. 3. sg. m. tknął 1397—404 Biecz I 107,
1424 KsMaz II nr 695, 1446 AGZ XI 281, etc.;
tnął 1403 KsZPozn nr 1307;/. tknęła Rozm 223;
neutr. jest tkło 1471 AGZ XV 126; 3. pl. m.
tnęli 1399 Pyzdr nr 108.
b. bez zaimka zwrotnego się: inf. tknąć 1418
Pyzdr nr 554, 1456 AGZ XIV 469, Rozm 819;
ktnąć 1428 Pozn nr 1507; ~ praet. 3. sg. m.
jest tknął 1411 RtKon nr 316; tknął 1416
Pyzdr nr 460, 1425 ArchCastrCrac II 718,
1428 Kai nr 1028, etc.; ktnął 1412 Kai nr 382;
f. tknęła 1424 Kościan nr 1109, 1425 ib. nr 1179,
1497 AGZ XV 335; neutr. tknęło Rozm 776;
3. pl. m. tknęli Rozm 633; ~ condit. 3. sg. m.
-by tknął 1437 StPPP II nr 2698; ~ part. praet.
pass. n. sg. neutr. tkniono 1423 Kai nr 700;
ac. sg. m. tknionego 1448 AGZ XIII 254.
Z n a czen ia : 1. 'przyłożyć (dłoń), poruszyć,
dotknąć, też przenośnie, apponere (manum),
movere, tangere, etiam translate : Iesus... przystąpyl kv czyalv tey dzywky..., tknal szye oney
(tangens) y rzeki Rozm 222, sim. ib. 296; Iesus
poznawschy to bostyem, yze szye yego tknąla
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ona nyeyyasta (mulier.., tetigit yestimenta eius
Marc 5, 27)... y rzeki kv syym zvolyenykom
ib. 223; O przekląty zdraycza, czemv szye smyal
tknącz oblycza Iesucristoyego ? ib. 621; ~ nie
tknąć kogoś epozostawić kogoś w spokoju, aliqaem non laedere, non \iolare : O tern, yze na
kassn mylego lesusa Zydoyye nye tknęły apo
stołów Rozm 633;
~ tknąć serca czyjegoś
'zaniepokoić kogoś, aliąuem sollicitum reddere' :
Tho (.sr. oskarżenie) yyączey tknąlo sercza
Pylatoyego, przeto o to yyączey pyta nyz o yne
Rozm 776.
2. *pozwać do sądu z dotknięciem pozwanego,
dokonać symbolicznego aresztu przez dotknięcie,
manum alicui iniciendo in ius vocare, manum
iniciendo aliąuem symbolice deprehendere’: A tucz
nas tknyono, bichom panyo łupili y suknyo
brali..., a my, dalibóg, gothowysmy szye
oczisczycz..., yszesmy tego wszego nye uczinil<i> 1423 Kai nr 700; Arrestayit al. tknal
1425 ArchCastrCrac II 718; Datus est domino
Hyncze... ministerialis... ad tangendum al. aby
*tknol M argaretham..., ut proponet contra
predictum Hinczam, pro quibus cittauerat 1437
StPPP II nr 2698; Ministerialis te<ti)git al.
tknal ipsum 1444 AGZ XII 132; Ministerialis...
ipsum (sc. lohannem) proclamayit et ipse non
paruit, et ideo ipsum condempnayit sicud tactum
vlg. yako tknyonego 1448 AGZ XIII 254:
Iohannes procurator... per Ianussium ministerialem fecit Olechnonem tangere al. thknacz,
ut non recederet a iure, quousque satisfaceret
pro capite 1456 AGZ XIV 469; Paulus prefati
advocati cum procuratorio noluit respondere.
Camyenyeczsky tetigit ipsum al. thknal go
1464 AGZ XVI 17; Colo peciit ministerialem,
ut eam (sc. Heduigem) tangeret al. tknal 1468
AGZ XII 320; Ministerialis tetigit (sc. procuratorem) al. thknąl, ne discederet, usque
causa finem sorcietur 1473 AGZ XIX 544;
Heduigis... tetigit al. thknala per ministeria
lem ... Petrum ..., ut a iure non recederet 1497
AGZ XV 335.
3. tknąć się (do, w kogoś) 'powołać się na
kogoś, tu na sędziego, zachodźcę lub świadków,
aliąuem iudicem, dejensorem vel testem apellare :
Tedi tam rok stali y o to sze tnoli do sodzey
1399 Pyzdr nr 108; Qui ąuidem... Swanthoslaus
attingit se vlg. tnol so in scabinos et iuratos,
coram quibus... scolteciam emit 1403 KsZPozn
nr 1307; Potrko... citayerat Vasilonem, qui
Vasilo tetigit se ylg. *tgno sso in intercessorem
ylg. w zachotczo ib. nr 1346; Tknol sye sive
admittit se testimonio iudiciali 1379—404 Biecz
1 107; Arnoldus actor... Iacobi... egit que-
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rulosc super... Andream... ct ipse nullam coresponsionem dedit, sed so tknol vlg. in zachoczczam... et si mi liter... Boguslaus... egit super
eundem per suum actorem, et ipse idem vlg.
*thkno S0 w szachoczcz0 1424 KsMaz II
nr 695; Petrus... receperat se al. tknal ad
ministerialem pro lucro et perdicione 1440
AGZ XIV 17; Piotr recepit se ad testes al. tknal
se et testes recognoverunt, quia non viderunt,
ąuando vitulus est mortuus 1446 AGZ XI 281.
4. tknąć się czegoś 'dotyczyć czegoś, ad aliquam rem pertinere': Que (sc. Katherina) seąuitur in cittacione, dixit: Domine iudex, hic
nullum spolium est tactum al. nye yesth szya
tklo żadnego schyndv et ergo non est articulus
castrensis sed terrestris 1471 AGZ XV 126.
5. ' wbijać w ziemę, in terram defigere : Czo
iest *tknol Jan IIII a dwadzescza colow, to yest
*tknol na pana Mikolaiewe dzcdzine 1411
RtKon nr 316; Yaco Scepan dobrouolne...
yydzersal to szedlisco, gdze coli *ktnol mimo
dzeszancz lat 1412 Kai nr 382; *Yakon ia nye
casala... tknocz kolow sedmydzesanth przese
[s] trzy po granyczy medzy copczy 1418 Pyzdr
nr 554; Ysse pani Dorothia nye tknąla sta
y yedennacze colow na pana Miroscowe dzedzinye, yedno czsso tknąla, to thknąla na swem
na prawem 1424 Kościan nr 1109, sim. 1425
ib. nr 1179; Yako M ichał..., czo thknal coly,
to thknal na szwym na praw im ..., a nyczs na
Yanowym ne thknąl 1428 Kai nr 1028, sim.
1434 ib. nr 1070, 1416 Pyzdr nr 460; Ysze
Miroschek... nye dal ktnącz oszmydzesyanth
sticolczew y oszmy sooch na *tworze, dzye
y Bodzatha prawo ma 1428 Pozn nr 1507.
Cf. Dotknąć (się), Natknąć, Odetknąć, Po
tknąć się, Przytknąć, Wetknąć, Wprzytknąć, Zatknąć, Zetknąć, Natkać, Potkać,
Zatkać, Zetkać, Tykać (się), Dotykać
(się), Natykać, Obtykać, Otykać, Potykać,
Utykać, Zatykać, Tyknąć, Tczeć
Tknienie 1. 'dotyk, dotknięcie, tactus*: Tactus
sc. t[rz]knyenye XV p. pr. R XVI 340.
2. *pozwanie, wezwanie przez dotknięcie do
natychmiastowego odpowiadania w sądzie, manu
tangendo aliąuem in ius \ocandi actus5: Andreas
officialis, qui erat datus Thome.. .adtangedumal.
na thknenye Stanislaum... pro eo, quod idem
Stanislaus ipsum Thomam condempnauit in
pena XV sua 1448 StPPP IT nr 3331.
Tkwić cf. Zatkwić
Tleć cf. Zetleć
Tlo 'podłoga, pawimentum: Pauimentum, pauamentum idem tło vel podnyebye ca 1500
Erz 70.

Tłoczyć fo rm y : praes. ind. 3. pi. tłoczą
ca 1470 MamLub 273; ~ imper. 3. sg. tłoczy
1471 MamKal 160; tłocz oz 1470 MamLub 160;
~ inf. tłoczyć XV med. R XXII 247; ~ praet.
2. pl. m. tłoczyliście 1471 MamKal 247; ~ praes.
pass. 3. sg. m. tłoczon bywa XV med. R XXIV
366.
Z n a c z e n ia : 1. *deptać, pede ferire, calcare :
Calcasti equo al. tloczil 1418 ArchTerBiec la
138, 7; Gydzi w bioto a tl<ocz> (calca)! BZ
Nah 3, 14; ~ Tłocz (war. kal.: thloczy) exterrat (si videris sensatum, evigila ad eum
et gradus ostiorum illius exterat pes tuus
Ecclus 6, 36) ca 1470 MamLub 160; ~ przenośnie ' tłumić, poskramiać, comprimere, domare :
Prawda, eze nyegdi czlowyek ma tloczicz, yaco
może, calisdą omową o schobye y o ginem
XV med. R XXII 247.
2. *popychać, naciskać na kogoś, aliąuem pellere, urgere, agitare : Tloczonim (war. kal.:
tloczilisczie) gwałtem deprimetis (hostes iusti
accipientes munus et pauperes deprimentes in
porta Am 5, 12) ca 1470 MamLub 247; Tłoczą
affligunt (turbae te comprimunt et affligunt
Luc 8, 45) ib. 273.
3. ' trapić, dręczyć, torąuere, \exare, cruciare :
Puer meus iacet in domo paraliticus et małe
torquetur szle tłoczon byva (Mat 8, 6) XV med.
R XXIV 366.
Cf. Natłoczyć, Potłoczyć, Stłoczyć, Natłaczyć,
Zatłaczyć, Potłaczać, Utłaczać, Zatłaczać
Tłoka fo r m y : n. sg. tłoka 1339 M MAe
III 247, XV med. R XXIII 269, ca 1455 JA
XIV 489, etc.; ~ ac. sg. tłokę 1493 Matr II
nr 110, 1495 WarschPozn I 405; ~ i. sg. tłoką
1438 TymProc 315; ~ /. sg. (na) tłoce 1495
WarszPozn I 406; - n. pl. tłoki (1365) 1558
M M A e X 188; ~ g. pl. tłok 1452 ZbPrzezdz 24 ;
ac. pl. tłoki 1466 AGZ XV 440, (1487) 1566 AGZ
IX 130; - l.pl. (na) tłokach 1478 RachKról 168.
Z n a czen ia : 1. 'obowiązek świadczenia robo
cizny przez chłopów na rzecz pana w okresie
cięższych i pilniejszych robót, iuris feodalis onus,
quo coloni a domino vocati ad graviores ąuosdam
atque urgentiores labores adesse cogebantur :
Conuocacione kmetonum, que dicitur pouaba
vel eciam tloca 1339 M M Ae III 247; Quia
Sdzistry non habet iniuriam, quid inpignoratus
est, quia non transivit vlg. nad tlokw 1438
TymProc 315; Tłoka convocatorium ca 1455
JA XIV 489; Quod non debent archiepiscopum ... impedire in labores al. na tloky 1466
AG Z XV 440; Aliis hircos exposuit in laboribus
domesticis al. na tłokach 1478 RachKról 168;
Cmethonesque dictae yillae ad labores al. na
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tłoką petere admittit 1493 Matr II nr 110;'
Pro carnibus et sale na tłoku 1495 WarschPozn
I 405; Na tłoczę circa araturas ib. 406; Postąuam
vcro ipsi kmcthones nostri ad conyocacionem
ał. thloka per nos... petiti fuerint 1499 MMAe 5
XVIII nr 620; ~ Tłoka gentamen ca 1455
JA XIV 493; ~ z fleksją łacińską: Rccepi
medium actuale cervisie super thlocam, que
yocatur sarbska 1461 A K H X \ 494; Feci iłokam
papayeris ib. 496; Habui tlokam super avenam 10
agri deserti, super qua tłoka consumpsi carnes
pro X grossis ib. 498; Quandocunque prior
yoluerit super dictos kmethones thlokam pro
lignis facere, utsibi insilya... ligna exciderent...,
15
facere potens erit 1472 AGZ XVIII 53.
2. *dniówka odrabiana przez chłopów na rzecz
pana na zasadzie powinności w okresie cięższych
i pilniejszych robót, łabor unius diei tempore
graviorum atque urgentiorum laborum colonis
a domino impositus’: Volumus, vt omnes... 20
cmetkones... sint perpetuis temporibus obligati
quinque dies, que tłoki yocantur,... laborarc
(1365) 1558 M MAe X 188; Septem dies habent
laborare per annum et trcs al. thloki etiam
25
per annum (1487) 1566 AGZ IX 130.
3. fchłopi wezwani do pracy na roli pana
w okresie cięższych i pilniejszych robót, co1oni,
qui a domino ad graviores ąuosdam et urgentiores
łabores vocati sunP: Coram conyocatorio al.
thloka et parochianis ausus est ipsum nominare 30
sacrilegum 1494 AcLeop II nr 1208.
4. *uczta, zabawa, cena, commissatio : Pallilia
dicuntur festa pabulorum ylg. tłoka XV med.
R XXIII 269; Tłoką merenda ca 1500 Erz 111.
5. *powinność dostarczania środków transportu 35
panu feudalnemu, officium praebendi iumenta
domino feodalP: Libertamus eosdem homincs
ab omnibus laboribus, yitollis (pro yecturis),
id est tłok, castri ducturis et aliis quibusyis
angariis 1452 ZbPrzezdz 24; Scryitia per se 40
bobus, equis et angaria al. tłoki cum yiis agendis al. w podwodach tcnebuntur perficere et
explere (1475) KodWil I 344; Non faciant ad
laborandum conducturas laicorum passim al.
45
tloky 1486 AKH VI 69.
6. *grubo mielona mąka, farina crassci (?):
Duo gaiłoś et X ova, et tres alchitas al. thloki
1487—99 BiblWarsz 1858 IV 639.
Tłuc, Tłuc się fo rm y : praes. ind. 1. sg. tłukę
XV med. R XXIV 362, ca 1470 MamLub 87; 50
3. sg. tłucze 1444 R XXIII 302, ca 1470 MamLub
268; 2. pl. tłuczecie ca 1470 MamLub 182;
~ imper. 1. pl. tłuczmy 1444 R XXIII 303;^
~ part. praes. act. adv. tłukę ca 1470 MamLub
140; tłukąc BZ I Reg 21, 13, 1471 MamKal 140, g 55
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Rozm 652; ~ inf. tłuc ca 1470 MamLub 169,
XV ex. Kalużn 293, ca 1500 P F IV 759; - fut.
3. p l .f będą tłuc Rozm 479; ~ praet. L sg. m. -m
tłukł 1427 ZapWarsz nr 273; ja tłukł 1465
TymSąd 133; 3. sg. m. tłukł 1427 ZapWarsz
nr 273, ca 1470 MamLub 68; ~ part. praet.
pass. n. pl. f. tłuczone ca 1470 MamLub 179;
g. p l.f. tłuczonych 1419 Pyzdr nr 588.
Z naczenia: 1. 'bić (dla zadania bólu), chło
stać, ferire, percutere, verberare (doloris efficiendi
causaf: Tłucz tundere (curva ceryicem eius in
iuyentute et tunde latera eius dum infans est
Ecclus 30, 12) ca 1470 MamLub 169; Dzyekyyą
thobye, panye Ihu Xpe, kthorysz dlya odkvpyenya szyyatha dal szye... trszczyną tlycz
XV ex. Kalużn 293; Nyektorzy ylocznyamy
kolącz y tlukącz yego (sc. Jcsukrysta) głowa
szyyąthą Rozm 652; ~ rana tłuczona 'rana
zadana tępym narzędziem, minus hebeti instrumento illatum : Ysze Maczey... nye dal...
dzewyanczy ran otworzonich a szesczynascze
tluczonich Pyotrowy y gcgo synowy 1419 Pyzdr
nr 588.
2. cuderzać raz po raz, iterum atąue iterum
pulsare, f e r i r e Ego sto ad ostium et pulso
a tłuka (Ap 3, 20) XV med. R XXIV 362;
Tłuką (war. kal.: tlukąncz) feriente (si contudcris
stultum in pila quasi ptisanas, feriente desuper
piło, non auferetur ab eo stultitia eius Prov
27, 22) ca 1470 MamLub 140; ~ tłuc (się)
o coś 'uderzać (się), obijać (się) o coś, impingere,
illidere in aliąuid’: Matal syo myedzi gych
rokama o drzwy sio tlukocz (impingebat in
ostia portae, MamLub 68: o [djdzwyrzy szą
tłuki) BZ 1 Reg 21, 13; Allidit o zemyą ye tłucze
(qui, sc. spiritus mutus, ubicumque eum, sc.
fili urn, apprehenderit, allidit illum Marc 9, 17)
ca 1470 MamLub 268; Szyodmego dnya skały
szyć bądą ycdna o drugą [bądą szye] tlu[s]cz
(petrae ad inyicem collidentur) Rozm 479;
~ 'pięścią bić się w piersi na znak skruchy,
pectus percutere poenitentiae significandae causa :
Tutemus, gl. percuciamus tluczmi (nos ergo
signo domino tutemus, var. timidamus, nostra
pectora, ne serpens ille calidus intrandi tentet
aditus) 1444 R XXIII 303.
3. 'otlukiwać, miażdżyć, tundere, discutere :
Panes pastum mouere uel milium parare vlg.
tłucz albo myesycz ca 1500 PFYV 759; ~ Sicud
enim medicina expcllit prauos humores, sic
timor domini expellit peccatum. Hec medicina
conficitur, tłuku (pro tłuką ?), ex herbis amarissimis, scilicet ex memoria mortis Gn gl. 42b.
4. 'niszczyć, rozbijać, violare,frangere, delere :
lako ya nye przybyegl do wschy Janowey...
i
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any drzwy zlupal, any domu tłuki gwalthem
siła 1465 TymSąd 133.
5. *zabijać, interficere*: Tłuką elido (parvulos
eorum elides IV Reg 8, 12) ca 1470 MamLub 87;
Tluczeczye commolitis (quare atteritis populum 5
meum et facies pauperum commolitis? Is 3, 15)
ib. 182.
6. (o metalu, de metallo) 'rozklepywać na
blachę, tundendo in laminam tenuare*: Tłuczone
(war. kal.: *thluczene) ducti<li>bus (in tubis 10
productilibus sonuerunt Ecclus 50, 18) ca 1470
MamLub 179.
1. (o owocach, de fructibus) 'przez uderzanie
strącać, decutere’: Jakom ya w Ondrzeyowye
ogrodzę szamowtor nye tlucl grusk any gych 15
brał 1427 Zcip Warsz nr 273; Stanisław w Ondrze
yowye ogrodzę nye tlucl grusk ib.
8.
tłuc się *wędrować, przesuwać się, prze
mieszczać się, iter facere, \ agari, errare, se moveA*e’: Vapor agitatur tluczie sią (ille vapor, cum 20
sic agitatur a partibus aeris, non potest moveri
deorsum propter calorem solis sibi incorporatum
ct ergo ventilatur hinc et inde) 1444 R XXIII 302.
Cf. Potłuc, Stłuc, Utłuc, Otłukać, Wtłukać,
25
Wstłuknąć
Tłucz *kasza z tłuczonego zboża, alica e frumento contuso facta, ptisana : Decem modios
de *tluz, quos pro canibus tenebantur exhibere
1251 MMAe I 40; Dedi canibus tłucz ad prandium 1389 MMAe XV 25; Pro tłucz facienda 30
canibus venaticis ib. 97; 1/2 lapis sępi pro ca
nibus nutriendis ad predictam tłucz 1390 ib. 46,
sim. ib.; Canibus regalibus pro tłucz facienda
IV mensure auene et I lapis sępi 1393
35
ib. 54.
Tłuczenie fuszkodzenie przez uderzanie, eontusw : Cum allisione, id est s tluczenim (humiliabit gloriam eius cum allisione manuum eius
Is 25, 11) ca 1470 MamLub 190.
Tłuczeniec 1. 'kasza z tłuczonego zboża, alica 40
e frumento contuso facta, ptisana : Tluczeniecz
tipsana 1463 PF V 13.
2. 'piernik, płacenta mellita : Piperata pernik,
tluczenecz 1472 Rost nr 1522.
Tłuk 1. *żerdź, tyczka do płoszenia ryb, perlica 45
piscibus abigendis apta : Tłuk contus 1437 łŁTs/
nr 228 s. 85, sim. XV med. PF W 28; Indagatorium ... est instrumentum, per quod indagantur pisces, proprie contus vlg. tłuk 1450 RpKapKr; Pisces compelluntur tlukem XV med. 50
R XXIV 372; Tłuk ca 1455 JA XIV 489;
Contus... est instrumentum longum, cum quo
piscatores agitant pisces ad rethe vlg. tłuk
XV e*. PF V 27.
2. 'tłuczek służący do miażdżenia i rozgnia 55
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tania, tudicula: Piscellus stąpor[z], tłuk 1472
Rost nr 1577.
3.
corruptum pro tuk ftłuszcz, adeps*: lako
tłuku (adipe, FI: tuku) a tlustoszczy napelnyona
bodz dusza moya Pul 62, 6.
Tłum 1. 'większa ilość ludzi skupionych
w jednym miejscu, gromada ludzi, plures homines, qui uno loco comenerunt, turba, caterva,
grex : Sicud in vita sua noluerunt (sc. coniugati)
habere familiares, Mariam adiuuantem nec Ihm
saluantem, nec cetum, thlvmv, discipulorum,...
ita non habebunt in die mortis XV in. R XXIV
61; Abi kv sandoom pozwane (sc. panie) szą
nye czyznąli myedzi tlvmi mąsczisnee (in turmis
masculorum, war. turbis virorum) Sul 23; Per
septem enim choros seu processiones, tłumy,
cum quibus Dauid reduxit archam domini,
significantur septem genera sanctorum 1477
MPKJRp II 324.
2. dubium 'stos drewna czy też kępa drzew,
acervus lignorum vel etiam aliąuot arbores uno
loco collocatae*: (Wójt zastawił) mericam seu
rubetum advocacie sue... latitudinis 6 mansorum, longitudinis vero a crudo cumulo pinorum
al. thlumy usque ad borram aliam 1464 PlocEpRp 5, 145 v.
Tłumacz, Tołmacz, Tułmacz 'ten co przekłada
z jednego języka na drugi, interpres : Si esset
alterius ydiomatis et alium habere non posset
tlvmacza, potest habere interpretem (jć\ in
scripto) XV in. R XXIV 67; Tłumacz interpres
ca 1420 WokTryd nr 256, sim. 1471 R X X III283,
ca 1500 Erz 111; Iohannes tholmacz 1427
AGZ V 53; Interrogabant (^c. tres magi)
propria lingwa Hebrayca, quam forte prius
didicerant, aut per interpretes, tłumacz, quos
secum habebant XV med. R XXIV 48; In locacione autem interpretum al. tulmacze, quos
consules Leopolienses locant et statuunt, dictos
consules impedire nolumus, sed quos ipsi con
sules locayerint, yolumus habere pro statutis
et locatis 1460 AGZ VI 62; ~ Steczko et Kuprian u s..., germani fratres muti al. nyemi, constituendo a se interpretem al. tłumacza 1453
AGZ XIV 372; ~ 'tłumacz a zarazem prze
wodnik w obcym kraju, interpres et dux viae
per ałienam terram factaes: Tłumaczą ductorem
1462 R XXV 269.
Tłumaczka 'ta co przekłada z jednego języka
na drugi, mulier interpres’: Thlumaczka interpres
ca 1428 PF I 495.
Tłumaczyć 'przekładać z jednego języka na
drugi, też objaśniać, e sermone ąuodam in alium
sermonem vertere, transferre, etiam explicarei :
Interpretari tlymaczycz aut yycladacz (nescie-
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bant autem, quod intelligeret Ioseph, eo quod
per interpretem loqueretur ad eos Gen 42, 23)
ca 1470 MamLub 17; Interpretari, id est cxponcre tlvmaczycz, vylozycz ca 1500 Erz 111.
Tłumić, Tłumić się 1. fściskać, zgniatać, comprimere: Tłumisz comprimis 1440 R XXV 242.
2. *męczyć, dręczyć, cruciare, torąucre, \exare :
Tlvmymy torquemus 1448 F XXIV 354.
3. tłumić się *pchać się (do kogoś), se alicui
obtrudere, ingerere : Cum turbe irruerent, thlumily S0, in Ihesum (Luc 5, 1) XV p. pr. GIJag 92.
Cf. Potłumić, Stłumić, Utłumić, Zatłumić,
Stłumiać, Utłumiać
Tłumnie 'w gromadzie, gromadnie, catervatim :
Tlumnye cateruatim 1437 fPw/ nr 228 s. 85.
Tłumoczek etobołek, zawiniątko, sacculus,
cinula, pera’: Quando misi vos sine sacculo,
g/. sacculus thlumoczek, ct pera (Luc 22, 35)
XV p. post. Kałużn 272.
Tłumok f o r m y : n. sg. tłumek 1450 RpKapKr,
XV p. post. P F V 7; ^ r/c. sg. tłumok 1493
yłGZ XV 303; - ac. pi. tłumoki 1496 PłocEpRp
15, 272; - ?\ pl. tłumoki 1498 ziGZ XV 361;
~ /. pl. (w) tłumocech 1421
XI 416.
Z n a c z e n ie : *tobół, zawiniątko, /?mz, sarcina,
saccus*: IIequos...,inquibus portavit regias res,
sbroya, in yalisiis w tlumoczech 1421 AKH
XI 416; Follus..., item quandoque dicitur
saccus, in quo ponuntur libri vlg. tłumok 1450
RpKapKr; Quia mulier... in eodem curru adduxit saccum al. thlumok cum vcstimentis 1493
y4GZ XV 303; Duos baiulos al. *tlumuky 1496
PłocEpRp 15, 272; Recepisti subam yulpineam
cum baiulo al. z thlumoki 1498 AGZ XV 361;
*Tlumocz mentica XV p. post. PF V 7.
Tłustość fo rm y : n. sg. tłustość ca 1470
MamLub 120. 132, ctf 1500 Erz 111; - g. sg.
tłustości FI i Pul 62, 6, 1449 F XXIII 280,
XV p. post. R XXV 174, XV p. post. RRp
XXV 175; - i. sg. tłustością 1444 R XXIII 304,
Rozm 157; ~ ac. pl. tłustości BZ Gen 27, 28.
Z n a czen ie: 'tłuszcz, tłusta tkanka ciała,
tłuste części ciała, pingue, pingues partes corporis\* Iaco tuku y tlustosci (pinguedine) napelnona bodz dusza moia FI 62, 6, sim. Pul;
Przed nieczischta tlustoscza aruina (arvina...
ne... mentis ingenium premat) 1444 R XXIII
304; Unde cum ignis acuta caliditas insensibilis
piscis transacta pingwedine, gl. penetrata crassicie dozekwsy tlustosczy, tandem in carnem
sensibilem descendisset 1449 ib. 280; Tlustoscz
crassitudo (operuit faciem eius crassitudo Job
15,27) ca 1470 MamLub 120; Thlvstoscz opimem
ca 1500 Erz 111; Pinguedo thvk, thlystoscz ib.;
Nyc yczynyla *kryy <w> yego pyerszyach nye-

czystoty... a tesch nye yczynyla, aby tlustosczya
(cum aliqua pinguedine) czyalo (pro czyalv)
yego zayadzyla Rozm 157; ~ mięsna tłustość
'tłusty wywar z mięsa, pingue decoctum carniś*:
Bulimen myąszna yvchą vel myaszna thlystoscz
ca 1500 Erz 111; ~ tłustość (ziemska) 'żyzna,
urodzajna ziemia, ager fertilis, fecundus, pinguis’:
Dacz [bog] tobye bog roso nyebyesko a tlustoszczy zemskye (de pinguedine terrae) BZ Gen
27, 28; Tlusztoscz crassitudo (sicut crassitudo
terrae erupta est super terram Psal 140, 7,
FI i Pul: tuk) ca 1470 MamLub 132; ~ prze
nośnie 'obfitość, bogactwo, abundantia, dmtiae :
Capharnaum interprctatur nobis yilla pingyedinis vlg. tlustosczy uel obphythosczy XVp.post.
R XXV 174; Inebriabuntur ab ybertate domus,
id est othlustosczy (leg. ot tłustości, FI i Pul:
od szyznosci), tue (Psal 35, 9) XV p. post.
RRp XXV 175.
Tłusty fo rm y : n. sg. m. tłusty BZ Gen
49, 20, ca 1500 Erz 111; /. tłusta FI i Pul
61, 15, Rozm 22; ~ g. sg. m. tłustego 1444
R XXIII 305; - ac. sg. m. tłusty 1444
R XXIII 305; tłustego XV p. post. PF III
290; neutr. tłuste BZ Gen 18, 7, Rozm 387.
388; ~ n. pl. m. tłuści F l\P u 21, 12. 31. 143, 16,
ca 1470 MamLub 217; tłuste Rozm 150;/. tłuste
Rozm 21; ~ ac. pl. m. tłuste FI 77, 35;/. tłuste
De morte w. 277.
Comparat. n. pl. tłuszezsze ca 1470 Mam
Lub 235.
Superlat. ac. sg. a. pl. natłustsze BZ Gen 4, 4.
Z naczenia: 1. (o istotach żywych, de animalibus) 'dobrze wykarmiony, utuczony, posia
dający wiele tłuszczu w tkankach ciała, bene
nutritus, pinguis': lunczowe tłuści (tauri pingues)
osedli mc FI 21, 12, sim. Pul; Wolowe gych
tlusczy (boyes... crassae) FI 143, 16, sim. Pul;
Corpora macilenta, chuda, carnosa *myasnya, luba, tłusta XV p. pr. R XVI 340;
Abel tesz <z> pyrzwego przyplotka swego stada
obyctowal natlusthsze (de adipibus eorum) BZ
Gen 4, 4; Wszol (sc. Abraham) czyelyo tłuste
(yitulum tenerrimum) ib. 18, 7; Medulata tłuste,
s mosgyem (holocausta medullata offeram tibi
Psal 65, 15) ca 1470 MamLub 129; Tlusczy
sa[n]g[w]inati (mercennarii... quasi yituli saginati Jer 46, 21) ib. 217; Saginatum, id est
inpingwatum tlusthe siue pascuale (adducite
yitulum saginatum et occidite Luc 15, 23)
ib. 274, sim. Rozm 387; Tlvsty crassus ca 1500
Erz 111; Inpingyatus thlysty albo karmny,
vnde dicimus porcos inpingyatos al. karmn[y]e
ib.; Tlvsty pinguis ib.; Oczyecz thvoy zabyl
czyelą tłuste (yitulum saginatum Luc 15, 27)
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Rozm 388, sim. ib.; ~ Tlussczsse corpulen-j
ciores (post dies autem decem apparuerunt*
vultus eorum meliores et corpulcntiores Dan
1, 15) ca 1470 MamLub 235; Wszythky moya
kosza skarżę, panye y tlvste nyeyyasthy De morte
w. 277; Balnea post mensa crassant po nagedzenyy tlystego czynyą XV p . pas1/. P i7 III 290;
Czelyysczy nye były... any tlvste (maxillae...
nec pingues erant), any chyde Rozm 21; Szya
była syyatla, nye tlvsta (cołlum eius candidum
fuit non carnosum) a tesch nye chvda ib. 22;
Polyczky yego były nye tłuste (buccae... non
fucrunt carnosae) ib. 150; ~ przenośnie 'obfi
tujący we wszystko, wspaniały, omnibus rebus
abundans, magnificus : Góra bosza, góra tłusta
(mons pinguis) FI 67, 15, sim. Pul; ~ 'bogacz,
homo dives5: Yedli so y pochwalały so wszitczy
tluscy zemsczy (pingues terrae) P/ 21, 31,
S//72. Pw/; Pobił tłuste (pingues, Pul: ^tłuszcze)
gich FI 77, 35.
2.
roślinach i przedmiotach, Je plantis
et rebus) *zawierający tłuszcz, pingue continens :
Pinguis, quos olei rore, tłustego tuku roszą,
madentibus licnis ac facibus pascimus aridis
1444 P XXIII 305; Pinus, sosna, piccam fert
alimoniam tłusty pokarm (yivax flamma yiget...
seu pinus piceam fert alimoniam) ib.; Asser,
tlusti chleb (pinguis panis) gego BZ Gen 49, 20.
Tłuszcza fo rm y : n. sg. tłuszcza ca 1420
WokTryd nr 403, 1437 Wisi nr 228 s. 85. 86, etc.
etc.; ~ g. sg. tłuszczy Rozm 301; tłuszczcj
Rozm 257. 432. 453; ~ d. sg. tłuszczy Rozm
359; ~ ac. sg. tłuszczą BZ Ex 35, 1, Rozm 216.
359, etc.; ~ i. sg. tłuszczą ca 1420 R XXIV 84,
XV p. post. Kałużn 286, Rozm 62, etc.; ~ l. sg.
(w) tłuszczy 1471 MamKal 19, EwZam 291;
tłuszczej 1471 MamKal 271; ~ n. pl. tłuszcze
ca 1420 R XXIV 84, XV p. post. ib. 94, EwZam
298, etc.; ~ g. pl. tłuszcz Rozm 510. 512. 615;
~ d. pl. tłuszczam Rozm 178. 264. 265, etc.;
~ ac.pl. tłuszcze EwZam 306, Rozm 263, etc.;
~ i. pl. tłuszczami Sul 31, Rozm 223. 292;
~ /. pl. (w) tłuszczach BZ Num 1, 52.
Z n a czen ie: *gromada (ludzi), tłum, turba
(hom inum f: Cum multitudine tlusczi (pro tlusczo) XV in. R XXV 267; Cvm turbe irruerent, gdysz szo tłuszcze szrzwczily, ad Ihm,
ut audirent yerbum dei (Luc 5, 1) ca 1420
R XXIV 84, sim. EwZam 306; Misereor super
turbam istam szmiluwam szo nath to tłuszczo
(Mat 15, 32, Rozm 359: zlutovanye mam tey
tlusczy) ca 1420 R XXIV. 84; Tluscza cohors
ca 1420 WokTryd nr 403; Tluscza agmen 1437
Wisi nr 228 s. 85; Tluscza caterwa ib.; Tluscza
concio ib.; Tluscza fallanx ib. s. 86; Tlysczaamy
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(in turbis)... do nyekthorey wszi cząndzacze
przystanpywszi... dopusczaacz szą wyelkego
szmyeyąą drapyeszstwa Sul 31; Tluscza comites
XV p. pr. R XVI 341; Polozo potem stani
synowye israelsczy, kazdi po zastopyech y w tlysczach (per turmas et cuneos) BZ Num 1, 52;
Tluscza, tłum ca 1455 JA XIV 490; Celestis
exercitus tluscza (Luc 2, 13) 1462 R XXV 270;
W thlusczy (war. lub.: w sastąpye) in comitatu
(habuit, sc. Ioseph, quoque in comitatu currus
et equites Gen 50, 9) 1471 MamKal 19;
Tluscza cohors ib. 266; In comitatu w thoyarzistwye, w thlusczey (existimantes autem illum
esse in comitatu, yenerunt iter diei Luc 2, 44,
EwZam 297: w thllysczy) ib. 271; Nye poydzesz
za thluscza (non sequeris turbam Ex 23, 2) szle
czynycz XV p. post. Kałużn 286; Wyelyka
thluschcza (Rozm 446: tluscze yyelykye) stlaly
odzyenye swoye na drodze plurima autem turba
strauerunt yestimenta sua in via (Mat 21, 8)
XV p. post. R XXIV 94; Thluszcze, kthorisz
przeprzedzyli y które naszlyadowali, wołali turbe
autem que precedebant et que sequebantur
clamabant (Mat 21, 9) ib., sim. EwZam 298,
Rozm 178. 285, etc.; Szyedzącz nayczal z lodzey
thlyscze (turbas Luc 5, 3) EwZam 306; Tedy
zebrała szye tluscza yyelka (omnis multitudo
Israel), esz yey lyczby nye było Rozm 59,
sim. ib. 220, etc.; Tegodla począł moyycz
(sc. św. Jan) kv tlusczam (ad turbas Luc 3, 7)
ib. 178, sim. ib. 264. 265, etc.; Iesus... stal
myedzy tlusczamy (inter turbas) ib. 223, sim.
ib. 292; Tvoye tluscze (turbae Luc 8, 45) czyebye
czysną ib. 223, sim. ib. 293. 304, etc.; Myły
Iesus odschedwschy od tlusczey (a turba
Jo 5, 13)... y rzeki yemv ib. 257, sim. ib. 432.
453; Uzrącz myły Iesus tluscze (turbas Mat 5, 1)
vstąpyl na górą ib. 263, sim. ib. 289. 340, etc.;
Tedy zayolala gloss *podvyowschy ze wszey
tlusczy (de turba Luc 11, 27) ib. 301; Skądże
yezmym tako yyelye chleba..., abychmy nakarmyly taką tluscza (turbam tantam Mat
15, 33)? ib. 359, sim. ib. 404; Kazał tlusczy
(turbae Mat 15, 35), aby szyedly na zyemy
ib. 359; Nye mogl yydzyecz (sc. Zacheusz
Jesukrysta) przed tlusczą (prae turba Luc 19, 3),
yze byl ezloyyek nysky ib. 406; Iudasch schukal... podobnego czaszy, kyedyby y (leg. ji)
mogl naydz kromya tluscz (sine turbis Luc 22,6)
ib. 512, sim. ib. 510. 615; Yednem glossem
rzevnyvą tlusczą (turbam)... przeze wschey
brony pobył ib. 629, sim. ib. 626; ~ Sgromadzyw wszitko tłuszczo synów israhelskych
(congregata omni turba filiorum Israel) rzeki
k nym BZ Ex 35, 1; K thobye, królewno
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nyebyeszka, vola thluscza krzcsczyanyska ca
1500 PieśniWlad 173; Poszryod noczy przyschły
do Bethlcem z vyelyką tlvsczą lyvda (comites
plurimi) Rozm 62, sim. ib. 662. 664. 665; To
ystne mylę dzyeczye vroczy szyą do domv
a za nyem tluscza lvow (multitudo leonum)
naslyadvye yyclyka ib. 139; Trądovatych yyelyką
tlysczą (plurimam turbam) vzdrovyl ib. 216;
Czloyyek yeden byl osządzon (leg. osiędzion)
yyelyką tluscza r lbo zastąpy złych duchów
ib. 218, sim. ib. 291; *Odpovyedzyavschy tluscza
żydowska (turba Jo 7, 20): Dyabla masz w sobye
ib. 433, sim. ib. 444; O tern, yako myły Iesus
porazyl yednem glossem yyelyką tlusczą Zydow
ib. 623, sim. ib. 832; ~ 'zbiegowisko ludzkie,
zbuntowany tłum, homines, qui in locum ąuendam
comenerunt, turba seditiosa : Tumultus krzik
al. tlusczia (cumąue oriretur seditio et tumultus
incresceret, Moyses et Aaron fugerunt ad tabernaculum foedcris Num 16, 42, BZ\ krzik) 1471
MamKal 42.
Tłuścić cf. Utłuścić, Stłuścieć
Tłuścinny *zgrzebny, z grubych nici utkany,
e filo crassiore contextus9: Camisiam al. pachaczicza..., non erat pachaczicza, ale bilo thlusczinn[y]e gslo 1439 ZapRpWarsz 2, 1158.
Tnąc (się) cf. Tknąć (się)
To wyraz nieodmienny: I. p a r ty k u ła :
1. wzmacnia wyraz poprzedzający: a. zaimek
wskazujący: A so sloua sina bożego to to
suoto dcuico Katerino v slauo crola nebeskego
yabocego Kśw br 2; Y u tern to mesce Corrozaim
Kśw cr 14; O, kaco iesc ti to crole mile pouabil!
Kśw cv 37; Ta to sloua... ocec suoti Sy<meon
powiada) Kśw dv 6; Szaprafdocz by ten tho
clouek byl barszo greszny, gensze by on oth te
tho svathloszczy ne bil osfeczon f gego duszii
Gn 1b, sim. ib. 171 b, etc. ; Dobre nouiny szocz
biły ony thim tho vern<y)m xpianom przyneszony Gn 2a, sim. ib. 3a. 11 a. 181 b, etc. etc.;
A tako vocz ta tho gistha krolefna Sibilla
gestcy ona... tako bila rzecla Gn 5a, sim. ib.
172b. 174b; Tim to listem savaczil (leg. za
wadził) swatkom, ysz ne przisangli 1413 Pozn
nr 890; Gdissz yeszt then tho szluga ne mai,
szkadbi zaplaczil (Mat 18, 25) ca 1420 R XXIV
82; Yakom ya *sczoden o nyeszaplaczenye tich
to pyenądzy... dwadzescza grzywen 1440 Pyzdr
nr 1245; Acz w thu tho dwu nyedzyelyu nye
obranczil Sul 108; Xpus mowy... na dokonanye... tich to wschitkych... czsnot XV med.
R XXII 245; To to szo *porodzenye (istae
sunt generationes) nyeba BZ Gen 2, 4; Tycz to
(isti) so synowye Noego ib. 9, 19, sim. ib. 14, 24;
Przyszedł oney dzewky brat do onego to sługi

(ad yirum) ib. 24, 30; Vczynyly so s onego to
kamyenya stolccz ib. 31, 46, sim. ib. 29, 3, etc.;
Nocz ta to (ista) gospodnowa ma chowana bicz
BZ Ex 12, 42, sim. ib. Num 3, 2, etc.; Gdy
wyleganyecz poymye wyleganycza a czy tho
maya dzeczy OrtOssol 12, 1; Tychly tho pyenadzy czyly gynych lepszych mamy wszancz
za thakye tho szwyadzeczstwo (pro ąuacumąue
causa)? ib. 16, 1, sim. OrtMac 102; Iste, ten to,
habuit vnum discipulum 1456 ZabUPozn 96;
Wyznaw[y]amy thym to pysmem Dział 1, sim.
ib. 3, etc.; Stanisław... zabyl Jakuba..., kyedy
mu then tho Jakub *rano zadał 1471 RafPocz 25,
sim. 1479 ZapWarsz nr 1222, etc.; Svyąthy
Ffranczischek... w thcy tho vyary czystosczi
svoye syny nauczał y tez chcze, aby ony tho
yego synovye thą tho vyarą zsthalye vyznavaly
1484 Reg 705; Mayą chodzyczi... do kossyczola
w onych to parrochyach, gdzyez myeszkayą
ib. 715, sim. ib. 717, etc.; S temy to stawky
może uczinicz..., gyako bi sse gemv nalcpey
zdało 1488 FontesSl II 16; Thedy on tho
nyemoczny ma thako wyelye do pyski dacz,
jako yyelye yemv s pyski yydano 1491 RKJŁ 57,
sim. ib.; Czy trze... mądrczi... począly szobye
gadacz o onem tho krolv XV ex. M P K JII 317;
Inclusiye computando a data presencium lato
pyrzve y poslednye, lyczacz od yydanya thego
tho lysthą ca 1500 Erz 110; Czczyenye o krolyy
Abagarze, ycn pyszal... posclny lyst Iesucristyszovy, bo ten to kroi myal yyelyką nycmocz
Rozm 225, sim. ib. 9, etc.; ~ b. zaimek względny
i pytajny: Ysze choscze yy tho szobe yele slego
spachaly Gn 182b; Twardoscz iest gospodzin
tim, is to (Pul: gysz) se iego boio (timentibus
cum) FI 24, 15, sim. FI i Pul 21, 28, etc.; lako
czen, gensz to (Pul: ycnze) myya, wzot yesm
FI 108, 22; Multas alias yirgines, que eciam
erant, esz tho bili, in naui inocencie XV in.
R XXIV 68; Taky pan, cziy kmyecz yest sbyt,
ma wskazacz panu, ktorcgosch wsy przebiwacz
sbyl, po ktorem tho (post quam) wskazanyu
panowye... poi kopi... yesmą Sul 108; Przesz
thego, yensche tho w thobye yczyny illo doctore,
quo auctore XV med. SKJW 279; Gen to (qui)
Yactan gymyal Elmodad a Zaleph BZ Gen
10, 26; Gydze Abram aze na to myasto, do
ktorego to biły szły ib. 12, 6; Genze myo wszol...
z zemye, w nyeyzem szyo to narodzyl ib. 24, 7;
Ten to gest Aaron a Moyszesz, ktorymasz to
(quibus) przykazał pan BZ Ex 6, 26, sim. ib.
7, 12. Jos 8, 25, etc.; Czosz to chczyal uczynycz
(quid hoc facere yoluisti), abi nas wiwyodl?
BZ Ex 14, 11; Sstal syo glod w zemy. Przensze
to wiszedl czlowyek s Bethlema BZ Ruth 1, 1,
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sim. ib. Gen 32, 32. I Mach 1, 64. 2, 15; Gdy
masz po smyerczy szony swey swoge syny
oddzely z gymyenya, którym to (quam filiis)
dzalv nye mogl odmo wycz..., po smyerczy
oczczowey synowie taky dzal mogą wzruszycz
Dział 54; A yaczy tho szły ludze myeszczanye
cracovianye! Tęcz w. 1, sim. ib. w. 24; Bandv
w moyey scolye yeszczc y plebany sz myaszv
szyyv, ysz tho barszo pywo pyyv De morte
w. 273; O, iakiesczie to towarzistwo myeli
roszkoszne z oną panno laskawo! M W 50a;
Syrody y pyąthky <mają> posczycz y thez
gynsze posthy, kthorez tho (quae) od kosyczyola... są vstavyony 1484 Reg 712, sim. XV
ex. MPKJ II 320, etc. ; Który yest to początek,
ys to (quo) movysch, aby byl v oycza Rozm 164,
sim. ib. 206, etc. ; ~ c. zaimek dzierżawczy:
Thwoya tho vyna tua ipsius culpa XV ex.
P i7 III 179; ~ d. zaimek nieokreślony: F geden
to czasz szocz ony biły... vsrzely Gn 182a;
~ e. przysłówek zaimkowy: Gdze tho (Bogur C:
gdzech tho, D—F: gdzesz to) sam krolwye,
xobyo (leg. k sobie ją) przyma Bogur B; Iacosz
tho Iudyth Olopharna zabyla XV p. pr. R XXV
221; Wi bądzyeczye mylczecz yaco tho czischi
a pocorny XV med. R XXII 246; Ale poko on
(sc. mąż) zyw, ma w nym wlodnoscz (pro
wlodnącz) yako tho (OrtOssol 87, 2: yako)
w szwym Ort Mac 118; Nye mozely tham to
(OrtMac 57: thamo) prawa patrzycz OrtOssol
47, 2; Tedy mvszą sz nym <posłać) do wyszego
prawą, gdzye to obyczay<nie> szła po prawo
ib. 82, 1, sim. OrtMac 110, sim. Naw 115;
Dlathego tho, moy namyleyschy, *wszayawczam, ysz czy a w wszelka godzyna, myły,
wspomynam 1447—62 Zab 544; Yakom ya
they tho szuknyey nye wszval (pro wszyal)
thedy, kyedim tho thego Jana gymal 1482
ZapWarsz nr 1540; Jakosz tho thowarzisze
rzemyesla craweyczkiego... proszily mystrzow
swoich 1491 RKJŁ VII 56; Przysthapuyą yako
tho vboga, nądzna do pana nyeba y zyemye
Naw 131; Kathy (leg. kędy) tho moy *ruszvm
glvpy ? SkargaPłoc w. 37; Tedi tho pan oszwyathczy bogom (Ex 21, 6) XV p. post. Kalużn 282;
A gdisz szyą thak tho Adamowi y Gewye stało,
owa trze... magistri... veszli szą w rada XV ex.
MPKJ II 317; Na them myesczv, gdze tho
robak bądze, tu[n]cz bandze gyedna górka
ca 1500 JA IV 91, sim. Rozm 136; ~ f. spójnik:
Wyącz sząm poth kosczolem szedzal... Wyącz
tho szawszdy wstawał reno Aleksy w. 101;
Bo yvsz szyedmydzyeszyath lyat myal od svego
yrodzenya a tesch yze to pogubyl sam sve syny,
v schobye prochnyal Rozm 107; ~ bądź to ...

bądź to, bądź to ... albo, bądź to ... i ‘już to...
już to, albo... albo, sive... sive9: Bodz to olegem
pokropyona (sc. mąka), bodz to (sive... sive)
sucha, wszytkym synom Aaronowim rownoo
myaroo rozdzyelona kaszdemv bodzye BZ Lev
7, 10; Tesz wyedzcze, ysz nyemąsząthne zony...
nycz wyączey pokupu gymayą gedno polowyczą
tego, czo ymayą nye zaraczone mąsczyszny,
to bąndz (pro bąndz to, OrtMac 34: bądź)
o głową y k (pro o) czyąszkye... rany OrtOssol
33, 2; Bancz to stary albo miody, sząthny nye
udze szmyertelney skody De morte w. 11;
~ g. przymiotnik: Zly tho czynek kosthyrze
schyadl XV ex. MacDod 137.
2. zapowiada przedstawienie kogoś, czegoś
'oto, ecce9: Przecz myo bygesz to (ecce) iusz
trzecze? BZ Num 22, 28; A thoszmy szye
szthaly poszromoczeny y od *wszythkyey szgardzeny M W 80b; Oszm myar plothna, szyethm
szthop w grobye, thom thylo vyrobyl szobye
SkargaPłoc w. 28; S poswąrzączymy szya przed
slonczem vesczya (pro sloncza vesczym) w pokoyv szya szyednacz, w bozem myloszyerdzyy
nygdy nye vathpycz, tho thy szą (ecce haec sunt)
navky dvchowne XV ex. SKJ I 144; O krolyv
*schytkey chvaly, tosz ty dzysch osromoczon!
Rozm 804.
II. spójnik: 1. wprowadza wyjaśnienie, ko
mentarz: a to 'mianowicie, videlicet’: Tet to
crol... v troiakey recy znamenitey ine usitky
crole zmyia, a to u tern, iz... iesc mochneysy
Kśw cv 27, sim. Sul 29; Pocazuie nam ewan
gelista suoty, iz tet to crol icsc miloscyueysy,
a to u recy troiakey Kśw cv 34; Ma bicz karan,
a tho podług liczbi person, czso s nym gwałt
czinili Sul 90, sim. 1456 Msza VI s. 260, sim. VII;
Recepit (sc. Christus) sceptrum laska, a tho
s pelney maczy (pro moczy), bo może przycazowacz XV med. PamLit XXVIII 308; Nicolaus... se subscribit in suis rebus al. na lyezącze,
na stoyącze, a tho przesz wszego zamyąszkanya
1462 KsNWarsz I nr 557; <Żało)scz wyelka
y bolcsz<ć> mam w szwogyem szerczy nynye,
a tho pre mogye[...] po thobye wyelkye thuszenye 1447—62 Zab 544; M a... cztery nyedzielye
odpowyedziecz swemv mystrzowy, a tho dla
thego, aby mv mystrz w czas sgothowal pyenyąndze yego 1491 RKJŁ VII 58; Czaszy
poganszkego..., a tho przed narodzenym boszym XV ex. MPKJ II 316; - b. to je(st),
to są 'to znaczy, mianowicie, videlicet’: Ve sbore
asirskem, to ie poganskem Kśw ar 10; Nepriiacele, to so dyably, urocy cloueca gresnego,
gloz so... serysena yslisely Kśw cr 8; Stała sso
umowa meczi Jassekem a *meczo... Gerantem,
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tho yest przeth starosto hy przeth gynimi pani
XV in. Maik 118; Odbił gest rocoym tich, czszosz
bili roczily przecziw Niczvoytowi, to yest Micolaya..., Dobeslawa..., Wanczencza 1411
Pyzdr nr 324; W nyektorem wstawyenyv namyasthka naszego, tho gest (yidelicet) w capitule
Ex comuni vsu, ystawyono było Sul 75, sim. ib.
74. 103; Ludze conyeczney czirekwye, tho gest
czassow naposlednyeyschich. . myeli bicz silno
falą swyeczską yyączy XV med. R XXII 248;
Pobyły... wszitko Cenerot, to gest (scilicet)
wszitko zcmyo Neptalym BZ III Reg 15, 20;
Poczanthek vini, to gest duchowncy nyemocz<y>
1461—7 Serm 248 r; Any do mne selcz siano,
to yesth slachetnych... Marczyna... y Stani
sława 1473 Czrs s. LXXXVIII; Zmichna... nye
wynossyla gwalthem yzythkow z ogroda Thomczinego, tho yest capusthy, pasthcrnakv i drugych yzythkow 1475 TymProc 237, sim. 1476
TymWol 68; We wssythkich potrzebach wspomocz, tho yesth... ve szbrogy na processyą chodzicz 1491 RKJŁ VII 57; Bogom thwym, tho gest
kapłanom, nye ywlaczay (Ex 22, 28) XV p. post.
Kalużn 286, sim. XV p. post. PF III 288; Primo
Xpus yeniebat in Ierusalem ad presentandum,
scilicet, to yest, ąuadraginta die a sua nativitate ca 1500 GIKazB I 35; Tegodlya yezyana
yest rolya ych zydoyskym yazykyem Acheldemach, to yest (hoc est Mat 27, 8) rola kupyona
mytem k<r)vye nyeyynney Rozm 764; ~ c. jako
to emianowicie, yidelicet*: Yakokole o latha gim
było obeszrzano, yako tho (yidelicet) parobkom
do pyączinaczczc a dzewkam do dwunaczcze
lath wlicznye, aby w then tho czasz nye powinny
biły *othpowyedzacz Sul 75.
2. w funkcji wynikowej 'więc, tedy, itaque,
igitur : Tegodla przydzy k nam, aby mye
vzdrovyl, to *sa mną bądzyesz bydlycz na vyeky
przezpyeczno Rozm 227.
3. w zdaniu nadrzędnym służy jako odpowiednik
zdania pobocznego: a. zdania podmiotowego:
Czso wzant Stasszcoui skoth, to wszant do
yyednana 1387 Pozn nr 15; Czso Katherzina
crowe zastała, to ne bila yey, ale Micolayewa
ib. nr 18, sim. 1391 ib. nr 292, 1397 ib. nr 339;
Yssz *Andrzeowy, czo yest dayana wyna, tho
yest praw o harnas, ysz go ne wcradl 1407
Pilz 272; ~ b. zdania przedmiotowego: Czso
posual Jacub medzi mno a medzi Bodzechno,
tho posual po prawe 1388 Pozn nr 49, sim.
1391 ib. nr 286, etc.; Czo Andree kupił dzedzini,
to kupił s postpolstwa 1396 ib. nr 190; Czo
Kusz pobrał Maczkoui sledze, to pobrał po
krolewi szapouedzi ib. nr 191, sim. 1415 Pyzdr
nr 432, etc.; Czom robił v Piotrka, tom rabil,

isz mi dal 1396 Pozn nr 316, sim. 1399 ib.
nr 367, 1401 Kai nr 10, etc. etc.; Czso szyekl
Thomislaw, tho szyekl na swcm prawem 1420
Pyzdr nr 620, sim. 1423 Kościan nr 1003, etc.;
Czom wzal, thom wzal, czo my prawo szkaza<ło> 1472 ZapWarsz nr 3053; ~ Czszo
Micolay pobrał Symona, to gi pobrał penadze
na mirze 1387 Pozn nr 30, sim. 1391 ib.
nr 264, etc.; Czo Jacub zabił Adama, to gy
zabił, ysz gy cradl 1391 Kościan nr 1; Czosmi
ge gednali, tosmi ge gednali o czwarto czoscz
Gowarzewa 1398 Pozn nr 393, sim. 1399 ib.
nr 400; ~ Iaco rani, czso ge woźni oglidat
(pro oglodal), to ge ot Luthognewa ma 1400
Pyzdr nr 129; Czo Czesław wroczil Sczedrzika
we dve grzywnę, to gy vipravil przed rokem
*presze skodi 1403 ib. nr 214, sim. 1415 ib.
nr 435, 1423 Kościan nr 987; ~ c. zdania
miejscowego: Yaco kady yada, to yada verną
stara graniczą, a czo yada, to yest mę na prawo
abo ną lewo 1423 Pozn nr 1133; <Rozjachali>
od czyosznu do czyosznu, a gdze nye rosyachaly,
tho mayan odczyoszacz 1427 ZapWarsz nr 274;
Gdzye stały albo szyedzyely, to on (sc. obłok)
takyesch nad nymy stal Rozm 87; Gdzyekolvyek
schedl, to yego naslyadovaly (sc. źwierzęta
Jesukrysta) ib. 199; ~ d. zdania czasowego:
Czo szye podknąl albo *vklnąkl, to szye z yego
svyąthych ran krew rzuczyla przez oną pavloką
Rozm 834, sim. ib. 821; ~ zdania czasowoprzyczynowego: Gdysz szam nye może bycz
k themv, tho poleczył przed szandem szwemv
opyekaldnykowy, aby tho dal yako on sząm
tedy wywolacz OrtOssol 63, 4; ~ e. zdania
warunkowego: Raphael... contra Im ram um ...,
quia dixit sibi: Mali mo kto sbawicz dzedzini,
to ty 1414 StPPP II nr 1348; Za-ly (leg. są-li)
gey thy lysthy zgorząly, tho ona ma na krzyszv
przyszancz OrtOssol 61, 2, sim. OrtMac 79;
Na kogo chczą dokonacz krzywoprzysząstwg,
tho muszą gemv o tho wyna dacz OrtOssol 66, 4;
~ f. zdania okolicznikowego przeciwieństwa:
Czo szobota svyączono, to dzysz svyeczymy
nyedzyelye Rozm 324.
Tobolica 'torba, worek, pera, sacculus : Wer
ouch stylt eynem ledigen knechte... us syner
tobolizen, daz ist syne tasche, adir ab her nicht
tobolizen hat, wer im stylt us synem biitel...,
wen eyn ledig knecht kayn andir beheltnisse
hot, denne syne tobolize adir syne butel ca 1340
StPPP II 21; Wer abir stilt eyme ritter adir
cymę gebuer... us seynir tobolizen adir us synem
butele ib.
Toboła fo rm y : n. sg. toboła XV p. post.
PF Y 7; - g. sg. toboły 1391 HubeZb 64,
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1400 StPPP VIII nr 11127, 1423 PF V III17, etc. ;
~ ac. sg. tobolę 1432 Kościan nr 1424, Sul 44,
Dział 35, etc.; ~ i. sg. tobolą 1414 KsMaz I
nr 2338, Dział 35; ~ /. sg. (w) tobole Słota w. 5.
Z n a c z e n ie : 'torbapodróżna, worek, woreczek
na pieniądze, pera viatoria, sacculus, fołłicułus
pecuniis asservandis aptus : Iaco Sandck ne
vcradl Novcowy grziwni s toboli 1391 HubeZb
64, sim. 1400 StPPP VIII nr 11127, 1423 PF
VIII 17; Yako Czadcr ne ucrathl *Stanislaoui
passa s tobolo 1414 KsMaz I nr 2338; Sgarne
(sc. stoi) na szo wszytko pole, czszo w sto<do)le
y w tobole Słota w. 5; Ysze pan Stanisław...
szastawyl schubą, thobolą, deką... pane Margorzecze 1432 Kościan nr 1424; K ako... Falek...
wsząl gemy... myecz y thobolą (peram, Dział 35:
myccz y s tobolą) Sul 44; Aczkole gemv myecz
y thobolą (peram) wroczyl (sc. Falek), alye
trzech skoczczow gemy nye wroczil ib., sim.
Dział 35; Alye Falek yakokole o thobolą
(de pera) y o myecz szą wysznal y tho wroczil
bil Sul 44, sim. Dział 35; Marczyn skarży na
Mycolaya, ysze... sz thoboly (de pera) wsząl
mv oszmy skoth gwalthem Sul 52, sim. Dział 43;
De cassidili suo s toboły aut mantiky (protulit
de cassidili suo partem iecoris Tob 8, 2) ca 1470
MamLub 109; Thobolą mantica XV p. post.
PF V 7; Nye choyayczye slotha any srebra...
a thezczy wam nye trzeba toboły (non peram
Mat 10, 10) Rozm 308, sim. ib. 581. 638; Bo yvz
kto ma myech, yezmy y tobola (peram Luc
22, 36) ib. 582, sim. ib. 638.
Tobołka, też pi. tantum Tobołki 1. 'torba,
worek, pera, s a c c u l u s Wyiow (sc. Tobijasz)
s swey tobołki (de cassidili) czostko syercza
a wnotrza oney ribi y wrzucyl ge na ziwe wogle
B Z Tob 8, 2.
2. pl. tantum, bot. a. 'tojeść rozesłana, Łysimachia nummularia L ) : Tobołki numanaria
1472 Rost nr 382; ~ b. 'miechunka rozdęta,
Physalis ałkekengi LŻ: Thobolki alkekengi 1472
Rost nr 704; ~ c. 'tasznik pospolity, Capselła
bursapastoris Moencli: Thobolky bursa pastoris
1484 Rost nr 5905.
Tobołki cf. Tobołka
Toczący 'prędki, szybki, rączy, celer, velox :
Galiley, qui interpretantur uolubiles, toczoczy,
per quos agilitas obedientie <intelligitur>, Christum receperunt Gn gl. 57b.
Toczenica fo rm y : n. sg. toczenica 1466
AGZ XIII 509; ~ g. sg. toczenice 1470 AGZ
XV 459; ~ ac. sg. toczenicę 1465 ZapWarsz
nr 1236, 1466 AGZ XIII 509, 1483 ZapWarsz
nr 1551, etc.; ~ ac. pl. toczenice ca 1470
MamLub 182.
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Z naczenia: 1. 'ozdobny strój kobiecy na
głowę, opaska, wianek, ornamentum muliebre
capitis, redimiculum : Hysze Lena... myala dacz
thoczenycza, swoyk Martino genero suo... racione expedicionis al. wyprawy, yidelicet thoczenicza pro 2 1/2 sexagena 1465 ZapWarsz
nr 1236; Quia tu ... recepisti sibi crinale de margaritis al. thoczenycza..., de quo crinali de margaritis al. thoczenicza tu scis cum uxore tua
et utilitatem habes, quod crinale de margaritis
al. thoczenicza pyerlowa est ita bonum sicut
triginta marce 1466 AGZ XIII 509; Quia non
recepi Nicolao [...] margaritarum al. thoczenycze
pyerlovey [...] anulis aureis in se 1470 AGZ XV
459; Victas zawoye, toczenice (in die illa auferet
dominus... specula et sindones, et vittas, et theristra Is 3, 23) ca 1470 MamLub 182; Ysze
then tho Mykolay myan (pro myal) dacz tho
czenycza za dwe kopye 1483 ZapWarsz nr 1551;
Quia tu post mortem nobilis Iacobi... recepisti
sertum de margarithis al. thoczemnczą (pro
thoczenniczą) cum decem annulis 1485 AGZ
XIX 365; Anna p u d la... petit sertum margaritharum al. thoczenyczą 1487 AcLeop I nr 1873.
2. w opisie herbu 'koło, krąg, czy też pierścień,
orbis, circulus, vel etiam a n u l u s Clenodii Bloszina, qui pro signo clenodiali portant super
rotha al. toczenicza crucem in rube<o> campo
albam 1434 AKH III 139.
Toczenie 'przewożenie (z miejsca na miejsce),
transportatio : Ot *toczenye czegli 16 grossos
1494 WarschPozn I 382.
Toczny 1. 'okrągły, kolisty, rotundus, circularis9: Lapis giralis al. thoczny 1463 AcLubl II.
2. toczny młyn 'młyn, w którym znajdowało
się urządzenie z kamieniami służącymi do ostrze
nia broni i narzędzi, mola, in qua ferramenta
cote acuuntur : Pro edificacione molendini thoczni młyn vlg. nuncupati 1448 M MAe VII nr 430;
Molendinum nostrum dictum thoczni mlin,
iacens ex opposito molendini dambny vlg. nun
cupati ..., in torrente dieto Rudawa... pro emundandis et exaccuendis cultellis... dedimus, donauimus 1448 Monlur II 31.
Toczu wprowadza wyraz, połączenie wyrazowe
lub zdanie o treści wyjaśniającej 'czyli, miano
wicie, to jest, to znaczy, inaczej mówiąc, videlicet, scilicet, id est, aliter dicere possis5: Videle,
praui, ocy moy <zbawienie twoje), tochu sina
tuego (Luc 2, 30) Kśw dv 6; Esze possyądą
(sc. ciszy) zyemyą troyaką, yąsch noschą, thoczu
swoge czyalo XV med. R X X II237; ~ K nemuz
gdaz clouek gresny rospamo<taję się) [...]
stopy (leg. zstąpi), tochu sam sebe vspomene,
s taynego sircha <strumienie gor)skih slez

169

TOCZU

TOCZYĆ

za grehi uilige Kśw cr 16; ~ Przeto rzeki
Xpus: Bo gich gest krolewstwo nyebyeszkye.
Nye rzecl: Bądzye, ale gest, toczu tako pewno,
eze bicz gynako nye może XV med. R XXII 235.
Toczusz, Toczuż 1. wprowadza wyraz, połą
czenie wyrazowe lub zdanie o treści wyjaśniającej
'czyli, mianowicie, to jest, to znaczy, inaczej
mówiąc, \idelicet, scilicet, id est, aliter dicere
possis5: Gdibi w gąnthstwye bandącz yczekli, oth
moczi gych mayą bycz wolny a próżny thym tho
vczynkem przes zlodzeystwa, thoczvsz viyąwszy
zlodzeystwo
22; Tako ydzelal s obu stronu
po woglech, abi oszm bilo pospołu desk amyaly
podstawków szrzebrnich szeszcznaszczye, to
czusz (scilicet) dwa podstawky pod koszdoo
czkoo BZ Ex 36, 30; Uczynyl przykrywadlo,
toczyusz modlitewnycz00 (propitiatorium, id
est oraculum) ib. 37, 6; Tedi ona, toczysz
moszowye Belyal (at illi, scilicet ut yiri diabolici), rzeklasta BZ III Reg 21, 13; Dla yegom
czyrpyala wyelye wydzyenya, toczusz we sznye
rozmagyte wydzyenye y udrączenye XV p. post.
RozmPam 475; Day nam dzyszya, thoczysz
tego czaszy, za naszego zyvota (da nobis hodie,
id est in praesenti tempore) Rozm 277, sim. ib.
324. 338; Bo ezloyyek ypadl v grzech przez
pychą, yną drogą yma szye yroczycz v kroleystwo, toczysch szmyarą ib. 403; Bogoslayyony, yen przyschedl v ymyą boże, toczysch
v ymyą boga oycza ib. 508; Syyaty Lucasz
pysche, yze przyyyedzyon (sc. Krystus) v dom
kxyazączya popovskyego, toczysz do byskupa
do Annasza napyryey ib. 669; Yze nadzyeyayącz szye bycz myesczanye przychodzączy
(pro przychodzączego) syyata, toczusch krolevstya nyebyeskycgo ib. 782; nu nu To gdisz
uszrzal przyyaczyel gego wszitko, toczusz czso
(scilicet quae) czynyl w ludu BZ Ex 18, 14;
Są albo bąda... ezloyyeka gorsze dny poslyednye
nysz pyrve, toczysz bądzye yyeczscha mąką
myecz nyzly pyrvey Rozm 300; Myenya tv
nyektorzy, yze myły Krystus nye karał syyątego
Pyotra alye satana, który y (leg. ji ego’) k temv
podusczyl, toczysch prze yego błąd, yze wyerzyl
sathanoyy ib. 364; Byeda vam lyczemyernyc z y . b o zamykaczye krolevstvo nyebyeszkye
przed lyydem a samy tez nye ynydzyeczye,
czvsch nye yyerzyczye, any thych przepyscaczye
vnydz, którzy by chczyely vnydz, toczysch
chczyely yyerzycz ib. 461; Ależ przydzye krolevstvo boże, toczysch alyez bądzye ykazana
slava mego smartvychvstanya ib. 530; ~ Przy
szedł <jeśm puścić ogień na ziemię, to)czusz
biscze gorzeli w miloserdzu w mem XIV ex.
Bocz 233; Przeto iszesz sliszal słowa ksyog

tich ..., a pokorzilesz syo przed bogem, ysliszaw
rzeczy przecyw tcmv myastu a przecyw tym,
gysz w nyem bidlyo, iszbi toczysz (quod yidelicet) w podziwyenye a w poklynanye biły
podany BZ IV Reg 22, 19; Bo bil gemy kroi...
przikazal, abi wszitki bogy zemske zatracyl,
toczusz abi (yidelicet ut) on sam bogem nazwan
bil BZ Judith 3, 13; Rzcczely kto bratv svcmv
racha, toczycz aby szye yemy naszmyeyal albo
sroglyyye rzeki, krzyw bądzye a zasluzy ossądzcnye Rozm 266; Yam szye y tern narodzyl...,
abych syyadecztyo dal praydzyc, thoczysch bych
nayczal prawda ib. 784.
2. wprowadza zdanie przedmiotowe 'że, quod,
ut5 (?): Nyewynny yesztem ya te krwye tego
prawego czlowyeka, alye glosz wasz wolayączy
wylewa tą krew nyewynną. Wy wyedzczye,
toczusz wasz uczynek obyawyon bendze, yako
y teraz yest XV p. post. RozmPam 476. ~ Bohemizm.
Toczuż cf. Toczusz
Toczyć, Toczyć się fo rm y : praes. ind. 3. sg.
toczy BZ Gen 2, 11, ca 1470 MamLub 142,
De morte w. 370, XV ex. M PK JII 318; ~ part.
praes. act. adi. cf. Toczący; ~ inf. toczyć(i)
ca 1470 MamLub 30; toczyć 1420 TPaw VII
nr 1829, ca 1500 Erz 111; ~ fut. 3. sg. toczyć
będzie ca 1470 MamLub 69; ~ pract. 3. sg. m.
toczył BZ Jud 11, 18. 29. II Par 36, 10; - part.
praet. pass. i. pl. f. toczonymi 1461—7 Serm
415v.
Z n a czen ia : 1. fprzemieszczać, przesuwać ob
racając przedmiot okrągły wokół osi, aliąuid
volvere, rotare’: Esz pani Baranowa ne dala
kamenya toczicz we młyn 1420 TPaw VII
nr 1829.
2. (o płynie, de liąuore) 'wytaczać, spuszczać
z beczki, eximere de dolio : Ducillare, thoczycz,
proprie liquores ca 1500 Erz 111.
3. 'posuwać, rzucać nadając ruch obrotowy,
rotare : Thoczicz schią bandzie (war. lub.: to
czycz bądze) rotabitur (porro inimicorum tuorum anima rotabitur, quasi in impetu et circulo
fundae I Reg 25, 29) 1471 MamKal 69.
4. (o niciach, de flis ) 'skręcać razem, splatać,
contexere,%
. Toczyczy torqueri (inciditque bratteas aureas et extenuayit in fila, ut possent
torqueri cum priorum colorum subtemine
Ex 39, 3) ca 1470 MamLub 30.
5. 'rzeźbić, ryć, sculpere, incidere’: Omnes
parietes templi per circuitum sculpsit yariis
celaturis et torno przysstawal tabli<c)zamy maloyanimy, toczonimi (III Reg 6,29) 1461—7
Serm 415 v.
6. toczyć się 'obchodzić, poruszać się dookoła,
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circumire: Tak ostał (sc. Jepte) w Kades
a toczil syo (circuivit) na bok zemye edomskey
y zemye moabskey, y przyszedł ku wschodu
BZ Jud 11, 18; Ziawyl syo przeto nad Gepte
duch boszi y toczil syo około Galaad (circuiens Galaad) ib. 11, 29; Toczy szą girat
(gyrat, sc. sol, per meridiem et flectitur ad
aąuilonem Eccles 1, 6) ca 1470 MamLub 142;
~ cpłynąć dookoła, cir: umnavigare : Ymyo
pyrzwey rzece Phi zon, to gest gez to szo toczy
(circuit) około wszytkyey szemye Eyulat BZ
Gen 2, 11.
7. toczyć się (o czasie, de tempore) 'upływać,
mijać, biec, praeterire, effluere, transigi :
Gdisz syo *okrog roczni toczil [syo] (cumąue
anni circulus volveretur), posiał kroi... ti, gisz
gy (sc. Joachima) przywyedly BZ II Par 36, 10.
8. głowa komuś się w koło toczy 'ktoś doznaje
zawrotów głowy, aliąuis vertigine corripitur : Gło
wa my sza w kolo toczy De morte w. 370.
9. coś się toczy o kimś 'jest mowa o kimś,
tekst dotyczy kogoś, de aliąuem narratur, agitur*:
Tako tesz tensze Adam roszymye szyą in hodierno ewangelio przes tego krolyka, o ktoremsze szya toczy wszystka ewangelia XV ex.
MPKJ II 318.
Cf. Toczący, Odtoczyć, Otoczyć, Potoczyć,
Roztoczyć, Utoczyć, Wytoczyć, Zatoczyć,
Potaczać, Roztaczać, Zataczać
Toczydło 'urządzenie z kamieniami służącymi
do ostrzenia broni i narzędzi znajdujące się
w młynie, instrumentum cote instructum, in mola
positum : Debet sibi dare intromissionem in
totam suam partem molendinorum duorum
civilium cum folusch et cum toczydło 1491
AGZ XVIII 299.
Toć I. p a rty k u ła : 1. zwraca uwagę na na
stępującą po nim wypowiedź lub na jeden z jej
członów 'oto, en, ecce : Tocz ga vam dzysza
yelike yeszele sgauam Gn 2a; Rzece (sc. Saraj)
ku swemu mozu: Tocz (ecce) pan bog zatworzyl
moy szywot, abich nye rodzyla BZ Gen 16, 2,
sim. ib. 27, 42. 50, 5; Toczeni (ecce) poddał
w roko two króle gego BZ Jos 8, 1; Owa tocz
(ecce) gydze (sc. Achab) do wynnyce Nabotowye
B Z III Reg 21, 18, sim. ib. Is 48, 7. 49, 16;
Tam szam oczy moye glvndzv, tocz yusz trzy
szle dychy vydzv SkargaPłoc w. 74; Thocz thak
gest konyecz 1464 Wisi nr 783; Wsyczczy
kaplany dzyyovaly szyą temv nasylnye... a rzekacz: Tocz vass bog wschechmogaczy z nyebyoss nayyedzyl, yze vass takyem yyelebnym...
dzyeczyąthkyem yczyeschyl Rozm 13, sim. ib.
731; ~ a toć: A tocz (ecce enim Luc 2,10) ga
yam *szaprafdo yelike yeszele pouedam Gn 176b.

2. wzmacnia zaimek względny: Nye ynidzecze
do zemye, na nyosz toczem (super quam)
wznyosl roko swo BZ Num 14, 30.
II. spójnik: 1. wprowadza wyjaśnienie, ko
mentarz toć jest 'mianowicie, videłiceP: Iszecz
szo on na dw (leg. dwu) malu mastku gest bil
pomescil, tocz gest f gaslach a v sue maczerze
f ge svothem szyuocze Gn 4b; Gdis szo
sz naszim neprzygaczelem, tocz gest se sliim
duchem, chemy yalczycz, tedy vocz mamy szebe
(leg. z siebie) odzene sdrzucicz, tocz gest grzechy
Gn 173a; Svoty Potr malcy gest on bycz po
bodze pirsyim prelathem, tocz gest papeszem
Gn 177 b ; Swfoy (leg. zwój) na oblycze przyloszyl myły Iesus y wythyforzyl oblycze szwoye
naszwyąthsze, thocz iesth yczyeszenye duszne
ca 1500 PieśniWład 177; ~ Dzywne rzeczy
w mylosczy *bendocz poczyoly sszą medzy nąmą,
thocz gesth aby mnę ne zapomynala, barzoczem
thwey mylosczy poczonl prossycz ca 1428
PF I 480; ~ a toć: Ga vam o gednem d[z]arze
pouem, chocz gest nam dan, a thocz gest
swothy kresth Gn 171 b; Gestcy gy on byl
(sc. Kryst) svim nauothsiim skarbem daroual
bil, a tho choscy gest gy on byl mai,
a tocz gest gego mila matuchna była Gn
180 b; Absconditi, skryte, ad eąuisicionem,
a tocz dla szwkanya, errantis Ade 1456
ZabUPozn 87.
2. w zdaniu nadrzędnym służy jako odpowiednik
zdania pobocznego: a. czasowego 'wtedy, to,
tunc: Gdiszem s wamy przebival, tocyem bil
przes wolyo bożo (per voluntatem dei eram)
BZ Tob 12, 18; ~ b. warunkowego 'w takim
razie, to, quae cum ita sint, igitur : Movyl-ly
(sc. Jesus) kyedy, tocz roztropnye, krazna movą
(disertus et facundus) Rozm 142; Pytasly myą,
kako to mogłoby szye stacz, tocz ya tobye
povem ib. 499.
Togodla a. pełni funkcję zapowiednika zdania
przyczynowego 'dlatego, propterea : Preto ize ne
ymal (sc. ubogi krolewic)w sucm narodeny,gdebi
suo g<łowę podkłonił), togodla pred uolem
a pred osiem v yaslkah s<ię położył) Kśw cr 30;
~ a togodla: Bo deuicha Maria az pelusek
dobrih [...] ne ymala, a togodla gy ue zle
hustky ogar<nęła> Kśw cr 32; ~ b. togodla
iż wprowadza zdanie przyczynowe 'dlatego że,
ponieważ, propterea, ąuod, ąuia, cum : A togodla
i<ż boga nie chcą uź)rech,... preto prez (śle
pego) [...] dobre so znamonuio Kśw br 18.
~ Cf. Tegodla.
Toje bot. 1. matki boże toje 'tojeść pospolita,
Lysimachia \ulgaris L.9: Matky boże togę thamira 1472 Rost nr 1273.
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2. 'ciemiężyk bialokwiatowy, Vincetoxicum officinale Moench9: Togę vicetoxicum 1472 Rost
nr 1161.
3. modra toje 'orlik pospolity, Aąuilegia mlgaris L 3 : Modra togę benus celestis 1472 Rost
nr 1270.
Tojest bot. 'ciemiężyk białok wiatowy, Vincetoxicum officinale Moench9: Thoyesth fuga demonis ca 1500 Rost nr 5444.
Tojeść bot. 1. matki boże(j) tojeść, matki
boży tojeść 'tojeść pospolita, Lysimachia migarw L.5: Matki bosze togescz vincetoxicum medius ca 1465 Ttas/ nr 4629; Matki boszey togescz
vincetoxicum medius ib. nr 4630; Matky boże
togescz thamira 1472 ib. nr 1272; Mathki bozi
togescz thamira ib. nr 1274.
2. tojeść, biała tojeść fciemiężyk bialokwiatowy, Vincetoxicum officinale Moench’: *Togeyscz vincetoxicum 1437 Rost nr 2838; *Koyescz vintoxicum 1460 ib. nr 3757; Togescz
vicetoxicum 1472 ib. nr 1160, sim. XV ex.
GILek 68; ~ Byala *coyescz vintoxicum minus
1460 Rost nr 3759; Byala togescz vincetoxicum
minus ca 1465 ib. nr 4631.
3. modra tojeść *orlik pospolity, Aąuilegia
yulgaris L3: Modra *koyescz vintoxicum maius
1460 Rost nr 3758; Modra togescz vincetoxicum
maius ca 1465 ib. nr 4628; Modra togescz
benus celestis 1472 ib. nr 1269.
Tok *naczynie na płyny, beczka, vas ad
liąuida capienda aptum : Cupoa dicitur cvffa uel
tok potest dici Ort Cel 2; Cuppa kuffa, tok
OrtLel 233; Cuspa dicitur cussa (pro euffa)
vel tok OrtZab 528.
Tokarz 'ten kto wytacza okrągłe przedmioty
z drzewa, tornator : Villam nostram Dzuschicze... excepto tornatore, in Polonico tokar,,..
damus 1375 AGZ II 7; Ecclesiae in Pynsko...
Petrum fabrum al. rudnik, Hnath tokarz
dictum... dedimus (1445) Kod WUJ 208; Nomina
kmethonum: primus Petrus thokarsz 1459
TymWol 56; Veniens Michael... recognovit,
quia accepit marcam circa Iacobum tokarz
1461 StPPP XI 4; Jhan tokarzs 1477 Liblur
. nr 7706; Causa Johannis Russek cum Paulo
thocarsz 1496 KsRStWarsz nr 349, sim. ib.;
Veniens... Lenart et resignavit domum suam...,
que iacet in vicinatu Langacz ex una et tockars
ex altera 1498 ib. nr 417; Tornator thokarz,
torentor idem ca 1500 Erz 111.
Tolać cf. Otolać
Tolić cf. Tulić
Tołmacz cf. Tłumacz
Tołpa 'bryłka w jakie formowano sól warzoną
na Rusi, forma Ruthenica salis cocti : Cui
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ecclesiae et rectoribus ipsius... per decem
frusta al. tolep salis de quolibet curru onerato...
damus (1423) 1600 DokMp II 20; Nicolaus
confessus est se recipere occasione theolonci
a quolibet curru salis ccntum porciunculas al.
tholp 1443 AGZ XIV 112; - z fleksją łacińską:
Teloncum a curru salis per 150 tolpas et 1/2
grossum... donat (1424) XVI p. pr. Matr
IV 3 nr 582, sim. (1424) 1530 DokMp II 32,
(1427) 1546 ib. 81. - Rutenizm.
Tołstka 'chusta z grubego płótna, pars lintei
crassioris\* Viderunt, quod lohanncs Varysch...
spoliavit nebridam al. tolsthka, togam al.
czcchel in gayo... kmethonisse 1497 AGZ XV
340. ~ Rutenizm.
Tonąć formy: praes. ind. 3. sg. tonie XV
med. R XXV 155, XV ex. GIGn 54; 3. pi.
toną ca 1430 GIKazB II 17; ~ part. praes.
act. adi. ac. sg. f. tonącą 1466 R XXII 10; ~
inf. tonąć Rozm 351; ~ praet. 3. sg. m. tonął
ca 1470 MamLub 248; 3. pl. m. są tonęły Rozm
292; tonęli XV in. GIKazB II 104.
Z naczenie: 'pogrążać się, zanurzać się w wo
dzie, być w niebezpieczeństwie utraty życia
przez pogrążenie się w wodzie, in aąua mergere,
in aąua perire, mergi9: Mundus enim iste erat
tamquam marę periculosum et tamquam fluvius
rapidus, in quo omnes periclitabantur thonoli
XV in. GIKazB II 104; Sicut enim fluctum
invndacio profundorum nauem in dubio vacillantem, tonączą, impugnat, que in vndis
tranquillis et modicis nullum prorsus periculum
inventur 1466 R XXII 10; Periclitabatur topal
aut tonął (facta est tempestas magna in mar i
et navis periclitabatur conteri Jon 1,4) ca 1470
MamLub 248; Videmus enim, quod navis
periclitaiur thonye XV cx. GIGn 54; Thych
yyeorzow było dwa thyszyączow, który ssą
wschytky tonąly (qui sunt ibi mersi) Rozm
292; Svyąthy Pyotr... yako począł tonącz
(cum coepisset mergi Mat 14, 30), zavolal
rzekącz: Gospodnye, zbaw mye! ib. 351; ~
Sicut apis, que post colleccionem floris suffocatur
in fecibus mellis po sbyranyv my od u s quecza
tonye w modu XV med. R XXV 155; ~ prze
nośnie 'pogrążać się w grzechu, peccato mergi':
Propter illos ergo, qui desperatione periclitantur,
tono, proposuit indulgencie portum ca 1430
GIKazB II 17. ~ Cf. Potonąć, Stonąć, Utonąć,
Zatonąć.
Tonią, Toń form y: n.sg. tonią (T365) MMAe
X 381, 1368 KodWP III 314, 1437 Wisi
nr 228 s. 89, etc.; ~ g. sg. toniej (1439) 1532
KodWP V 605; ~ d. sg. toni (1439) 1532
KodWP V 606; ~ ac. sg. tonią 1416 Kościan
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nr 609; toń 1399 Leksz II nr 2442; ~ /. sg.
(na) toni 1406 Pyzdr nr 284, 1409 LubZiem
24; ~ n.pl. tonie 1397 Leksz II nr 1987, DILB
II 10; ~ g. pi. toń 1425 RtKon nr 441; ~ ac. p i
tonie 1417 Pozn nr 922, BZ Ex 7, 19, (1493)
1593 KodWil I 468; ~ i. p i toniami 1461
AGZ XI 458, 1462 AGZ XIII 390.
Znaczenia: 1. ' miejsce ciągnienia sieci na rzece
czy jeziorze, odcinek rzeki czy jeziora, na którym
łowi się ryby ciągnąc sieć, locus ubi in jłumine
vel lacu retia trahuntur, pars fluminis vel lacus,
ubi pisces retibus capiuntur : In Cissicza villa
eiusdem monasterii, cum suis pertinenciis,
yidelicet agris, pratis, rubetis et vna tractura
sagene in lacu vlg. toną (1365) M MAe X 381;
Potrko... unum spacium aque seu tractum
sagene maioris in fine lacus..., qui vlg. thona
dicitur,... cum fructibus universis, qui nunc
in dicta thona habentur,... vendidit 1368
KodWP III 314; Andreas... cognovit, quod
monasterio... nollet per amplius nocere in
4 tractibus vlg. thone in fluvio 1397 Leksz II
nr 1987; Tum debuit ICrzon monstrare cum
suo patre ton, zayasdy et granicies 1399 ib.
nr 2442; Jaco Jan lovil na tey toni gwałtem
1406 Pyzdr nr 284; Jako Jarognewssczy y gich
oczczecz wytrzimaly spokoyne tno thoną jęzora
Moscziska... trszy latha dobrowolne 1416
Kościan nr 609; Ysze Jan... y Hembrich...
dzeszincz ton Micorzinskego jaszora trimali
1425 RtKon nr 441; Tlionya tracmen 1437
Wisi nr 228 s. 89; Cum medietate piscaturarum
al. s tonąmi fluminis Saan 1461 AGZ XI 458;
Molendinum... cum piscacione et fundis al.
thonyami 1462 AGZ XIII 390; Mediam vero
(jc. partem lacus), in qua sunt duo stadia
aquae al. duae tonye, habet plebanus DILB II
10; Dedimus... lacum nostrum..., continentem
duos iactus sagenae vlg. tonie (1493) 1593
KodWil I 468; Jactus thonya vel tractum ca
1500 Erz 111; Thonya tractum ib.; ~ tonią
gonna, zgonna tonią 'jakieś tonie, może ta,
na której się zaczyna połów i ta, na której się
kończy, fluminis vel lacus partes ąuaedam tonie
\ocatae, fortasse, ubi piscatio incipit, et ea,
ubi finern capiP: (W tym kącie jeziora pro
boszczowi wolno założyć jaz, to jest) ab
immisione al. od thonyey gonny (tak jednakże,
aby jaz nie zawadzał) immissioni finali al.
zgonny thony (1439) 1532 KodWP V 6 0 5 -6 ; ~
wlec tonie 7owić ryby przez ciągnienie sieci
na toniach, capere pisces trahendo retia in eis
fluminis vel lacus partibus. quae tonie rocantur :
Yaco pan... Prussimsky wiek tonę na yeszerze Popowske Tonę moczą a gwałtem 1417 Pozn nr 922.

2. *głębina urodna, aqua alta : Wszczyogny
rokoo swoo... nad geszora y wszitky tonye
wodne (super... paludes et omnes lacus aquarum)
BZ Ex 7, 19; ~ (być) w złej toni 'być w niebez
pieczeństwie, in periculo versari : Quodcumque
Bernhardus, heres de Strina, conquestus fuisset
super Stanislaum, officialem, dicens, quia dicis
super me, ut essem in mało successu vlg. we
zley tony. Tandem dictus officialis respondit:
Arasti cum bobus regalibus..., propterque
paratus sum ad recepcionem coruli domini
procuratoris Lublinensis 1409 LubZiem 24.
Cf. Tama
Toń cf. Tonią
Topać f o r m y : praes. ind. 3. sg. to pa 1466
R XXII 13; ~ part. praes. act. adi. n. sg. m.
topający XV med. R XXIV 363; d. sg. m.
topającemu 1444 R XXIII 304; ac. sg. m.
topającego XV med. R XXIII 280; ~ inf. topać
ca 1500 Erz 111; ~ praet. 3. sg. m. topał
ca 1470 MamLub 248; 3.pl. m. topali Gn gl. 19 b.
Z naczenie: 'pogrążać się w wodzie, tonąć
wskutek rozbicia okrętu, aqua mergi, naufragio
perire’: Naute periclitarentur, topaly, in mari
Gn gl. 19b ; Portum, gl. accessum, preparare
nauta mundo naufrago przistanp prz:prauicz
*przeuoysnig topaianczemu (sola digna tu
fuisti ferre pretium saeculi atque portum
praeparare nauta mundo naufrago) 1444
R XXIII 304; In te confidentem raptum subito
non minus quoniam naufragum, gl. periclitantem in mari topayaczego, submisisses XV med.
ib. 280; Per quam (,sc. Mariam) naufragus,
gl. id est mergens topayączy, redimere potest
ad portum salutis XV med. R XXIV 363;
Amico {pro in ymo) naufragium faciens, naufragat, gl. naufragium patitur, id est topa,
ipsa fides 1466 R XXII 13; Periclitabatur
topal aut tonął (facta est tempestas magna in
mari et navis periclitabatur conteri Jon 1, 4) ca
1470 MamLub 248; Naufragari, id est naufra
gium pati thopacz ca 1500 Erz 111; ~ k śmierci
topać 'być w niebezpieczeństwie śmierci, in
periculo mortis \ersan : Periclitari k schmyerczy
thopa[yan]cz {war. lub.: k sm>erczy czągnącz;
cum parturiret Rachel, ob diflicultatem partus
periclitari coepit Gen 35, 17) 1471 MamKal
15.
Topanie 'rozbicie się okrętu grożące zatonię
ciem, naufragium : Naufragium thopanye (war.
kal.: thopyenye), quasi nauis fraccio (ter
virgis caesus sum, semel lapidatus sum, ter
naufragium feci II Cor 11, 25, SKJ I 66: *zlomyonye lodzey, M W gl. 65: lodzyey lamanye)
ca 1470 MamLub 284.
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(Topazjon) Topazyjon etopaz> kamień szla
chetny o żółtej lub zielonkawej barwie, topazius':
Przeto malował yesm zakon twoy nad złoto
y nad topazion (super aurum et topazion,
FI: y nad drogę kamene) Pul 118, 127, sim.
M W 40a; Vloszy yey svyate były rvsze albo
zolte a zvsczyaly szyą yako barwa tego kamyenya
toparony (pro topazyon, capilli quoque capitis
fuerunt subcitrini, velut aurum micantcs coloris
topazini) Rozm 22
Topazyjon cf. Topazjon
1. Topić (o wodzie) 'zalewać, zatapiać, in
aqua demergere': Rippas ipsi Msczischco et
Margaretha planas al. równe facere debent,
ne aqua de ripis efflucret et prata Jacussii
inundaret al. ne topyla 1404 StPPP II nr 1057.
~ Cf. Natopić, Podtopić, Potopić, Stopić, Za
topić, Zatapiać, Topać.
2. Topić form y: praes. ind. 3. sg. topi 1466
R XXII 27; - inf topić XV med. Zab 516; part.praet. pass. n. sg. neutr. topione ca 1500 Erz
111; g. sg. m. topionego (1457) 1840 WuttAcc 5.
Z n a c z e n ie :tprzez podgrzanie zamieniać ciało
stałe w płyn, liąuefacere': Cerum yarzączy... topycz XV med. Zab 516; Cera igne fluit, gl. ab igne
dissoluitur topy szą 1466 R XXII 27; ~ Omnes
carnifices tenebuntur solvere unum lapidem de
saevo fusoal. topionego (1457) 1840 WuttAcc 5;
Sagimen e^t pinguedo porcorum, sądlo albo
smalcz, thopyone sządlo, szmalcz ca 1500
Erz 111. ~ Cf. Roztopić, Stopić, Roztapiać,
Topnieć.
Topiel *rozlewisko wodne, jezioro, bagno,
lacus, palus : Vsque ad paludinem vlg. do topyeli
1426 Monlur V 45; ~ eniebezpieczna głębia
wodna, altitudo aquae periculosd: Thopyel
periculum (Jon 1, 4) 1471 Mam Kai 248.
Topielec *ten kto się topi, tu: rozbitek na
morzu, qui in aqua perit, koc loco: naufragus':
Sirena cantat suauiter, lit stupefactum nautam
naufragum, gl. periclitantem, submergentem
topelcza, deuoret 1436 R XXIII 277.
Topienica *polewka winna z chlebem, ius
\inosum cum pane': Topenicza glicis 1472
Rost nr 1041.
Topienie erozbicie się okrętu grożące zato
nięciem, naufragium : Naufragium thopyenye
(war. lub.: thopanye), quasi nauis fraccio
(ter virgis caesus sum, semel lapidatus sum,
ter naufragium feci II Cor 11, 25, SKJ I 66:
*zlomyonye lodzey, M W gl. 65: lodzyey
łamanye) 1471 MamKal 284.
Topnieć *przechodzić ze stanu stałego w ciekły,
liąuefieri : Thopnyecz liquescere ca 1500 Erz

Topola form y: n. sg. topola 1403 Piek VI
120, 1408 KodWP V 132, (1416) XV p. post.
DokMp V 171, etc. etc.; ~ g. sg. topole (1416)
XV p. post. DokMp V 171; topolej (1417)
XV p. post. DokMp V 178; ~ i. sg. topolą
1480 ZapWarsz nr 1507; ~ i. pl. topolami 1480
KodTyn 519.
Z n a czen ie: bot. etopola czarna, Populus nig ra L .': Thopola populus 1419 Rost nr 5167, sim.
ib. nr 5168; Topolya populus 1464 ib. nr 4891;
Topola populus ca 1465 ib. nr 4055, sim. 1472
ib. nr 12; Thopolya populus 1475 ib. nr 3107,
sim. ib. nr 3239, 1484 ib. nr 6256, ca 1500 ib.
nr 6257; Populus, topola, oculis... ualet XV
p. post. R LIII 68; Thopolya populus XV
GILek 41, sim. XV <?x. GIWp 78, ca 1500
Erz 111; ~ Rosman... demonstrauit vnam tiliam..., deinde vnam populum succissam, que to
pola vlg. appellatur 1403 Piek VI 120, sim. ib.;
In aqua inter arborem magnum populum
dictum topola, et borram 1408 KodWP V 132;
Incipiendo, ubi intrat Ocrzeya in Wysla, usque
ad arborem dictam thopola ad sinistram
partem a Wysla, Maczeyewskye do thopolye
(ib. 178: do thopoley), a Cochowskye, ad
dextram eciam ad thopola, a thopola... ad
sinistram partem campus... ad *Maczeowske
pertinet (1416) XV p. post. DokMp V 171,
sim. (1417) XV p. post. ib. 178; Topola populus
(ardua nudato descendit populus Haemo) XV
p. pr. R XVI 345, sim. 1466 R XXII 28, 1475
AGZ XIX 535; Yakosz thy myal sze mna
posadzycz yednacze... poth thopolą na gymyenyv
na Rokythkach 1480 ZapWarsz nr 1507; ~
Sub duabus arboribus tiliis al. topolami 1480
KodTyn 519.
Topolina bot. 'topola czarna, Populus nigra L .':
Yakom ya na thym yednanyv szyedzal poth
thopolyna w pyathek orzeth Svyatha Troycza
1480 ZapWarsz nr 1507. ~ Może błąd za
miast thopolya?
Topolni *z topolą związany, topolowy, ad
populum pertinens, populeus : Ad recuperendum
loquelam yngatur mentum aliter pollatum
obmutescentis populeon pankowye topolnye
XV ex. GILek 69, sim. ib. 71.
Topolowy 'z topolą związany, ad populum
pertinens': Pąkowye topoloue XV med. Zab
516.
Toporowe *oplata uiszczana przez żupnika
w kopalniach solnych wielickich bachmistrzowi,
pecunia, quam salinarum Vielicensium praefectus
barkmagistro, qui vocabatur9 sohere debebat':
Hanconi... racione sui magisterii in zuppis
nostris Wieliciensibus... ąuibuslibet ąuatuor

111.
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temporibus tres marcas pecunie communis
iure bipennali ipsum barkmagistrum concernentes al. thoporowe... damus (1365) 1498 M MAe
X 192; Sallaria toporowe castellani pallatini
Cracoviensis 1421 Ciołek II 124, sim. (1407)
XV DokMp V 67; In zuppa Vielicensi ąuattuor
marcas census annualis dicti bipennales vlg.
toporowe (1443) 1779 DokMp III 75, sim.
(1444) 1779 ib. 112.
Toporzec *mniejszy topór, toporek, securis mi
nor, securicula : Thomek... contumax in termino
primo contra Swentopelcam... pro IV-or puluinariis et pro toporzecz 1423 ArchTerCrac
CXCV 163, 32.
Toporzysko 'rękojeść topora, siekiery, manubrium securis*: Ktosz by zabił blisnego swego
nye chczo..., ale szedw s nim do łasza...
a w drzewnem robanyv spadnocz szekira
s toporziska (ferrumąue lapsum de mannbrio)
raniłaby przyaczcla gego BZ Deut 19, 5;
Manubrium a manus... thoporzyszko XV
ex. PF V 27; Thoporzysko ca 1500 GIGn
85; — Toporzysko stilatum 1472 Rost nr 953; ~
(zapewne nazwa własna znaku granicznego,
fortasse nomen proprium termini): Micko...
et... Nicolaus... recognouerunt inter willas
fecisse granicies seu signa... a signo dieto
thoporyseko, przelasecz, quod currit a pratis
maiori Wrzecze... et ad sinistram Sysczicze
a signo thoporziseko ad signum sady kierz
XIV ejc. M MAe X 380.
Topór 'narzędzie tnące osadzone na drewnia
nej rękojeści, służące do ścinania, rąbania
bądź obrabiania drzewa, używane też jako
broń, securis’: Csom vczinil Chrczonowi, tom
yczinil za yego poczotkem, kedi na mo toporem
kinol 1402 KsMaz I nr 234; Iaco swadczimi,
isz Stachna ne vcradl sekiri, topora i gynich
rzeczi 1402 Pyzdr nr 178; Czsom vczinil Barthlomeyowi, tho za gego poczanthkem, kedi
mi psal i thopora na myo dobił 1428 ZapWarsz
nr 2906; Czom zabyl Janove (leg. Janowię),
tho za gyego poczathkyem, kedi... na mya
thopora pothnoszl 1450 RafPocz 26, sim.
1468 ZapWarsz nr 3097; Pila, corda et thopor
in molendino manere debent 1494 AGZ XV
320; ~ w opisie herbu: In cera viridi arma
figurae bipennis al. thopor (1450) DokMp
III 344; Arma baronum regni Polonie: topor
seu bipennis alba in campo rubeo XV p. post.
DlKlejn 57.
Torbit cf. Turbit
Torhon cf. Tarhun
Torłop 'wyprawiona skóra zwierzęca z wiosem, futro, błam futrzany, pellis ferina perfecta :

<G)dy kto nagany abo narzecze skazanye
pana cracowskyego, tedy kocz abo torlop
gronostayowy (pelles emerlinas, Sul 50: lvpyeze
gronostayowe, to gest take koszvchi) ma gemv
dacz, ale panv sandomyrskyemv abo lubelskyemv
torlop z lasycz (pelles mustellinas)..., sądzam
krakowskym y sandomyrskym torlop kvny (pel
les mardurinas),... kaszdenw pysarzowy zyemskyemv torlop łysy (pelles vulpinas) Dział 42,
sim. ib. 51; Sadzam panyskym, acz syą wywiodą
o naganyenye, kocz abo torlop barany (pelles
agninae) przepadnye ib. 51; Odeyma mv
torlop kvny, a nye vyem, gdze szya okuny
De morte w. 473; Pellicium al. thorlop cum
latis manicis rasum 1471 RachKról 100; Pellicium
de pellibus variorum al. popyeliczy thorlop
rasum ib.; Pellicium byelisnowy al. thorlop
rasum ib.; Pellicium de sobellis a domina
regina al. thorlop rasum ib., sim. ib. 102;
Pellicium de amigalibus al. thorl<(o)p rasum
ib. 101; Pellicium amigolorum al. thorlop
gronostayowi dedi ib. 102; Pro receptione
szubę et duos torlopy de marduribus 1475
StPPP II nr 4135; Collarium kvną v thorlopą
vel darmolegą vel kvny darmoleg ca 1500
Erz 111 . ^ Rutenizm.
Torzyca bot. 1. 'śnieć kamienna, także cho
roba kłosów zboża wywołana przez ten grzyb,
zapewne też choroba zbóż wywołana przez
grzyb zwany rdzą źdźbło wą, Ustilago carbo Tul.,
etiam morbus aristarum hoc fungo ejfectus,
fortasse etiam morbus frumenti Puccinia graminis
ejfectus?\ Torzycza aurugo 1472 Rost nr 1731;
Torzyca arigena ib. nr 1865.
2. 'kanianka Inowa, Cuscuta epilinum Weihe':
Cuscuta, podagra lini torzica 1472 Rost nr
1091.
Torzyćf ?) 'rozkładać się, gnić, ropieć, psuć
się, dissohi,putrescere,pus ejfundi, corrumpi (?):
Sentina proprie dicitur aliąua res acuta vel
aliąua spinositas arboris infixa pedi, tunc
dicitur sentina a sencio, quia sentitur in pede
vlg. tory XV p. pr. StPPP X nr 48. ~ Możliwa
też lekcja tarn.
Tot (?) 'oto, ecce, en (?): Tot tobye Machu,
bratrze myły XV in. PulKras 39.
Towar fo rm y : g. sg. towaru 1440 AGZ XII
79; ~ ac. sg. towar 1442 Monlur III 96, 1443
AGZ XIV 115, 1449 Monlur III 176; - i. sg.
towarem 1444 AGZ XII 127, 1447 Monlur
III 156, 1479 KodPol IV 163, etc.
Z naczenie: 'rzeczy ruchome przeznaczone do
kupna, sprzedaży, wymiany, ea, quae \eneunt
emunturąue : Recognouit predictus Bogdan...,
quia tenetur predicto Andree... XXX sexagenas
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cum quinque sexagenis cum cera... et residuum
towar 1442 Monlur III 96; Cristoforus recepit
eis (sc. Armenis) mercancias al. thowar ipsorum
1443 AGZ XIV 115; A Petro... quingentos
florenos cum XXX-a florenis acceptaui et
percepi affectiue cum mercanciis vlg. thowarem
1447 Monlur III 156; Andreas... quasdam
mercancias vlg. thowar emit 1449 ib. 176;
In mercibus al. thowarem 1479 GórsJaz 286,
sini. 1479 KocJPol IV 163; Petrus... proposuit
super providum Zyeyn al. Zyenko... pro eo,
quia ipse cum suis mercibus al. thowarem
yidelicet tritico alia via equitavit quam via
regali 1493 AGZ XV 307; Pilnosczom doglendacz chczemy, sze wselky thowar... po latwem,
rownem, *sprawietlywem targu przedano, myerzono, ważono XV p. post. WilkKrak 47; ~
Obligatus est statuere pecora, pecudes et
alia quamplura vlg. thowaru pro viginti marcis
1440 AGZ XII 79; Quod non paratis pecuniis
solvere tibi solvere non habeo, sed peccoribus
al. touarem 1444 ib. 127; ~ 'majątek ruchomy
wraz ze służbą, bona, quae moveri possunt,
etiamcum famulis : Habebuntconservacionem...
cum omni ipsorum thesauro et cum omnibus
ipsorum bonis et cum omnibus, quecunque
habebunt, et cum servitoribus ipsorum al.
s towarem venire in nostram terram, et venire
et mancre (1485) MMAe XIV 334.
1. Towarzyski fbędący w związku z towarzyszami-czeladnikami, wchodzący w zakres ich
obowiązków i uprawnień, ad socios, opificum
discipulos pertinens, ad eorum officia et iura
spectans : Kthore odzyenye nyczowacz abo
phuthrcm podsycz, albo thesz cza.mleth kv opravyenyv byłoby przinyesyono albo yedwabne rzeczi, tho nye yesth thowarziskie (^c. dzieło), alye
mystrzowskie 1491 RKJŁ VII 57; Kthoresz
tho vyny do pvski thowarziskiey połowicza
ma bicz dano ib. 58; ~ ociec towarzyski
*zwierzchnik towarzyszy-czeladników, praefectus
sociis, opificum discipulis*: Kthorąsz pvske
oczyecz thowarzysky nye ma yem vydacz,
alyszby przyszwolyenye mysth(rz)owskye było
1491 RKJŁ VII 57.
2. Towarzyski *przyjacielsko, poufale, arnice,
familiariter : In hac igitur cena Xc assumpsit
personam amici... Personam quidem amici
assumpsit, quod tam amicabilliter et familiariter,
id est thowarziszki, cum eis (sc. discipulis)
comedere voluit XV in. GIKazB II 103.
Towarzyskość *wspólne przebywanie, współ
życie z kimś, actus commorandi cum aliąuo,
convivendi’: Nam thesz grzesznym szlugam
thwoym... thowarzyszkosc (Msza III. VIII:

towariszstwo, VI. XIV: thowarzystwo, IV:
thovarzyschthwa, XII: poszpolythnocz) dacz
raczy sz thwoymy szwąthy(mi) *oposztholy
(nobis... societatem donare digneris cum luis
sanctis apostolis) XV p. post. Msza VII s. 64.
Towarzystwo fo rm y : n. sg. towarzystwo ca
1428 PF I 492. 494, Rozm 118; - g. sg. towa
rzystwa Kśw av 16, 1426 Msza IV s. 315, BZ
Ex 34, 29, etc.; ~ ac. sg. towarzystwo Kśw
av 15, 1413—4 Msza I s. 263, sim. III. IV.
VI—VIII. XIV, 1425 ArchTerCrac CXCV 332,
12, etc.; ~ i. sg. towarzystwem XV p. pr.
SKJ I 311, XV med. SKJ V 282, BZ Gen 50,
14, Rozm 90; ~ /. sg. (w) towarzystwie XV
med. SKJ I 66, BZ Gen 33, 12, 1470 ZapMaz
71, etc.
Z naczenia: 1. ' wspólne z kimś przebywanie,
możność takiego przebywania, uczestniczenie
z kimś we wspólnym działaniu, cum aliąuo
commorandi actus, comictus, facultas commo
randi cum aliąuo, cum aliąuo alicui rei interesse
(sensu subst.f: Dany (są święci anjcli w towa)ristuo uecncgo croleuana..., izbihom gih touaristua... (dostąpili) Kśw av 15—16; Naam tesz
grzesznim slugam twym... *towariszstwo (Msza
VI. XIV: thowarzystwo, IV: thovarzyschthwa,
VII: thowarzyszkosc, XII: poszpolythnocz)
dacz raczy ss twoymy swotimi apostoli...
y swystkimi (leg. z szwystkimi 'wszystkimi’)
swotimi twimi, w gychsze nas towariszstwo
(Msza I. IV. VI—VIII. XIV: thowarzystwo,
XII: poszpolnoscz)... przipusczy (nobis... socie
tatem donare digneris cum... omnibus sanctis
tuis, intra quorum nos consortium... admitte)
1424 Msza III s. 62—3, sim. VIII; Thowarzystwo
coriuic(c)io ca 1428 PF I 492; Gdisz szedł
Moyszesz s góry Synay..., nye wyedzal, ysze
rogate bilo liczę gego s towarzysztwa rzeczy
boszey (ex consortio sermonis domini) BZ
Ex 34, 29; Socialis federis, gl. amicabilis societatis vczwyrdzone(g)o *dowarzystwa, stabilitas
adaugescit 1466 R XXII 10; Thowarzistwo
contubernium (generositatem illius glorificat
contubernium habens dei Sap 8, 3) 1471 MamKai 153; Mączenyczy wszythezi z gych (sc.
Jana Chrzciciela i dwu Jakubów) sye thowarzisthwa raduyą M W 94a; Sciebat enim,
quod ex consorcio, s towarzystwa, fratrum
existencium secum in pena, cruciatus non
minueretur, sed magis augeretur XV p. post.
GIDom 70; Czugyesz szye, yzesz szye vpyl....
szhukay usznącz lepyey nyzly thowarzysthwa
(quaere somnum antequam colloquium) XV
p. post. R I s. XLV; Przyaczyelyv..., ktoremvm
szye v tovarzyzstwo podał..., naczesz przyschedl ?
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Rozm 617; ~ być z kimś w towarzystwie
*przebywać razem z kimś, cum aliąuo esse:
Podzmi pospołu a bodo ss toboo w towarzysztwye (ero socius itineris tui) BZ Gen 33, 12;
Yako Jan nye szbyl... Mathiam Kołaczka
badacz sz nym w t ho warzy szthwye y na gego
vosze sz nym szyedzacz 1470 ZapMaz 71; Jakom
ya s thobą jadącz do Lythphwy, badacz w yenem
thowarzisthwye, nye vkradlem kabathą 1472
ZapWarsz nr 3079; ~ być w towarzystwie
czegoś 'być zwolennikiem czegoś, wyznawcą,
alicui rei favere, aliąuid profiteri : Boczyem
tho yest prawdzyya a vyerna vyara, a kto
nye yesth w yey thovarzysthvye (absąue cuius
consorcio), nye bądzye wdzyączny any w lasscze
przed oblicznosczyą... boga 1484 Reg 705; ~
mieć kogoś, z kimś towarzystwo 'przebywać
razem z kimś, o/ra aliąuo esse : O, iakiesczie
to towarzistwo myeli roszkoszne z oną panno
laskawo! M W 50a; Tego vymy, yzecz yest
pravy czarnokxyasnyk y czarovnyk, złych
duchov ma tovarzysthwo Rozm 798; ~ *udział
w wyprawie wojennej, expeditioni bellicae interesse (sensusubst.y: Zawisus Niger... contumax
in termino primo contra Czarnotham... pro
thowarzisthwo valoris XXX-ta marcis 1425
ArchTerCrac CXCV 332, 12.
2. cgrupa osób przebywająca z kimś w tym
samym miejscu, w takiej samej sytuacji, ucze
stnicząca razem w jakimś działaniu, qui cum
aliąuo eodem loco commorantur, ąui eodem
fortuna utuntur, ąui alicui rei intersunt*: *Thawarzistwa coetaneos ca 1428 P i7 I 492; Thowarzysthwo comitiua /&. 494; Vpadaiancze
touarzischtwo ruentes complices (ligatus es,
ut solveres mundi ruentis complices per probra
tergens crimina, quae mundus auxit plurima)
1444 R XXIII 305; Reuersusąue est ad virum
dei cum vniuerso comitatu, thowarzystwem,
suo (IV Reg 5, 15) XV p. pr. SKJ I 311, sim.
XV med. SKJ V 282; W *falszywen towarzystwye (sc. byłem) in falsis fratribus (II Cor
11, 26) XV med. SKJ I 66; Rozdzely ge w to
warzystwo (pro rozdzelyw towarzystwo, divisis
sociis) y uderzy na nye (sc. nieprzyjacioły)
w noczi, y sbyge ge B Z Gen 14, 15; Wroczyl
sze gest Iosef do Egipta s braczyo swo a se
wszym towarzysztwem (cum fratribus suis
et omni comitatu) ib. 50, 14; De secta s towa
rzystwa uel *dzyrszenye (nam de secta hac
notum est nobis, quia ubique ei contradicitur Act 28, 22) ca 1470 MamLub 304;
In comitatu w thovarzistwye, w thlusczey
(existimantes autem illum, sc. Iesum, esse in
comitatu Luc 2, 44) 1471 MamKal 271; K temv

drzew (leg. drzewu) kyedy przyschedl myły
Iesus y poschedl mymo ye svoyem (leg. z swojem) tovarzystvem (cum comitatu suo) Rozm
90; Tako to szvyąte zebranye a mylę tovarzystvo (sanctum hoc Collegium, sc. Iesus,
Maria et Iosephus) szło po drodze ib. 118; ~
(być) w czyimś towarzystwie enależeć do czy
jegoś otoczenia, orszaku, comitem alicuius esse9:
W thowarzistwye in comitatu (cum iuvenibus
tractare coepit, qui... erant in comitatu illius
II Par 10, 8) 1471 MamKal 96; ~ podług
towarzystwa *gromadami, dzieląc się na gro
mady, catermtim : Podług towarzyszstwą secundum contuberniam (praecepit illis, ut accumbere
facerent omnes secundum contubernia super
viride faenum Marc 6, 39) ca 1470 MamLub
268.
3. w błędnym tłumaczeniu tekstu łacińskiego:
Towarzystwo torques (in die illa auferet dominus
ornamentum calceamentorum et lunulas, et
torques, et monilia Is 3, 19) ca 1470 MamLub
182.
Towarzysz fo r m y : n. sg. towarzysz Sul 51,
XV med. GIWroc 105r, OrtMac 45, etc. etc.; ~
g. sg. towarzysza Sul 12, OrtMac 59, OrtOssol
48, 4, Rozm 703; ~ d. sg. towarzyszu 1403
HubeZb 103; towarzyszewi 1391 Pozn nr 254,
1430 ib. nr 1359, ca 1470 MamLub 249; towa
rzyszowi BZ III Reg 20, 35, OrtMac 60,
OrtOssol 49, 1, 1491 RKJŁ VII 58; - ac. sg.
towarzysza 1407 Kai nr 212, 1407 Kościan
nr 354, 1422 ib. nr 948, etc.; ~ v. sg. towarzyszu
1447 R XXII 55; ~ i. sg. towarzyszem 1451
Kai nr 352, 1427 Kościan nr 1187, Sul 1,1
etc.; ~ n. du. towarzysza OrtMac 59; ~ n. pl.
towarzysze 1423 Kościan nr 1004, Sul 41,
XV med. SKJ V 261, etc.; ~ g. pl. towarzyszew
1428 Kościan nr 1342; towarzyszów 1410
Kai nr 307, 1491 RKJŁ VII 57, Pul 44, 9, Rozm
764; towarzyszy XV med. SKJ V 261; ~ d. pl.
towarzyszem 1402 Kościan nr 191, 1471 MamKal
249; towarzyszom 1393 Pozn nr 147, ca 1470
MamLub 216, 1491 RKJŁ VII 56, etc.; ~ ac.pl.
towarzysze FI 44, 9, Sul 19, BZ Jos 8, 10,
etc.; towarzyszów ca 1500 GIGn 60; ~ v. pl.
towarzysze Rozm 743; ~ i. pl. towarzyszmi
ca 1428 PF I 483, OrtMac 35, OrtOssol 34, 1,
etc.
Z n a c z e n ie : fen kto z kim przebywa w jednym
miejscu a. sytuacji, uczestnik wspólnej pracy,
akcji czy zabawy, ąui cum aliąuo eodem loco
commoratur, socius cuiusdam negotii vel ludi :
Pomazał cze bog... oleiem wesela nad towarzisze twe (prae consortibus tuis, Pul: ze wszech
towarzyszów twoych) FI 44, 9; Py pywo a ya
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s tobą, myli thowarzischu 1447 R XXII 55;
Sąszedzy mayo slodzeya posczygacz swego
sząszada alybo thowarzysza (ipsorum consodalis) Sul 12; Gdi ktho przyganya skazanyv
sandzynv, sandza przes swe thowarzysze
(per suas collegas) szą oczysczi Sul 19; Tho
warzysze (consortes) tego tho obwynyonego
s mązoboystwa y sz ran przes dobre...
swyathky mayą szą wywyescz Sul 41; Andrzey
wysznal szą gest Mykolaya bicz vranycz, alye
rzeknącz, ysz tho vczynil nye chczącz w gygrze
a weseląncz szą yako thowarzysz sz thowarzyszem (tamquam socius et amicus cum amico,
Dział 43: yako przyaczel s przyaczclem) Sul
51; Tunc ąuidam coetaneus, towarzysz, suus
satis nobilis tres filias suas propter inopiam
prostituere voluit XV med. GIWroc 105 r;
lam estis nostri consortes, thowarzysche, et
participes, vcząsthkowye, nostre glorie et ergo
gaudens de consociis, s towarzyschy, stetit
(sc. angelus) iuxta illos (sc. pastores) XV mcd.
SKJ V 261; Tycz soo nastroge stanowe...,
które Beseleel... boszym... przykazanym wipelnyl przyyow k sobye towarzysza Oolyaba
(iuncto sibi socio Ooliab) BZ Ex 38, 23; Tedi
geden mosz... rzecze ku swemu towarziszowy
(ad socium suum) słowem boszim BZ III Reg
20, 35; Sizennes, podkrole Koeles,... y towarzisze gego (sodales) BZ II Esdr 7, 1; Ten
szdrowy *thowarysz wszal szobye raczcze...,
kthorych byl prószył k themv, aby sz nym
poszły k loszv tego *towąryszą (OrtMac 59:
thowarzysza), onego gego nyemocznego OrtOssol 48, 4, sim. Ort Mac 59; Czokoly ten
vmarly szwych rzeczy... dal swemv towarzyszowy (socio) za szywotą szwego w raczę...,
tho gemv ma zostacz Ort Ossol 49, 1, sim.
Ort Mac 60; Ya s towarzishmy mimy, slowye
Michałem hy Mykolayem 1456 ZapWarsz
nr 1001; Ten to... rzecze: Pan my kazał tho
vczinycz abo towarzysch (ipse dominum suum
vel socium nominaverit, Sul 66: pana swego
abo towarzysza pomyeny) Dział 52; Towarzysch
collega (filius hominis cum collega suo Job
16, 22) ca 1470 MamLub 121, sim. ib. 237;
K towarzyssewy (war. kal.: k thowarzischem)
ad collegam (dixit vir ad collegam suum Jon
1, 7) ib. 249; Nycz nye cupvy s thowarzysszem
mocznyeyszym czyebye (nihil emas in consortem
potentioris) XV p. post. R I s. XLV; Skazały
tovarzyszom (sociis Luc 5, 7),... yszby przyszły
EwZam 306; Boczyem zvmyenye ogarnąlo go
(sc. Szymona)... a thakyesz Iakvba y Yana...,
chtorzy były tovarzysze Szymvnovy (socii Simonis Luc 5, 10) ib.; Lucas fuit comes, *thova-

szysz, peregrinacionis mee XV ex. RRp XXIV
374; Complcx est socius in mało consentiens
thovąrzysch ca 1500 Erz 111; Qui habet multos
amicos in curia regis et familiares tovarzyssof
znanyh spraszacz ca 1500 GIGn 60; Tenczy
yest... mąz moy y moy tovarzysch (maritus
et sodalis), tenczy yest stroz y tovarzysch
malzenystva mego (custos atąue socius et
consors coniugalis) Rozm 25, sim. ib. 24. 37;
Bo yvsch bąda napelnyony nąsche kory, ktoresch
straczyl Luciper z yego tovarzyschmy ib. 51;
Kazał svem tovarzyschom, aby vczynyly takyesch
(ut singuli sic facerent sociis mandavit) ib.
136; Czlovyeka, ktoregosz nam dal toyarzyscha
kv mace (homincm, quem socium supplicii
dedisti), tego nynye gyaltcm chczcsch odyącz
ib. 218; Bychmy były v ty dny, kyedy były
naschy oczsovye, nye bylybychmy ym tovarzysche kv yylanyy kryye proroczkyey (socii
eorum in sanguine prophctarum Mat 23, 30)
ib. 462; Nye zazegay szye ognyem lakomstya,
bo
konyecznye
bądzyesch tovarzyschem
Iudascha ib. 515; Przyyyedly ssą Iesucrista
do Cayffasza v vyetnyczą, czvsz słudzy od
Annasza, skladnyka y toyarzysa, y syyokra
Cayffasovego ib. 703; Panovye y kxyazątha,
tovarzysche moy myły! ib. 743; Vzyąly...
trzydzyesczy pyenyądzy *szybrnych myta zakupyonego, czysch od Iudascha y od yego toyarzyszoy ib. 764; ~ (o ławnikach sądu, de
scabinis): (Per) consodales, id est skabines
przez towarzysche, braczą przysyasznyky OrtCel
3; Czy (sc. radźcy) wstąpyly y szebraly szye
szwy my (leg. z swymi) towarzyszmy (cum...
consodalibus) na wyethnyczą OrtOssol 34,1, sim.
Ort Mac 35; Myły panowye, prószymy wasz,
abysczye naszego thowarzyszą y nasz (sc.
przysiężnikow) zostawyly podle prawą OrtOssol
39, 4, sim. Ort Mac 44; Gyestly tych przyszasznykow trzy albo wyaczey, tedy mogą ony
dobrze na prawye szyedzyecz... a nye trzebą
gym tego my(e)szkacz, przetho acz thowarzysz
szyedzy w yączthwye OrtOssol 40, 1, sim.
OrtMac 45; ~ (o czeladnikach cechowych, de
opificum discipulis): Quando famulus al. thowarzyszch laborem eorum artificii al. haythwgye
et pro isto fuerit aliqua pena inventa 1472
AGZ VI 156; Iakosz tho thowarzisze rzemyesla
*craweyczkiego... proszily mystrzow swoich...,
aby yem mystrzowye racziliby... dopvsczicz,
aby yem ych rzemyesla thowarzissom pvske
zyczicz 1491 RKJŁ VII 56; My thowarzisse
obwyenzyyemy szie, gdy czasz pewny przydzye,
thedj pvske mamy w rencze mystrzom swoym
dacz ib. 57; Kaszdi mystrz, gdy ydzie kv zalo-
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msse, thedj ma sswemv thowarzissovi opowyedziecz, aby ss nyem do zalomssy ssedl, a yesliby
nye opowyedzial, thedi ma ssam vyne thowarzissom czterzi ąuartnykj dacz ib. 58; ~
Dwa thowarzysza albo zaky vczona (duo
scolares) przy dworze darował yeden drugyego sz dobrey wolyey Ort Mac 59; ~
*podwładny, pomocnik, współsprawca, qui alicui
paret, aliąuem adiuvat, qui alicui rei gerendae
interesf : Jaco to czso cantorovemu thouarzisseui
pobrano rzeczi, tich Potrassz *vziteka ne ma
1391 Pozn nr 254; Jaco Voczech vzol Wocze<chowi> y gego towarziszom 15 grziuen butinku
1393 ib. nr 147; Iaco mir *wisszelt Boblosowy
y iego thowarzisszem, taco gich Stóg ne chował
1402 Kościan nr 191; Spithek pirwey Janowi
(pro Janowu) towarzisszu rano dal 1403 HubeZb
103; Yacosm ia do Jana sial towarzisa podług
stare smowi 1407 Kai nr 212, sim. 1407 Kościan
nr 354; Jaco Jaranth posiał do pana Jurcowa
mlina dzesancz towarziszow gwałtem y wszali
mu weprze 1410 Kai nr 307; Jacosmi przi
tern bili, gdi pan Filip przikazal dacz Micha
łowi pyenondze..., [czjczszosz ronczil za pana
Thomka Filip y swim {leg. z swym) towarzissem s Yanern 1411 Kai nr 352; Jaco Gywan
wsczągnąl Pyotrassa, Boyanowskego towarzyssa, a on w ty czassy ssypye y byerze owess
na woss 1422 Kościan nr 948; Jaco czsso moy
towarzisse wzoli coyn a achtel pywa, to wząli,
yze przecradzono czlo, a nye czlono 1423 ib.
nr 1004; Ize Maczek Brodniczsky nye wząl
konya pot towarzyssem panye Katharzini gwał
tem, ale gy Wanczincz Tarnowsky dal gemv
za dług 1427 ib. nr 1187; Yssz Pyotrasz Golsky
Langnowa any gego towarzyssew w ląnczskem
lessze nye przechowawal 1428 ib. nr 1342;
Jo(hannes)... proposuit,... quod tu cum tuis
complicibus, thowarzyssmi,... sibi in bonis suis
dampna irrecuperabilia pałam clam intuleris
ca 1428 PF I 483; Jsze Jaroni sz *Otorowo
nye zaplaczil dzewyaczi werduncow m[y]emu
towarzischewi Vischacowi 1430 Pozn nr 1359;
To warzy ssom comittibus (iuravit eis Godolias...
et comitibus eorum dicens Jer 40, 9) ca 1470
MamLub 216; ~ (o pieszych żołnierzach towa
rzyszących konnym rycerzom, de peditibus,
qui eąuites comitantur): Woczyech sz Pyaszkv
w kopynyczey szbroy bez barthv. Item thowarzysz yego Myklasch pawesznyk 1497 GórsPiech
208; Pyotr s Pylszna <w> zupelney kopynyczey
sbroy... Item łan Koszyel, pawesznyk, sz
lubelszkye szyemye, thowarzysch yego ib.
Towarzyszka fo rm y : ac. sg. towarzyszkę
BZ Gen 3, 12, ca 1470 MamLub 153, Rozm

56; ~ g. pi. towarzyszek Rozm 18. 39; ~ ac. p l
towarzyszki Rozm 17; ~ i. pl. towarzyszkami
BZ Jud 11, 37. 38, Rozm 18. 40.
Z naczenie: ' współuczestniczka życia, pracy,
zabawy, przyjaciółka, żona, socia vitae, negotii,
ludi, amica9 uxor : Zona, yoszesz my dal towa
rzyszko (quam dedisti mihi sociam), dala my
owocza s drzewa y sznyadlezm BZ Gen 3, 12;
Przepuscz my, acz dwa myesyocza *chodzo
po górach placzocz dzewstwa mego s swimy
towarziszkamy (cum sodalibus meis) BZ Jud
11, 37, sim. ib. 11, 38; Czczyenye o tern, yze
dzyevycza Marya przeschła była wschystkye
towarzyschky... obyczaymy (excellebat omnes
socias suas virtutibus) Rozm 17; Yako szyą
lylya *zvsty nad ynne kvyeczye, tako szyą
zvsczyla dzyeyycza Marya myedzy svemy wschytkyemy tovarzyskamy (sic inter omnes yirgines
Mariae laus nitescit) ib. 18; Wschech szyych
tovarzyschek czynylą szyą {sc. Maryja) nyschą
(omnibus sodalibus se interiorem reputabat) ib.,
sim. ib. 39; Stało szyą yednego dnya, yze
dzyeyycza Marya sla z Nazareth svoymy {leg.
z swoimi) tovarzyskamy (ipsam sequebatur
yirginum societas) ib. 40; Iozeffye..., nye
lyekay szye wzyącz swą oblubyenczą toyarzyschką swa (accipe pro socia sanctaque tenere)
ib. 56; ~ Towarzyską asistricem (deus..., da
mihi sedium tuarum assistricem sapientiam Sap
9, 4) ca 1470 MamLub 153.
Towarzyszny
'wspólnie z innymi biorący
w czymś udział, qui cum aliis alicui rei interesf:
In opere consors {sc. sancta Trinitas) ylg.
thowarziszna ca 1420 R XXIV 85; Czy ystny
(sc. Saducei) barzo szkrzątny były any myeby
{pro myedzy) sobą tovarzysn[n]y (hi severi
nimis erant nec etiam inter se sociale) Rozm
181.
Towarzyszyć cf. Przytowarzyszyć
Toż 1. nawiązuje do zdania poprzedniego in
formując, że w zdaniu tym podany jest termin
post quem dla czynności zdania następującego
'dopiero wówczas, wtedy to, tum demum, illo
ipso tempore: A gescze taky nye mosze od
pana gydz, alysz myasto syebie tako bogatego
posadzy, rolyą osyawszy oszymyną y yarzyną,
polyą wszytky wykopawszy, tosz (tunc, Sul
61: thv vyącz dopyro) wolno mosze precz
gydz Dział 62; Lyezal tamo {sc. obraz w ziemi)
trzydzyesczy lyat y dwye lyeczye, tosch dopyro
(tunc) yąl tayacz Rozm 71, sim. ib. 504. 683;
Nyeszyesly dar tvoy... kv oltarzovy a tho
rospamyetasch, yze brat tvoy ma nyeczo
gnyew {leg. gniewu) naprzeczyw tobye, ostaw
thvoy dar... przed ołtarzem, ydz ypokorz
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szye bratv tvemw, thosch (tunc Mat 5, 24)
przyschedschy offyaryy dar tvoy bogv ib. 267;
Ya chcze napr<z)od vmrzecz, tosch po mey
szmyerczy otvorze tobye nyebyossa ib. 525;
Bo potrzebysna była Vyelykanocz starego
zakona pyrvey yczczycz (pro vczczycz), thoz
svyąto vyerne Vyeiykanocz vstavycz ib. 541.
2. w zdaniu nadrzędnym służy jako odpowiednik
zdania pobocznego 'to, to wtedy, tunc9: a. zdania
czasowego: Gdi za stołem szodze, tosz wszego
mislena zbodze Słota w. 16; Alisz gdim wyal,
tosz poszli po noczy przyeli 1427 Pyzdr nr
1016; ~ b. zdania warunkowego: Malo-li na
tem wszitkem, thos gothow vcaszacz na tho
*switko szesczyo panyczow, yako wasze prawo
naydze 1423 Kał nr 699.
3. dubium (pro też?): w funkcji nawiązującej
'więc, igitur: Thoz tako nądzno vtrudzyvschy
thym yyazanym y począly tako trudno... bycz
Rozm 818; ~ a toż 'a także, et quoque9:
Przetho raczył szo na then swyath narodczycz...,
aby przes tvo swotho szmercz medzy bogem
oczczem a medzy grzesznym myr uczynyl,
a thosz by twa swotha szmercz była na wykupyene
wszem grzesznym 1451 MacDod 105.
Cf. Otóż, Przetoż
Tożby w zdaniu nadrzędnym służy jako od
powiednik zdania pobocznego przyzwalającego:
Zydoyye yedno gy vzryą tako zbytego, tako
ymączonego, kromya aczby były kamyenyem
tyardosczy, tozby szye nad nym ssmylovaly
Rozm 835.
Tożci 'oto, ecce, e n (? ): Toscy cy, chos ne
nodzo qui eciam non affłigunt Gn gl. 164a.
~ Cf. Otóżci.
Torz cf. Tchórz
Tracić fo rm y : praes. ind. 2. sg. tracisz Rozm
619; 3. sg. traci 1461—7 Serm 97r, 1472 AGZ
XII 407, 1498 MacPraw VI 272, etc.; 3. pl.
tracą XV med. R XXII 237; ~ imper. 2. sg.
traci Aleksy w. 75; trać SkargaWroc w. 45.
Z n a czen ie: 'przestawać coś mieć, pozbywać
się czegoś, ałiąuid perdere, amittere9: Chową
szą w czczy i w kaszny, nye traczy nyedney
przyaszny Aleksy w. 75; Bo zwaczcze traczą
gymyenye, a czischi go nabiwayą (Mat 5, 4)
XV med. R XXII 237; Si non solveret, extunc
debet sibi dare intromissionem in villam
Moschkowcze in septuaginta marcis et quid
dedit al. zadatek, iam perdit traczy 1472 AGZ
XII 407; Gdi yus bądzie poprzisiązon (sc.
takowy gwałtownik), thedi wedlvg prawa thraczi
czescz (perdit... honorem) 1498 MacPraw VI
272; Sberz dlvsnyky y gnewnyky, othpros,
zapłacz dlvg wsytkim, ne tracz dvsze sve o czycz

penvcz SkargaWroc w. 45; Nam ira subtrahit,
traczy, sibi primo honestatem corporalis disposicionis ca 1500 GIKazB I 40; Mylyyaczy grzech,
obloystwo a lenystwo, thraczy nyebieskie kró
lestwo ca 1500 SlOcc XII 159; Iudaschu,
czalovanym syna czlovyeczego zdradzasz, yako<by> rzeki: Czalovanye(m), które yest snamyą
myto (pro myrv), traczysch myr, a mnye smyercz
opravyasch Rozm 619; ~ o księżycu 'znikać
(z pola widzenia), tu: o zaćmieniu (księżyca),
occultari, videri desinere, hoc loco: de lunae
defectione9: Stultus vt luna mutatur... et sicut
luna eelipsatur traczi (świat)loscz (Ecclus
27, 12) 1461—7 Serm 97r. - Cf. Potracić,
Stracić, Utracić, Zatracić, Stracać, Utracać,
Zatracać, Zatracować.
Tracz 'robotnik obrabiający pilą kloce drzewa,
qui truncos serra secat9: Tracz inquilinus 1416
Czół III 27; Dedi unum fertonem sarratoribus
al. traczom, qui sarraverunt robora oportuna
pinaculis 1461 SprKHS V s. XXX, sim. 1494
WarschPozn I 372; Traczowi al. pilarzowi 5
grossos 1494 WarschPozn I 374.
1. Trafić 'ugodzić w cel, dosięgnąć celu, tu
może przenośnie, scopum ferire, hic translate9:
Rem attigisti acu traphiles *gvuscz wyrzch
(leg. gwoźdź w wirzch) XV ex. PF III 180;
Scopum attigisti traphiles w czci ib. ~ Cf.
Przytrafić.
2. Trafić cf. Trefić
Trafta cf. Tratwa
Tragarne, Tragerne 'oplata uiszczana na rzecz
miasta przez tragarzy roznoszących beczki
z piwem z browarów do domów, pecunia, quam
qui dolia cerevisiae in domos port abant, oppido
solvere debebant9: Qui cervisiam braxare wlt,
ille in domo propria... propinare debebit. Sic
tamen quod propinans a quolibet actuali, propinando 4 obułoś loco tragarne civitati dare
ct solvere debet ca 1475 WilkPozn I 20; Tragerne
1493 WarschPozn I 348; Tragarne 1496 ib.
415.
Tragarski 'związany z tragarzem, używany
przez tragarzy, ad gerulum pertinens, quo
geruli utuntur: Za tragi *tragarzky 4 grossos
1494 WarschPozn I 376.
Tragarz 'ten kto się trudni noszeniem cięża
rów, gerulus, gestator : Tragarze portitores
XV p. pr. R XXIV 52; Stanisław Rospara...,
tragars 1436 Liblur nr 4703, sim. 1496 ib.
nr 8794; Michael, tragarz 1483 AcLeop I
nr 448; Tragarzom pro bibalibus quatuor
grossos 1494 WarschPozn I 366; Gerulus
tragarz, gerulator idem tragarz ca 1500 Erz
111.
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Tragarzowe *oplata uiszczana na rzecz miasta
przez tragarzy roznoszących beczki z piwem
z browarów do domów, pecunia quam qui dolia
cerevisiae in domos portabant, oppido sohere
debebant*: Tragarzowego 4 oboles braxatores
civitati dare debent a ąuolibet actuali ca 1475
WilkPozn I 20.
Tragerne cf. Tragarne
Tragi pi. tantum 'drągi (z poprzecznym
płótnem lub deskami) do noszenia ciężarów,
feretrum, ferculum : Pro tragi... 2 1/2 grossos
1494 WarschPozn I 374; Za tragi *tragarzky
4 grossos ib. 376; Portatores cerevisie... cerevisiam nec portare neque ad currus ponere
voluerunt, sed portatilia ipsorum al. tragi...
ad prethorium deposuerunt 1495 AcPozn II
292.
Tram fo r m y : n. sg. tram 1376 AcCas 69; ~
/?. pi. tramy Ort Mac 126, OrtOssol 92, 1, 1489
RocznKrak XVI 58; ~ g. pl. tramów OrtMac
126, OrtOssol 92, 2; ~ ac. pl. tramy OrtMac
127, OrtOssol 92, 3, ca 1470 MamLub 19.
Z naczenie: 'drewniania belka nośna stropu,
/rafo canterios tecti sustinenś*: III grossos
pro ligno ąuercino, quod dicitur tram 1376
AcCas 69; Wyznały, ysz wydzely, ysz tramy
pywnyczne (trabes cellarii) powodą leszą w mvrze
y na tern gego szklepp wmvrowan y na them
gesczye gcgo tramy (trabes) w mvrze leszą
OrtOssol 92, 1, sim. OrtMac 126; Tramów
(trabium) OrtOssol 92, 2, sim. OrtMac 126;
Tedy ma przy them zostacz podług gych
wysznanya y przy thym tako, gdze ten czlowyek
myal szwe tramy (trabes) y [w] szklep OrtOssol
92, 3, sim. OrtMac 127; Trabes byrzmna al.
trami (trabes autem posuit in domo per circuitum forinsecus III Reg 6, 6) ca 1470 MamLub
79; Tigna muralia al. trami supra ultimo et
superiori pavimcnto al. strichw bene et recte
iacent posita 1489 RocznKrak XVI 58; ~ Pro
lignis dictis *trem 1393 AcCas 286; Michaeli...
pro lignis dictis *trem 1394 ib. 310.
Trapić 'męczyć, dręczyć, torąuere, vexare,
cruciare : Trapy (się) torquetur (puer meus
iacet in domo paralyticus et małe torquetur
Mat 8, 6) ca 1450 PF IV 577.
Trapienie 'udręka, cierpienie, zgryzota, dolor,
molestia, acerbitas, maeror : Wolał kw mnge,
wcynyleh mw wyslwhange, s nymem byl
f *trwpgengw y ff pohangbgengw (cum ipso
sum in tribulatione Psal 90, 15) XV ex. GIWp
70.
Trat *zranienie korony kopyta u koni od
uderzenia kopytem drugiej nogi, pedem pede
ndnerandi actus (dicitur de equof: Od tratu.

Recipe tostum panem cum sale et liga super
hoc et fac tam diu, quousque sibi pertransibit
ca 1500 JA IV 89.
Tratować 'w biegu deptać coś, pede ferire,
calcare’: Venit autem domum in luto maculatus,
quia forte cecidit de scabello aut equo in lutum,
per quem demon calcabat tratował XV ex.
R XXV 146; ~ tratować się (o koniu, de equo)
'ranić koronę kopyta wadliwie stawianą drugą
nogą, pedem pede minerare : Si quis equus
tratnyge swo (pro tratuyge syo) ita, quod
cruentat ei 1434 PF V 32. ~ Cf. Zatratować.
(Tratwa) Trafta, Trawta, Tryfta fo rm y : ac.
sg. trawtę 1425 KsMaz II nr 1653; ~ n. pl.
trafty ca 1500 Erz 112; ~ d. pl. traftam 1498
MacPraw VI 274; ~ ac. pl. tryfty 1430 Monlur
VI 112; ~ i. pl. trawtami 1473 ZapWarsz
nr 1423.
Z naczenie: *pnie drzew razem złączone do
spławiania, trunci arborum secum coniuncti,
per flumen demittendi’: Petrus... obligavit se...
dare... vlg. na trawtho roborum 1425 KsMaz
II nr 1653; Yako ya tho [...], *ossmyh kloth soly
[...] y drugą s trawthamy [...] vsskodzylesch 1473
ZapWarsz nr 1423; Voyszky habet salarium,
theloneum terrenum a quolibet equo 4 denarios
et eciam aquatico a scaphis et traphti 1498
LustrPloc 149; Kazdemv mayą bicz (sc. rzeki)
dobrowolne plinączemv kromia żadnego czla,...
thak isch thes thrafftham (struibus) dosthatheczne dziori kv plinienyy (mają być dane)
1498 MacPraw VI 274; Trawthy rates ca 1500
Erz 112; ~ Iohannes... recognouit, quia... Nicolao... quingentos triffthi super primam aquam...
in Danczk soluturos (se obligavit) 1430
Monlur VI 112.
Trawa fo rm y : n. sg. trawa 1419 Rost nr
5254. 5323, 1420 Kościan nr 822, 1426 Kai
nr 939, etc. etc.; ~ g. sg. trawy 1394 TPaw
IV nr 5089, 1398 RtKon nr 67, ca 1420 WokTryd
nr 18, etc.; ~ ac. sg. trawę 1401 HubeSąd
148, 1406 KsMaz I nr 870, XV in. CyzPłoc,
etc.; ~ i. sg. trawą 1426 Kai nr 939; ~ /. sg.
(w) trawie 1402 HubeZb 102; ~ ac. pl. trawy
1412 Pyzdr nr 403; ~ /. pl. (w) trawach 1471
ZapWarsz nr 3029.
Z naczenia: 1. ' różne (niskie) rośliny, głównie
z rodziny traw (gramineae) , tworzące murawę,
porastające łąki, pastwiska, gram en : a. 'rośliny
rosnące, plantae crescentes': Trawa gramen
1437 Rost nr 2630, sim. XV p. post. PF V 6,
ca 1500 Erz 111, ca 1500 Rost nr 7151; ~ lako
Marczin ne brał Potrowa zita ani trawi zeckl,
ani tego yzitka ma 1398 RtKon nr 67; Cszo
na mo zalowal Oszcp o trawo, o to on ne mai
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na m0 zalowacz 1406 KsMaz I nr 870; Iaco
Thoma jachal metąuintus taco s dobrimy iaco
sam na *Bog(u)slaowa lanką y *poszeczk
trawi 1412 Pyzdr nr 403; Marek nam trawą
dal XV in. CyzPłoc; Ctora bi bila trawa w vgorze, th (ę) ya mam pascz wyeczne 1430 ZapWarsz
nr 354; Popaszącz alybo szirzpem posznącz
thrawą (incidentes gramina cum falce), w syrzpye... mayą bycz począdzany Sul 68, sim.
Dział 56; Poplinye iako roszą przemowyenye
me, iako przewal na zelonoscz a iako kropye
na trawo (ąuasi stillae super gramina) BZ
Deut 32, 2; O pokosyenyv trawy Dział 42,
sim. 1473 ZapWarsz nr 1427, 1492 ib. nr 1655;
Ma kosza vysz, trawa szycczye De morte
w. 79; Trawa germen (facti sunt sicut faenum agri
et gramen pascuae Is 37, 27) ca 1470 MamLub
195; Vzryala (sc. Anna) zyola, trawą roszkosznye ydaczy y zyemyą (pro z zyemye, herbes
atąue gramina de terra pullulare vidit) Rozm 4;
Kvyeczye polne, trava na łąkach (gramina
pratorum) wszytko szyą Iesvcristvszovy klanyalo
ib. 85; ~ (o kwiatach rosnących dziko na łą
kach, de plantis floreis agrestlbus, quae in pratis
crescunt): Kyedy bog trawą polną (faenum
agri Mat 6, 30), która dzysch yest, a yvtro
bądzye wnywecz vrzuczona, tako odzyenya
(pro odzyeva), tako (pro kako) vasz yyeczey
maley vyary? Rozm 281; ~ ~ *teren porosły
trawą, łąka, pratumy: Grodzycz trawą kasze
Woyczyech 1471 CyzKlob 444; — Eze Barthlomey Janowi bidlo moczo siło zayol w trawę
a ne w zicze 1402 HubeZb 102; Jakom przesz
zapowyecz za graniczamy w łąkach y w trawąch bidlem moym ny vczinyla schkody jako
poi kopa polgroschkow 1471 ZapWarsz nr 3029;
Iohannes... recognovit se teneri debiti viginti
septem marcas... Petro..., in ąuibus ei obligavit... aream... cum... duo prata al. yvtrzyny
travy 1473 AGZ XVIII 63; - b. 'rośliny sko
szone, zapewne jeszcze nie dosuszone, plantae
demessae, fortasse nondum desiccatae*: Quod
Jakym ne winosil trawi pro media marca re
furtiva 1394 TPaw IV nr 5089; Co jest Jędrzey
wziol dwoje koni Filipowi, to jest wzol na
swey loce, ize wzol na woz *trawe 1401 HubeSąd
148; Jaco Micolay... zayąl konye y s wosem
na łącze przy sszenye, ale nye w lesse, a trawa
na wosze leżała 1420 Kościan nr 822; Gelima
wal trawi uel feni ca 1420 WokTryd nr 18,
sim. 1450 RpKapKr; Yako Pelgrzym wszal
wosz s konmy y s trawa na drodze Bogussio,
a tha trawa na Pelgrzymowe ne szatha 1426
Kał nr 939.
2. bot. nazwa różnych gatunków roślin: a. boża

trawa 'kozieradka pospolita, Trigonełla foenum
Graecum LJ: Bosza trawa fenum Grecum ca
1465 Rost nr 4349, sim. 1472 ib. nr 1084; Fenum
Grecum, id est boża trawa XV ex. GILek
62; ~ b. kurza, turza, wielka trawa 'wiązówka
błotna, Spirea ułmaria L.y: Kurza trawa
elitropia 1460 Rost nr 3518, sim. ca 1465 ib.
nr 4322; Kurza trawa eliotropia 1472 ib.
nr 793; ~ Elitropia, kalendula domestica, solseąuium maius turza trawa 1419 Rost nr 5254,
sim. ib. nr 5323; Solsoąuium maius, verucaria,
id est thwrza thrąwa XV ex. GILek 60; ~
Wyelka trawa eliotropia 1472 Rost nr 792; ~
c. leśna trawa, trawa leśna 'pszenice gajowy,
Melampyrum nemorosum L *: Trava leszna
pantheria ca 1465 Rost nr 4033; Traua leszna
paritaria ib. nr 4051; Leśna trawa paritaria
1472 ib. nr 827; ~ d. pradziadowa, turza,
turzowa trawa fturzyca piaskowa, Carex arenaria L .': Pradzyadowa traua gramen 1484
Rost nr 6104; ~ Turza trawa vemicaria 1437
Rost nr 2830; ~ Turzowa trawa gramen ca
1500 Rost nr 6107.
Trawić f o r m y : praes. ind. 1. sg. trawię 1436
R XXIII 277; 2. sg. trawisz XV med. Zab 515,
ca 1470 MamLub 250; 3. sg. trawi XV in.
GlKazB II 95, 1466 RRp XXII 15, XV p. post.
R I s. XLI, ca 1500 GlKazB I 27; 3. p i trawią
XV p. post. GIDom 65; ~ part. praes. act.
adv. trawiąc 1418 Kościan nr 716, XV p. post.
GIDom 69; ~ inf. trawić ca 1455 JA XIV
492; ~ praet. 3. sg. m. jest trawił Gn gl. 78 b;
trawił 1425 KsMaz II nr 1237; ~ part. praet.
pass. n. sg. ncutr. trawiono 1466 R XXII 10.
Z n a c z e n ia : I. (o organizmie, de corporc)
*przetwarzać spożyty pokarm i przyswajać go
sobie, cibum concoąuere, conficere': Ruminans
melius digero, gl. consummo, dccoąuo *travyam,
et alimentum in linem peramplius deputatum
assumo 1436 R XXIII 277; Sic eciam corpus
hominis stultum, armatum cibo et potu...,
que nobis deus dedit ad necessitatem naturę,
indiscrete sumptis, yssze on travy marnye,
multociens occidit animam ca 1500 GlKazB
I 27; ~ Spień menancolicam (pro melancoliam),
gl. iram, generat, digestiua, travyącza[cze]
(a. travyą[czajcze) gynsze, quoque tollit, digeritur
tarde XV p. post. PF III 291; — Ista, gl. sc.
wlpes, łupi consumit, gl. devorat trawy, opes
1466 RRp XXII 15.
2. (o ogniu i innych silach, de igni aliisąue
\iribus) 'niszczyć coś, spalać, tu przenośnie,
aliąuid destruere, delere, comburere, hoc loco
dicitur translate : Ille ignis... non cruciat, sed
consumit, travi, peccata XV in. GlKazB II
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95; Qui (sc. ignis infernalis) comburit peccatorem, sed non consumit, travi, peccatum ib.; ~
Maczenim trawyss (war. kal. : płaczem stravisch)
merore consumeris (nunc quare maerore contraheris? Mich 4, 9) ca 1470 MamLub 250. 5
3.
*używać (dóbr materialnych), też zuży
wać je lekkomyślnie, nadużywać (ich), trwonić,
uti (bonis materialibus), etiam imprudenter
uti, abuti, perdere, profundere : Iste bene dispensaverat de suis diuiciis, in quo eius sapiencia 10
demonstratur ysecz on... to bogadstwo bil
gest dobrze rosgodzil, ysecz on gest ge po
modroscy trauil Gn gl. 78b; O kthore szitho
Dobek na Iacuba zalowal, tho on travil s yego
wolo 1425 KsMaz II nr 1237; Abuteris trawysz 15
XV med. Zab 515; Trawycz impendere ca
1455 JA XIV 492; Mobilis enim possessio
tanquam vmbra cito prolabitur, si sine addicione
alterna improuide sumptuetur, gl. expendatur,
exponatur trawyono 1466 R XXII 10; Ve, 20
qui... procuracionem Christi małe expendunt
trawyą XV p. post. GIDom 65; Quarto peccant
małe expendendo, trawyacz, prout fuit ille
prodigus filius, qui recepit partem suam a patre...
małe illa expendit, strawyl, in luxuria (Luc 25
15, 13) ib. 69; Łakomy szam w szobye vpada
a gymyenya nye trawy (in se non perdens
divitias) XV p. post. R I s. XLI; ~ Yz Hanczel
sescznascze grziwen ostał vinovat długu, trąwącz
y (leg. ji 'go5), polozil na potrzeb[y]ą Jacubową} 30
y Michalową, dobywayocz na gich matcze
swe y gich oczcziszny 1418 Kościan nr 716.
Cf. Potrawie, Przetrawić, Strawić, Utrawić,
Wytrawić
Trawienie 1. *przetwarzanie (przez organizm) 35
i przyswajanie spożytego pokarmu, odżywianie
się, actus concoąuendi cibum, in usum suum
comertendi (dicitur de corpore/ : Sicud quatuor
digestionibus cibus percoquitur..., omnis... cibus, antequam anime vnitur, quatuor purgatur 40
digestionibus varzenym, travenim 1436 RRp
XXIII 277, sim. XV med. ib. 280; - *pokarm,
nutrimentum : Reddit lingwa bene nutrimentum
mediocre vmern[y]e travyenye XV p. post.
45
PF III 291.
2. *szkodliwe czary, szkodliwe czynności ma
giczne, res magied, qude nocef: Sextum est
yeneficia, trawyene, que sunt ad acquirendum
amorem libidinosum XV ex. MPKJ II 325;
In veneficiis w *trawyenyą aut v truczynach 50
(in yeneficiis tuis erraverunt omnes gentes Ap
18, 23) ca 1470 MamLub 309.
3. *wydawanie (pieniędzy), wydatki, rozchody,
actus expendendi (pecuniam), impensa, sumptus':
Szlysz a bacz, w thwem domw gęstły nakład 55
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albo trawyenye z przychodem (sumptus et
redditus) gymyenya twego równi XV p. post.
R I s. XXXIX; *Przyhto thy czvy a przichod
thwoy z trawyenym zawazy (levitate expendendi cum grayitate lucrandi compensa) ib.
s. XLVII; ~ Trawyenye a szwadzby kosthowne
(nuptiae sumptuosae) skoda bez yzythka XV
p. post. R I s. XXXIX.
Trawka boża trawka 1. bot. *kozieradka
pospolita, Trigonella foenum Graecum L ) : Boża
trawka fanugrecum 1437 Rost nr 2604; Bosza
trawka fenum Grecum 1460 ib. nr 3544, sim.
ca 1465 ib. nr 4348, 1493 ib. nr 10983, ca 1500
ib. nr 5436. 7126.
2. cproszek z kozieradki pospolitej, puhis
ex herba Trigonella foenum Graecum L.y: Fuluis
(pro puluis) feni Greci boża trayka 1419 Rost
nr 5289; Boża trawka pulvis fenugreci ib. nr 5320.
Trawnik 'teren porosły trawą, łąka, loeus
gramineus, pratum : Quod... Nicolaus... cum
Johanne... recognoverunt inter se... concordiam
fecisse pro prato seu *trauenik 1398 AKPr
X 55, sim. ib.; Jaco orał swe trawniki Hyncowske, ale nye Bogunowy 1398 StPPP VIII
nr 7341; Pro prato vlg. o trawnik 1429 RocznHist XV 221.
Trawny 'podstępny, przebiegły, fałszywy, dolosus, callidus, fallax, fraudulentus : Factiosus,
id est dolosus trawny ca 1500 Erz 111.
Trawta cf. Tratwa
Trąba f o r m y : n. sg. trąba FI I Prol 13, ca
1420 WokTryd nr 153, BZ Ex 19, 13, etc.; g. sg. trąby FI i Pul 97, 7. 150, 3, BZ Ex 19,
19. Lev 23, 24, M W 142a; ~ ac. sg. trąbę
FI i Pul 80 3; ~ i. sg. trąbą BZ I Par 16. 42,
ca 1470 MamLub 193, Pul 43, 7; ~ n. pl.
trąby BZ Jos 6, 20; ~ g. pl. trąb BZ Jos 6, 4.
Neh 4, 20; ~ ac. pl. trąby BZ Jos 6, 4, Rozm
741; ~ i. pl. trąbami BZ II Par 29, 27; ~ /. pl.
(w) trąbach FI i Pul 97, 7, B Z I Par 13, 8.
Z n a c ze n ie : *pewien dęty blaszany instrument
muzyczny, tuba, buccina: Trobicze w godno
trobo (bucinate in neomenia tuba) we znameniti
dzen swoczena waszego FI 80, 3, sim. Pul;
Poycze gospodnu w gosloch..., w trobach
gioczich y glossem trobi rogowey (in tubis
ductilibus et voce tubae corneae) FI 97, 7,
sim. Pul; Chwalcze gy w zwocze troby (in
sono tubae) FI 150, 3, sim. Pul, M W 142a;
Traba tuba ca 1420 WokTryd nr 153; Gdisz
poczyola brznyecz trooba (cum coeperit clangere
bucina) [...], i stopił gest Moyszesz s góry BZ Ex
19, 13; Brzoktrooby (sonitus bucinae) znyenagla rozl ib. 19, 19, sim. ib. Lev 23, 24; Syodmego
dnya popowye weszmo sedm troob (septem
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bucinas)..., y poydo przcs skrzinya zaslvbyenya
bożego..., a popowye zatrobyo w troby (et...
clangent bucinis) BZ Jos 6, 4; Przetosz gdysz
wszistek lvd wzwola a troby zabrznyo (clangentibus tubis)..., natichmyast mvri syo przewroczili ib. 6, 20; Dauid... a wszitek Israhel gygrały
przed bogem... w zaltarzoch... y w zwoncech,
y trobach (in... tubis) BZ I Par 13, 8; Eman
takesz a Iditum trobyoce trobo (canentes
tuba) ib. 16, 42; Poczoly slawnye spycwacz
panv a trobamy trobycz (clangere tubis) BZ
II Par 29, 27; Przeto na ktoremkoly myescye
vsliszicye swyok trob (clangorem tubae), tam
syo zbyegnycye BZ Neh 4, 20; Tramba tibia
(cithara... et tibia... in conviviis vestris Is 5, 12)
ca 1470 MamLub 183; S trąbą cum tibia (laetitia
cordis, sc. erit, sicut qui pergit cum tibia
Is 30, 29) ib. 193; Trąba buccina XV p. post.
PF V 29; Clama, ne cesses, quasi tuba, trąbą,
exalta vocem tuam (Is 58, 1)! ca 1500 GIKazB
I 62; Thrąba sistrum ca 1500 R XLVII 355;
Yako począlo svytacz, tako poczanly trąbycz
v tramby Rozm 741; ~ *dźwięk trąby, trąbie
nie, sonus tubae, actus tuba canendi: Troba
ocropna iest (tuba crudelis est) FI I Prol 13;
W tobye nyeprzyaczyelye nasze rozwyeyemy
*trobo (cornu, FI: rogem) Pul 43, 7; Dzyevycza
blogoslavyona, kyedy yslyschala tramby, vrozvmyala, yze yvz yey mylego syna ku ssądovy
vyoda Rozm 741.
(Trąbić) Trębić fo rm y : imper. 2. sg. trębi ca
1470 MamLub 38; 2. pi. trębicie FI 80, 3, XV
in. GIKazB II 86, ca 1470 MamLub 207. 208.
245; trębcie 1471 MamKal 208. 245, Pul
80, 3; ~ part. praes. act. aclv. trąbiąc BZ
Neh 4, 18; adi. trąbiąc BZ I Par 16, 6 ; n. a.
ac. pi. m. trąbiące BZ I Par 16, 42; ~ inf.
trębić BZ II Par 29, 27, ca 1470 MamLub
22, XV p. post. RozmPam 474, Rozm 271.
741; ~ fut. 2. sg. m. będziesz trąbił 1471
MamKal 38; ~ praet. 3. pl. m. trąbili BZ
I Par 15, 24, ca 1470 MamLub 55.
Z n a czen ie: 'dmąc w trąbę powodować wyda
wanie przez nią dźwięku, tuba canere': Canite,
trobicze (MamKal 245: trampcze), Syon (canite
tuba in Sion Joel 2, 1), id est predicatores
predicate in templo! XV in. GIKazB II 86, sim.
ca 1470 MamLub 245; *Clandere wznecz
aut trąbycz (war. kal.: brznyecz; cum coeperit
clangere bucina Ex 19, 13) ca 1470 MamLub
22; Concrepa<ba)nt, trąnbily, personabant idem
(bucinis omnia concrepabant Jos 6, 9) ib. 55;
Trąmbycze canite (canite tuba Jer 4, 5) ib. 207;
Trambicze (war.kal.: trambczie) clangite (clangite
bucina Jer 6,1) ib. 208; Clanges bandzesch tram-
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byl ((war. lub.: rręby; clanges bucina mense septimo Lev 25, 9) 1471 MamKal 38; Tegodlya,
kyedy czynysch yamvzna, nye day przed sobo
trąbycz (noli tuba canere antę te Mat 6, 2),
yako czynyą lyczemyernyczy Rozm 271, sim.
ib. 741; ~ trębić w trąbę, trąbą, w trąby,
trąbami: Trobicze (Pul: trembcze) w godno
trobo (bucinate in neomenia tuba) FI 80, 3;
Potem... Banaias a Eliezer, kaplany, trobyly
trobamy (clangebant tubis) przed skrzinyo
boszo BZ I Par 15, 24; Banaiasza a Aziela,
kapłani, vstauil trobyoc w trobi (canere tuba)
vstauicznye przed skrzinyo zaslyvbyenya boszego ib. 16, 6; Eman takesz a Iditum troby oce
trobo (canentes tuba) ib. 16, 42; A gdisz ofyerowaly obyati, poczoly slawnye spyewacz panv
a trobamy trobycz (clangere tubis) BZ II Par
29, 27; Kaszdi z dzclnykow bil swe byodri
myeczem opasał y dzalaly a trobyocz w *trobi
p(o)dle mnye (clangebant bucina iuxta me)
BZ Neh 4, 18; Tedy Pylat... kazał zwonycz
y w trąby trąbycz ku konecznemu potapyenyu
y ku sządu XV p. post. RozmPam 474, sim.
Rozm 741. ~ Cf. Wstrąbić, Zatrąbić.
Trąbny 'związany z trąbą, ad tubam pertinens':
Wszitek Israhel wyozl skrzinyo zaslyvbyenya
boszego w spyewanyv a w zwyoku trobnem
(in iubilo et sonitu bucinac) BZ I Par 15, 28; ~
Dzień Trąbny 'święto żydowskie (Nowy Rok),
zapowiadane dźwiękami trąbek, święto Trąbek,
iniens annus apud Iudaeos, dies Tubarum, qui
dicitur: Syodmego myesyocza pirvy dzen sławni
y swyoti bodze wam. Wszelkego dzala robotnego
nye czincze w nyem, bo Dzen Zwyoczny a Trobni
iest (dies clangoris est et tubarum) BZ Num
29, 1.
Trącić fdotknąć kogoś, tu przenośnie, aliąuem
tangere, hoc loco translate : Hoc fit, quando
deus specialem sui ipsius recogitacionem peccatori incutit *troczy XV med. GIWroc 74 r. ~
Cf. Odtrącić, Otrącić, Potrącić, Przetrącony,
Przytrącić (się), Roztrącić, Strącić, Utrącić,
Wstrącić, Wtrącić, Wytrącić, Otrącać, Strą
cać, Wstrącać.
1.
Trąd formy: n. sg. trąd 1444 RozPaul
82v, BZ II Par 26, 19, 1466 R XXII 24, etc.} ~
g. sg. trędu czy trądu BZ II Par 26, 21; ~ ac.
sg. trąd BZ II Par 26, 20, XV p. post. GIDom
79; ~ i. sg. trędem czy trądem 1456 ZabPozn
107.
Z naczenie: 'choroba zakaźna, powodująca
odrażające zmiany na skórze i zniekształcenia koń
czyn, lepra': Elephancia... est quidam morbus
uel lepra, quia sicut elephas est maior animalibus
aliis omnibus, ita in passionibus ceteris hic
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morbus est maior, proprie trąd 1444 RozPaul
82 v; Rocze ziauy sy0 tr0d na gego czele (lepra
in fronte eius) BZ II Par 26, 19; Azarias byskup
y wszitci gyny kaplany yzrzely tr0d (lepram)
na gego czele ib. 26, 20; Bil przeto Otozias 5
trodowat do dnya swey smyercy a bidlyl
w domv osobnem, pełen socz trodu (plenus lepra)
ib. 26, 21; Quod Maria, soror Moysi, contra
ipsum murmurabat, schemrala, percussit eam
deus lepra trądem 1456 ZabUPozn 107; Trąd 10
lepra ca 1500 Erz 112; Iesus vsczyągnavschy
raką, dotknął szye yego rzekącz: Chcze, oczysczon bądź, a nathychmyast byl oczysczon
yego *trud (confestim mundata est lepra eius
Mat 8, 3) Rozm 285; ~ Magna egritudo est 15
lepra corporis, sed maior est mentis, que est
peccatum mortale, et utramąue, oboyą, oboy
trand, Christus in his X leprosis curavit XV
p. post. GIDom 79; ~ Affugit, gl. recedit,
imperio turgida lepra, gl. sic dicta infirmitas 20
inflata nadąty trąd 1466 R XXII 24.
2.
Trąd zool. 1. *samiec pszczoły, truteń,
mas apis, fucus’: Trand fucus XV p. post. PF
V 9; Fucus est animal maior ape, non mellificans, sed aliis mel comedens, etiam dicitur 25
color, quo mulieres se depingunt, trąd albo
psczmyel, albo rvmyenydlo, vel oszą ca 1500
Erz 112; ~ Trody bridones 1413—4 JA XIV
503.
2. frodzaj gza, IJypoderma bovis De Geer, 30
Gastrophilus equi Fabr. et Oestrus ovis L.9:
Trąd oestrum 1472 Rost nr 1445.
Trciany cf. Trzciany
Trcie coli. 'zarośla trzcinowe, miejsce porosłe
trzciną, arundinetum : Ve trczyy (war. kal.: 35
w trczinye) in arundineto (fulgebunt iusti
et tamquam scintillae in arundineto discurrent
Sap 3, 7) ca 1470 MamLub 150.
Trcina cf. Trzcina
(Trefić) Trafić *układać (włosy) w loki, fryzo 40
wać, (capilłos) componere, distinguere in cinc i n n o s Chcza mv szama trafycz wloszy De
mor te w. 293.
Treskać 'karać, karcić, poena afficere, castigare9: Zasmwcyffsy dawas wgerne pocesenge, 45
bo kogo tresczes, thego sobye mgec hces,
nas myloscywy panye XV ex. GIWp 69.
Treskliwość 'zmartwienie, strapienie, smutek,
sollicitudo, aegritudo, cura, tristitia: Szmotek,
szaloszcz, treszkliyoszcz ca 1450 PF IV 579. 50
~ Może należy czytać troskliwość.
Tresktać cf. Potresktać
(Tresktanie) Tręsktanie 'karanie, łajanie,
poena, in c re p a tio Furor tręsktanye, rzewnoscz
55
M W gl. 68.
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Trestka 'suszona kora pewnych gatunków
cynamonowca, używana jako przyprawa oraz
jako lek, exsiccatus cortex cinnamomi, conditio
ciborum et medicamentum : Trestka cinamomum
1472 Rost nr 860.
Trestne cf. Treśćne
(Treściona) Trześciona czy Trzeszczona 'oplata
na rzecz sądu uiszczana przez stronę wygrywa
jącą, pamiętne, pecunia, quae ab eo, qui causam
obtinet, iudicio sohitur, memoriale5: Ista pena
est insufficiens al. trzesczona 1447 UrzMaz
266; Ista pena non est trzesczona ib.
Treść, Trześć fo rm y : n. sg. treść FI i Pul
44, 2, XV in. GlKazB II 82, ca 1420 WokTryd
nr 160, etc.; trześć 1436 R XXIII 278, XV
med. Zab 523, ca 1455 JA XIV 489; - g. sg.
trci XV p. pr. R XVI 341, 1471 MamKal 194;
trzci 1466 R XXII 19; ~ ac. sg. treść XV med.
GIWroc 106v, 1462 R XXV 270, ca 1470 Mam
Lub 270, etc.; trześć ca 1420 R XXIV 82, XV
R LIII 69; - i. sg. trcią 1444 R XXIII
304.
Z naczenia: 1. bot. a. 'trzcina pospolita,
Phragmites communis Trin.9: Trzescz ca 1455
JA XIV 489; Trescz arundo 1472 Rost nr 110; ~
Quid existis in desertum yidere? Arundinem,
trzeszcz (GIWroc 106 v, Rozm 315: trescz,
GlKazB II 82: arundinem, gl. arundo trescz),
yento agitantem? (Mat 11, 7) ca 1420 R XXIV
82; Canna arundinea, gl. trzescz, ipsa arundo
uel siipula arundinea 1436 R XXIII 278; Trczą
arundine (hic acetum, fel, arundo, spina,
clayi, lancea, mite corpus perforatur) 1444
ib. 304; Pobyge pan bog dom israhelski, iako
syo rusza trescz (arundo) w wodze BZ III Reg
14, 15, sim. ca 1470 MamLub 83. 187; Na
treszcz calamo (implens spongiam aceto circumponensque calamo potum dabat ei dicens
Marc 15, 36) ca 1470 MamLub 270, sim. 1462
R XXV 270; Trczy (war. lub.: *trzzy) calami
(in cubilibus... orietur yiror calami et iunci
Is 35, 7) 1471 MamKal 194; *Trzy *pochvyvayączey szye (arundinem quassatam Mat 12, 20) nye
złomy Rozm 328; ~ b. treść (morska) 'palka
szerokolistna, Typha latifolia L.9: Trescz morska
alga ca 1420 WokTryd nr 160; ~ 0 tern, yako
yemv dały trescz v rąka... Po tern koronovanyv
przynyesly trescz morską tssczą y dały yemv
v rąką myasto sc[r]eptrum. Baczy, yze tssczą
trescz, a nye laska drzeya. Myenyącz nyevyerny
Zydoyye przez to, aby on byl kroi straczony,
tssczy a prosny..., aby tez byl kroi tssczy
a prossny yako trescz Rozm 831.
2. 'przedmiot o różnym przeznaczeniu zro
biony z łodygi trzciny bądź taki, którego jest
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ona częścią, rcs cx arundine confecta vcl ąuae
partem ąuandam arundineam habet': a. 'pióro
do pisania, penna scriptoria : Iozik moy trescz
pisarzowa (calamus scribae) richlo piszoczego
FI 44, 2, sini. Pul; ~ b. *piszczałka, fujarka,
fistuld: Quasi de canna, gl. de fistula sz trzczy,
tum sibilat invida sanna gwyszdze ganyepnym
podrzesznanym 1466 R XXII 19; ~ c. 'przy
rząd do dawania lewatywy, instrumentum enemati
faciendo dcstinatum, azarcha' : Azarcha sicawka
al. trescz ca 1500 Rost nr 2114.
3. *wyciąg z czegoś, ekstrakt, extractum,
sucus ex herbis ąuibusdam expressus : a. tr(z)eść
(miodowa) 'miód, meT: Trczy myodovcy favi
XV p. pr. R XVI 341; Trzescz myodowa slothka
favus XV med. Zab 523; Ad conficiendum
vngentum contra morbum, qui dicitur spar[n]y..
mel purum al. trzescz XV ex. R LIII 69; ~
b. bobrowa treść, wronia treść *wydzielina
pewnych gruczołów bobra, o silnej woni i po
wszechnie znanych właściwościach leczniczych,
castoreum : Wrona tryescz alkanna ca 1465
Rost nr 3797; Bobrova tryescz alba ib. nr 3798.
(Treśćna) Trześćna czy Trzeszczna 'opłata
na rzecz sądu uiszczana przez stronę wygrywa
jącą, pamiętne, pecunia, ąuae ab eo, qui causam
obtinet, iudicio sohitur, memoriale*: Luit VI
(sc. marcarum) trzescznan 1429 UrzMaz 267.
Treśćne, Trcstne 'opłata na rzecz saLdu uisz
czana przez stronę wygrywającą, pamiętne,
pecunia, ąuae ab eo, ąui causam obtinet, iudicio
sohitur, memoriale': Si grandis emerserit causa...
et ubicumąue iudicentur, claustro suo dent
adiutorium preter hoc, quod treschne (war,
ib.: *tresthe) dicitur, quod iudici spectat 1208
KodŚl II 39, sim. 1218 ib. 187; Si inter duos
Polonos causa fuerit in loco ipso, judices iidcm
erunt et accepto solummodo, quod dicitur
Polonice tresczne,... cum poena solutionis ad
illos remittant, quorum pertinent jurisdictioni
(1255) 1579 KodPol II 54; Lesco dux Syradiae
poenam vlg. trescne dictam in privilegio...
scultetorum Wartensium occurrentem abolet
(1276) 1579 ib. 91, sim. ib.; In signum eciam
iudicialis triumphi a domino abbate illud,
quod dicitur trestne, nos accepisse fatemur
1304 PPom 554; Licet pro redimenda pauperum
vexacione dudum solucio dicta vlg. *trezcsczne
(AKPr II 18: tretsczne, ib. 163: trecsczne, ib.
567: tresszcne, ib. 355. 416, etc.: czeschne,
ib. 129, AKPr IV 123, etc.: cesthne aut pamyathne, AKPr IV 338. 652, etc.: trzynadzyeszczya, ib. 237: trzinacze seu czestne, Sul 38:
trzinaczcze alybo przisąd), que consueverat
iudici presidenti seu diffinienti aliquam causan^

applicari, fuerit sublata et extincta 1400 AKPr
II 88.
Trębacz fo rm y : n.sg. trębacz ca 1420 WokTryd
nr 154, XV med. PF V 28, 1475 Liblur nr
7565; ~ d. sg. trębaczowi 1495 WarschPozn I
390; ~ i. sg. trębaczem 1499 GórsJaz 275; ~
ac. pł. trębacze XV ex. R XXV 142.
Z n a c ze n ie :*grający na trąbie, tubicen :Trabac
tubicen ca 1420 WokTryd nr 154; Trąbacz
tibicen XV med. PF V 28, sim. 1475 Liblur
nr 7565; Za pylznanki trambaczowi 4 grossos
1495 WarschPozn I 390; Valach vrony pod
trubaczem mały 1499 GórsJaz 275, sim. ib.;
Trąbacze tibicinas (cum venisset Iesus in domum
principis et vidisset tibicines..., dicebat Mat
9, 23) XV ex. R XXV 142.
Trębić cf. Trąbić
Tredowacina *krosta, wysypka, wyprysk na
skórze, pustula, eruptio': Pvstula est qucdam
infirmitas trandowaczina (homo, in cuius cute
et carne ortus fuerit diversus color sive pustula
aut quasi lucens quippiam, id est plaga leprae,
adducetur ad Aaron Lev 13, 2) 1471 Mam Kał
34.
Trędowat cf. Trędowaty
Trędowaty fo rm y : n. sg. m. trędowat BZ
Lev 22, 4. IV Reg 15, 5. II Par 26, 21; trędo
waty BZ II Par 26, 23, Rozm 285. 318, etc.; ~
g. sg. neutr. trędowatego Rozm 746; ~ ac.
sg. f. trędowatą BZ Deut 24, 8; neutr. trędowate
ca 1500 GIKazB I 79; - i. sg. m. trędowatym
BZ Deut 17, 8; ~ n. pł. m. trędowaci Rozm
315. 771; ~ g. pł. m. trędowatych Rozm 216.
252. 315. 399; ~ ac. pł. m. trędowate Rozm
230. 263. 308. 535.
Z n a czen ie: 'dotknięty trądem, chory na trąd,
leprosus': Poraził bog krolya a bil trodowat
(fuit leprosus) BZ IV Reg 15, 5, sim. ib. Lcv 22,
4. II Par 26, 21; Pogrzebly gy (sc. Ozyjasza)
na polyu..., przeto isze bil *trodowati (eo
quod esset leprosus) BZ II Par 26, 23, sim.
Rozm 319. 841; Bandz mi łaskawy, yakosz
byl oney nyewyesczye wzgardzoney w domv
Schymona trądothawego (pro thrądowatego,
Mat 26, 6) Naw 167; Zabyezely yemv dzyeszyecz
mązow trądovathych (decem viri leprosi Luc 17,
12) Rozm 399, sim. ib.; ~ Quendam eciam
leprosum, trodo<(watego), cunctis terribilem...
osculatus est Gn gl. 164b; Pakli nyepodobni
sood a nyeysty przed sob0 opatrzys... myedzi
trodowatim a *nyetrodowatim (inter... lepram
et lepram) BZ Deut 17, 8; Trądovatych (leprosorum) vyelyką tlvsczą vzdrovyl (sc. Jesus)
Rozm 216, sim. ib. 252. 315; Oczysczasch
*trandevate (leprosos) ib. 226; Przydącz yeden
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tradoyaty (leprosus Mat 8, 2) dal yemv chvalą
ib. 285, sim. ib. 318; Trądovathe (leprosos
Mat 10, 8) oczysczayczye ib. 308, sim. ib.
230. 263. 535; Trądovaczy (leprosi Mat 11, 5)
oczysczeny ib. 315, sim. ib. 771; Przyschły
(sc. śliny) ku yego szvyąthemv oblyczv, yz
to ('kto’) by nan vezral, lyaklby szye, bo byl
yako pravy trandovathy na yego szvyąthym
oblyczy ib. 758, sim. ib. 835; ~ Yiditąue illam
faciem gloriosam... liyidam, szynę, quasi ydropicam, yakoby thradovathe, spuchlane ca 1500
GIKazB I 79; Tego nynye vyodą do Pylata,
yest skaradschy, trądovatego oblycza Rozm
746; ~ rana trędowata 'trąd, lepra : Strzesz
syo pilnye, aby nye wszedł w rano trodoyato
(ne incurras plagam leprae) BZ Deut 24, 8.
Trędownik bot. 1. 'trędownik bulwiasty, Scrophularia nodosa L ? : Trodoynik scrophularia
1437 Rost nr 2782, sim. 1460 ib. nr 3738, ca
1465 ib. nr 4600. 4601, 1472 ib. nr 722, ca 1500
ib. nr 5573; *Trendewnyk scorphularia 1491
ib. nr 11095; Tradownyk urtica mortua 1493
ib. nr 10971; *Trrz0downik scrofularia ca
1500 ib. nr 7314.
2. 'portulaka pospolita, Portulaca oleracea L ?:
Trandownyk portulaca ca 1500 Rost nr 7236.
Tręsktanie cf. Tresktanie
Trlicz, Tyrlicz czy też Tyrłycz bot. 1. 'Tithymalus lathyris Hill?: Trlycz agnosa 1437 Rost
nr 2430; *Trzlicz lemyrea cdl465 i b. nr 4406;
Ty(r)lycz ib. nr 4659; Tirlicz catepucia 1493
ib. nr 10986; Agnosa, id est *trzlycz XV ex.
GJLek 68.
2. 'Gentiana amarella L ? : Tyrlycz centaurea
maior 1472 Rost nr 838.
Trlikać cf. Terlikać
Trnożyć cf. Roztrważać, Roztrwożyć
Troć 'okrzyk wyrażający pogardę, exclamatio
contemptum exprimenś>: Czso yczinil Staszek
Grzimalye, tho za gego poczanthkem, kedi
nan myecza dobił i rzeki gemu: Trocz, curwe
macere sinv! 1427 KsMaz II nr 2844, sim. ib.;
Qui autem dixerit fratri suo racha, trocz, reus
erit concilio (Mat 5, 22) XV med. GIWroc
61 r.
Trocha 'mała ilość, inopia, paucitas*: Est
etiam mundus locus incultus propter raritatem
et paucitatem, prze rzathkocz a throchą, yirtutum
XV med. SKJ V 280; ~ Tedy vocz Maria
gest bila suego sinka porodila y *gescy gy ona
f gasły na trocho szana bila polosila Gn 4 a,
sim. ib. 175b; Trzececz gest on Xc ve straue
tako ybodzy byl, yszecz on gedno dna trocho
mleka ysziual gest byl Gn 5b; Alisczy gego
mila matuchna Maria trocho szana gestcy

ona była f gasły podeń podloszyla ib.; Chczy
ia na pannu zalowacz, nye chczyalat my trochy
dacz memu kony ofsa XV p. pr. Cant; Vschlyschacz to myły Yesus... vzyal trochą maky
(modicam farinulam) y starł z voda, y ypusczyl
v oną karmya Rozm 122, sim. ib.
Trochę 'krótko, przez chwilkę, breviter, brevi
tempore : By mya chczalą trocha slvchacz,
chczalbych czya nyeczo pytacz De morte
w. 295.
Trociszka 'kawałek masy wonnej w kształcie
stożka, używanej do kadzenia, conulus odoratusy: Pro trociski et glowyenki dedi in appoteka
1/2 floreni 1500 ZsigBud 70, sim. ib.
Trojaki fo rm y : n. sg. m. trojaki 1444 R XXIII
304, XV p. post. GIDom 66; /. trojaka Kśw
dr 6, Rozm 186; ~ ac. sg. m. trojaki Kśw
cv 16, Gn gl. 169 a; /. trojaką Gn 179b, ca
1420 R XXIV 85, XV med. R XXII 237, etc.;
neutr. trojakie Rozm 204; ~ /. sg. f trojaką
Gloger, XV med. MPKJ V 427; neutr. trojakim
1444 R XXIII 306; trojakiem Rozm 204; /. sg. f. (w) trojakiej Kśw cv 27. 34, XV med.
SKJ V 263, Rozm 759; neutr. trojakiem Kśw
cv 23; ~ n. pl. f. trojakie XV med. MPKJ
V 428; ~ ac. pl. m. trojakie Sul 103.
Z naczenia: 1. 'występujący w liczbie^ trzy,
trzech rodzajów, numero tres, triplex9: (Święty
ewanjelista) troiaky skutek znameniti pocazuie
v tih ue threh croleh poganskih Kśw cv 16;
Pismo togo croleuicha... v troiakem mesce
pisma naziua crolem luda zidowskego ib. 23;
Tet to crol y croleuich nebesky v troiakey
recy znamenitey ine usitky crole zmyia ib.
27, sim. ib. 34, XV med. SKJ V 263; Troiaka
rech crola m(ocnego po)cazuie Kśw dr 6;
Iscy Xc sv0tego Gana prze trogako rzecz
gestcy gy on *nyloual byl Gn 179b; Quod
ita virgo tria habuit in statu suo, iscy f svem
stadle mała gest trogaky clonek, videlicet
prudenciam, fortitudinem et mundiciam Gn
gl. 169a; Vnus sol et vno nomine vocatur, et
tamen tria in se habet vlg. troiako rzecz w szobe
yma:... rotunditatem..., splendorem..., calorem
ca 1420 R XXIV 85, sim. Rozm 606. 677. 720.
759. 769; Troiako rzeczo bodze czistota scho
wana Gloger, sim. XV med. MPKJ V 427;
Bo troyakye S0 rzeczy (tria... sunt), przes
yezz sye kto wydzy od lyvda swyot XV med.
MPKJ V 428; Czy czischi... mayą od boga, esze
possyądą zyemyą troyaką, yąsch noschą, thoczu
swoge czyalo..., tasch zyemyą..., po geysze
czu chodzą..., a takyesch zyemyą, gey schukayą XV med. R XXII 237; Troyaką salonoscz
tres furias XV med. Zab 523; Quia de triplici
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vc, troyaka byadą, lcgitur, sc. culpc, pene
et concupiscencie 1456 ZabUPozn 92; Et hoc
propter tria bona troyake dobre ib. 93; Troyaka
rzecz była podobna (tres fuerunt causae praecipuae), by krzczon od svyątego Yana Rozm
186; Wschakosch prze troyakye zyayyenye
svy ąt(ł)osczy dzyen ten troyakyem ymyąnyem
(leg. imieniem) vczvan (has tres... manifestationes propriis ąuidam nominibus distinguunt)
ib. 204; V tym vznaval szye v troyakyey rzeczy:
ve zdradzye, v mązoboystvye y ve slosczy
ib. 759; ~ Troyaky w ossobach trinns (sit
benedictus genitor eiusąue unigenitus cum
spiritu paraclito trinus et unus dominus) 1444
R XXIII 304; Zachouaua troiakim bóstwem
continuat numine triplici (per qucm splendor,
honor... et pietas tua, regnum continuat
numine triplici) ib. 306; In quo omnes thesauri
sapiencie, ścieńcie et gracie sunt absconditi, qui
est trinus, troyaky, in personis, unus in essencia
divinitatis XV p. post. GIDom 66.
2. 'trzykrotnie większy, potrójny, tribus partibus maior, triplex : Czy ysczy poziczacze
takye dlusznyky... ku sandu poziwayancz s pra
wa troyakye albo czworakyc dlya nyezaplaczenya długu... pyenyąndze (triplicem... pecuniam) viczyangali ot... dlusznykow Sul 103.
Trojako 1. 'na trzy sposoby, tribus modis :
Yesczez na to slovo, yz było rano, troyako
mozem rozumyecz Rozm 704.
2. ' trzykrotnie, ter : Petrus peccauit, ter
Cristum quando negavit, tunc culpam triplicans, gl. resumens troyaco pokrywszy, nunc
super astra micans 1466 R XXII 19.
1. a. 2.: Tha to lathoroszl troyaco wisszla
yest egressa ca 1450 R XXV 223.
Troje 'trzy, troje, tres9: Iaco Micolay ne
sgubil Voyczechovi troie scota w gego oczrzedzi
1405 Pyzdr nr 246; Czso Wbislaw cupil v mne
trogye scotha, thego ne doplaczyl mi... polucopa
1407 Kai nr 251, sim. 1424 Kościan nr 1056,
1428 ZapWarsz nr 2780; Jaco Jarosław myal
troye kobil v Ludky 1412 Pyzdr nr 358; Czsom
vszyol troye eony Micolayewych, thom wszyal
na swem prawem 1418 Kai nr 631, sim. 1423
Pozn nr 1128, etc.; Symon... nye płacy 1 troyga
potwarnego y genego chamszebnego 1419 TPaw
VII nr 800; Czom szayal seczdzesąt scotą
przes troyga Barthosseyy, tom zayal na ssvey
dzedzyne 1422 Pozn nr 1114, sim. 1422 Kościan
nr 958, etc.; Jaco mich troge dzeczi nye napauali
w Jacubowe wodze bidla siło 1427 ZapWarsz
nr 2716; Jaco my rzeki Wyaczenyecz pyaczoro
scota vroczycz Hanusszewy, a tego my yesd
nye wroczil troyga, a dwogye wroczyl 1428

Pozn nr 1286; Yszem nye zachował troyga
koni mymo zemsky vklad 1447 Pilz 275, sim.
1469 ZapWarsz nr 2983; Thi iste swyatky
s troyga rodu (de triplici genealogia) o swoyąn
sromothąn stawycz ma Sul 87; Cumque tres,
troye, pueri... nolucrunt adorare statuam XV
med. R XXIV 362; Aczbi troyga tego nye
uczynyl (si tria ista non fecerit), wynydze
darmo BZ Ex 21, 11, sim. XV p. post. Kalużn
283; Jakosz wybawyl throye dzyeczy z odchlany
pyekyelney gorayaczey Naw 161; Przyaczyclyy,
day my vzayem troye chicha (tres panes Luc
11, 5) Rozm 274; ~ we troje obwinąć 'obwinąć
trzy razy, ter circumyohere : Namasz schyroky
dlugy piat ot kolyana do przyshvy, a tham ot
cziala namasz plath tensze byalkyem..., a thak
ve troye abo ve czvoro nogą obvyn thą massezą
XV p. post. BednMed 74; ~ rozdzielić na
troje 'rozdzielić na trzy części, in tres partes
divideres: Potem czeszarz... krolyewstvo zydowskye rozdzyelyl na troye Rozm 115. ~ Cf. Trój.
Trojenaćsie cf. Trojenaście
Trojenaście, Trojenaćsie ' trzynaście, tredecim :
Ysze Mycolay... ne pobrał gwałtem troyenasczc
scota... s plcbanskego domu 1417 Pozn nr
920; Ysz Parzis... ne kaszal wsząncz *Preczslaowy troyganaczse skota y eona 1420 ib.
nr 1002; Esze Scepanowi Mikolay nye raczył
troyganasczye skota 1437 Czrs s. LXXXII,
sim. ib.
Trojna *szeroki, faldzisty płaszcz, pallium
amplum, sinuosum : Oblyeczeny *bodzcze sromoto, którzy my ywlaczayo y odzyeny *bodzcze yako troyno (sicut diploidc, FI: sowy tym
plasczem) *sromoto swoyo Pul 108, 28.
Trójnik 'miód pitny, w którym na jedną część
miodu przypadają trzy części wody, vinum
mulsum, quod unaparte e melle, tribus partibus cx
aqua constat9: Item V equos ducentes medonem
troynik et vinum versus Bochnya 1424 AK II
XI 427; De mandato domini ducis... dedi
2 florenos pro tunna troynik 1478 SkarbMaz
nr 42, sim. ib. nr 43. 120, 1479 ib. nr 283. 430;
Pro troynik in Zacroczim pro domino duce
Johanne dedi 16 grossos 1479 ib. nr 380, sim. 1480
ib. nr 473, 1489 ib. nr 1219; Pro duabus tunnis
troyniku et una tunna medonis 6 florenos
minus 6 grossos 1482 ib. nr 798; Mellicratum,
ydromel troynyk XV ex. R XXXIII 187.
Trok 'lok, pukiel, kędzior, concinnus, fas ciculus criniwn : Cincini mei, wloschy me aut
troky, quc apparent in temporibus feminarum
(quia caput meum plenum est rore et cincinni
mei guttis noctium Cant 5, 2) 1471 MamKal
148, sim. XV ex. GIGn 56.
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TROSKAĆ

Tren *krzesło władcy, sella regia, solium :
Sinowye twoy... bodo syedzecz s cyebye na
tronye (super thronum) israhelskem BZ IV
Reg 15, 12; Wzbvdz0 tron (thronum) krolewstwa twego BZ II Par 7, 18; ~ Przistopimy
s waroo przed tron fały s(więtej) XIV ex. Pocz
233; Vidit verum regem Salomonem, filium
suum, in dyademate et in trono, w coronye
a na tronye a stolczy, eius glorie XV med.
SKJ V 272; Acccdamus ad thronum, ku thro<(no)vy, gracie 1456 ZabUPozn 95; ~ Tyś
roskosz bydła rayskego, tyś tron królestwa
niebieskiego XV p. pr. R XIX 42.
Trona 'skrzynia, cista, capsa : Trona vacua
parna 1495 RocznKrak XVI 62; Trona parua,
in qua sunt blachy al. laminę ferree in numero
148 ib.; Pallium nigrum..., IHI-or linteamina
et czyschka..., całlige parue pueriles et hec
omnia continentur in predicta trona ib., sini.
ib.; Item alie 2 cistę vacue et sedilc al. trona
1499 ib. 67.
Tronka eskrzynka, cistula : Item cistula al.
tronka parua, que est vacua 1495 RocznKrak
XVI 62.
Tropić 'nękać, męczyć, dręczyć, dawać się
komuś we znaki, aliąuem premetere, \exare,
torąuere5: Małe torquetur a złącz gy nyemocz
tropy uel moczy, y złe gy maczy abo tropy
(puer meus iacet in domo parałyticus et małe
torquctur Mat 8, 6) ca 1450 P F IV 568; Y tropyl
duch boszi zli Sauła (factus est spiritus domini
malus in Saul) BZ I Reg 19, 9. ~ Cf. Utropić.
Troska, też pl. tantum Troski fo r m y : n. sg.
troska FI I Prol 7, ca 1418 JA XIV 512; - g. sg.
troski 1444 R XXIII 306, Rozm 8; ~ d. sg.
trosce XV med. R XXV 156; ~ ac. sg. troskę
XV in. GIKazB II 81, Ort Mac 128, OrtOssol
93, 4, Rozm 9; ~ i. sg. troską XV med. R
XXIV 48; - /. sg. trosce ca 1500 GIKazB
I 84; - n. pl. troski 1434 PF V 32, XV p. pr.
R XVI 340, 1450 RpKapKr, etc.; ~ ac. pl.
troski ca 1420 R XXIV 86, XV med. SKJ I
113, ca 1500 JA XIV 90; - /. pl. (w) troskach
Pul 118 arg. 5.
Z naczenia: 1. troski 'drobne cząstki metalu
powstające przy jego obróbce lub rdzewieniu,
opiłki, ramenta ferri : Rubiginem de ferro al.
trosky vel rdzya 1434 P F Y 32; Fomes... dicitur
scintilla procedens a ferro ignito et splendido
vlg. troszky 1450 RpKapKr; Troski medzane
batitura eris 1472 Rost nr 36; Trosky zelaszne
bactitura ferri ib. nr 37; Recipe testas seu
cortices ovorum et testas de ferro, que cadunt,
cum percutitur ferrum vlg. troszky ca 1500
JA IV 90.

2. *kłopot, zmartwienie, strapienie, smutek,
przykrość, cura, sollicitudo, aegritudo, maeror :
Sollicitudo pyeczolowanye, troszka ca 1418
JA XIV 512; Vide fili sponsi yerecundiam,
nupciarum peniuriam, comedencium impacienciam, ministrorum angustiam, trosko, et ex
hoc solum, quia yinum non habebunt XV in.
GIKazB II 81; Trisiticias ylg. troszky ca 1420
R XXIV 86; A mortis impetu, gl. turbacione
od bistrosczy, trosky (ab omni mortis impetu
tuum defendas populum) 1444 R XXIII 306;
*Mączya trosky torquent cure (hinc me sollicitum torquent super omnia curae, hinc requies
animo non datur ulla meo) XV p. pr. R XVI
340; Contra istos, qui modicum dant deo et
cum anime anxietate s troską XV med. R XXIV
48; Loca meroribus apta possobyon[y]a trosce,
płaczu, zamathku XV med. R XXV 156;
Fratres, obseero vos, ne deficiatis in tribulacionibus, gl. id est propter tribulaciones prze
klopothy, troszky, samyosską (pro samyesską),
meis pro vobis (Eph 3, 13) XV med. SKJ I
113; Bo tu molwy o szmyerze, yaz wyczyska
smętek y dawa w troskach (in tribulatione)
y^yesszyelye Pul 118 arg. 5; Nec gladius, nec
molestie, smatky, trosky, nec detracciones
iniquorum hominum possunt eum a deo
separare XV p. post. GIDom 84; Vidit (sc.
Christus) matrem suam dilectissimam in magna
angustia, troscze, positam ca 1500 GIKazB
I 84; Movyl (sc. anjoł) sze mną laskavymy
slovy, yeselyącz myą z my en (pro mey) yyelykye
trosky (de tribulatione) Rozm 8; Yzc bog
wschechmogaczy obezryal ych yyelyką troska
(tristitiam) ib. 9.
3. *opieka, ochrona, tutela, cura, custodia :
Ode wszech grzechów trozka (cura) iest FI
I Prol 7; ~ mieć troskę 'starać się, dbać o coś,
curare*: Kto szye podeymye czesznego vrzadv...,
ten mvsy myecz robotha y troszką (labores et curas habere oportet), abytenvrzad dobrze yczeszno dzyerzal OrtOssol 93, 4, sim. OrtMac 128.
4. może corruptum pro kruszki 'błona przy
twierdzająca jelita do tylnej ściany jamy brzusz
nej, membrana, qua viscera ad posticam rentris
partem afftguntur : Ipobasis, throsky, circa
yiscera ca 1500 Erz 112.
Troskać, Troskać się form y: praes. ind.
1. sg. troszczę ca 1420 WokTryd nr 421;
2. sg. troszczesz XV p. pr. R XLVII 359; troskasz
ca 1418 JA XIV 512; 3. sg. troszczę FI i Pul
38, 9. 15; 1. pl. troszczemy 1448 R XXIV
351; 3. pl. troszczą Gn gl. 139a; ~ inf. troskać
OrtMac 101, OrtOssol 75, 3; ^ praet. 3. pl. m.
troskali Rozm 786.
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Z n a c z e n ia : 1. *poruszać wewnętrznie, niepo
koić, animum alicuius movere, sollicitare : Multa
sunt, que hominem commouent, troszczę,
in hoc mundo <7^ gl. 139a; ~ troskać się
*trwożyć się, niepokoić się o coś, commoveri,
perturbari, sollicitum esse de aliąua re : A wszacosz za dar troszczę se (vane conturbatur)
wszeliky czlowek FI 38, 15, ^//w. Pw/, szra.
F/i Pw/38,9; Trosce so tu(r)bo ca 1420 WokTryd
nr 421; Trossczerny szą afficimur 1448 R XXIV
351; Vstavszy Pylath y yyschedl do Zydow, bo
baczył dobrze, yze... troskały szye, aby yego
(sc. Krystusa) nye pusczyl Rozm 786.
2. troskać się 'starać się, dbać, zabiegać o coś,
curare, operam dare : Sollicita es, pylna yes,
et turbaris erga plurima trosczes sze (/X XIV
512: troszkasze, teg. troskasz się, y zamączila
sze yesz) podług wyela (Luc 10, 41) XV p. pr.
R XLVII 359; Przeto ysz ony (sc. przysiężnicy)
mvsa szye troszkacz o tho, aby taky ortel
wydały, yakoby szwey przysządze dosycz yczynyly OrtOssol 75, 3, sim. OrtMac 101.
Cf. Zatroskać się
Troski cf. Troska
Troskliw cf. Troskliwy
Troskliwie 'z dbałością, pieczołowicie, pilnie,
diligenter, accurate : Indicabo tibi, o homo,
quid sit bonum, id est utile: utique facere
iudicium et sollicitum, trosclive, ambulare cum
deo tuo (Mich 6, 8) XV med. GIWroc 19 v;
Dignum fructum penitencie facientes (Luc
3, 8)... solicite, trosklywe, vivamus ib. 88 r.
Troskliwość cf. Treskliwość
Troskliwy *gorliwy, dbały, diłigens, curiosus :
troskliw być *starać się,
zabiegać, curare,
operam dare?: Martha, Martha, sollicita es,
troskliwas (F XLVII 358: pylna yes, Fozra
334: pyeczalvyącza yesz), et turbaris erga
plurima (Luc 10, 41) XV med. GIWroc 67v.
Troskotać cf. Stroskotać
Troszczyna bot. 'kruszyna pospolita, Rhamnus
frangula Z.’: Trosczyna egalus 1472 F 057 nr
1790.
Tróca c/. Trójca
Trój fo rm y : n. sg. neutr. troje Rozm 179.
184. 707; ~ w. a. ac. sg. neutr. troje OrtMac
113; ~ g. sg. f. trojej 1408 Kał nr 266; neutr.
trojego ca 1470 MamLub 6; trojega XV p. post.
GIDom 41, Rozm 332; ~ d. sg. neutr. trojemu
Rozm 680; ~ ac. sg. m. trój 1407 Kał nr 272;
f troję 1419 Kał nr 822, XV med. R XXII
237, XV p. post R XXV 181, etc.; neutr. troje
1402 Pozn nr 715, 1407 Czrs 6, 1419 TPaw
VII nr 759, etc.; ~ i. sg. f. troją Rozm 195; ~
/. sg. neutr. (na) trojem (1416) XV p. post.

DokMp V 171, (1417) XV p. post. ib. 178,
1442 TymProc 233, etc.; ~ n. pi. neutr. troje
1495 RocznKrak XVI 63; ~ g. pł. troich 1400
HubeZb 99; /. troich 1448 TymSąd 74; ~ ac.
pł. troje 1461 ZapWarsz nr 1113; m. troje
1462 AGZ XIII 373; /. troje 1496 AGZ XVII
323; ~ /. pł. (na) troich 1415 Pyzdr nr 411.
Z naczenie: 'trzy, występujący w liczbie trzy,
potrójny, tres, numer o tres, tripłex : Ez Jan...
troych drzwy ne wibil 1400 HubeZb 99; Tcdi
Wancencz gemu za wszitko ranczil: za wosz,
za wozniki, za troye rucho 1402 Pozn nr 715,
sim. 1407 Czrs 6; Jaco Jacusz pirwey to carczme
trzimal y troy czinsz wibral s ney, nisz so
Micolay w no wsal 1407 Kał nr 272; Jaco Stani
sław ne płacił troyey chansbi 1408 Kał nr 266;
Iaco Micolay poorał na trogich stayach po
dzewanczy zagonow 1415Pyzdr nr 411; Venicndo
vero ad Rostoky... hic est sita granicies vlg. na
goro a molendino vero dieto Bystricza vlg.
na trogem dostrzelenyv balista... flumen... per
medium diyiditur (1416) XV p. post. DokMp
V 171, sim. (1417) XV p. post. ib. 178; Ipse
soluit troye potwarne y *dwogya chaszebne
1419 TPaw VII nr 759, sim. ib. nr 908; In
tribus campis vlg. w trogem polu 1442 TymProc
233; Esze Marczin nye* ycrlath Janowy throgich
pczol w gego boru 1448 TymSąd 74; To blogoslawyenye lezi na czirpyenyy, kto *yą chcze
sznacz dobrze, ma wyedzecz, cze na troyą
ma syą oglądacz, bi schewschąd czirpyal
kaszdą przecziwnoscz: albo od boga..., albo
od dyabla..., albo ot ludzi XV med. R XXII
237; Beata yirgo plena fuit gracie, plena yirtutum, plena deo. Et de istis tribus, o them
troyem,... proposui ad presens loqui XV med.
SKJ V 277, sim. XV p. post. R XXV 265;
Troge podnyebyenye (tristega, MamLub 6: pokoy
troyego podnyebyenyą aut chyszką) w nyem
(iSc. korabiu) yczynysz BZ Gen 6, 16; Yeden
czlowyek przywyodl przed nasz przed gayny
sząd czlowyeka, czo nany wyązano troye
lycze (tres cuttes, OrtOssol 84, 1: trzy szkory)
OrtMac 113; Jako Olecschy... wzanl... trzy
konye y troye szanye, y dwe szekyrze 1461
ZapWarsz nr 1113; Datum est ei per tres
terminos al. przesz troye roky 1462 AGZ XIII
373; Jacobus... addidit sibi troye staye w cyemney łącze 1483 RKJŁ VII 60; Hoc banitum
iudicium al. yyelkye yyecze sthoy za troye,
in quo adiudicatus est 1485 KsNWarsz I nr 1020;
Item . troye chomątha 1495 RocznKrak XVI
63; Quia tu... ipsum detinuisti et mancipasti
et per tres limites granicierum al. przes troye
granycze portasti 1496 AGZ XVII 323; Yako
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myedzy Zydy było tedy troye rozdzyelyenye
w *yych zakonye (de tribus sectis Iudaeorum)
Rozm 179, sim. ib. 184. 707; Kvszyl y (leg.
ji, sc. dyjabeł Jesukrysta) tesch troya rzeczą
(in eisdem tribus), ktorąsz y Adama kvszyl
ib. 195; Takyesz y troyega syyeczenya zak
(Lcvita Luc 10, 32)... yzryącz y (leg. ji 'go’)
y mynąl ib. 332, sim. XV p. post. GIDom 41;
Nye zapoye kur, aze szye mnye trzykrocz
zaprzysch, czysch troye zaprze[s]czenye (trinam
negationem) pocznyesch boyasznyą smyerczy
Rozm 557, sim. ib. 560. 678; To slovo zavzdy
myny szye telko ku troyemy szyyąthu, czysch
yyelykonocznemy, syyąthecznemy a posyyączanyy kosczyola ib. 680; Przeto vam troyą
rzecz pospoly chcze poyyedzyecz ib. 743,
sim. ib. 775; ~ (rozdzielić) na troję 'na trzy
części, in tres part es : Tanta fulgura extiterunt,
ut templum illud tripharie scinderentur na
troyą XV p. post. R XXV 181, sim. XV p. post.
RRp XXV 182; ~ mimo troję trzy lat 'więcej
niż dziewięć lat, plus novem annis : Tho, cszom
ora[y]l, thom ora[y]l mymo troya trzy lath
1419 Kai nr 822. - Cf. Troje.
Trójca, Tróca fo rm y : n. sg. trójca FI i Pul
Ath 25, M W 111 b, XV ex. R XIX 82, etc.; ~
g. sg. trojce 1453 R XXV 211, XV ex. MPKJ
II 317, Rozm 47. 164. 165; trójcy M W 94b; d. sg. trójcy M W 102 a; trojce M W 126b,
Rozm 11; ~ ac. sg. trójcę FI i Pul Ath 3, 1435
ZapWarsz nr 655, M W 8b; ~ v. sg. trójca
1424 Msza III s. 67, sim. VI. XII; - /. sg.
trójcą 1480ZapWarsz nr 1507; ~ /. sg. (w) trójcy
FI i Pul Atli 3. 24. 25, etc. etc.; trocy Gn lb.
5b, Spow 2.
Z n a czen ie: (w religii chrześcijańskiej, in religione Christiana) 'bóg w trzech osobach,
deus in tribuspersonis, trinitas' : Wera *krzyscyanska ta gest, bychom gednego boga we troyczy
a troyczo w gednoszczy (unum deum in trinitate
et trinitatem in unitate) czczyly FI Ath 3, sim.
Pul, M W 8 b; Aby troycza w gednoczy a gednocz
we troyczy (trinitas in unitate et unitas in
trinitate) czczona bila FI Ath 25, sim. Pul,
M W 111 b—112a; Ktosz chcze przeto zbawon
bycz, tako o troyczy (de trinitate) rozymey
FI Ath 26, sim. Pul, M W 112a, sim. FI i Pul
Ath 24, M W 111 b; Iesus: Bylyszmy w tey
slayye nasz[v]ey troycze (nostrae trinitatis),
v teyzesmy y nynye nasche boskye moczy
Rozm 164; Marya: Czo yest, yzes yczynyl
parnyecz troyce (trinitatis) ? Która to yest
troycza (trinitas) boskye vyelebnosczy ? ib.
165; ~ święta trójca, trójca święta: Lyubo
bandz tobye, swyontha troycza (sancta trinitas,

Msza XIV: *troczczą), sluszba sluszena mego
1424 Msza III s. 67, sim. VI. XII; Anyol Gabriel
k nyey poszlal (pro poszlan), by yey thy dary
szvyastoval s tagyemnycze szyyathey throycze
1453 R XXV 211, sim. XV <?*. MPKJ II 317,
Rozm 47; Wnuk thwoy, Iesus myły, *pozywąiacz
chwały szwyathey troyczi M W 94b; Chwała
troyczy szwyathey! M W 102a; Swioti angele
bozi,... przygymy w myrze duch moy y offyeruy
swiatey troyce w korze angelskym M W 126 b,
sim. Rozm 71; Cyebye swyątha throycza chwały
XV ex. R XIX 82, sim. Rozm 495; ~ bog,
tworzec w tro(j)cy jedyny, jedziny, w trójcy
bog jedziny: Sdroua Maria..., bog s tobo,
bog f troczy gediny Gn lb , sim. ib. 5b; Nye
masz myecz... bałwana żadnego, alye thylko
tego boga w throyczy gyedynego Dek III
13, sim. ca 1400 R XXV 257, XV med. MPKJ
V 428, etc.; Prosso twórcza wssemoganczego
w troci iedinego..., bi me raczil rosdressicz
Spow 2; Hodie est festum Sancte Trinitatis
szwatho boga w troiczi yedzinego ca 1420 R
XXIV 85, sim. 1450 MacDod 120, XV e*.
Zab 536; K themu zywothu naas dowyedz
oczecz, ssyn, duch szwyathy, w troyczy boog
yedzyny XV med. SKJ V 262; ~ ~ Święta
Trójca 'święto Trójcy Świętej przypadające
w pierwszą niedzielę po Zielonych Świętach,
festum Sanctissimae Trinitatis, quod prima post
Pentecosten dominica celebratur : Jaco mnye
Pauel mai zaplaczycz kopą na Swantha Troycza
1435 ZapWarsz nr 655; Yakosz thy myal sze
mna posadzycz yednacze w pyathek przeth
Svyatha Troycza 1480 ib. nr 1507.
Trójdzienny 'trwający trzy dni, trzydniowy,
triduanus': Wstawyami, abi interdicth troydzenni
(interdictum triduanum), czo przethym (leg.
przedtym) ve wszystkych cirkwach przes trzi
dni chowan dlya *przygechani nyekthorego
kly anthego, oththichmyasth... nykake nye
dzirzan Sul 5; Ny wstawyenye nasze... o nyechowanyv troydzennego albo przes trzi dny
interdicta (de interdicto... triduano) papyeszkey
kazni ma bycz przeczywno ib.
Trściany c f Trzciany
Trścienny cf. Trzcinny
Truchleć 'smucić się, być smutnym, tristem
esse': Truchlegye (war. lub.: truchle) merens
(omne caput languidum et omne cor maerens
Is 1, 5) 1471 Mam Kai 180. - Bohemizm.
Truchlen 'smutny, przygnębiony, strapiony,
tristis, maerens : Rozdarłem plascz swoy y suknyo a wiskublem włosy głowi mey y brodi mey
y syedzalem truchlen (sedi maerens) BZ I
Esdr 9, 3; Syedzalem truchlen (sedebam tristis)
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az do wyeczerzney obyati BZ II Esdr 8, 73. ~
Bohemizm.
Truchliwy eosłabiony, bez sił, infirmus, viribus privatus: Truchlyvy {war. lub.: truchleyszy)
contabescens (mansit itaąue Thamar contabescens in domo Absalom II Reg 13, 20) 1471
Mam Kai 73. ~ Bohemizm.
Truchł cf. Truchły
Truchło *smutek, przygnębienie, strapienie,
tristitia, maeror : Rozdarłem swe odzenye na
sobye... a *rwo włosy swe głowi y brodi,
syedzocz w zaloscy a w truchle (sedi dolens
et maestus) BZ II Esdr 8, 72. ~ Bohemizm.
Truchłość *smutek, przygnębienie, strapienie,
tristitia, maeror: Truchloscz tribulacio XV
517, sim. M W gl. 69; Wsadzcye
tego mosza w cyemnyczo a chowaycye gy
Chlebem *zamotka a wodo truchloscy (pane
tribulationis et aqua angustiae) BZ III Reg
22, 27; W trwchlosczy in merrore (fili hominis,...
aquam tuam in festinatione et maerore bibę
Ezech 12, 18) ca 1470 MamLub 224. ~ Bohe
mizm.
Truchły fo rm y : n. sg. m. truchł 1451 MacDod
104, ca 1470 MamLub 101, 1471 MamKal 129;
truchły ca 1455 JA XIV 491, ca 1470 MamLub
221, 1471 MamKal 101;/. truchła 1447 R XXII
40, 1451 MacDod 104, Rozm 554; neutr. truchło
ca 1470 MamLub 129; ~ g. sg. m. truchłego
XV p. pr. R XVI 322.
Comparat. n. sg. m. truchlejszy ca 1470
MamLub 73.
Z naczenia: 1. *smutny, przygnębiony, stra
piony, tristis, maerens" : A dolentis truchłego
XV p. pr. R XVI 322; Rzeki {sc. Jesus) ku
nym: Truchła yest we mnye ma dusza (tristis
est anima mea Mat 26, 38) asze do szmerczy,
jakoby rzeki: Truchł ge<śm), dokod mo
szmerczo ne wykupyo grzesznych 1451 MacDod
104; Truchł {war. kal.: truchły) merens (scidi
pallium meum... et sedi maerens I Esdr 9, 3)
ca 1470 MamLub 101; Trvchlo było {war.
kal.: truchł byl) anxiaretur (ad te clamavi,
dum anxiaretur cor meum Psal 60, 3) ib. 129;
Truchły anxius (spiritus anxius clamat ad te
Bar 3, 1) ib. 221.
2. 'osłabiony, bez sił, infirmus, \iribus priyatus*: Trwchla languida 1447 R XXII 40;
Truchły languidus ca 1455 JA XIV 491; Truchley
szy {war. kal.: truchłyvy) contabescens (mansit
itaque Thamar contabescens in domo Absalom
II Reg 13, 20) ca 1470 MamLub 73.
3. być truchły przeciw komuś 'mieć żal do
kogoś, obicere, exprobare alicui aliquid’: Krolevno
dostoyna,... nye bacz truchła przeczyv Yanovy,

bocz przykazał yemv tvoy szyn, aby nykomv
nye povyedzyal Rozm 554.
Trucie 'wprowadzanie trucizny do organizmu,
corpus \cneno inficiendi actus': Si qui mechantur,
si qui furta simulantur, siue latrociniis siue
veneficiis, gl. intoxicacionibus seu sortilegiis
w truczv, wmarzanyu {leg. w umarzaniu)
luda 1466 R XXII 20.
Trucina fo rm y : n. sg. trucina 1449 R XXV
166, ca 1500 Erz 112; ~ g. sg. truciny 1466
R XXII 20; ~ n. pl. truciny XV med. R XXIV
359, OrtCel 12, OrtZab 530; ~ ac. pl. truciny
XV p. post. R XXV 199; ~ l. pl. (w) trucinach
ca 1470 MamLub 309.
Z naczenia: 1. 'substancja powodująca uszko
dzenie lub śmierć organizmu, jad, yenenum :
Venenum yad vel thrvczyna ca 1500 Erz 112;
Toxicum, id est venenum trvczyną ib.
2. 'podawanie trucizny, czy też trucie, venenum
praebendi vel etiam veneno necandi actus':
Manifesta autem sunt opera carnis, que sunt:
fornicacio,... yeneficia yadi, to yest truczinhy
{R XXV 166: vcneficia, gl. id est veneni confeccio et propinacio wzprawa, gl. truczina,
a czarow<anie ?>, Gal 5, 20) XV med. R XXIV
359; Truczini yeneficia OrtCel 12, sim. OrtZab
530.
3. 'szkodliwe czary, szkodliwe czynności
magiczne, res magica, quae nocet*: Crimen
adulterii felque yeneficii, gl. sortilegii, incantacionis trucini, czarouanya 1466 R XXII
20; In ycneficiis w trawyenyą {leg. w trawieniu)
aut v truczynach (quia in yeneficiis tuis
errayerunt omnes gentes Ap 18, 23) ca 1470
MamLub 309; Przesz truczyny per maleficia
XV p. post. R XXV 199.
Truć 'wprowadzać truciznę do organizmu,
corpus \eneno inficere : Ore ferit yirus, gl.
yenenum, toxicum, coluber, sic toxicat, gl.
inficit, yenenat truge, edem, gl. sc. domum
hospitis 1466 R XXII 13; Dlatego obyczay
tych chowaya, czo truya ludzy XV p. post.
R XXV 200. ~ C f Otruć, Potruć, Struć,
Zatruć.
Trud fo rm y : n. sg. trud XV med. R XXV
158, Pul 89, 11, Rozm 521; ~ g . sg. trudu
ca 1420 R XXV 229; - ac. sg. trud FI i Pul
9, 36, Bogur B—F, 1407 JA X 389, etc.; ~ i. sg.
trudem Rozm 144; ~ ac. pl. trudy Bogur
B—F, Naw 63.
Z naczenia: 1. 'wysiłek, mozół, praca, labor':
Widzisz, bo ty trud y bolescy (laborem et
dolorem) znamonuiesz FI 9, 36, sim. Pul;
Nil grave iudicat ny mą za trud XV med.
R XXV 152; Roszlal po wszim zemyąm lud
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y zadał gym wyelky trud Aleksy w. 128; Mały
on (sc. pisarz) szobye thy pyenyadze myecz...
albo mamy gych tesz cząscz myecz... na nasch
trud (pro... conamine)? OrtOssol 89, 4, sim.
Ort Mac 122; Mozely (sc. opiekaldnik) szobye
wząncz zyszk albo vrobek za szwoy trud (pro
labore), czo vroby sz gych (sc. dzieci) gydaczym
gymyenym? OrtOssol 92, 3, sim. OrtMac
127; Wydz szmyarę moyę y trud (laborem,
FI: roboto) moy Pul 24, 19; Dnyowye lyat
naszych w nych szyedmdzyeszyot lyat..., a daley
gych trud (FI: robota) y bolyeszcz (labor et
dolor) Pul 89, 11; Yenze czynysz trud (laborem,
FI: roboto) w lcazny Pul 93,20; O moy myły synv
yedyny, czosz nam tako vczynyl, yzeszmy czye
trzy dny schvkaly z vyelykyem smątkyem
a z yyelykem trudem (nos dolentes longam
viam ivimus)? Rozm 144; Pannam była v domv
*oyczv mego, trud ysczye nye byl my znan
ib. 527.
2. *męka, cruciatus*: Werzisz w tho, czlowecze zbozny, ysz przesz trud bog swoy lud
odyal dyabley strozey Bogur B—F; Jensze
trudi czirpal zawcrne, yescze bil ne przespał
zazmerne ib. ; *Wwszego swatha ws<y)thek
lud pa<t)rz nyne na Geszucrist<(o)w trud
1407 JA X 389; Pilath gy kazał biczowacz
beze wsey luthosczy..., thucz mai trudu doszycz
ca 1420 R XXV 229; Tribulacio tua trud,
robotha XV med. ib. 158; Gospodze moya,
czyebye proscha... przez mylego szyna thwego
y przez yego wschytky trvdy Naw 63.
Trudnie fo rm y : comparat. trudniej cf. Trudno.
Z n a czen ie: ' okrutnie, bezlitośnie, crudeliteF:
Gdyż myły Cristus byl tako trudno vbyczovan... y stal tako trudnye vkrv[y]avyon Rozm
824.
Trudno fo rm y : comparat. trudniej XV p.post.
R I s. XLVII.
Z n a czen ia : 1. 'niełatwo, nie bez przeszkód,
ciężko, z wysiłkiem, band facile, non sine impedimentis, cum labore: : Isczy gest gich (sc.
darów) barszo uele, a prestocz trudno gest
ge nam oszobno yyslouicz Gn 171 b; Iakokole
rzeczy *vmorzene a dokonane przeczywko
przyrodzenyy trvdno mayą bicz othmyenyony
(quamvis negotia... finita... difficile sit retractare)
Sul 38, sim. Dział 27; Tako wyelyky dług na
czas krothky trudno mosze bycz zaplaczon
Dział 61; Bo trudno *pylczycz [...], ale trudnyey
lenywsthwo z nyescząsczym rozląnczycz (sed
rarius a pigritia infortunium separabis) XV
p. post. R I s. XLVII; Yako myły Cristus
vtore szye modlyl, v tkoremze szye barzo
trudno przemagal Rozm 604; Lyepyey możemy

baczycz, yze trudno z dolyczanya syyatych
doctoroy ybaczycz pravdą porząndnosczy ib.
709; Trudno dolyczycz, ktorego dnya albo
ktorego czaszy szye to stało ib. 767.
2. ' okrutnie, bezlitośnie, crudeliter : Yako
myły Cristus byl yąt y szyyązan bardzo trudno
Rozm 651, sim. ib. 654. 672; Gdyż y (leg.
ji, sc. Krystusa) tako trudno yąly y tako trudno
myedzy szobą szyepaly, to yzrzącz apostolovye
yschysczy strachy yczyekly ib. 656, sim. ib.
650. 662; Poru(s)zyl szye myły Iesus na tvardoscz zydoyską..., yze y (leg. ji ego’) tako
nyemylosczyyye y tako trudno mączyly ib. 661,
sim. ib. 500. 662. 732. 824; Yze yeden sproszny
sługa... yderzyl pana yszego styorzenya tako
trudno a tako barzo, yze... szye napelnyly
krvye yego syyate ysta ib. 683, sim. ib. 702.
729. 735. 826; Yako Annasz polyeczyl mylego
Iesucrista svym slugam, aby y (leg. ji 'go5)
bardzo trudno y yyelmy przykro mączyly...,
a takosch tą vschytka nocz trudno szye s nym
obchodzyly ib. 700—1; Gdy ssa zvyązaly tako
trudno y tvardo yego svyąte raczę ib. 817,
sim. ib. 732. 745; Począly (leg. poczęli ji) tako
trudno y tako okropno bycz, ysz... nye było
czale myescze na yego svyąthym czyelye ib.
818, sim. ib. 821. 824; Yako myły nasch zbayyczyel byl bardzo trudno koronovan ib.
828, sim. ib. 830. 832.
Trudność fo rm y : n. sg. trudność XV ex.
SlArch I pffl. 23, Rozm 830; ~ g. sg. trudności
Sul 31, XV e;c. GIKÓrn II 209, 1500 AGZ XIX
127; ~ d. sg. trudności XV med. MPKJ V
429; ~ ac. sg. trudność Sul 31, Rozm 742; ~
i. sg. trudnością XV med. Zab 515; ~ ac. pl.
trudności 1484 Reg 706—7; ~ /. pl. (o) trud
nościach 1466 RRp XXII 12.
Z naczenia: 1. *to czego pokonanie wymaga
wysiłku, przeszkoda, przeciwność, zawada, qui
labore yincitur, difficultas, impedimentuni : Vstawyamy przikazyyącz, abi bidlo alybo kthorekole... rzeczi dla cządzanya wsząnthe sząndza... wyesznyczam..., oddaliwszy wsythką trvdnoscz a przestanym wszey w theem trvdnosczy
(remota et cessante ąualibet difficultate), thy
tho czalo a s pełna... wroczycz maya Sul 31;
Słowa dzyewycze kv dzyewcze o lyek(u) [...]
kv trvdnosczy byzkvpv sye przygadzayoczey (de remedio opportuno ad difficulatem
episcopo occurrentem) XV med. MPKJ V
429; Serpitur humi tutus nimium timidusąue
procelle, gl. dificultatis naturę trudnosczy
XV ex. GIKórn II 209; Rathbych szam byl
przeth v(aszą) m<iłością), yethno ysz myą
vyelka thruthnoszcz szaszla XV ex. SlArch
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I pfil. 23; Pars citata dixit per suum procuratorem: Non faciatis vobis difficultatem al.
trudnoszczy, volo respondere 1500 AGZ XIX
127; ~ przenośnie 'zawiłość, złożoność spraw,
rerum natura e qua obscurae sunt, implicitae,
ad intelligendum non apertae : Non potens,
gł. sc. tu homo, de magnarum summa rerum,
gl. de congerie, de copia causarum o trudnosczyach, seriem disponere 1466 RRp XXII 12.
2. 'dokuczliwość, uciążliwość, przykrość, molestia, onus, incommodum : Thedy mynisthrovye...
mayą onego wsthąpvyączego sthadlo... y polozenye... vypytaczi..., povyedayączyemu thrudnosczy y thwardosczy, y czyązkosczy thego
tho braczthwa (fraternitatis eiusdem onera)
1484 Reg 706—7; Alye prze to, czvsch prze
moyą mąką y przez trudnoscz krzyza, kyedy
smartvychvstaną, yzryczye tego, ktoregosz vy
mnymaczye prostego czlovyeka, szyedzącz na
pravyczy y na lyevyczy moczy bozey Rozm
742; ~ O myły boże, y czo może przydz kv
mysly... pamyątayączenw koroną tarnovą mylego Iesucrista? Yedno vkazanye vzgardzenya,
przeczyvnoscz sromoczenya a trudnoscz mączenya Rozm 830.
1. a. 2.: Trudnoszczą XV med. Zab 515.
Trudny f o r m y : n. sg. m. trudny Rozm 107;
/. trudna 1444 PF IV 590, 1466 R XXII 11,
ca 1500 GIKazB I 67; neutr. trudno Gn gl.
154a; ~ g. sg. f trudne Rozm 740; trudnej
Rozm 661; neutr. trudnego ca 1470 MamLub
24, Rozm 506. 832; ~ ac. sg. m. trudny XV
p. post. R XXV 175, Rozm 746; /. trudną Rozm
108. 497. 500, etc.; neutr. trudne Rozm 654.
740. 820. 824; ~ i. sg. f. trudną Kśw br 31,
Rozm 538. 545. 740; ~ /. sg. f. (w) trudnej
Rozm 145; neutr. trudnem Kśw cv 25; ~ g. pl. m.
trudnych XV p. pr. R XIX 42, XV med. R XXIV
337, 1466 R XXV 136, etc.;f. trudnych OrtOssol
83, 3, Pul 16, 5, Rozm 832; ~ ac. pl. trudne
XV ex. GIKórn II 210; /. trudny Rozm 498;
trudne OrtMac 112, OrtOssol 83, 2, Rozm
545. 737; ~ i. pl. f. trudnemi Rozm 823;
neutr. trudnemi Rozm 823; ~ /. pl. f (na)
trudnych 1471 MamKal 82.
Comparat. ac. sg. f. trudniejszą Rozm 653.
Z n a c z e n ia : 1. 'wymagający wysiłku, po
konywania przeszkód, niełatwy, qui labore vincitur, impedimentis superandis impetratur, difficilis*: Quod difficile, trudno, immo impossibile
est Gn gl. 154 a; Qui status (sc. matrimonii)
habet in se multos uncos (wę)slow trudnich
XV med. R XXIV 337, sim. 1466 R XXV 136,
XV p. post. ib. 198. 200; Prze słowa warg
twoych ya yesm strzegł dróg trudnych (vias
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duras, FI: twardich) Pul 16, 5; Via ducens ad
patriam, yestczy trudna, scilicet Ierusalem,
que sursum est, est tribulacio et passio ca 1500
GIKazB I 67; ~ (jest) trudna: Sic antę federate
contencionis recitata memoria roborari est
difficilis, gl. grauis trudna 1466 R XXII 11; ~
przenośnie ' wymagający wysiłku myślowego, za
wiły, skomplikowany, niejasny, non apertus ad
intelligendum, obscurus, minus clarus': Trudna
albo tagemna 1444P jFTV 590; Mozely opyekaldnyk opyekanye opvsczycz dla takyego nagabanyą albo trudne a twarde rzeczy przewlecz,
szlowye odloszycz asz do dzyeczynnych lath
OrtOssol83, 2, sim. OrtMac 112; Opyekaldnyk...
mvszy... przysacz..., ysz nye może any vmye
twardych y trudnych rzeczy oprawycz OrtOssol
83, 3; Trudnego questionis (si quid natum
fuerit quaestionis, referetis ad eos, sc. Aaron
et Hur Ex 24, 14) ca 1470 MamLub 24; Na
trudnych gadkach in enigmatibus (regina Saba...
venit tentare eum, sc. Salomonem, in aenigmatibus III Reg 10, 1) 1471 MamKal 82; Si forte
necesse (est) indiciis monstrare recentibus abdita, gl. occulta trudne, rerum XV ex. GIKórn
II 210.
2.
' dokuczliwy, zadający ból, uciążliwy, molestus, dolorem afferens, incommodus': Tacy dobre
so pres onogo nemochnego paralitica trvdno
nemoco urażonego znamonuio Kśw br 31;
Pismo togo croleuicha... naziua crolem luda
zidowskego... u yego trvdnem ymoceny Kśw
cv 25; Nathychmyast trudny vrząd y {leg.
wrzód ji, sc. Heroda) nagabal (graviori morbo
impeditus est) Rozm 107; Bo myal vyelka
a trudną nyemocz zymna (febris non mediocris
erat) ib. 108; O myły synv, namyleyschy nasch
opyekalnyk sylno v trudney nyemoczy leży
ib. 145; Kako dzyeyycza Marya posiała svyątha
Marya Magdalena kv svemv szynv, by szye
nye dal na tak trudną mąka ib. 497, sim. ib.
500. 701; Bądzyelycz patrzycz na tve trudny
mąky, bądzyecz myecz yyelyka zaloscz ib.
498; Podpomozy czye bog yschechmogączy,
dzyeyycze blogoslayyona, czo masch tako
smątnego y trądnego {leg. trudnego) oprayyacz?
ib. 506; Bychmy tym pamyątaly yego svyątą
a yyelmy trądną (leg. trudną) mąką ib. 528;
Yze tvoy szyn nye chczyal, aby taką trudną
bolesczą *vmarllla ib. 538, sim. ib. 545. 740;
Tey noczy mam bycz podań v trądne {leg.
trudne) rącze nyemylosczyyych ib. 545; Muszyl
{sc. Jesukryst) pascz, alye prze yyączscha
y *drudnyeyscha mąką nye przepusczyly yego
zyemye dopascz czy, którzy poyroz dzyerzely
ib. 653; Vzyąly y {leg. ji, sc. Jesukrysta) v yącztyo
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sylne (leg. silnie) trudne y barzo okropne
ib. 654, sim. ib.; Vtencass nasch myły zbavyczyel ylkosch strachu (leg. z strachu) trudney
mąky, telko z onego okropnego szyepanya...
czyasko pragnacz ib. 661; Yestem gorzkosczy
pełna, slyschącz trudne nasmyevanye syna
mego ib. 740; Za navką zbayyenye (‘zbawienia’)
dayeczye przykre szlova, pełne krzyydy y sromoczenya y trudne mąky ib.; Każdy raz trzy
razy v sobye myal:... Trzeczye razy barzo
czyąskye od czyąskych a trudnych rzeczyądzov
y od pąg ib. 819, sim. ib. 741; Dzyeyycza blogoslayyona Marya na tho yschytko trudne
y barzo przykre yyązanye stała zalosczyyem
serczem patrzączy ib. 820; Yze satan byczoval
dostoynego Yopa trudnemy ranamy, a yego
zona byczovala gy trudnemy slovy ib. 823;
Rospamyątay to trudne stanye yego v słupa
ib. 824; Yego syyąta głowa czyrpyala mąką
od trudnego koronovanya tarnovego, od byczya thych trudnych łask ib. 832; Dzyeyycza
blogoslayyona... barzo trudno (leg. trudną)
bolyescz myala vnątrz, patrzączy na takye
nyepodobne mąky svcgo mylego syna ib.
8 4 1 'smutny, pełen bólu, tristis, dolens :
Lyvbo my to, aby [...] s vamy yyelykonocz
v Yerusalem, alyecz bądzye barzo *gorzka
a *trudna vam y ye Ojej’) to yyelykonoczne
syyato Rozm 507; Vy, panye moye,... przylączczye szye mnye, boczyem trudne novyny
o mem synv... slyschala ib. 737; Vzrącz panye
plącz barzo trudny dzyevycze Maryey, począly
s nyą plakacz barzo zalobnye ib. 746; ~ (o Chle
bie, de pane) ' wydzielany w malej ilości, qui
parce tribuitur : Dabo vobis panem certum
et artum, id est trudny (Is 30, 20) XV p. post.
R XXV 175.
3. 'chory, cierpiący, aeger, dolens5: Tyś namacna ścieszka błędnych, tyś zdrowie wszech
ludzi trudnych XV p. pr. R XIX 42.
Trudzenie *dręczenie, niepokojenie, dokucza
nie, actus vexandi, molestiam afferend?: Ysze
slyzebnyczy przes zemyą krązącz vboge slachczicze... trydzenya a gabanya tylko dla (fatigandi
et vexandi) pozywayą Sul 68.
Trudzić fo rm y : praes. ind. 3. sg. trudzi 1466
R XXII 16; ~ inf. trudzić ca 1470 MamLub
272; ~ praet. 3. sg. m. trudził Gałka w. 41;
3. pl. m. trudzili FI i Pul 16, 10; ~ condit.
3. sg. m. by trudził BZ Jos 7, 3; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. trudzony Gn gl. 144b.
Z n a czen ie: 'zmuszać do wysiłku, dręczyć,
męczyć, nękać, ad laborem cogere, fatigare,
\exare : Trudoni fatigatus Gn gl. 144b; Pod
czenem zkrzidl twogich zaszczicy me od oblicza

nemilosciwich, gisz me trudzili (me afflixerunt)
FI 16, 10, sim. Pul; Przecz by syo wszistek lvd
darmo trvdzil (frustra vexabitur) przecziw
mało nyeprzyaczelom? BZ Jos 7, 3; Fert Iudeus
opes, sed onus fert pectore graue, intus adurit
eum cura laborąue foris, gl. sc. adurit extrinsecus
trudzy s wyrzchy 1466 R XXII 16; Trudzycz
vexari (domine, noli vexari Luc 7, 6) ca 1470
MamLub 272; Forte dixerunt reguło quod
non fatigaret, nye trudził, Xpm, quia filius
eius sanus factus esset XV p. post. GIDom
83; ~ trudzić się 'starać się, czynić wysiłki,
alicui rei operam dare, summa ope niti : Lassota
szą trudził, schatan go pobudził, by cessarzem
łudził Gałka w. 41. ~ Cf. Strudzić, Utrudzić.
Trudzien cf. Trudny
Truna cf. Trona, Tronka
Trunkgelt 'dobrowolny datek pieniężny (poza
umówioną zapłatą) za pracę, napiwek, pecunia,
quae operae pretio soluto insuper alicui datur :
Si quis ex sociis rotificum celebraret sine
yoluntate sui magistri et postea acciderit,
quod aliquid laboraret pro truncali al. za
trunckgelt, extunc illud trunckgelt non debet
pro se usurpare, donec plus laborabit pro
illis expensis, quas sibi dabat magister tunc,
dum ipse celebrayit 1499 AcPosn II 383.
Trup f o r m y : n. sg. trup 1427 Pozn nr 1269,
1437 Wisi nr 228 s. 86; ~ g. sg. trupa 1427
Pozn nr 1269, 1484 Reg 720; ~ g. pl. trupów
XV p. post. GIDom 75; ~ i. pl. trupy XV
ex. MacDod 139.
Z n a czen ie: 'ciało zmarłego człowieka, zwłoki,
corpus hominis mortui, cadcwer : Jaco pan
Barthos... tych ludzy... ne pozadal v kłoda
wzadzenya any gich v kłoda wzadzal, any
trupa k nym do kłody prziłozyl, ale przyal,
any (‘a oni’) jusch w klodze szedzely j trup
pole gych bil 1427 Pozn nr 1269; Trup funus
1437 Wisi nr 228 s. 86; Zadny nye ma odchodzyczi od onego trupa..., alyze sye msze dokonayą a czyalo bądzie pogrzeby ono 1484 Reg
720; Tam multa cadayera, trupów, fuerunt,
quod omes vie (pro vias) et yalles impleyerunt
XV p. post. GIDom 75; Thak ludzy wyelye
pobyły (^c. Tatarzy), Wyszła trupy zastawyly
XV ex. MacDod 139.
Truskawkę pl. tantum, bot. 'rdest ptasi,
Polygonum aviculare L3: Truszkavycze lingua
avis ca 1465 Rost nr 3963; *Truskavyecze
stropharia 1478 ib. nr 2305. ~ Cf. Trzaskawica.
Truskawiec bot. 'rdest ptasi, Polygonum aviculare L3: Truskawecz centinodia 1472 Rost
nr 372; Herba stropharia vlg. truskavyecz,
| crescens in communi via, cocta cum yino...
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valet... contra omnis inflaturas XV p. post.
R LIII 61.
Truskawki pi. tantum, bot. 'poziomka pospo
lita, Fragaria \esca L. et sp. a f f Truskawki
fragaria 1472 Rost nr 1145; Saxifraga thruskawky al. pozemky... Saxifraga est triplex,
sc. herba fragarum vlg. pozemky, alia paprothka,
tercia ad modum pipinelle in foliis XV p. post.
R LIII 69.
Truskowie coli., bot. 'bylica polna, Artemisia
campestris L.\ Truskowe lentica 1472 Rost
nr 402.
Truszczek 'człowiek chory, slaby, czy też
szaleniec, obłąkaniec, homo aeger, infirmus
aut insanusjuriosus : Reddidit insanum, trusczka,
de me dialectica stulto XV p. pr. R XVI 322.
Trutnieć cf. Strutnieć
Trwać f o r m y : praes. ind. 1. sg. trwam XV
ex. Zab 445; 3. sg. trwa 1447—62 Zab 544,
1466 R XXII 17, 1466 RRp XXII 11, etc.;
3. pl. trwają M W gl. 66; ~ part. praes. act.
adv. trwając BZ Tob 3, 11, 1461—7 Serm 96 v;
adi. n. sg. neutr. trwające Dział 1; g. sg. m.
trwającego XV ex. SKJ I 93; ac. sg. m. trwają
cego 1444 R XXIII 308;/. trwającą Naw 153;
cf. też Trwający; ~ inf trwać(i) 1447—62
Zab 545; trwać 1444 R XXIII 302, Sul 92,
XV med. Zab 315, etc.; ~ fut. 1. sg. m. trwać(i)
będę ca 1470 MamLub 124; 3. sg. m. trwać
będzie Sul 74, BZ I Par 17, 24; /. będzie trwała
Sul 86; 2. pl. m. będziecie trwać BZ Deut
32, 47; ~ praet. 1. sg. m. -m trwał M W lOOa;
3. sg. m. trwał ca 1500 GIKazB I 54. 59;/. trwała
BZ Judith 7, 11, M W 62b; 3. pl. m. trwali
BZ Judith 4, 15; ~ condit. 3. sg. m. by trwałby
1484 Reg 723.
Z n a c z e n ie : 'być, pozostawać przez pewien
czas bez zmian w jakimś stanie, położeniu,
miejscu, istnieć nadal, w dalszym ciągu, też
być trwałym, stałym, niezmiennym, esse, in
statu, loco ąuodam manere, non mutari, firmum,
constantem, stabilem esse: Trwacz existere
(virgo concepit... atque post partum meruit
manere, gl. existere, inviolata) 1444 R XXIII
302; Trwaianczego manentem (regem thalamo
manentem) ib. 308; Paknyąly w they nyemoczy
albo nyemoczny kthokole sz przycziny thrwacz
bądze (si... in eadem infirmitate... perduraret)
Sul 74; Ot czassu dzysyeyschego tha zastawa
do trzydzyesczy lyath czalich bandzye trwała
(obligatio... durabit) Sul 86; Przerzeczoni
pan i xanząn... taky członek... vstawyl, gysz
ma na vyeczne czassi trwaacz Sul 92; W czem
czlowyek nye othpoczywa, w tern mu trwacz
ne ldza abo nye może XV med. Zab 315;

Pelnyocz ge (sc. przykazania) na dlvgi czasz
bodzecze trwacz (longo perseveretis tempore)
w zemi, w nyos to... wnidzecze kv dzerzenyv
BZ Deut 32, 47; Dom Dauidow... trwacz
bodze s nym (permanens coram eo) BZ I Par
17, 24; Trsy dny a trsy noci any iadla (sc.
Sara), any pylą, ale w modlytwye trwaiocz
(in oratione persistens) BZ Tob 3,11; Modlyocz
syo bogu trwały (permanebant) przed oblyczim
bozim BZ Judith 4, 15; Gdisz ta strosza trwała
(cumąue... fuisset expleta) za trsydzescy dny,
przeschnoli cysterni ib. 7, 11; Gdysz podlvg
pysma navky... wszelkye stworzenye swyąta
gest nye trwayącze samo w sobie (cum...
consistat sub vitio) Dział 1; Myloscz... szawsze...
w theszknosczy y thesch w nyewymowney szercza
bolescz(i) tr[a]wa y przemyeszkawa 1447—62
Zab 544; Przeszthosz [.. .](us)tawycznyethr[a]waczy, a nad nya gynyey myley nye myeczy ib.
545; Ule, gl. sc. miles, calet, gl. fortis est trwa
1466 R XXII 17; Parce dispensa, cum possit
crescere mensa, durat, gl. perseuerat trwa
1466 RRp XXII 11; Stare, gl. persistere trwacz,
diu non vis, nec honor, nec forma, nec etas
possunt ib. 15; Ista łupi consumit opes, sed
floret, gl. durat trwa, ad horam ib.; Nolite
locum dare diabolo (Eph 4, 27) in ira perseuerando trwayancz w gnevye 1461—7 Serm
96 v; Trwaczy bądą subsistam (nescio enim,
ąuamdiu subsistam Job 32, 22) ca 1470 MamLub
124; Trwą inest (nonne tristitia inest usque
ad mortem? Ecclus 37, 1) ib. 172; Na wieki,
panye, słowo twoie trwa w nyebie (permanet
in caelo Psal 118, 89, FI i Pul: przebywa... na
nebe) M W 34b; Vstawilesz żernie y trwa
(permanet Psal 118, 90, FI i Pul: przebywa)
ib.; Rzandzenim twogim trwa (perseverat Psal
118, 91) dzen {FI i Pul: stayo dnowe) ib.; W malzcnystwye z boyaznya boszką w mylosczi
wicrney trwała (sc. św. Anna) M W 62 b; lam
spal w grzechoch y trwał w zloszczach (Psal
3, 6) M W lOOa; Nunc autem manent, trwayo,
fides, spes, caritas, hec tria (I Cor 13, 13) M W
gl. 66; Ize braczya nye mayą... *vystopovaczi
zś tego braczthva, alye w nyem mayą thrvaczi
(de ingressorum perseverantia) 1484 Reg 708;
Yego vrząd ma thrvaczy y byczi do pewnego
czasszv (certum tempus comprehendat) ib.
721; Który by brath nyekarny... a po trzecziem
vpomynyenyv thrvalby w szvey ypornosczy
ib. 723; Gydącza mnye yyedzy, bladzacza
odvodzy, przywraczayacza przyymy, ypadayacza
podnaschay, thrwayacza (perseverantem me)
w chwała przywyedz Naw 153; Scitis, quoniam
omnis homicida non habet vitam, gl. sc. eternam,
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in semetipso manentem wyecznego żywota
w szobye myeskayączego, trwayączego (I Jo
3, 15) XV ex. SKJ I 93; Trwam w szalosczy
bes przestanya XV ex. Zab. 445; Trvącz
perseuerare ca 1500 Erz 112; Trvącz persistere
ib.\ Qui (sc. boni et devoti) iam fuerunt confessi
et ieiunauerunt per quinque ebdomadas preteritas, vt perseuerent, <b)y tifali, fortiter
exemplo Xpi ca 1500 GIKazB134;In... virtutibus
valde perfecit trval ib. 54; In qua captiuitate
genus humanum duravit, trval, et fuit per
aliquot milia annorum ib. 59. ~ Cf. Trwający,
Potrwać, Wytrwać, Zetrwać.
Trwający 1. 'taki który istnieje przez czas
dłuższy, nie podlega zmianom, trwały, stały,
qui statu ąuodam manet, non mutatur, firmus,
constans, s t a b i l i s Propter quod, carissima, vt
tua sit gaudiosa delectacio et fruicio permansiua,
gl. duratiua, firma, constans trvayącz<a) 1436
RRp XXIII 276; Tr[a]wayączą mansura (spiritalia haec et mansura dona suscipite Job prol. I)
ca 1470 MamLub 117.
2. w błędnym rozumieniu łacińskiego tekstu'.
Vczynmi czlowyeka..., abi panował... wszemu
vczynyenyu trwayoczemu (omni reptili), gesz
to szo rusza po szemy BZ Gen 1, 26.
Trwałość 1. *istnienie bez zmian w jakimś
stanie, położeniu, miejscu, actus statu ąuodam
sine commutatione ?nanendi, exsistendx : Habet
hec cena ex condicione agni, qui sponsus est
ibi, maximam caritatem, ex libertate caritatis
societatem, ex societate ferculorum fertilitatem,
ex fertilitate sacietatem, ex sacietate sanitatem,
ex sanitate eternam durabilitatem, (w)yeczna
trvaloscz, ex eterna durabilitate securitatem
1461—7 Serm 314 v.
2. *stałość, wytrwałość, constantia, perseverantia : Primo igitur debet mutari anima peccatrix... et est ista mutacio paulatim precedens
a culpa in graciam, a gracia in maiorem iusticiam, a iusticia in perseueranciam, w tr(w )alos<ć), dosko<nałość), a perseuerancia in
gloriam 1461—7 Serm 90 r; Exemplum accipite,
fratres mei, exitus et longanimitatis, trwalosczy,
et laboris, et paciencie (Jac 5, 10) 1476 AKLit
III 108; Debemus petere apud dominum deum
finem bonum et perseueranciam, trwaloscz,
in bonis operibus XV p. post. RRp XXV 176;
Trvąloscz perseuerantia ca 1500 Erz 112.
Trwały 'taki który istnieje bez zmian, nie
zmienny, stały, wieczny, immutabilis, firmus,
stabilis, aeternus : Trwale solidum XV med.
R XXV 276; Auari diligentes terrena,... non
celestia, que sunt solida stale a trwale 1461—7
Serm 97r; Otho ya... przystapvya do syna

tvego... yako vmarly do zyvota trvalego XV
SKJ I 151.
Trwanie *istnienie, esse, manere, existere
(sensu subst.fi: In qua sancta trinitate nec
est prioritas nec posterioritas duracionis, twrana
(pro trwana), quia una persona non fuit
antę aliam duracione XV med. GIWroc 46 r.
Trwoga 1. 'spór, zatarg, discordia, rixa,
lis' : Trwogy discrimina XV p. pr. R XVI 346;
Trwoga dissensio (facta est autem dissensio
Act 15, 39) 1471 MamKal 300; ~ 'rozruchy,
zamieszki, seditio, tumultus, turbae’: Thy dawnosczy mayą bycz trzymany, gdy ziemya gest
w pokoyv, bo czassv trwóg abo zamyeszanya
(tempore... guerrarum sive discordiarum, Sul
36: czassv walki alybo nyeszgod) o tern na
rostropnosczy sądzy tho spvsczamy Dział 25;
Prefecto autem aministrante Mamertino sedis
Romanę facta est sedicio populi Romani
trwoga XV p. post. RRp XXV 177.
2. 'niebezpieczeństwo, periculum : Si tu deberes transire ad civitatem..., sed tamen pericula,
trwogi, timeres in via XV in. GIKazB II 93.
Trwonić cf. Roztrwanić
1. Trwożyć cf. Strwożyć
2. Trwożyć cf. Roztrwożyć, Roztrważać
Tryb 'dróżka, ścieżka (prosto idąca), via,
semita recta : Diuisionem bonorum hereditariorum... in hunc modum recognouerunt,
quia hereditatem Obori... inter se diuiserunt
sic, quod... ab vltimo secte, dieto czosy, per
campum eundo quanto direccius in partem
vlg. tribem usque ad mericam uel rubetum
1427 Monlur V 75; Predictam hereditatem...
terminare graniciebus al. ograniczicz, incipiendo a signaculo Moschky dieto et flumine
dieto Ieszyora tribem usque ad granicies Pracze
1430 Monlur VI 109.
Trybować 1. 'oczyszczać, usuwać domieszki,
purgare?: Aurum probatum tribouane (ibi
ignis purgationis ipsos expurgabit tamquam
aurum septupliciter probatum) 1444 R XXIII
306.
2. 'wykonywać, zajmować się, trudnić się,
aliąuid facere, exercere, alicui rei operam dare :
Principaliter statuimus, quod quilibet existens
in fraternitate prefata, artificium suum exercens
al. tribwyącz, debet esse obediens seniorem
magistrum al. czechmystrza 1472 AGZ VI
153.
C f Strybować
(Trybula) Trzebula czy Trzebuła bot. 'trybula
ogrodowa, Anthriscus cerefolium Hojfm.': Trze
bula cerrifolium 1437 Rost nr 2531, sim. 1464
ib. nr 4769, ca 1465 ib. nr 3879. 4245, etc.;
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Trzebula cerafolium 1460 ib. nr 3456; Trzebula
semiceon 1478 ib. nr 1994, sim. XV p. post.
ib. nr 4960; Cerifolium kerblyk uel trzebula
XV
GILek 36.
Trybun *przełożony nad tysiącem ludzi, qui
mille hominibus praeest, tribunus’: Wzolem...
może m0dre y slachetne y vstavillem ge kxy0Z0ti,
tribvni (tribunos) y setniki, py0czdzesniki y dzesy0tniki BZ Deut 1, 15; Wszedł Dauid w rad0
s tribuni (cum tribunis) a s sethnyki B Z I Par
13, 1; Przeto Dauid a vrodzenszi israh<e)lscy
a tribunowye (tribuni) szły ku przenyesyenyv
skrzinye ib. 15, 25; Przeto sebraw Amazias
Iudo y vstaui gee po czelyadzach tribuni
(tribunos) y centurioni we wszem pokolenyy
Iuda y w Benyamynowye BZ II Par 25, 5.
Tryceński 'określenie gatunku sukna, adiecti\um ad genus panni pertinens*: Dedi Miclass...
septem ulnas panni eiusdem *cricenske 1476
Rach Król 139. ~ Cf. Trycki.
Trycki, Trycski 'określenie gatunku sukna,
adiectivum ad genus panni pertinens : Dedi
sedecim ulnas panni *criczsky al. gulcistri
1476 RachKról 138; Dedi octo ulnas panni
*criczske ib.; Duo stamina panni: unum polflorenczsky et secundum *creczky 1481 StPPP
II nr 4263; Issaczko... posuit vadium suum,
videlicet palium flavei coloris panni triczkie
et duas tunicas 1492 AGZ XV 297; Quo...
Iohannes... cum Agnetha... triginta quinque
stamina triczkego... non persolverentur 1495
AcPosn II 318. — Nie można wyłączyć lekcji
krycki.
Trycski cf. Trycki
Tryfta cf. Tratwa
Trysnąć cf. Wstrysnąć, Wytrysnąć
Tryszcz c f Pryszcz
Tryt 'stopień, schód, gradus : Imbram dixit
in sua responsione, quod sibi debuit edificare
altare... et quod sibi nondum totum construxit, quia introitum al. trith iuxta condictamen non posuit 1493 CracArt nr 1136;
Jacobus... cum... Imbram... concordati sunt
ita, quod idem Jacobus debet sibi... introitum
al. trith lapideum necnon lapides circum altare
a latere construere ib. nr 1139.
Trzan cf. Trzon
Trzask 1, *głośny, krótki dźwięk powstający
przy uderzaniu czymś w twardy przedmiot lub
przy jego łamaniu, sonitus vehementior, brevis,
qui fit ab aliqua re duro instrumento percussa
vel fracta, fragor, fremitus : Strepitu szvm,
grzmot, trzask, claszk XV ex. Zab 537; Fragor
est sonus in siluis in fractione arborum trząsk
ca 1500 Erz 112; ~ z trzaskiem *szybko, gwał

townie, velociter, rehementer : Ieslizebi on plinączi s thrzaskiem a wneth naprawiłby... on
jasz (si vero fluitans hoc damnum et rupturam
obstaculi... reparaverit), ktori skaził..., thedi
bądzye wolien od placzenya they skody 1498
MacPraw VI 275.
2. *laska do łapania ptaków, baculus avibus
capiendis destinatus ( ?): Trzask cipio XV p. post.
PF V 9.
Trzaska *drobny ułomek drewna, drzazga,
fragmentum ligni, assuld: Quid autem vides
festucam vlg. trzaską vel pasdzoro (R XXIV
74: drzasgą, R XXV 272: proch, GIWroc
56v: prosek) in oculo fratris tui (Luc 6, 41)?
XV p. post. R XXV 173; Astula cadens de
ligno, cum secatur, vyor vel trzaszką ca 1500
Erz 112.
Trzaskać 'wydawać głośny, krótki dźwięk,
trzask, vehementiorem, brevem sonitum, edere,
insonare, crepare : Factus est repente de celo
sonus tanquam advenientis spiritus vehementis
zwyęk, schum yakoby przychodzączy wyatr
a rącze trzaskayączy (Act 2, 2, R XXV 165:
rącza trzaskawyczą) XV ex. SKJ I 89.
Trzaskawica f o r m y : n. sg. trzaskawica 1449
R XXV 165; ~ g. sg. trzaskawice XV p. pr.
GIJag 93; ~ i. sg. trzaskawicą FI i Pul 143,
1; ~ n. pl. trzaskawice Gn gl. 155 b, 1460,
Rost nr 3623; ~ g. pl. trzaskawic XV p. pr.
StPPP X nr 2.
Z naczenia: 1. 'błyskawica, piorun, huk
piorunu, fulmen, fragor caelC: Tanta fulgura
traskavycze, exorta sunt Gn gl. 155b ; Pane...
blyskay blyszkawyczo y tr(a)szkawyczo (fulgura coruscationem, Pul: trzaskawyczo) FI
143, 7; Tamquam ictu fulminis, trzascavicz,
attonitus non sine quadam stuporis horripilacione
contremui XV p. pr. StPPP X nr 2; Rącza
trzaskawyczą (sonus tamquam advenientis spi
ritus vehementis Act 2, 2, SKJ I 89: zwyęk,
schum yakoby przychodzączy wyatr a rącze
trzaskayączy) 1449 R XXV 165; Que (sc.
imago) ictu fulminis, trzascawicze, in pulveres
est redacta XV p. pr. GIJag 93.
2. pl. tantum, bot. 'rdest ptasi, Polygonum
aviculare L.': Trzaszkawicze lingua papperis
1460 Rost nr 3623. ~ Cf. Truskawkę.
Trząsać *wprawiać w szybki, drgający ruch,
potrząsać, ąuatere, concutere, agitare : Eman
takesz a Iditum trobyoce trobo a trzosaioc
zwoneczki (quatientes cymbała) BZ I Par
16, 42.
Trząść, Trząść się fo rm y : praes. ind. 1. sg.
trzęsę 1437 Wisi nr 228 s. 88; ~ part. praes.
act. adv. trzęsąc BZ I Esdr 10, 9. III Esdr
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9, 6. Tob 12, 16, ca 1470 MamLub 157; adi.
n. sg. f. trzęsąca 1466 R XXII 24; ~ inf. trząść
XV med. R XXIII 270, Rozm 350; - praet.
1. sg. m. -m trząsł 1405 KsMaz I nr 600, 1443
ZapWarsz nr 717; 3. sg. m. trząsł 1443 ZapWarsz
nr 717, BZ I Reg 15, 32; /. trzęsła ca 1470
MamLub 251; 3. pl. m. trzęśli BZ IV Reg 19,
26; ~ part. praet. pass. g. sg. trzęsionego
1471 MamKal 197; ac. sg. f. trzęsioną ca 1470
MamLub 263; neutr. trzęsione ca 1470 MamLub
197.
Z n a c z e n ia : I. *potrząsać, wprawiać w szybki,
drgający ruch, w chwianie się, chyb otanie,
ąuatere, concutere, agitare : Trzassą ąuasso
1437 Wisi nr 228 s. 88; Trząssyone (war. kał.:
trzanschonego) ąuassatum (calamum ąuassatum non conteret Is 42, 3) ca 1470 MamLub
197; *Trzaszoną ąuasatum (arnndinem quassatam non confringet Mat 12, 20) ib. 263;
Tako lodzycza pocznye szye barzo trząscz
(navicula... iactabatur fluctibus Mat 14, 24),
bo vyatr byl przeczy w yem Rozm 350.
2. trząść się 4drżeć, zwłaszcza z zimna lub
strachu, tremere, praecipue frigore vel mętu :
fc człowieku): His populus ridet..., ingeniat
tremulos, gl. qui faciunt corpus tremere trzascz
sye, naso crispante cachinos XV med. R XXIII
270; Tedi postawyon przed Samuelem Agag
przetlusti a trzosl syo (Agag pinguissimus et
tremens) BZ I Reg 15, 32; Bodo w vpad...
myasta murowana a cy, gysz syedzo w nych
socz podbycy, trsyoszly syo (contremuerunt)
a zaganbyeny soo BZ IV Reg 19, 26; Syedzal
wszitek lyvd na vlyci domv bożego trzosocz
syo za grzech (trementes pro peccato) BZ
I Esdr 10, 9; Syedzalo wszitko sebranye na
myeszczu koscyelnem trzosocz syo przed zymo
(trementes propter hiemem) BZ III Esdr 9, 6;
Gdisz ony ti rzeczy vsliszely, *zamocyly syo
a trzosocz syo (trementes) padły na swa oblycza
BZ Tob 12, 16; Trząssacz syą terrebundi
(transitu animalium et serpentium sibilatione
commoti, tremebundi peribant Sap 17, 9) ca
1470 MamLub 157; ~ (o ziemi): Gensze zrzy
na zemyo y kasze se gyey *trzyescz albo drszecz
(facit eam tremere, Pul: drzeecz) FI 103, 33;
Cepit humus, gl. terra, tremere cev ruinitura,
gl. casura trząszączą, fore 1466 R XXII 24;
Contremuit zagrzmyalą aut trzaslą syą (contremuit terra a facie eius, sc. dei Nah 1, 5) ca
1470 MamLub 251.
3. *przez gwałtowne poruszanie gałęzi drzew
owocowych powodować opadanie owoców, ramis
movendis poma excutere : Yacom ya ne trzaszl
w Swanthoslawowe czansczi yablek 1405 KsMaz

I nr 600, sim. 1443 ZapWarsz nr 717; Eze
Thomek WoyCzechowem {leg. w Wojciechowem)
lesse... gruszk nye *traszl 1443 ZapWarsz nr 717.
Cf. Natrząść, Otrząść, Potrząść, Przy trząść
Strząść, Wstrząść Wytrząść, Otrząsnąć,
Roztrząsnąć, Trząsać, Wstrząsać, Trzeć
Trzciany, Trciany, Trściany fo rm y : n. sg. f.
trściana 1433 AGZ V 71; ~ ac. sg. m. trzciany
Pul 67, 33; neutr. trzciane FI 61, 33; ~ /. sg.
f. (w) trcianej BZ IV Reg 18, 21.
Z naczenia: 1. *dotyczący trzciny, związa
ny z trzciną, ad arundinem pertinens, arundineus :
Tarzi {pro karzi) zwerze trzezane (inerepa
feras arundinis, Pul: zwyerz trzczyany) FI
61, 33; Azaly nadzeio masz w lyascze treyaney
(in baculo arundineo)? BZ IV Reg 18, 21.
2. 'porośnięty trzciną, arundine \estitus (?):
Limitavimus granicies inter... Zubrzs... et
Solonka... et iussimus sippari scopulos... incipiendo... a palude vlg. dicta *tyrsczhana
łoza 1433 AGZ V 71. ~ Może już nomen
proprium.
Trzcina, Trcina, Trzścina fo rm y : n. sg.
trzcina XV p. pr. R XVI 323; trcina XV med.
R XXIII 280, 1471 MamKal 83, ca 1500 Erz
112; trzścina 1472 Rost nr 111; ~ ac. sg.
trzcinę ca 1500 GIKazB I 73; ~ i. sg. trzciną
XV ex. Kalużn 292; treiną ca 1500 GIKazB I
81; ~ /. sg. (w) treinie 1471 MamKal 150; —
/. pl. treinami Rozm 832.
Z naczenia: 1. bot. 'trzcinapospolita, Phragmites communis Trin.': Trzsczyna arundo 1472
Rost nr 111; — Yako trzcyna ut arundo XV
p. pr. R XVI 323; Levis stipula, gl. arundo
trezyną, penna yentorum inquieta resolvitur
XV med. R XXIII 280; Cannam, gl. arundinem
*strzyną XV med. RRp XXIII 280; Arundo,
canna trezina {war. lub.: trescz; sicut moveri
solet arundo in aqua III Reg 14, 15) 1471
MamKal 83; O boże, który dlya othkupyenya
szwyatha chczyalesz szye... trzczyna obrazycz
XV ex. Kalużn 292; Trczyna arundo ca 1500
Erz 112; Dederunt in manum eius arundinem
trzczyna ca 1500 GIKazB I 73; Percuciebant
caput eius gloriosam arundine, treyna, spissa
(Mat 27, 30) ib. 81.
2. trcina morska bot. \palka szerokolistna,
Typha latifolia L.’: Począly bycz yego ssvyątą
glovą laskamy albo trezynamy thymy ysthnyemy
morskyemy Rozm 832.
3. *zarośla trzcinowe, miejsce porosłe trzciną,
arundinetum: W trezinye {war.lub.: ve trczyv)
in arundineto (fulgebunt iusti et tamquam
scintillae in arundineto discurrent Sap 3, 7)
1471 MamKal 150.

198

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

TRZCINNY

TRZECI

Trzcinny, Trścienny 1. *dotyczący trzciny,
związany z trzciną, ad arundinem pertinens,
arundineus : Canna arundinea, g/. trzescz, ipsa
arundo uel stipula arundinea trzczynn[y]e,
iuxta cannam melliam 1436 R XXIII 278.
2. *porośnięty trzciną, arundine \estitus*: Ab
ipso colle directe usąue ad ąuandam fossam,
que vlg. dicitur *tyrscenni doi 1302 KodPol
II 162. ~ Może już nomen proprium.
Trze cf. Trzy
Trzeba 1. (komuś) czegoś, kogoś (było) trzeba
fctoi jest (było) niezbędne, potrzebne, ktoś
czegoś potrzebuje, alicui aliąua re opus est
(erat/ : Iaco Jarpanowi Marczin s Troyanem
ranczili so dzeuocz grziuen: kediby mu trzeba
gych, tediby mu ge bili meli dacz 1398 Leksz
II nr 1122; Yz przetom cupil ten skoth...,
yz my go bilo trzeba ku mey potrzebę 1418
Kościan nr 688, sim. ib. nr 689; Nye bodze
trzeba sluszbi slugam koscyelnim (nec erit
officii Levitarum), abi wyocey stan nosyly
BZ I Par 23, 26, sim. ca 1470 MamLub 93;
Yako gych (sc. starych mężów) mnye wyelye
na to trzeba albo bąndze potrzebyszna ku
praw (leg. prawu, pro iure habere debet) OrtOssol 44, 2, sim. ib. 80, 3, etc., Ort Mac 51.
108, etc.; Pyssarza dzyerszecz gest wolno,
komv go trzeba (OrtMac 129: komu trzeba)
OrtOssol 94, 1 ; Wsządycz trzeba luczkyey
przyyaszny De morte w. 245; Thezczy wam
nye trzeba toboły (nolite possidere... peram
Mat 10, 9) na drodze Rozm 308; Povyedara
vam, yze takye veselye bądzye... yako nadzyevyączyadzyeszyąth (leg. nad dziewiąciądziesiąt) dzyevyączya pravdzyvych, ktoremze pokuthy nye trzeba (qui non indigent paenitentia
Luc 15, 7) ib. 385, sim. ib. 642; ~ Nye szaday,
gdze czo nye trzeba XV p. pr. MPKJ II 312.
2. z inf. 'należy, wypada, powinno się, oportet,
decet*: Tho iest bil obiczay, comu bi trzeba
bilo drogo iachacz, ysz y (leg. ji, sc. płot) mogl
wzlomycz a zazyo zagrodzycz 1418 Pyzdr
nr 559; Trzeba *wschitgyego schesczyorga
blogoslawyenstwa naprzot myecz XV med.
R XXII 244; Gdy bandze który czlowyek
oszalowan..., tego maya zawolacz ku prawu...
a nye trzebą go gyndze szukacz (alias non
est arrestandus) OrtOssol 46, 4, sim. ib. 88, 1.
91, 3, etc., OrtMac 56. 120, etc.; Przyrodzony
gey mażą mowya, ysz gey nye trzebą wroczycz
tych pyenyadzy OrtOssol 58, 4, sim. ib. 59, 1,
etc., OrtMac 75, etc.; Nye trzeba mowycz non
est dicere (Ecclus 39, 26) ca 1470 MamLub
174; Vynydz z moyey skoly, bocz nye trzeba
ode mnye yyknącz (quoniam necesse a me

doceri tu non habes) Rozm 129, sim. ib. 198,
etc.; A themv szye nye trzeba dzyvovacz (nec
mirum), yze mynya, yszby dvsza myala czlonky
ib. 396, sim. ib. 498; ~ z elipsą czasownika:
Przebodo gy ia kopygym ku zemy geno a wtóre
nye bodze trzeba (secundo opus non erit) BZ
I Reg 26, 8; S tymy (sc. przysiężnikami) może
woyth sand gaycz y sandzycz, czo trzebą Ort
Ossol 87, 1, sim. OrtMac 118; Trzeba-ly gemv
wthore przyszancz k temv szwyadeczstwu czyly
nye trzeba OrtOssol 98, 3, sim. OrtMac 135,
sim. 1493 PF IV 664.
Trzebić ' oczyszczać, tu: przesiewając zboże
przez sito, purgare, hoc loco: purgare cribrando : Cribrare trzebycz aut pothszyewacz
(satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum
Luc 22, 31, Rozm 559: yako czysczyą pschenyczą) ca 1470 MamLub 275. ~ Cf. Strzcbić,
Utrzebić.
Trzebina, Trzebinia m oże'ziemia przygotowana
świeżo pod uprawę, wykarczowana, nowina,
fortasse ager arboribus purgatus, semini spargendo aptus, no\ale : Jaco Jan... nye dal wyoracz
sta y ossmydzesand zagonow na trzebine (war.
ib.: na trzebyny) Borcowy 1423 Kościan nr
1003. ~ Może już nomen proprium.
Trzebinia cf. Trzebina
Trzebiświnia ' ten kto kastruje świnie, ąui
sues castraP: Trzebyszwynya tcsmator suinus
ca 1500 R XLVII 356.
Trzebnik bot. ftrybula ogrodowa, Anthriscus
cerefolium H offm ł: Trzebnik cerifolium 1472
Rost nr 1125.
Trzebula c f Trybula
Trzebuła cf. Trybula
(Trzechletni) Trzechletny ftrwający trzy lata,
triennalis': Paknyąly powod a sząpyerzs szą
oth szebye daleko roszdny, tedy nye gynsza
dawnoscz... powoda zalvyączego o slodzeysthwo
othpądza, nysz tylko trzechlethna (nisi tantum
triennalis, Dział 46: gedno trzy lata) Sul 53.
Trzechletny cf. Trzechletni
Trzeci fo rm y : n. sg. m. trzeci Gn 14a, 1417
Kai nr 606, 1417 Pyzdr nr 485, etc. etc.; f.
trzecia 1416 Pozn nr 805, ca 1420 R XXIV 79,
1421 Kościan nr 891. 892, etc.; neutr. trzecie
XIV e*. Pocz 232, Dek VII, 1404 Kościan
nr 227, Rozm 239; ~ g. sg. m. trzeciego Gn
171 b. 174 b, Wierzę 1. 2, etc. BZ Gen 31, 22, etc.
etc.; f. trzecie 1405 Kai nr 143, 1418 Pyzdr
nr 545. 546, etc.; trzeci M W 77b; trzeciej 1404
Pozn nr 748, 1428 ZapWarsz nr 2873, 1433
Pozn nr 1421, etc. etc.; neutr. trzeciego BZ
Gen 50, 22. Num 14, 18. Deut 26, 12, etc.; ~
d. sg. m. trzeciemu BZ Gen 32, 19, OrtOssol
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77, 2, Rozm 488; /. trzeciej 1399 HubeZb 96,
1413 Kościan nr 504, OrtOssol 59, 2; trzecie
1425 Kościan nr 1140, 1427 Zab 538, BZ Gen
2, 14; neutr. trzeciemu Rozm 632; ~ ac. sg. m.
trzeci 1399 Pozn nr 399, Wierzę 6. 8. 9. 12. 14,
1401 Pozn nr 707, 1402 Maik 119, etc. etc.;
trzeciego BZ I Par 8, 1, XV ex. AfPX/ II 317,
Rozm 410; /. trzecią 1389 Pozn nr 63, 1393
Kościan nr 62, 1407 ib. nr 339, etc. etc.; wewtr.
trzecie Gn 173 b, 1405 Pozn nr 760, 1411 ib.
nr 678, 1419 Kościan nr 750, etc.; ~ i. sg. m.
trzecim 1407 Pozn nr 624, 1419 Pyzdr nr 960,
1423 Kościan nr 993, etc.; /. trzecią 1470 ZapWarsz nr 2995; neutr. trzecim Sul 30, XV p . post.
BednMed 74; ~ /. sg. w. (po) trzeciem 1424
Pyzdr nr 774, SW 10. 32, etc.; /. trzeciej 1401
HubeZb 80, 1425 Pozn nr 1206, 1435 Zap Warsz
nr 461, etc.; trzecie Gn 2a; neutr. trzeciem
BZ Deut 23, 8. III Reg 18, 1. 22, 2, 1484 Reg
723, etc.; ~ ac. du. m. trzeciu Sul 71, Dział
66; ~ n. pl. m. trzeci XV med. R XXII 234,
BZ Num 2, 24, Rozm 181. 825; /. trzecie XV
med. MPKJ V 428, Rozm 172. 174; - ac. pl.
m. trzecie BZ I Reg 19, 21, XV ex. Zab 536,
Rczm 819; /. trzecie itozm 172; neutr. trzecie
1423 Poz/2 nr 1145, 1428 Jfa/ nr 1038.
Z n aczenia: I. lic ze b n ik p o r z ą d k o w y *następujący w kolejności bezpośrednio po drugim,
trzeć/, tertius : Ysze ten tho papesz Innocencius..., genszecz gest bil po swothem Petrze trzeczy Gn 14a; Trzeczegocz dna gest on smarthfyfstal Gn 171 b, sim. ib. 174b; Werzo... w Ihu
Xpa..., yen... trzeczego dna ( Wierzę 6. 8. 9.
12. 14: trzeczy dzen) vszthal sz marthwich
Wierzę 1. 2. 4. 5. 7. 13. 13a. 15. 17. 18. 20. 21;
Tedi yest pan starosta *v0slisaw thi rzecz<y>
y dal yest do crola w trzeczi *czen po crolewe
*wogechanu w Brzesczu 1402 Maik 119; Jaco
przi tern bil, kedi Staszek dzelil s kmeczem
scot, kedi sz0 Staszcovi dostała crova, a kmeczeui
vol, a trzecze vmarlo 1404 Kościan nr 227; Jaco
Marcin yachal na mo dzedzino s tako dobrim
jaco sam a s trecim podleszim 1407 Pozn nr
624, sim. 1423 Kościan nr 993; Yssze Micolay
ne yachal przes *trzeczu graniczę 1420 Kai
nr 780; Yze Elzbyetha s swim mazem trzeczi
dzen po Godzech jezdzila do Sczepana w dom
1423 AKPr VIIIa 162, sim. 1425 MPKJ II
303, BZ Gen 22, 4. Lev 7, 18; Yako pany
Sądka... czso syekla, tho szyekla... w swem
dzerszenyu, czsosz wytrzimala po trzeczem
namyastku 1424 Pyzdr nr 774; Yaco wzal
Woczech Maczeyewy wosz y quone, a on
rabyl na Glaboczczu y poyal dobrowolną drogą,
tedy przeyal przez trzecza granycza. Drzewey

go ne wszal alysz na trzeczey dzedzyne 1425
Pozn nr 1206; Iacom ya trzecyo pyanczdzesyanth a ostateczno Warncowi zaplaczil 1427
KsMaz II nr 2735, sim. ib.; Jacom ya nye
winowath Jacuszewi trzecyey coppi za Pyotrowo
czansc 1428 Zap Warsz nr 2873, sim. ib.9 sim.
1443 TymProc 344; Sampyerz pyrwe, wthore
y trzecze pozwani nye stanyely, powod w dzirzenye na trzeczem rokv pusczon ma bicz Sul
10, sim. ib. 32. 64, Dział 20. 49; Skazvyemi,
aby nye stoyączy za trzecym (sc. niestanim)
rzecz vpvsczyl y straczyl (Dział 18: ale o trzecze,
sc. nieposłuszeństwo, acz przepadnie) Sul 30;
Poczynayo sye trzeczye ksyogy XV med. MPKJ
V 428, sim. Rozm 174; Tedi powyedzano
Labanowy trzeczyego dnya (nuntiatum est
Laban die tertio), yze Iacob vczyekl BZ Gen
31, 22, sim. ib. Num 19, 12. 19. 29, 20; Bidlyl
gest Iosef w Egipczye... a wydzal gest syny
Effraymowi asz do trzeczyego pokolyenya
(usque ad tertiam generationem) B Z Gen 50,
22, sim. ib. Num 14, 18; Ktoś syo vrodzi z nich
w trzeczem pokolenyv (qui nati fuerint ęx
eis tertia generatione), wnydo w kosczol bozi
BZ Deut 23, 8; Przyp<r)awcze pokarm sobye,
bo po trzeczem dnyv (post diem tertium)
przeydzecze Iordan BZ Jos 1, 11; Tedi po
nyemalo dnyoch słowo bosze sstalo syo ku
Helyaszowy w trzecyem lecye (in anno tertio)
BZ III Reg 18, 1, sim. ib. 22, 2; Po ti trsy noci
slozmi syo z bogem, ale po trzecyey noci
(tertia autem transacta nocte) bodzewa w swem
skladanyv BZ Tob 8, 4; Mey zenye w me
gymyą, gdy mnye nye było trzeczy dzen przed
gey szmyerczą (tribus diebus antequam moreretur), klvcze dalą OrtOssol 97, 3, sim. OrtMac
134; Jakom ya za trzeczą myedza nycz tam
nye mayancz nye wyrambylem geblony gwalthem
1470 ZapWarsz nr 2995; Then yeden mv kosza
szvycząszyl, ysz trzeczego dnya oszyl De morte
w. 212, sim. Naw 154, EwZam 303, etc. etc.;
Kthory (sc. Jesus) iako baranek nyewynny...
trzeczi godzyny na dzyen byl vplwan, vbyczowan M W 77b; Który by brath nyekarny...
a po trzecziem vpomynyenyv (post trinae
admonitionis instantiam) thryalby w szvey
vpornosczy..., tedy taky ma byczi vydan...
visitatorovy 1484 Reg 723; A thak ve troye...
nogą obvyn thą massczą, za trzeczym *przivyzym vznasch pomocz XV p. post. BednMed
74; Prolog na trzeczye kxyagy (in librum tertium)
Rozm 172; Svyaty Yan począł krzczycz tego
mylego pana Iesucrista trzeczy kamyeny albo
skala od Ierycha (baptizatus est Iesus tertio
lapide a Iericho) ib. 189; O krzsczenyy svyątego
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lana trzeczye capitulum ib. 239; Kv trzeczyemv
dolyczenyv mamy yyedzyecz ib. 632; ~ trzeci
pieniądz *trzecia część pieniędzy, tertia pars
pecuniae*: Wsselky... ma wlozicz ąuarthnyk,
s kthoregocz tho thego szkladanya mayą
podług obvyązanya trzeczi pyenyądz do pvski
wlozicz 1491 RKJŁ VII 56; ~ trzecia część
*trzecia część jakiejś całości, jedna trzecia,
tertia pars totius rei9: Jaco pani szastauila swe
dobro i cupila trzeczo czanscz Kuropatnik
1389 Pozn nr 63, sim. 1393 Kościan nr 62,
1407 ib. nr 339, etc. etc.; Eze Tochna ku they
dzelnicze trzeczey czosczi... yest bliska 1399
HubeZb 96, sim. 1413 Kościan nr 504; Eze
Thomislawa w trzeczey czosczi boru v Kozanek
ne bila... w dzerszenu 1401 HubeZb 80, sim.
1435 ZapWarsz nr 461, 1444 ib. nr 740; Yakosmi
przi tern bili, kedi Symun mai vmow(ę) s Peczinem y sz gego sinem Potrkem y swe czosczi,
swe trzecze czosczi ne mai vadzicz 1405 Kai
nr 143; Jaco panu Jaroslawowy dostała sso
trzecza czanscz dzedzin(y) Lubyacowa 1416
Pozn nr 805, sim. 1421 Kościan nr 891. 892;
Yakosm nye otnawyala any przeyednala nycogo
o tho o trzeczo czoscz trzecze czansczy Drzosgowa
1418 Pyzdr nr 545, sim. ib. nr 546, 1428 Pozn
nr 1498; Ysze Slawątha... a Stanisław, braczą
rodzeni, dały *creczą cząnscz Mandzygowa...
Katherzyne 1420 Pozn nr 988; Jaco ta carczma...,
ta nye dana była przecziwo trzecze czansczy
wolwarcow 1425 Kościan nr 1140, sim. 1427
Zab 538; Trzecya czoscz (tertia pars) s was
wnydzi w soboto, ponoczvycyesz w domv
krolyowye, a trzecya czoscz (tertia autem pars)
bodz w bronye Seyr, a trzecya czoscz (et tertia
pars) w bronye, iasz gest za przebitkiem sczitownykow B Z IV Reg 11, 6 ; ~ trzecia miara
*trzecia część daniny zwanej miara, tertia pars
\ectigalis miara appellati9: Iacosmi przi tern
bili, kedi Potrassz puścił prosno trzeczey meri
we mline Mikolaygewi Cobilinskemu 1404
Pozn nr 748; Nobilis Andreas... recognovit,
quia generosus Iohannes... sibi solvit centum
marcas, in ąuibus sibi Andree obligaverat
terciam mensuram in molendino al. trzeczą
myarą 1479 AGZ XVI 389; Quia tu tenes...
medietatem tercie partis mensure al. polowyczą
trzeczyey myary 1500 AGZ XV 415; ~ trzeci
ugór 'część ugorująca pola uprawianego metodą
trójpołową, pars agriy quae cultu vacat9: Tercium
campum ygemale vlg. trzeczy wgor 1426
TymProc 234; ~ ~ jeden (pir(z)w(sz)y, pirwej,
unus)... drugi (wtóry)... trzeci: Eze Staszek
Vocechowy dal dzen pirwi, drugi, trzeczy cu
rosdzelenu tey dzedzini 1399 Pozn nr 399,

sim. 1401 ib. nr 707; Oua f pirue nedzele tego
tho aduentu poszodali szo verny xpiani priscza
gego... Allecz ve fthore nedzely gescze vy
biły slyszely, kakocz on f dzen szodny na szod
przydze... Allecz f trzecze nedzely svoty Pauel
yydzocz on miłego Xpa,... mouilczy gest on
nam bil tha to sloua Gn 2a; Na pirszue vosz
tho to modroscz ma... Fftorecz przyrodzene
gesth tho woszeve, ysze gdis szo on che odmlodzycz, tedycz vocz on ge gorske korzene...
Vocz trzeczecz przyrodzene vosz tho ma, ysze
gdiszcy gy szegnago, voczcy on gedno vcho
ogonem szaslony Gn 173 b ; O narodzenv
syna boszego troya(kie
pirw)sze wekuge,
drugh(ie) duchowne, a trzecye (cielesne) XIV
ex. Pocz 232, sim. Dek VII; (Pirwa część)...,
wtóra czoszcz..., trzecza czoszcz: pokuty stroyene a dosyczvczinene za grzechi ca 1420 R XXIV
79, sim. Sul 31. 44, Dział 34; Troiako rzeczo
bodze czistota schowana: Pyrzwa iest richle
vczeczenye od zlich mysly... Dryga iest vdroczenye czala, trzecza iest ostrzeszenye smysla
Gloger; Pyrszwy psalm, drugy, wtóry psalm,
trzecy psalm XV med. MPKJ II 327; Ymyo
pyrzwey rzece Phizon... A drugey rzecze
ymyo gest Gion... Trzeczye rzece ymyo gest
Tigris (nomen vero fluminis tertii Tigris)
B Z Gen 2, 14; Wszitczi, gesz to w stanyech
Ivdowich zliczeni so,... pirwy vinido... Wszitczi,
gisz to zliczeni so w stanyech Rvbenowich,...
we wtórem myescze poydo... Wszitczi, gesz
to zliczeni so w stanyech Effraymowich...,
trzeczy poydo (tertii proficiscentur) BZ Num
2, 24; Mozely ktho szwe dzyedzyczstwo gy
gymyenye po szwey szmyerczy oddacz perszonye
gedney a potem drugey, czwarthey albo trzeczey
(tertiae et ąuartae) OrtOssol 59, 2; Rzeki
pyrwszi *mystrzcz..., przesz ktoregosz dvchownye intelligitur anima Xwa. Przesz drugego
mystrza Platona... intelligitur bostwo... A przesz
trzeczyego mystrza... intelligitur wyerne czlowyeczyenstwo Xwo XV ex. MPKJ II 317;
W pyrschem zlowye tham szą modlyl... Wthore
szlowo tąm przemówił... W trzeczem szlowye
poczyesszyl gya XV ex. R XIX 89; A tam nye
byl nyyeden staw, który by ossobnego razy
nye czyrpyal,... a każdy raz trzy razy v sobye
myal. Geden raz od myotly..., drugye razy
od byczov, trzeczye razy... od czyąskych
a trudnych rzeczyądzov Rozm 819; ~ drugi (wtó
ry)... trzeci: Yaco na ftore postawene y n(a>
trzecze postawene yego *dzloweka ne cowal
1405 Pozn nr 760; Yze Wanczoszka dobro
wolne wyiala s tego domu, ysz gey gwalthem
Margorzatha ne wygnała samowthora yako
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sama a trzeczim podleysim 1419 Pyzdr nr 960;
Ysze Jandrzey s Gnewomirem y s yego szynem
Voczechem roszdzelyly szą pravim dzalem
y yydzersal t0 Voczech y iego oczecz trzy łatą
y drugye trzy łatą, y trzecze trzy łatą 1423
Pozn nr 1145, sim. 1428 Kai nr 1038; Kedyby
ktho obwynyon byl, aby nye myal prawa
slachethnego, then dwv starszy (sc. świadku)
swego rody po oczczv, a drvgv dwv drygego
rodv po maczerzy, a trzeczyy dwv trzeczego
rodv (tertios duos tertiae genologiae)... ma
wyescz Sul 71, sim. Dział 66; Tedi gemu otpowyedz:... Poslalczy gest dari (jc . Jakub) panu
swemu Ezau... A tak y drugemu przykaże,
y trzeczye[czye]mu (similiter dedit mandata
secundo et tertio) BZ Gen 32, 19, sim. OrtOssol
77, 2; Y posiał Saul kati... A gdisz to wskazano
Sau[e]lowy, posłał wtóre posli... Potem
Saul posłał trzecye posli (rursum misit Saul
tertios nuntios) BZ I Reg 19, 21; Potem
Benyamyn yrodzil Bale, pyrworodzencza swego
a Saał drugego, a Occhora trzecyego (genuit...
Ahara tertium) BZ I Par 8, 1; Skonayayą
szye vtore xyagy... dzyeyyczy Maryey, a poczynaya szye trzeczye kxyagy (liber tertius)
tey ysney yyelebney dzyeyycze Maryey Rozm
172; Slu[zy]ly... lyczemyernyky, drudzy slu[zy]ly
saducey..., trzeczy sluly były ezeyczy ib. 181;
~ dwa (dwoje)... trzeci: Iaco Laurencius ne
scladał dwa roki, a na trzeci rok postawił
swey (pro swoye) rancome 1405 Pozn nr
763; Jaco mo Jan posslal do Wancencza, abi
mu dwoye coni przeprawił przes przewosz,
a ssoby<e) *trzedze wsszol 1411 ib. nr 678,
sim. 1419 Kościan nr 750; Ysze Wączencz
Lathowsky przyszedł gwałtem w noczy sze
dwema kmeczema y szam trzeczy do gego
domu 1417 Kai nr 606, sim. 1417 Pyzdr nr
485; Ysze Dobrogost gwałtem... posłał *crzech
na dzedzyna Bethczyna y Wirzbanczyna, dwu
taco dobru yaco sam, y *crzeczego podleysego
1419 Pozn nr 975; Przetho nye pytał yego
o dvye zalobye, alye yego o trzeczya żałobą
spytał Rozm 775; ~ (dziś) trzeci dzień (przed tym)
*przedwczoraj, nudius tertius'’. Ingressa est aliąuando sicut heri et nudius tercius, nyegdy
yako wczorą y trzeczy dzyen przethim (leg.
przed tym), cum duabus puellis (Dan 13, 15)
XV p. pr. SKJ I 311; Cristus pro nobis immolatus est pridie, dzysz trzeczy[n] dzeny,
et hodie fit pascha nostrum (I Cor 5, 7) XV
med. R XXV 154; Nudius tercius od trzecziego
dnya (I Reg 21, 5) 1471 MamKal 68; Nudius
tercius przed trzećzym dnyem ib. 200; ~ zakon
trzeci ' tercjarze, zakon św. Franciszka pr zezna-

czony dla ludzi świeckich, ter tiarii, ordo sancti
Francisci laicis d e s t i n a t u s (Zaczy)na ssye
reguła y zakon br(aciej) y tez syosthr zakonu
trzeczi(ego)..., któryż tho zakon vezvan yesth
zakon pokuthyyączych 1484 Reg 703; ~ jako
składnik liczebnika wieloczłonowego: Trzecyego
a we dwadzescya łyata Joassa (anno vicesimo
tertio Ioas)... krolyowal Joatas... nad Israhelem BZ IV Reg 13, 1; Trzecyego a dwa
dzescya dnya (in die vigesimo tertio) myesyocza syodmego rospuscyl lyvd BZ II Par
7, 10.
II. za im ek n ieo k re ślo n y 'jeszcze inny,
alius quidam : Geny mówili, eze temu błogo,
gen ma dossicz gymyenya... Drudzi mówili,
eze blogoscz wyrzchnya gest gescz a pycz
dobrze... A trzeczy cladli blogoscz we czczy
tego swyata a w mądrosczi XV med. R XXII
234; Na thym drzewye grzeschne zwyeschano,
y(e)dny za nogy, a drugye za wargy, trzeczye
za włosy XV ex. Zab 536; Ony szye wschysczy
yely pospolv [yely] vymavyacz: Pyrvy rzekł:
Vyesz yestem kvpyl... Drugy rzekł: Kupylczyem
pyącz yarzm volow... A trzeczy rzekł (et alius
dixit Luc 14, 20): Poyąlczyem zona Rozm 382,
sim. ib. 408; Dal yednemv pyącz ffunthow,
a drugyemv dwa, a trzeczyenw yeden (alii
autem duo, alii vero unum Mat 25, 15) ib. 488.
Cf. Półtrzecia
Trzeciaczek *zwierzę w trzecim roku życia,
animal tertium vitae annum agens': Item due
iałowyczy trzieczaczki. Item tres biczki trzeczaczki 1446 AGZ XI 272, sim. ib., sim. ib. 273.
Trzeciak 1. *zwierzę w trzecim roku życia,
animal tertium vitae annum agens': Dominus
Iohannes... obligatus est... fratribus germanis...
du(os) poledros de eąuirea ipsius duorum
annorum al. zrzepcze trzeczaky racione vere
divisionis dare 1448 AGZ XII 182.
2. 'jednostka monetarna równa trzem denarom
czyli jednej szóstej grosza, tu jako określenie
monety niewielkiej wartości, pecunia raloris
trium denariorum, id est sexta pars grossi, hoc
loco de pecunia parvi valoris': Quadrantem,
id est nummum trzeczak (amen, dico tibi,
non exies inde, donec reddas novissimum
ąuadrantem Mat 5, 26) 1471 MamKal 261.
Trzeciakowy grzywna trzeciakowa *grzywna
wypłacana w trzeciakach, pecunia, quae nummo
trzeciak \ocato sohebatur : Yze Janusz trszy
cupcze prziwodzilfy] przet pana Janusza na
dzedziną [prziwodzil] y oszadzal mu yego
rolą, yosz za oszm grziwen przedal: za pyącz
trzeczakowich a za trszy groszowych 1419
Kościan nr 739.
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Trzecidzieścia liczebnik porządkowy etrzy
dziesty, tricesimus : Czczyenye o krzczenyy
Yesucrysta, które szye stało od svyątego Yana
t rzeczy egodzyesczy a lata Rozm 185; —jako
składnik liczebnika wieloczłonowego: Po smyerczy
synovye pyatego dnya Herod vmarl trzeczyego<dzie)stya a syodmego lyata po svem
koronovanyv (mortuus est Herodes trigesimo
septimo anno postąuam a Romanis rex declaratus erat) Rozm 110.
Trzecie ' trzeci raz, po trzecie, tertio9: A trece
(jc. mówi) to *ta slovo: Vstan, moui bog
spocim, giz so u greseh zapecclaio Kśw bv 2,
sim. ib. cr 23. 37. dv 16; Trzeczecz tho giste
veszele ku dlugosczy gestcy ono bilo velike
Gn 2 b; Trzececz gest on Xc ve straue tako
vbodzy byl, iszecz on gedno dna trocho mleka
ysziual gest byl Gn 5b, sim. ib. 173 b. 180b,
Gn gl. 42a. 70a; Trzecze naleszona [...] (p)rzeszmerna miloscz XIV ex. Pocz 232; Ysze
comendor ne saszedl Nicolao... drogy samoczwarth... y ne wszadzil go w kłodą pirzue,
ytore, trzecze 1419 Pozn nr 1047; Ho dzedzynye
skargą sampyerz pyrwe, wthore y trzecze
pozwani (primo et secundo et tertio citatus)
nye stanyely, powod w dzirzenye na trzeczem
rokv pusczon ma bicz Sul 10, sim. ib. 32, Dział
20; Ale cnego czlowyeka... troyako rzeczo yesm
ykazal nyeswyotego... Trzecze (tertio), ezz
nye ymyal gorayoczey mylosczy XV med.
MPKJ V 428, sim. XV med. R XXII 244;
Przemovila iest oslicza rzekocz: Czsom ycinila
tobye, przecz myo bygesz, to iysz trzecze (cur
percutis me ecce iam tertio)? BZ Num 22,
28, sim. ib. 24, 10. I Reg 20, 41; Tedy zadał
od woythą dnya, a woyth mv go nye chczal
dacz y zadał po nyem przyszagy pyrwe, wthore,
trzecze y czwarte (primo, secundo, tertio et
ąuarto yicibus) OrtOssol 90, 3, sim. OrtMac
123; O tern, yako trzeczye dyabel chczyal
mylego Yesusza łakomstwem pokuszycz Rozm
196, sim. ib. 197, etc.; O tern, yako svyaty
Pyotr trzeczye zaprzal mylego Iesusza ib.
690; Napyryey spytał yego, który (pro którą)
by navką ludu daval, vtore, odkąd by myal
tą mocz nayczacz lyvd, trzeczye, czemv by
vczennyky zgromadzał ib. 677, sim. ib. 715.
720, etc.
Trzecienik cf. Trzecinik
Trzecina ' trzecia część jakiejś całości, jedna
trzecia, tertia pars totius rei9: Qui (ir. fratres)...
receperunt et concordati sunt taliter, quod
Wlodko totam terciam partem (sc. hereditatis)
vlg. *tretina solvit et ipsam integre obtinuit
1444 AGZ XI 236; Trzecya czoscz z was...

bodze w bronach, a trzecyna druga (tertia
yero pars) (u ) krolyowa domv BZ II Par
23, 5; ~ etrzecia część zbiorów oddawana ty
tułem dzierżawy właścicielowi ziemi, tertia pars
frugum demessarum, ąuas conductor possessori
agrorum tradere debebat9: Jaco Stanisław mai
smowo s Micolaycm dawacz trzeczino s Przetoczna 1407 Pozn nr 630.
Trzecinaćcie cf. Trzccinaście
Trzecinaście, Trzecinaćcie f o r m y : n. sg.
neutr. trzecicnaćcie XV med. MPKJ V 431; ~
g. sg. m. trzeciegonaście Rozm 203. 479; neutr.
trzeciegonaście Rozm 338; ~ ac. sg. neutr.
trzecienaście BZ Gen 14, 4, Rozm 12; ~ l. sg.
m. a. neutr. (w) trzeciemnaście XV med. R
XXIV 359; neutr. trzecimnaścic Rozm 340.
Z naczenie: liczebnik porządkowy ' trzynasty,
tertius decimus9: Trzeczyenaczcze rozdzelyenyc
(capitulum XIII) XV med. MPKJ V 431; In
hodierno evangelio, gl. Mathei XIII0 w trzeczemnascze XV med. R XXIV 359; Trzeczyenaszczye capytula BZ Gen 13; Czy to wszitczy
biły szo sesly do padola lesznego,... yze so
dwanaszczye lat sluszyly Thodorlaomorowy...,
a trzeczyenaszczye lato (tertiodecimo anno)
odstopyly ot nyego ib. 14, 4; Trzeczyenasczye
snamye wydzyano Rozm 72; Pyrwschego lyata
trzeczyegonasczye dnya przysly trzey krolovye
(adventus magorum tredecima dic primi anni)
ib. 203; Przykład o dobrem naszyenyy psenycznym syyąthy Maczyey pysze y kxyągach
svoych *capytulo trzeczyegonasczye ib. 338;
O przykladzye gorczycznego naszyenya thamosz
szyyąty Maczyey pysse y trzeczymnasczye
ca(pitulum) svo<ich) kxy(ąg) ib. 340; Trze
czyegonasczye dnya zemrą zyvy (tredecima
morientur yiyentes) ib. 479. ~ Cf. Półtrzecianaście.
Trzecinik, Trzecienik jakaś miara zboża,
może jednostka odpowiadająca trzem korcom,
mensura ąuaedam frumenti, fortasse tres mensuras korzec \ocatas continens9: Pro septem
trzeczyenyky ordei per latum grossum recepit
1494 AcLeop II nr 1207; Villa Pyathnyczany
habet in se areas sive kmethones possessionatos,
ąuilibet eorum seorsum solvit per X latoś
grossos, per tunnam avene et per tres trzeczynyky tritici 1494 Podoi 9, sim. ib. 10.
Trzecizna 1. ' trzecia część jakiejś całości,
jedna trzecia, tertia pars totius rei9: Vstanowmi
nad sobo przikazanye, abi z nas kaszdi dal
trzecyzno szelyogow (ut demus tertiam partem
sieli) na każde lyato BZ Neli 10, 32.
2. 'prawo swobodnej alienacji trzeciej części
dóbr dziedzicznych, ius libere utendi tertia parte
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bonorum : Nobiles Nicolaus et Stanislaus...
oppidum Zarschin cum suburbio et villam
Dluge iuxta tenorem privilegii racione tercie
partis al. dla trzeczisny et eciam racione divisionis totalis al. dla wschystkego dzalu... debent
habere 1458 AGZ XI 435.
Trzeć, Trzeć się f o r m y : praes. ind. 1. sg.
trę 1466 R XXII 16, ca 1470 MamLub 73;
2. sg. trzesz BZ Judith 9, 10; 3. sg. trze B Z Dan
2, 40, 1471 CyzKlob 445; 3. p l trą ca 1500
Erz 112; — inf trzeć ca 1500 Erz 112; ~ praet.
3. pl. m. tarli XV med. R XXIV 349.
Z naczenia: 1. 'piłować, pilą przecinać, rznąć,
serra caedere’: Trą pylą saro (populum... serravit,sc. David II Reg 12, 31) ca 1470 MamLub
73; Pindere, id est piło tundere, terere secundum
Papiam trzecz ca 1500 Erz 112; ~ ' obrabiać
przez tarcie, lima aliąuid polire : Lima est
instrumentum fabrile, proprie pyłka, kthora
zelazo tra ca 1500 Erz 112.
2. *ścierać coś na proszek, rozdrabniać przez
pocieranie, terere, terendo c o m m in u e r e lako
szelyazo trze a skracza wszitki rzeczi (ąuomodo
ferrum comminuit et domat omnia), tak stroskoce te wszitki rzeczi a zetrze BZ Dan 2, 40;
Lima loąui (sc. incipit):... In tenuem ferrum
forti molo, trą, dente farinam et cadit a tritu,
tarczya, dura farina meo. Ferrea... castigo,
gl. corrigo thrą, tubera morsu 1466 R XXII
16; — Vezmy makuch linvm y *trzye go długo
w doniczcze..., alysz bądzye yako masscz XV
p. post. BendMed 74.
3. (o wysuszonych łodygach konopi, de caulibus cannabinis desiccatis)'kruszyć, łamać, commi
nuere, conterere, frangere : Conopye Franczek
trze 1471 CyzKlob 445.
4. ' uciskać, gnębić, premere’: Priuatur (sc.
eąuus) faleris, freno priuatur honesto, hunc
premit, gl. agrauat trze[sze], assiduo reda
cruenta iugo 1466 R XXII 15.
5. 'unicestwiać coś, kłaść kres czemuś, aliąuid
ad internecionem redigere, finem alicui rei
ponere : Nye wyedzo, yszesz ti sam bog nasz,
gen trzesz boge (qui conteris bella) przecywne
ot poczotka B Z Judith 9, 10.
6. trzeć się *przeciskać się, przepychać się,
per angustias penetrare, perrumpere’: Alii inter
spinas tarły sszą, czysnąli szą, ut salvarentur
XV med. R XXIV 349.
Cf. Natrzeć, Otrzeć, Potrzeć, Rozetrzeć, Utrzeć,
Wytrzeć, Zetrzeć, Ocierać, Rozcierać ^
Trzej cf. Trzy
Trzem, Strzem f o r m y : n. sg. trzem ca 1420
WokTryd nr 497; ~ ac. sg. trzem Pul 18 arg.; ~
/. sg. (w) trzemie FI i Pul 95, 8, XV med. R XXV

156, Rozm 521; ~ n. pl. trzemy F/ i Pul 99,
4; ~ ac. pl. trzemy F/ i Pul 95, 8, Rozm 521;
~ /. /?/. (w) trzemiech F/ 83, 10, FI i Pul 64, 4.
91, 13, e/c.; strzemiech FI 134, 2; trzemoch
FI 115, 8, Pul 83, 10.
Z n a c z e n ie : 'komnata, conclave, domus regia :
Blogoslawoni, iegosz ies wibral y przyol,
przebiwacz bodze w trzemech twogich (in
atriis tuis) F/ 64, 4, sim. Pul, sim. FI i Pul 91,
13; Bo lepszi iest dzen ieden w trzemech (Pw/:
w trzemoch) twogich (in atriis tuis) nad tysoczy
F/ 83, 10; Otworzcze wrota a wnidzicze w trzemi
(in atria) iego, chwalicze gospodna w trzeme
(in atrio) swotem iego FI 95, 8, sim. Pul,; Lud
iego y owcze pastwi iego wnidzicze we wrota
iego we spowedzi, trzemy (atria) iego we
chwale FI 99, 4, s/m. Pul; Obetnycze mogę
panv wroczo przed oczyma wszego luda yego
we trzemoch (in atriis, Pul: w trzemyech)
domv panowa wposrzod czebe, Gervzalem
FI 115, 8; Gysz stoycze w domv panowem
w *trzemych (in atriis, ib. 134, 2: w stremech,
Fi//: w trzemyech) domowych boga nasszego
FI 133, 2; Trzem aula ca 1420 WokTryd nr
497; ~ Na trzemye in palacio XV med. R
XXV 156; ~ 'sala na piętrze przeznaczona do
ucztowania, jedzenia, jadalnia, conclave superius,
cenaculum: A on yem vkaze vyelyka vslana
na yyschey cząsczy, czvsch na trzemye (ipse
ostendit vobis cenaculum magnum stratum
Luc 22, 12, GIKazB I 76: szyedzenye), podług
obyczaya zydovskyego, *ktorys czynyly trzemy
na vyrzchv, gdzyez vyeczerzaly, a na dolye
loznycze (in superiori parte domus faciebant
Palaestini cenacula, inferius autem cubicula)
Rozm 521; —przenośnie o ciele ludzkim: Ten
ps<alm> powyada, yze Kristus w dzewyczy
trzeem wszedw, odpuszczy czlowyeku tagemne
grzechy Pul 18 arg.
Trzemcha bot. 'czeremcha zwyczajna, Prunus
padus L ? : Trzemcha diaczedion 1460 Rost
nr 3508; Trzemcha crepanus 1472 ib. nr 1791.
Trzemdała bot. 'kokoryczka wielokwiatowa,
Polygonatum multiflorum AU.’ : Trzemdała diptamus 1419 Rost nr 5149, sim. ib. nr 5312, 1460
ib. nr 3505, ca 1460 ib. nr 3289, etc.; Trzemdała
diptanum 1472 ib. nr 350; *Trzemdela diptanus
1478 ib. nr 2186; Dyptamus trzemdała al.
gelenye korzenye XV ex. GILek 37, sim. XV
p. post. R LIII 66.
Trzepaczka 'ścierka, szmata do czyszczenia
koni, pannus eąuis purgandis aptus’: Eodem
die pro tela subagazonibus pro saccis et pro
trzepaczky dedi tres fertones 1476 RachKról
155.
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Trzepać trzepać konie ' czyścić konie, purgare
e ą u o s Trzepacz konye strigilare 1463 PF
V 12. ~ C f Potrzepać.
Trzepadło może 'rodzaj kijanki używanej do
trzepania zmiędlonego lnu, instrumentum ligneum,
tabula \irgis lini tusis purgandis apta (?):
Trszyepadlo flabellina tabula lini 1455 AcLubl II.
Trzepietnik bot. 'rdest ptasi, Polygonum avia/fore L.*: Trzepietnik centinodia 1472 Rost
nr 373.
Trzepiotać (się) (o ptakach, de avibus) 'ma
chać skrzydłami, plaudere alis*: Trzepyotala
yentilat (sc. alas) XV p. pr. R XVI 346; Duplex
ala, gł. sc. gaili, sonans, gl. id est sonum faciens,
dum wlt cantare trzepy<e)cza szye, gdy chcze
spevacz XV p. post. PF III 288.
Trzepiotek 'zapewne jakaś metalowa ozdoba
przy uździe końskiej, drgająca i dźwięcząca
przy ruchu, fortasse ornamentum ąuoddam
ferreum frenis equi additum, quod tremit et
sonat*: Qui, gl. sc. equi, sua purpureis precincti
tempora frenis et vibrando comis brzmyączymy
trzepyothky, innexa capistra lupatis zodiaci
salebras tinula babata pulsant 1466 R XXII
23.
Trzeszczeć 'wydawać dźwięki charakterystycz
ne dla pękania, łamania się, edere sonitumy
qui fit ab ałiqua re rupta vel fracta*: Omnes
articuli vertebantur in Xpi corpore et eciam
vene trzesczaly wszythky stavy y szyły ca 1500
GIKazB I 83.
Trzeszczna cf. Treśćna
Trzeszczona cf. Treściona
Trzeszczyk bot. 'byłica polna, Artemisia campestris L.': Trzesczik lentica 1472 Rost nr 401.
Trześciona cf. Treściona
Trześć cf. Treść
Trześćna cf. Treśćna
Trześnia, Czrześnia bot. 'czereśnia, Cerasus
awium L.*: Johannes, Jacussius... terminum...
habent... pro... detruncacione arborum czrzesna
1398 StPPP VIII nr 7340; Wenceslaus... pro
omnibus causis habitis, videlicet pro via, pro
trzesna... iure evasit ib. nr 7689; Pro signo
granicierum assignamus ąuandam arborem quercinam... et aliam arborem, dictam *traszna
1420 AGZ IV 105; ~ ^ owocach): Yaco
Staszek ne brał czrzesni... w Marczinowey
czosczi 1411 KsMaz I nr 1663, sim. ib.
Trześnica 'mała trześnia, cerasus parna (?):
Nicolao alia area penes exitorium al. wągrody
iacens et arwm cu thrzesznicze... cessit 1438
StPPP II nr 2753.
Trześnio wy 'taki jak trześnia, podobny do
trześni, cerasi similis, cerasinus (?): Usque
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ad quercum dictam trzesniowy dąb (1383)
KodPol III 328. ~ Może już nomen proprium.
Trzewa, Czrzewa, może też Strzewa pl.
tantum fo rm y : n. trzewa BZ II Par 21, 15.
19; ~ ac. trzewa BZ Lev 8, 21, XV ex. MacDod
137; ~ i. trzewy a. strzewy ca 1470 MamLub
32; ~ /. (we) czrzewiech FI i Pul 50, 11, KartŚwidz.
Z naczenie: ' wnętrzności, \iscera, intestina :
Sercze cziste stwórz we mne, bosze, y duch
prawi wznowi we czrzewech mich (in visceribus
meis) FI 50, 11, sim. Pul, KartŚwidz\ Samego
skopu... zsyekaw... y tuk zakadzy ognyem,
zmiw drzewyey trzewa (lotis prius intestinis)...
sezze na ołtarzy BZ Lev 8, 21; Bodzesz nyemocen przezlo nyemoczo twego brzycha tak, az
z cyebye wiplino twa trzewa (yitalia tua) BZ
II Par 21, 15, sim. ib. 21, 19; Strzewy {leg.
z trzewy a. z strzewy) intestinis (omnes carnes
cum... intestinis Lev 4, 11, mamotrekt mikułowski: s strzewy) ca 1470 MamLub 32; Tham
gy {sc. kostarza) dyably pochwiczyly..., thrzewa
sz nyego wytranczyly XV ex. MacDod 137.
Trzewce, Strzewce bot. 1. kurze, żabie trzewce
'kurzyślad polny, Anagallis arvensis L .*: Morbus
gallinae kurze abo zabye trzeucze 1472 Rost
nr 585; Kurze trzewcze morsus gallicus 1478
ib. nr 2248.
2.
mysze strzewce 'roślina z rodzaju kanianek,
Cuscutae s p Myssye ztrewcze cuscuta 1472
Rost nr 1094.
Trzewdała bot. 'kokoryczka wielokwiatowa,
Polygonatum multiflorum Ali*: Trzewdała diptamus 1485 Rost nr 6015.
Trzewic 'lekkie obuwie ochraniające stopę,
leve tegumen pedum, calceus*: Yz Potr... bil
xandza canczlerzew chleboyeczcza, yego szukną,... trzewicz dral 1418 Kościan nr 661; Obuła
{sc. Judyt) nogy swe w trzeyyce (induit sandalia) BZ Judith 10, 3; Non deportabis, nisi
michi stare trzyewycze dabis XV Wisi nr 2290.
Trzewiczek, Czrzewiczek 'lekkie obuwie ochra
niające stopę, leve tegumen pedum, calceus*:
Trzewyczky wyrzesowan[y]e slotem {war. kal.:
trzeyiky zlothem vyschyvane) sandalia (sandalia eius, sc. ludith, rapuerunt oculos eius
Judith 16, 11) ca 1470 MamLub 112; Auferet
(^c. filiis Syon) dominus ornamentum calceamentorum et lunulas, id est krumpowane
crzewiczky (Is 3, 18) XV p. post. Kalużn 281.
Trzewik 1. 'lekkie obuwie ochraniające stopę9
leve tegumen pedum, calceus*: Auferet {sc.
filiis Syon) dominus ornamenta calceamentorum yczyagle trzewiky barwyone (Is 3, 18)
XV med. R XXII 322; Trzeyiky zlothem yyschy-
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vane (war. lub.: trzewyczky wyrzesowan[y]e
slotem) sandalia (sandalia eius, sc. Iudith,
rapuerunt oculos eius Judith 16, 11) 1471
MamKal 112; Trzevyk sotular ca 1500 Erz
112; Thrzewyk solea ca 1500 R XLVII 355.
2. '?9\ Egoąue vero sum, ut ducitur, quam
*ctrzewyk, prok, sed tamen quicunque ipsius
nunccius revenerit ad me, ipsumque semper
condono 1499 AKH VIII 316.
Trzewnik, Czrzewnik bot. ' wiązówka bulwkowa, Spiraea filipendula L.9: Trzewnyk filipendla ca 1465 Rost nr 3919; Czr(z)ewnik fili
pendula 1472 ib. nr 679; Filipendula tuzebnyk
uel trzewnyk, et habet in radice mices XV
ex. GILek 38.
Trzewny ' dotyczący trzewi, wnętrzności, ad
riscera, intestina pertinens9: Rany gy (.sr. Jorama)
pan trzewno bolescyo (alvi languore) BZ II
Par 21, 18.
Trzeźwi cf. Trzeźwy
Trzeźwić cf. Otrzeźwić, Wytrzeźwić, Otrzeź
wieć
Trzeźwię 'w trzeźwości, sobrie9: Nam pulera
fuit in suis mundis operibus, sc. sobrie, trzeszvye,
iuste et parce viuendo XV med. ZabUPozn 125.
Trzeźwiość cf. Trzeźwość
Trzeźwiwość 'trzeźwość, sobrietas9: Trzeszwywoscz sobrietas XV med. R XXIV 359.
Trzeźwość, Trzeźwiość 1. *wstrzemięźliwość,
umiar w piciu napoi alkoholowych, temperantia
in potionibus alcocholicis sumendis, sobrietas9:
Sobrietate comite naszladuyanczey trzesuosczy,
wmiernosczy (feg. umierności, sed armis pudicitiae mens fulta vigil libere sobrietate comite
hostem repellat improbum) 1444 R XXIII 303;
An forte putabas me (sc. tu vulpes corvum)
nimis sentire esuriem? Cum et magis crapula
gravat, sobrietas, gl. temperancia trzezwoscz,
alleyiat, ebrietas tollit mentem XV med. RRp
XXIII 279; Trzesyyoscz sobrietas ca 1500
Erz 112.
2. *skromność, trzeźwy sąd o sobie, modestia,
sobrium iudicium, quod quis de se ipso profert9:
Noli plus sapere, quam opportet, nye chczyey
yyączey roszymyecz nyszly potrzebno, sed
sapere ad sobrietatem do trzeszwyosczy (Rom
12, 3) 1456 ZabUPozn 105.
Trzeźwy, Trzeźwi 'w miarę używający napoi
alkoholowych, niepijany, qui in potionibus alco
cholicis sumendis temperans est, sobrius9: Cristus
namque facit de superbo humilem,... de
ebrioso ieiunum et sobrium *tzreswi 1421
Wisi nr 1601; Sobrii, trzeszwy, estote et yigilate (I Pet 5, 8) XV med. SKJ I 95; Ktho gyest
w opwythosczy yina trzezwy, then gest zemsky
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bog XV p. post. R I s. XLV; Trzezvy sobrius
ca 1500 Erz 112.
Trzęs *zamieszanie, zamęt, perturbatio, tumultus9: Erunt signa... in terris... pre confusione
sonitus maris et fluctuum przedrzoszem (leg.
przed trzęsem, GIJag 92: prze smesane, GIWroc
100v: prze nepokoy, R XXIV 365: przed brząkem, R XXV 174: dla zasmączenya, Rozm
482: przed strachem) szwanku morszkego y przed
wełnami (Luc 21, 25) ca 1420 R XXIV 82. ‘
Trzęsawica *mokradło, trzęsawisko, loeus palustris, lutosus9: In paludes w gyeziora, trzanschaviczie (ponam eam, sc. terram, in possessionem ericii et in paludes aquarum Is 14,
23) 1471 MamKal 186.
Trzęsienie 1. 'drżenie, chwianie się, chybotanie, motus, agitatio, nutatio, vacillatio9: Przestało
trzosenyee (quassatio) FI 105, 30, sim. Pul;
Nathychmyast *vczynyla szye sylne trząszyenye
morza (motus... factus est in mari Mat 8, 24)
Rozm 290.
2.
'strach, metus, tremor : Moczne Moabskye
obdzerszalo gest trzoszenye (obtinuit tremor)
BZ Ex 15, 15; Trząssyenye tremor (conterriti sunt
in Sion peccatores, possedit tremor hypocritas
Is 33, 14) ca 1470 MamLub 194.
Trzęsogłów 'mający bogato strojną głowę,
cuius caput pulchre ornatum est9: Ut tu crispe,
trzyansoglowye, aspiceres..., crinale eius (sc.
Christi) quale fuit, quia corona spinea, et tu
non abhorres tibi crinale pro X grossis uel
pro marca comparare ale yas czy skapa na
ssygy ca 1450 PF IV 574.
Trzknienie c f Tknienie
(Trzmiel) Czmiel, Przmiel, Pszczmiel, Szczmiel
1. zool. ' trzmiel, może też truteń lub inny owad,
Bombus sp., bombus terrestris, fortasse etiam
fucus vel aliud animal \olaticum : Sczmyel
scabro ca 1455 JA XIV 490; Przmyel fusarius
1472 Rost nr 1149; Fucus est animal major
ape, non mellificans, sed aliis mel comedens...
trąd albo psczmyel ca 1500 Erz 83; Sczmyel
atacus ib. 92; ~ Sed verum est, quia apis
recipit mel in floribus, sed czmel in spinis XV
in. GIKazBll 99; Mellis stillicidiain floribus apem
lingentem bibio, szczmel, repperit 1436 RRp
XXIII 278; Fugę, gl. sc. tu homo, fuci, sczcmyelv, torpescentis ignauiam, ne per tuam desidiam
naturi caloris igniculus extingwatur 1466 R
XXII 11.
2. bot.: a. 'pszeniec gajowy, Melampyrum
nemorosum L.’: Sczmel athaczella 1460 Rost
nr 3367; *Przmil fusanus ib. nr 3562; Sczmel
yesparia ib. nr 3755; Sczmyel atacilla 1472
ib. nr 1763; Szczmyel yesparia ca 1465 ib.
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nr 4625; *Szczmil vesparia ib. nr 4626; ~ b.
*któryś z gatunków trzmieliny, Evonymus sp.’:
Przmyel fusarius ca 1500 Erz 81; Vertebrum,
przmyel, est genus arboris ib.
(Trzmielina) Szczmielina bot. 'pszeniec ga
jowy, Melampyrum nemorosum L .’: Sczmelina
paritaria 1472 Rost nr 826.
(Trzmielka) Szczmielka bot. *zanokcica skal
na, Asplenium trichomanes L.’: Sczmyelka saxifraga ca 1500 Rost nr 7294.
(Trznadel) Strnadl, Strznadl zool. ' trznadel,
Emberiza citrinella L .’: Strznadl ca 1455 //I
XIV 489; *Strdnal amarella 1472
nr
1394; Amarellus strnadl vel drosd XV p. post.
PF V 10; Amarellus est auis strnadl ca 1500
Erz 102.
Trzoda, Czroda, Czrzoda, Strzeda f o r m y :
n. sg. czroda 1403 RtKon nr 152; trzoda ca 1500
Erz 112; ~ g. sg. czrody 1413—4 Msza I
s. 261, sim. VIII, Rozm 292. 442; czrzody
Sul 45, Dział 36; trzody 1428 Pyzdr nr 902,
ca 1470 MamLub 9. 33, Rozm 220; ~ ac. sg.
czrodę 1400 HubeZb 78; czrzodę FI 77, 57,
1434 KsMaz III nr 648; trzodę 1407 RtKon
nr 272, 1416 Kościan nr 622. 623, etc.; ~ i. sg.
czrzodą 1412 KsMaz I nr 1907; trzodą EwZam
292; ~ /. sg. (w) czrzedzie 1424 Msza III
s. 55, Sul 45; trzodzie 1446—7 Msza XIV
s. 182, Rozm 200; trzedzie 1426 Msza IV
s. 314, sim. VI; ~ n. pl. strzedy XV p. pr.
R XXII 344; ~ g. pl. czrod 1461—7 Serm
93 r, Rozm 68; trzód De nativ w. 58.
Z naczenie: *stado, gromada zwierząt do
mowych,, przede wszystkim bydła, grex, armen
tum' : Eze Potrasz za graniczo zayol crodo
na prawim szilo moczo 1400 HubeZb 78;
Przewodl ie iaco czrzodo (gregem, Pa/: stado)
na pusczi FI 77, 57; lako ma czroda ne struła
Micolaiowi ialowic 1403 RtKon nr 152; Detinuerunt vel pellerunt vlg. zayoly na swem polu
trzodo y wegna(li) w szwoy poszpolni łasz,
y pobiły nasze swyne 1407 ib. nr 272, sim.
1426 AKPr VIII a 166; Yacom ya ne popasł
Yacussow(a) owsa pospolno czrzodo 1412
KsMaz I nr 1907; Jakom przi tern bil, kędy
pan Pyotrek *zayol trsodą sz Krzizanowa
1416 Kościan nr 622, sim. ib. nr 623, 1424
Pyzdr nr 761, 1428 Kościan nr 1332; Yako
pan Janusch... nye *wiloczil dobitka panyey
Katharzyni ze trzody 1428 Pyzdr nr 902;
lakom ya Mycolayowi krowi nye zabyl w swa
czrzoda 1434 KsMaz III 648; Gdy czszo sgynye
we *czcrzedzye Sul 45; Na wyesznego pastyrza
polozyl Ydzyk, ysz owczą do czrzody (ad
gregem) wpądzoną a strzezenyy pastyrzovemv
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poleczoną, sze czrzody nye myal zaszą they
tho owcze ib., sim. Dział 36; Maledictus fructus
ventris tui..., armenta boum tuorum et greges,
strzedy, ovium tuarum (Deut 28, 18) XV p. pr.
R XXII 344; Egrede et abi post yestigia gregum
za sladi czrod (Cant 1, 7) 1461—7 Serm 93 r;
Do trzody armentum (ipse vero ad armentum
cucurrit Gen 18, 7) ca 1470 MamLub 9, sim.
ib. 33; Pastyrze były... czyyączy a strzegancz
stroszey noczney nad thrzodą svogyą (super
gregem suum Luc 2, 8, Rozm 68: svych czrod)
EwZam 292; Pastyrzowye... gdy trzód swych
przyglądały, angyol szwyathly gye przestra
szył De nativ w. 58; Thrzodą grex ca 1500
Erz 112; Po laczynye rzeczon yest agnus...
od tego slova agnosco, które szye myny poznacz,
bo yyelykye {leg. w wielikie) trzodzye (in...
grege) yednem blekanym pozna maczyerz Rozm
200; Tey ystney trzody {ib. 292: czrody) albo
tych yyeprzow (gregis... porcorum) było dwa
thyszyącza ib. 220; Przykazał byl bog Moyzeszoyy... o baranky yyelykonocznym, ktoregosz myely vzyącz ze crody (de grege) ib.
442; Bo yest o mnye pyssano, yze yderzą
pasterza a yschytky szye oycze rozbyeza moyey
*cztrody (gregis Mat 26, 31) ib. 580; ~ prze
nośnie o gromadzie ludzi: (Nasz)... wybranych
(thwych przykaszy zawsze do) czrody (in...
grege, Msza III: w czrzcedze, IV. VI: we trzedze,
XIV: we trzodze, VII: (w ) zlączenyu, XII:
poszpolnosczy) wlyczicz 1413—4 Msza I s. 261,
sim. VIII.
(Trzon) Czeran, Czran, Czrzan, Trzan rpanew,
patelnia do warzenia soli, patella sali coc/uendo
destinata : In ipsa Bochnia unum caldar,
quod vlg. chran nominatur (1248) MMAe
IX 19,'sim. 1254 KodPol III 58; Sartago, que
czeran vlg. dicitur in Sicina pro quoquendo sale
(1254) MMAe 153; Tuaput ipsum emisti patellam al. czran 1467 AGZ XIII 551; Pro patella
al. za czrom {pro czran?) et pro curriculis
salis 1468 ib. 568; Villa Spasz... necnon salisfodina al. wyeza cum duabus patellis dictis
trzany (1469) 1782 AGZ IV 187; Debet dare
intromissionem... in medietate agrorum,... camporum et patelle al. czranu in zuppa Gozdzycha
1487 AGZ XIX 211, sim. 1488 ib. 215; Potensque erit Margaretha sarthaginem al. trzan
locare in zuppa Gozdzycha 1488 ib. 215;
Obligavit... turrim magnam super tres crany
1498 AGZ XVIII 391.
Trzonowy, Czrzonowy trzonowy (ząb) 'ząb
osadzony w tylnej części szczęki, służący do
miażdżenia i przeżuwania pokarmu, dens molaris*:
Czrzonove ząbi mandibule 1426 PF V 15;
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Geninus est dens molaris, qui secundo anno
crescat et dicitur de gena... vlg. trzonowy zanb
XV med. R XXIII 269; Re vera, molares, gl.
maxillares trzonowe, dentes in duplo provida
ob hoc natura composuit, ut masticacio maior 5
assit XV med. RRp XXIII 280; Ge (leg. je)
trzonowimy zambamy comandit molaribus (generatio, quae pro dentibus gladios habet et
commandit molaribus suis Prov 30, 14) ca
1470 MamLub 141; Trzonow[y]e zamby mo 10
lares dentes (gens enim ascendit super terram
meam fortis..., dentes eius ut dentes leonis
et molares eius ut catuli leonis Joel 1, 6) ib.
245; Molaris zarnovy kąmyen vel trzonovy
15
zab ca 1500 Erz 112.
Trzos, Czrzos emieszek na pieniądze, sacculus*:
Securius tuis marsubiis *czcrzossow XV in.
R XXV 271; Crumena..., quod et cruma dicitur
est genus saculi, sc. bursa, uel marsubium,
proprie trzos 1450 RpKapKr; Crumenta bursa 20
trosz XV p. pr. R XVI 322; <P)yotr szalował
na lana, ysz... czrzos (bursa, Sul 52: bvrsa)
gest gemv vpadl... a ten to łan... nalazl. Ale
łan zaprzal, aby nalazl czrzos (bursam, Sul
52: burszy) Dział 44; Marsubium al. trzosz 25
pro tribus latis grossis 1494 AcLeop II nr
1207. - Cf. Trzosie.
Trzosie (?) coli. *mieszek na pieniądze, sacculus': Nam thezaurigenas extimplo tulerunt,
gl. sc. Iudei, crumenas, gl. marsubia, pecuniam 30
trzosche (pro trzoschy?) 1466 R XXII 25.
Trzoslo, też pl. tantum Strzosła, Trzosla
fo r m y : i. sg. trzosłem 1466 AGZ XIII 508; ~
n. pl. trzosla 1444 RozPaul 41r; ~ g. pl.
trzos! XV med. GIWinc 148, BZ Deut 28, 35
57; ~ ac. pl. trzosla BZ Num 25, 8; i. pl.
trzosly 1466 AGZ XIII 508; ~ /. pl. (w) trześlech
ca 1470 MamLub 70; strzoslach 1478 Rost
nr 2109.
Z n aczenia: 1. *krój pługa, stiva : Pro eo, 40
quia eadem tua familia... receperunt Petro
duo vomera al. dwa lyemyescha cum ferris
aratrorum al. s tr<z>oszly 1466 AGZ XIII 508;
Pro eo, quia eadem tua familia receperunt
eidem Andree aratrum cum vomere et ferris 45
sz lemyessem y s trzoszlem ib.
2.
trzosla, strzosła *dolna część brzucha,
narządy rodne, yentris pars ima, genitalia :
Campastria... dicitur illud, quo virgines qumque
pudibunda tegunt proprie trzoszla 1444 RozPaul 50
41 r; Renum, gl. libidinum, amplexuum, trzosl,
scortatorem (sc. episcopum vocat) XV med.
GIWinc 148; Przeklool obv spolv, moza tesz
y zono, przesz gich trzosla (in locis genitalibus)
BZ Num 25, 8; Czanka zona y roskosna... 55
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zawydzecz bodze mozv swemv, genze polega
na gey lone, nad myossem syna swego y dzewki
swey y nad *maczerznikim, genze vichadza
s trzosl gich (de medio feminum eius) B Z Deut
28, 57; W *trzeszilech in i<n)gwine (percussit
ergo eum Abner aversa hasta in inguine et
transfodit II Reg 2, 23) ca 1470 MamLub
70; W strzoslach in hingvuibus 1478 Rost
nr 2109.
Trzścina cf. Trzcina
Trzy, Trze, Trzej fo r m y (oznaczono rodzaj
liczonego rzeczownika): n. m. trze FI Ath 11.
12. 14, etc., 1442 R XIX 77, B Z I Par 7, 6.
10, 6, etc., Rozm 76. 116; trzy Gn 2b, 1413
Kościan nr 479, Sul 44, etc.; trzej Sul 40. 44.
67, XV med. R XIX 79, etc. etc.; f. trzy FI
i Pul Ath 24, 1407 Pozn nr 622. 623, etc. etc.;
neutr. trzy 1391 Pozn nr 87. 249. 256, etc.
etc.; ~ g. m. trzy Kśw cv 21, 1411 Kai nr 338,
1420 ib. nr 788, etc., BZ I Par 11, 25; trzech
1401 Pozn nr 502, 1412 ib. nr 882, 1418 TymWol
68, etc. etc.; trzach 1455 TymProc 275; /.
trzy 1391 Pozn nr 265, 1400 ib. nr 486, 1401
HubeZb 80, etc., Rozm 788; trzech 1397 Pozn
nr 355, 1401 ib. nr 502, 1405 Kościan nr 292,
etc. etc.; trzach 1479 ZapWarsz nr 1475, 1480
ib. nr 1485; neutr. trzy 1393 Kościan nr 63,
1396 RtGn nr 13, 1398 Pozn nr 392, etc.,
Rozm 79; trzech 1387 Pozn nr 33, 1401 ib. nr
523, 1402 KsMaz I nr 141, etc. etc.; trzych
1412 Pyzdr nr 364, 1413 ib. nr 376, 1430 Pozn
nr 1349; ~ d. m. trzem BZ I Par 11, 21, OrtMac
125, Rozm 609. 693; trzom 1449 R XXV 167,
XV med. SKJ I 122; neutr. trzem 1398 Pozn
nr 361, 1407 Kościan nr 351, BZ Deut 19, 9;
~ ac. m. trzy 1397 Pozn nr 342, Gn. gl. 61 a,
FI i Pul Ath 19, etc. etc.; trzech 1399 Pozn
nr 367, 1402 HubeZb 101;/. trzy 1386 HubeZb
59, 1387 Pozn nr 20, 1389 ib. nr 54, etc. etc.;
neutr. trzy 1391 Pozn nr 251, 1393 Kościan
nr 60, 1393 Pozn nr 151, etc. etc.; ~ i. m.
trzemi 1406 Kościan nr 305, 1407 ib. nr 354,
1408 ib. nr 384, etc. etc.; trzymi 1399 Kościan
nr 126, 1404 Pozn nr 563, 1405 ib. nr 580,
etc.; trzejmi 1442 StPPP II nr 3082; /. trzemi
1386 HubeZb 59, 1415 Pyzdr nr 427, 1418
AKPr VIIIa 144, etc.; trzymi 1435 KsMaz
III nr 1227, OrtOssol 53, 4; neutr. trzemi
1393 Pozn nr 172,1415 Kai nr 480,1420 Kościan
nr 1406, etc.; trzymi 1399 Pozn nr 412, 1440
Pyzdr nr 1244; trzejmi 1420 Kai nr 782; ~ /. m.
(we) trzech Kśw cv 16, 1416 Pyzdr nr 444,
1445 ZapWarsz nr 583, etc. etc.; f. (we) trzech
1415 Kai nr 491, 1423 ib. nr 837, 1425 Pyzdr
nr 785, etc.; trzoch XIV ex. Pocz 232; neutr.
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(we) trzech 1391 HubeZb 63, 1400 Pozn nr
433. 486, 1411 ib. nr 679, etc. etc.; trzych
1399 Kościan nr 118.
Z n a c z e n ie : liczebnik główny ' tres5: 1. jako
liczebnik jedno członowy: a. składnia zgody
z rzeczownikiem (w kolejności przypadków li
czonego rzeczownika): aa. nom.: lako temu tri
lata minala, *keydi *Pert vzol Pauloui kon
1391 Pozn nr 87, sim. ib. nr 249. 256, etc. etc.;
Iaco Micolagew czescz vposiwal paną Nakelszkego o yatka y wsidko *sposze, nisz trzi
lata wszili (leg. wyszły) 1403 ib. nr 553, sim.
1404 Kościan nr 240, 1405 ib. nr 275, etc.
etc.; Prestocz thy to trzy kroleue... szocz
ony... biły przygachaly Gn 2b; Geden tegodla
oczecz, ne trzse (tres, Pul, M W l i l a : trzey)
oczowye, geden syn, ne trzie (tres, Pul, M W
l i l a : trzey) synowe, geden duch swoty, ne
trzie (tres, Pul, M W 11 lb : trzey) duchowe
*swoty FI Ath 23, sim. ib. 16. 18; Ale wszytky
trzy persony (totae tres personae) pospolycze
*wekvyszcze sobe so y równe FI Ath 24, sim.
Pul, M W 11 lb ; Jaco Marcin *dzeno y noczno
rzeczo vczinil mi szcodi jaco trzi krziwni
swim dobitkem 1407 Pozn nr 622, sim. ib.
nr 623, 1411 Pyzdr nr 334, etc.; Ysze Dobrogost
gwałtem... posiał *crzech na dzedzyna Bethczyna... y wsząl gim skot, y szabil dwoye yaco
*crzy [srzy] grzywny 1419 Pozn nr 975; Słuchał
by ktho take dzywy, by trze krolowe przyely?
1442 R XIX 77, sim. Rozm 16. 116; Francziszek,
Falek y Herman, trzey (Dział 29. 54: trze)
braczya (tres fratres) Sul 40, sim. ib. 44. 67;
Falek... wsząl gemv... thobolą, w geyzye byli
trzy skoczcze groszow (tres scoti) Sul 44,
sim. Dział 35; Trzyey kroleyye przyyechaly
XV med. R XIX 79, sim. Naw 55, Rozm 203.
709. 790; Na drugey stronye... równe bili
oponi, slupowye trzy (columnaeąue tres) BZ
Ex 38, 15; Zagynol Saul a trsye sinowye (tres
filii eius) BZ I Par 10, 6, sim. ib. 11, 19; Bog
oczecz y thy, syn yego, persona ducha swyatego,
wyscze trzey bóstwa gyednego XV p. post. R
XIX 97, sim. Naw 155, XV p. post. SKJ I 146;
Czy trze szylny mądrczi szbyeszawszi szyą
począly szobye gadacz o onem tho krolv XV
ex. MPKJ II 317; Swyathle oblycze wydzyely
na górze trzey apostoly ca 1500 PieśniWład
177; ~ w opisie herbu: Jako Januszewa matka
yest naszey crwe, naszego clenota: trszy carpe
o gedney glowe na sczicze, zawołana Crakwicze
1413 Kościan nr 479.
bb. gen.: Moui ewangelista suoti pod obrazem
trsy crolew pogańskich Kśw cv 21; (Ja)com
przi tern bil, gdze Jaszek slubil (W)oczechoui

sza szcoda, a temi (pro temu) trzech (la)*
ne 1387 Pozn nr 33, sim. 1401 ib. nr 523, 1402
KsMaz I nr 141, etc. etc.; Jaco Potrek pozual
Holbrachtowo, is yikupon ze trzi grziwen
1391 Pozn nr 265, sim. 1401 HubeZb 80, 1426
Kał nr 930, etc.; Jaco Bogusław vmouil zsz
YalTrosko, ysz mu mała w Karnine dacz pokoy,
a temu trzi lat ne 1393 Kościan nr 63, sim. 1396
RtGn nr 13, 1398 Pozn nr 392, etc.; Jakom
Petroui ne sdzil trzi[ri]ch koni presz prawa
1396 Pozn nr 193; Jacom ne slubil Geruartowi
Maczeieui trech grziwen zaplaczicz 1397 Pozn
nr 355, sim. 1406 ib. nr 601, 1408 Czrs 339,
etc. etc.; Ysz Jacub ne przemanczil Jandrzeya
cu danu trzech krziwen a trzech volow 1401
Pozn nr 502; Eze Cusz Tomcoui ne ucradl trzi
cobil chozebno rzcczo 1402 HubeZb 102;
Jaco Vbislaw Janoui y yego braczi ne rosoral
trzsi copczow y granicz 1411 Kai nr 338, sim.
1420 ib. nr 788; Jako me Pyotr zlotnyk ne gabal
prawem o cztyrzy krzywny przes trzech grosze w
1412 Pozn nr 882; Jaco Marczin y Yacuba ne
dzerszal dw niw (leg. dwu niwu) w zastawę
ote trzich lat[a] 1412 Pyzdr nr 364, sim. 1413
ib. nr 376, 1430 Pozn nr 1349; A szatim mu
Swąsek (t)rzich policzcow nye dal 1415 Pyzdr
nr 427; Jacom ya ne *wszol Mykolaiowi
trzech kmeczy y rataya 1418 TymWol 68;
Ysze Woczech... tey drodze, eszo Clodzyna
lesy, tey ne dal wystacz wisey *crech lath
1419 Pozn nr 973; Yako Bodzantha nye
porambil trzi mandelew drzewa y szesczora
*Stanislaowy 1420 Pyzdr nr 648; Yaco Dobrogost
ne zachował trzech kony sobe 1423 Pozn nr
1147, sim. 1425 AKPr VIIIa 166, 1436 Pyzdr
nr 1239, etc.; Odszedł (sc. Jesus) od tych
trzy apostolow 1451 MacDod 104, sim. ib.
106; Jakom ya nye wzyala Wyenczenthemy...
trzach corczy pschenycze y trzach wozow syeną
1455 TymProc 275; Zs trsyech rzeczi dauam
wolenstwo tobye (trium tibi optionem do) BZ
I Par 21, 10, sim. OrtOssol 42, 3. 54, 4. 55, 1,
OrtMac 48. 68; Jakom ya nye przyssedl... do
domy do gey... y nye wzalem gey trzach ssekyr
1479 ZapWarsz nr 1475, sim. 1480 ib. nr 1485;
Vroczyvschy szye do onych trzech apostolow
nalyasl ye spyącz Rozm 600, sim. ib. 596;
Gdyż Zydoyye yslyszely, yze pyryych trzy
zalob nycz nye dbał Pylat ib. 788.
cc. dat.: Esze Viglosz ne dal yistacz trzem
latom Staszkovi 1398 Pozn nr 361, sim. 1407
Kościan nr 351; Ysze Micolay Sliuensky ne
wydawał sostri... za Tworzyyana, a tym *crzem
szostram, eszo ye vidal, tim dal poszag 1420
Pozn nr 987; Przyrownanye podobne czalu
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swyąthosczy gego, kthora myal, gdycz w swąthosczy sze apostołom trszom vkazal (Phil
3, 21) XV med. SKJ I 122, sim. 1449 R XXV
167; Przidasz sobye giną trzy myasta (tres
alias civitates) kv pirwszim vczinyonim *myostom trzem (trium urbium numerum duplicabis) BZ Deut 19, 9; Gdy kogo ozaluya
o głową..., mały tego poszwacz poszel... a wolacz go kv praw {leg. prawu), a mogaly mu
prawycz dzyen kv pyrzwszym trzem sządom
(ad... tria iudicia)? OrtMac 125; Przetoz
myły Krystus nam dayącz navczenye rzeki
thym trzem apostołom Rozm 609, sim. ib. 693.
dd. acc.: Jaco Sczepan mai mi placzicz trzy
grziwni v rok 1387 Pozn nr 20, sim. 1389 ib.
nr 54, 1391 ib. nr 115, etc. etc.; Jacosm trzimal...
czoscz, czso iest w liscze, Malgorzaczino,
trzi lata 1391 Pozn nr 251, sim. 1393 Kościan
nr 60, 1393 Pozn nr 151. 159. 169, etc. etc.;
Isz Jaceg ranczil Michałowi poszitkem *zodze
za *czri *gzrifni 1394 Kościan nr 18, sim.
1418 Pozn nr 958; Jakom ne otpusczil Micolaiewi meczą, czom go posziczil iego szinu za
trzi grosze 1397 Pozn nr 342, sim. 1402 Kościan
nr 193, 1421 Pozn nr 1087, etc.; Item nota,
quod de hac Stella, que duxit magos, ty trzy
króle, varie sunt oppiniones Gn gl. 61 a; Take
trzy boghy y pany (tres deos aut dominos)
molwycz pospolita wara zakazyge FI Ath 19,
sim. Pul, M W 11Ob; Yaco Marcin trzi stawał
*dzloueki... szoltissewi na ossadzene 1405
Pozn nr 782, sim. 1408 Kościan nr 364, 1413
Pozn nr 894; Yaco bil Maczek dzelen swim
{leg. z swym) oczczem y swą {leg. z swą) braczą
mymo *crzy latha 1418 Pozn nr 940, sim. ib.
nr 944. 950, etc.; Jako czso pan Bogusz ranczil
pro Strzeszcowsky oczczu memu za trzi wyerdunky y trzi czwerthne rzi 1429 Pyzdr nr 1027;
Pueri recedebant ab illa olla quasi tribus
passibus vlg. na trzy kraczagye XV med. R
XXIII 269; Cchowal szyrothy i wdowy, dal
gym oszobne trzi stoły Aleksy w. 19; S bogem
gest chodzyl a myal gest trzi syny (genuit
tres filios) BZ Gen 6, 10; Tam szam oczy moye
glvndzv, tocz yusz trzy szle dvchy vydzv SkargaPloc w. 74, sim. SkargaWroc w. 49; Inducias,
odpust, trienii, przes trzy roky czassv, sibi
darent ad deduccionem sue virginitatis XV
p. post. R XXV 177; Tey noczy po wschemv
svyąthv rzeky stały trzy godzyny (tribus horis)
Rozm 71; Yze myły Cristus ydącz na modłytvą
poyąl s sobą trzy apostoly na strona ib. 606,
sim. ib., sim. ib. 608.
ee. instr.: Jaco Andreas porussil trzsi copi
lnu, ne mayo praua pod trzemi grziwnami

zakładu 1386 HubeZb 59, sim. 1415 Pyzdr
nr 427, 1428 ib. nr 913; Jako Gnewomir saszwal
Elszbetho przed trzemi lati 1393 Pozn nr 172,
sim. 3415 Kai nr 480, 1420 Kościan nr 1406,
etc.; Ysz Pechno ranczil Jankovy sza slodzeya
i sz trzimy koynmy 1399 Kościan nr 126; Cszo
Micolay pobrał szano na *xeneye lance, tey
vziwala przed *drzimi lati 1399 Pozn nr 412,
sim. 1440 Pyzdr nr 1244; Iaco Jan na mo
samoczwart bezal s tako dobrimi, iaco gest
sam, a se trzimi podleszimi 1404 Pozn nr 563,
sim. 1405 ib. nr 580, 1406 Kai nr 172, 1434
Pozn nr 1439; Isz Franczek yachal se cztirmi
tako dobrimi yaco sam a se trzemi podleyszimi
na Niczcowo dzedzino 1406 Kościan nr 305,
sim. 1424 ib. nr 1108, 1429 Pyzdr nr 994; lako
pr[z]auie Pawsecz ranczil za Dobka... pode
*strzemi grziwni 1418 AKPr VIIIa 144; Yssze
Abraham... przede *strzeymi lathi then staw
szasthawyl 1420 Kai nr 782; Jacom zapusczil
zapust na Necayne szoltisky y podług prawa
vosznym przede *crzemy lathi zapowedzal
1421 Pozn nr 1093; lakom ya nye zaorał Gelini
roley trzymy pluzyczami szyła 1435 KsMaz
III nr 1227; Jze pan Thomek... jal se trzeymi
pomoczniky tako *dobromi jako sam et trzeymi
podleyschemi w dom pana Nicolaya 1442
StPPP II nr 3082; Obwynyoni o szlodzeystwo...
trzymy razy (tribus yicibus)... przeze czczy
wyekugyscze ma zostacz Sul 20, sim. 1476
TymWol 68; Po nyem Eleazar..., gen bil myedzi
trsyemy mocznimy (inter tres potentes) BZ I
Par 11, 12, sim. ib. 11, 21; Myal[ly]by tedy
y to tesz raczczam pokupycz trzymy {OrtMac
66: trzemy) grzywnamy szlowyenszkyemy (tribus
Sclayonicis marcis) OrtOssol 53, 4; Kon czyszawy, lyszy, s byalemy trzemy nogamy 1499
GórsJazRp 275; Yestesmy przed {pro pod)
trzemy personamy (sub personis tribus sumus)
v yednym bostyye Rozm 165.
ff. loc.: Troiaky skutek znameniti pocazuie
v tih ue threh croleh poganskih Kśw cv 16;
Iaco we trzech leczech niczs za mą Potrasz
ne ranczil 1391 HubeZb 63, sim. 1400 Pozn
nr 433. 486, 1411 ib. nr 679, etc.; Ysz Micolay
ne popadł scody f tich trich leczech 1399 Kościan
nr 118; (Jako dzisia świę)ta cerki w trzoch
mszach wspomyna XIV ex. Pocz 232; Yaco
Nastka szastayila Dobyeslawe szwą czanscz
dzedzini w Przędzinę we trzech grziwnach
zemszkich pyenandzi 1415 Kai nr 491, sim.
1423 ib. nr 837, 1425 Pyzdr nr 785, 1437 Pozn
nr 1584; Jakoszmi przi tim bili, jisz są ('się’)
Troyan pred nami wisznal, isze Maczków
kon trzimal we trzech *wyerdu(n)czecz w sza-
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stawye 1416 Pyzdr nr 444, sim. 1445 ZapWarsz
nr 583, 1469 ib. nr 1320; Paan crakowski tylko
ve trzech myesczech (in tribus locis) ma
sandzicz Sul 8; Haczky o trzech zambyech
fiscinulam tridentem (habebat fuscinulam tridentem in manu sua I Reg 2, 13) ca 1470 MamLub
64, sim. ib. 66; Fvniculus triplex o trzech
woyąch (funiculus triplex difficile rumpitur
Eccles 4, 12) ib. 143; Tristega dom aut komora
o trzech sklepyech (Ezech 42, 6) ib. 232; *Roszdyelczye koszczyol then,a w trzech dnyach (Rozm
717: za trzy dny) wsbvdzą gy (in tribus diebus
excitabo illud Jo 2, 19) EwZam 304, sim. ib.,
sim. Rozm 211. 450. 719. 790.
b. składnia rządu z rzeczownikiem w gen.: Czso
Siman zalowal na Mało trzi grziven fideiussorie,
temu so dwe lecze 1391 Pozn nr 257, sim.
1393 Kościan nr 52, 1423 Kai nr 838; O tho
mam trzi grziwn sc(ody) 1401 Kai nr 22;
Yze na gego dzedzyne pancz kop y trzy kolow
porambyl w plocze 1420 AKPr VIII a 154;
Gyestly tych przyszasznykow trzy (OrtMac
45: trze) albo wyaczey (sunt scabinorum tres
seu plures), tedy mogą ony dobrze na prawye
szyedzyecz OrtOssol 40, 1; I stało szyą yest
po trzech dnyow (post triduum Luc 2, 46),
nalyeszly yego w koszczyelye EwZam 297.
c. bez rzeczownika lub z jego elipsą: Wekwgy
oczecz, wekvgy syn, wekugy swoty duch,
a wszakosz ne trze (tres, Pul, M W 109b:
trzey) wekvgy, ale geden wekvgy, yako ne trze
(tres, Pul, M W 109b: trzey) nestworzeny any
trze (tres, M W 109b: trzey) przezmerny FI
Ath 11—2, sim. Pul; A wszakosz ne trze (tres,
Pul, M W llOa: trzey) wszemogoczy, ale geden
wszemogoczy FI Ath 14; Jako yest Michał
nayol swego kona do dw (leg. dwu) kobilu,
ale ne do trzi 1406 TPaw IV nr 2596, sim.
1410 Kościan nr 429, 1418 Pyzdr nr 554; Czso
Phalibog Jagneszcze posziczil sedmi grziven,
tich mu trzi posnala 1407 Kai nr 269; Yosz
(sc. rolą) za oszm grziwen przedal: za pyącz
trzeczakowich a za trszy groszowych 1419
Kościan nr 739; Sinowye Benyamynowy Bale
a Bochor, a Adiehel, trsye (tres) BZ I Par
7, 6, sim. ib. 23, 8. 9. 23; Sgechaly trsye ze
trsydzeszcy ksyoszot (tres de triginta principibus) ku skale ib. 11, 15, sim. ib. 11, 18;
Abyzay..., ten bil ksyoszo ze trsyech (princeps
trium)... a on bil myedzi trsyemy (inter tres)
naznamyenytszi..., ale wszako ku trsyem pyrwim
(ad tres primos) nye doszedł ib. 11, 20—1;
Przywyedzyeny szą trze przed gayny sząd,
czo szą yączy w gorączych rzeczach OrtMac
84, sim. Dział 30; Który medzy temy trzemy
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(quis horum trium Luc 10, 36) vydzy szye
blyzny onemv, który oblupyon? Rozm 333.
2.
jako składnik liczebnika wieloczłonowego:
lako pani Widma wroczila Dobka swim mozem
y o tho on ma trzidzesczy grziwen y trzi skodi
1398 HubeZb 71, sim. 1435 Pyzdr nr 1090,
1440 ib. nr 1189. 1190; Czosz(m) stal *rog
na Bawora o dambyna, tych było LXXX
y trzy 1398 Kościan nr 103; Tego na czo zaluyo,
esz(eś) przyal we twudzestu ve trzech tako
dobrich iako sam 1399 Pozn nr 367; Jsze
yest pan Posnansky... Vanczincza s Meczewa
vygnal gwałtem moczą s gego przedobicza
w Crosne s trzydzeszczy grziuen a trzech cinszv
1419 Pozn nr 1042, sim. 1421 Kościan nr 889.
890; Jacom ya nye dayala panye Margorzacze
nygednego platv otrzydzesczy (leg. ot trzydzieści)
trzech lath 1424 Kościan nr 1088; Jaco czsso
zayąla ma czelacz trzysta owecz y trzy... panye
Lutcze 1426 ib. nr 1165; Bil gest potem zyw
Arphaxat trzista a trzy lata (trecentis tribus
annis) BZ Gen 11, 13; Bilo iest samczow...
dwadzescza dwa tisyocza dwyescze y syedmdzesyoot trzy (viginti duo milia ducenti septuaginta
tres) BZ Num 3, 43; Wiplaczi dwyemastoma
y sedmdzesyot trzem[i] (ducentorum septua
ginta trium), ktorzis to vichadzayo z liczby
slvg kosczelnich ib. 3, 46; Genze po trzechdzyeszyat y po trzech lyeczyech ma vmączon
bycz (qui post annos est triginta atque tres
passurus) Rozm 74, sim. ib. 187; Vtenczass
przyschła yedna wdova... yvsz podst[r]arzala
w svych lyeczyech, bo była szyedm lyat svem
(leg. z swem) mązem, a potem sluzyla bogv
od szyedmydzyesząt lyath y trzy w svym
vdowstvye ib. 79; Takosch myły Krystus byl
zyv na svyeczye trzydzyesczy y dvye lyeczye
pełnych a otrzechdzyeszyad (leg. ot trzechdzicsiąt) y ode trzech lat (de trigesimo tertio)
tako vyelye, yako od Bożego Narodzenya do
Vyelykey Noczy ib. 187; ~ To trzimali s pocogem trzi lata y trzidzesci 1398 RtGn nr 41;
Eze csanc Jan we trzech a we dwudzestu szilo
moczo deptał Jacuszowi zito 1402 HubeZb 101;
Asze Naczeg... odbił, czo trzima (sc. Dobek)
od *crzy a *crziszeszczy lat 1405 RtKon nr 200;
Jaco Jan... tern (pro ten) siad wytrzymał mimo
trzy lata y *trzydzessky s pokoyem 1421 Kościan
nr 870; Tomek... panu Pelcze... ma dacz...
trzy grosse y czthyrdzeszczy na Gody 1430—2
KsNWarsz I nr 139; Dokonał syo dom nasz
we trsyech a we dwudzestu dny myesyocza
brzeznya (usque ad tertiam et vicesimam diem
mensis Adar) BZ II Esdr 7, 5;.~ Jacom ne
ranczil za trzi tysancze krziwen capitule
7*
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gnesdzenskey 1407 Pozn nr 615; Dal kromye
tego Iozias wszemv lyvdu... baranow y skopow
a gynego dobitka s swich stad trzidzescy
*t0syoczow a wolow trsy tysy0ce (boum tria
milia) BZ II Par 35, 7.
Trzydziećście cf. Trzydzieści
Trzydziejści c f Trzydzieści
Trzydziesta c f Trzydzieści
Trzydzieści, Trzydziećście, Trzydziejści, Trzy
dziesta, Trzydzieście, Trzydzieść fo r m y (ozna
czono rodzaj liczonego rzeczownika): n. m.
trzydzieści BZ Gen 18, 30. Num 1, 37. 2, 23.
26, 7, etc.; f trzydzieści 1398 Kościan nr 106,
1406 Pozn nr 594, 1415 Kościan nr 544, etc.;
trzydziejści 1426 Pozn nr 1239; neutr. trzy
dzieści 1413 Kai nr 427, 1413 Pozn nr 851,
1418 Pyzdr nr 545, etc.; ~ g. m. trzydziesiąt
1414 Kai nr 441, 1425 AKPr VIIIa 166; trzy
dzieści 1429 Pyzdr nr 917, 1442 StPPP II nr
3080; /. trzydziesiąt 1400 HubeZb 78, 1400
Pozn nr 486, 1400 SKJ III 187, etc.; trzydzieści
1413 Kościan nr 487, 1413 Pozn nr 689. 690,
etc. etc.; trzydziejści 1424 Pozn nr 1163, 1429
ib. nr 1332, 1430 ib. nr 1363; neutr. trzydziesiąt
1424 Pyzdr nr 1003, 1432 ib. nr 1065; trzydziesięć 1403 RtGn nr 96; trzechdziesiąt BZ
Num 4, 3, 1462 ZapWarsz nr 1159, Rozm 186.
187; trzydzieści 1409 Pozn nr 669, 1413 ib.
nr 892, 1415 ib. nr 861, etc. etc.; trzydziejści
1422 Pozn nr 1125, 1432 ib. nr 1529; trzydzieść
1425 RtKon nr 441; ~ d. neutr. trzemdziestom
BZ III Reg 22, 31; trzemdziesiąt BZ Gen
11, 25; trzydzieści BZ Gen 5, 3; ~ ac. m.
trzydzieści Gn 183 a, 1425 Pyzdr nr 786, 1429
Pozn nr 1339, etc. etc.; trzydziećście 1400
Kościan nr 151. 152; /. trzydzieści 1391 Pozn
nr 107. 113, 1397 ib. nr 346, 1398 HubeZb
71, etc. etc.; trzydzieść 1412 Pozn nr 684;
trzydziesta 1403 RtGn nr 143; trzydziesiąt
1423 AKPr VIIIa 162; neutr. trzydzieści 1397
Pozn nr 326, 1398 RtGn nr 41, 1400 Pozn nr
470. 471, etc. etc.; trzydzieście 1399 RtKon
nr 80, 1401 Kościan nr 171, 1403 ib. nr 197,
1409 Pozn nr 668; ~ i. m. trzymidzieści Rozm
165; trzydzieści 1393 Pozn nr 183, BZ I Par
11, 11. 25. 12, 4; trzydzieścią OrtMac 37;
/. trzemidziesty 1416 Kościan nr 628; trzy
dzieści 1469 Czrs s. LXXXIV; - /. m. (po)
trzechdziestoch Rozm 74; trzechdziesiąt Rozm
74; /. trzechdziestach 1417 Kai nr 552; trzy
dzieści 1400 Pozn nr 442, 1416 ib. nr 909;
neutr. trzechdziestoch BZ III Reg 22, 42;
trzechdziesiąt Rozm 74. 187; trzydzieści 1444
R XXIII 304, Sul 86, BZ Gen 11, 12, etc.
Z n a c z e n ie : liczebnik główny *triginta : 1.jako

liczebnik jedno członowy: a. w składni rządu
z liczonym
rzeczownikiem w gen.: Isz
Dzirska Maczegewi dala trzidzeszczi grziwen
na Blandlino 1391 Pozn nr 107, sim. 1397
ib. nr 346, etc.; Jako Passzek gyal na mo
dzedzino szamoczwart gwałtem i sz trzidzesczi
kmot przed ma wrota 1393 Pozn nr 183; Jako
Febronia dzersala ty kopcze... trzidesczi lat
1397 ib. nr 326, sim. 1400 ib. nr 470, etc. etc.;
Eze Przosna na szodmo czoscz starzini wiszey
trzidzesanth grziwen dal dwadzescza grziwen
i trzy 1400 HubeZb 78, sim. 1400 Pozn nr 486,
1400 SKJ III 187, etc.; Jaco my Ramsz taco
wele *swonl: trzidzeczscze zlotich a postawecz
1400 Kościan nr 151, sim. ib. nr 152; Esze
dzedzina Withow we *trzechdzesstow grziwyen
panv Pelcze zastawy ona 1400 StPPP VIII nr
9739; Strogcze vy pokutho trzydescy dny Gn
183a; Jaco Stronislawa bila wonczey wf trzimanw w Salessze nisz trzydzescze lat 1401
Kościan nr 171; Czso Grzimka pocasala czascz,
to trzimal moy oczecz dale trzidesancz lat
1403 RtGn nr 96; Yaco tho dzedzina *Cosznadzid, *gochs mi gest Szemotha szastauil we
*trzedzesta grziwen, tho mi gest Thomislaw
szastauil w szeszczy grziwen vysze ib. nr 143;
Jaco Smichna *se gey oczem spokoyno trzidzescze lath trz<y)mala poi Orla Małego 1409
Pozn nr 668, sim. 1399 RtKon nr 80; Jaco
Wancencz... cupil Welke Orle y wytrzimal
spokog[e]ne wysszey trzidzesczy lath 1409
Pozn nr 669, sim. 1413 ib. nr 892, 1415 ib.
nr 861, etc.; Iaco minąla trzidzesczi lat temu
pirwey, nisli Swanszek zaszval xzandza Yana
o Droszino 1413 Kai nr 427; Jako Hanka ne
wzola trszidzeszczy *grziwem ssz Chomanczicz
dla swego vana 1413 Kościan nr 487, sim.
1413 Pozn nr 689. 690, etc.; Jacom ny wsala
dwstu (leg. dwustu) owyecz any trzidzesąth
scotha 1414 Kai nr 441; Yz pany Benussa
wysla de terra ne doszedzawszy trzech lath,
kędy pobrała bydła... jako trszydzeszczy grziwen
1415 Kościan nr 544, sim. 1406 Pozn nr 594,
1418 Kościan nr 677, etc.; Jako mi Stanisław...
ne postawił swim (pro swich) ludzy pode trzsemidzeszty grziwen rankoyemstwa przed szandem
1416 Kościan nr 628; Yakom przy tern byl,
kyedy yest Sy[e]luester scupyl so s Pyotrem
y s gyego matko, ysz mu myal wsdacz ve
*trrechdzestach grzywyen groszow 1417 Kai
nr 552; Yaco xandza Mirosscowy ludze ne
copaly roua na Cesslach glambye, nysly yaco
copan ot trzydzyeysczy lath 1422 Pozn nr 1125,
sim. 1432 ib. nr 1529; Yze... oczecz Crussynyn
trzydzesanth grzywen zyskał na Stachne 1423
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AKPr VIII a 162; Ysze gycst Margorząthą...
ne [wni]dala sza Potrową mątką trzydzeysczy
grzyven grossow syrokych 1424 Pozn nr 1163,
sim. 1429 ib. nr 1332, 1430 ib. nr 1363; Jaco
ta droga nye bila wydana ote trzydzeszanth
lath 1424 Pyzdr nr 1003, sim. 1432 ib. nr 1065;
Yako Helwig ne posiał trzidzeszanth woszow
do laszu oppatowa besz yego woley 1425
AKPr VIIIa 166; Ysze Jan... y Hembrich...
dzeszincz ton Micorzinskego jaszora trimali
a sz derszena nigdi ne *wychodzucz oth trzidzesscz lath 1425 RtKon nr 441; Kyedi pan
*Mroczel dal sbroya Virzbancze, ale ne posyczil,
tako dobra yaco trzidzeysczy grziven 1426
Pozn nr 1239; Yako my pan woyewoda nye
zaplaczil tich trzidzesczy groszy szyrokich,
za które my Szyman roczil 1429 Pyzdr nr 917,
sim. 1442 StPPP II nr 3080; Lustra sex peracta
po trzidiesczy lath 1444 R XXIII 304; O którą
trzidzeszczi kok (pro kop) Climonth na mya
zalowal, tey mu ya ne winowath 1447 ZapWarsz
nr 801; Gdisz bilo podtrzydzeszczy (leg. pod
trzydzieści a. po trzydzieści) dny (cumąue
transissent ąuadraginta dies), otworzil Noe
ok[o]no BZ Gen 8, 6; Czso vczynysz, acz gich
(sc. sprawiedliwych) bodze naleszono trzidzeszczy (si ibi inventi fuerint triginta)? ib.
18, 30, sim. ib. 32, 15; Nye uczynyo, naleszoni-ly
bodo w nyem trzidzeszczy (triginta) sprawyedlywich ib. 18, 30; Wezmicze licsbo synów Caatowich s posrzotkv slvg kosczelnich po domyech
a po czeladnikoch swich od trzechdzesyoot
laat (a tricesimo anno) BZ Num 4, 3; Po
nyem powstał Iayr..., gen sodzil Israhel dwadzeszcya y dwye lecye, maiocz trsydzeszcy
sinow (triginta filios) syedzoce na trsydzeszcy
oszlyotoch (super triginta pullos asinarum)
a ksyoszot trsydzeszcy myeszczskich (principes triginta civitatum) BZ Jud 10, 4; Sgechaly
trsye ze trsydzeszcy ksyoszot (de triginta principibus) ku skale BZ I Par 11, 15; Yako tho
pole Bozechy dzyrschy Grzymka... ha nye
zadzyrzala trzechdzessąth lath 1462 ZapWarsz
nr 1159; Yesus vtenczass byl trzechdzyeszyad
lyat (erat... annorum triginta), a pyrvego
telko trzynasczye (dni) poczynał od svego
narodzenya Rozm 186; Po trzechdzyeszyath
lyat (post triginta annos) przysched (sc. Jesus)
kv krystvszovy (pro krzstovy) zakon stary przemynycz ib. 187, sim. ib.; Zavyeszyl(i) szye
(leg. są) albo vazyly moye myto trzymydzyesczy
pyenyedzy szyebrny(ch) (triginta argenteos Zach
11, 12) ib. 765; ~ b. w składni zgody z liczo
nym rzeczownikiem w acc.: Iaco Wisszag
trzimal s pokogem trzy siady in Sepini trzy-

descze lata y trzy meszonczy 1403 Kościan
nr 197; Jaco ty dzewki przywolily, kyedi gich
oczecz dal trzidescz krzy(w)ni na ołtarz 1412
Pozn nr 684; ~ w instr.: Jacom ya ze trzydzesczy personamy nye woychal (pro wyechal)
w[o] thwoyą dzedzyną 1469 Czrs s. LXXXIV;
~ w loc.\ Yze pan Swanthoslaw Kaliski za
stawił szecz krziwen płatu w Mechorzewe
we trzidzesczi krziwnach 1400 Pozn nr 442,
sim. 1416 ib. nr 909; Paklibi w tich trzydzycsczy
lyeczech (in eisdem triginta annis) ta dzyedzyna przes dzyedzycza prawego nye bila
vikupyona, thedi then, kthori w zastawye
yąn trzimal..., na wyeky yąn possyandzye
Sul 86; Potem Phalech (sc. był) we trzidzeszczy
leczech (vixit... triginta annis) BZ Gen 11, 18,
sim. ib. 11, 22; Tegodlya po trzechdzyestoch
dnyach vmarlo (sc. dziecię, post triginta dies et tres
moriebatur) przepovyedzyawschy vyelye rzeczy
Rozm 74; ~ c. bez rzeczownika lub z jego elipsą:
lako na polowyczi mlina rudskego Micolay...
gyma sedmdzesoth grziwen nad to trzidzesczi,
czso Lenart wysnal 1408 HubeZb 123; Jsze
pan Micolay... ne schcdl wi (pro we) trzidzesczi
(z) tako dobrimi jaco szam 1429 Pozn nr 1339;
Ysz kedi kthorą wyesz cząądzayąą, gdze
szescz wolow było wzząącz, trzidzesczczy alybo
czthirdzesczi bbrano Sul 29, sim. Dział 17;
Ta gest lyczba mocznich Dauidowich: Iesbaan,
sin Amon, ksyoszo myedzi trsydzescy (princeps
inter triginta) BZ I Par 11, 11, sim. ib. 11, 25;
Samarias takesz gabaonitski, nasilnyeyszi mye
dzi trsydzesszci y nad trsydzescy (fortissimus
inter triginta et super triginta) ib. 12, 4; Yaco
ludzye Yanowi we trzidzesczy przischethwschy...
pobrali syana 1453 Czrs s. LXXXIII, sim.
1458 AKPr VIIIa 52, 1479 Czrs s. LXXXVI;
Trzydzyesczy yest dzyeszyąta czcscz trzechseth
(illi triginta denarii valebant trecentos usuales)
Rozm 444.
2. jako składnik liczebnika wieloczłonowego:
a. głównego: S synów Benyamynowich... poli
czeni so ymyenyem kazdi ode dwvdzestv laat,
a nadto wszitczi, gysz to mogo kv boyv gycz:
pyocz a trzidzesczi tisyoczow a cztirzista
(triginta quinque milia quadringenti) BZ Num
1, 37, sim. ib. 2, 23. 26, 37; Vibraw mozow
silnich trzidzesci tysyoczow (elccta triginta
milia virorum fortium), posiał w noci BZ
Jos 8, 3, sim. ib. I Par 23, 3. II Par 35, 7; Przywyeszly dwa a trzsydzescy tysyoczow wozow
(triginta duo milia curruum) y krolya BZ
I Par 19, 7; ~ Jacom ya nye dayala panye
Margorzacze nygednego platv otrzydzesczy (leg.
ot trzydzieści) trzech lath ot tych pyenyandzy

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

213

2 14

TRZYDZIEŚCI

TRZ YDZIEŚCIE

1424 Kościan nr 1088; ~ Jaco mi Staszek,
Bodzatha, Jan, Przibek pobrali bidla za tridzesczi y sto grziwen 1391 Pozn nr 113; lako
pani Wichna wroczila Dobka swim (leg. z swym)
mozem y o tho on ma trzidzesczy grziwen y trzi
skodi 1398 HubeZb 71; Iaco czszo my Swanthoslaw *wroczil owcze a drugi(ch) my ne *wroczil,
tych my sgynolo tako vele, iako trzydzeszczi
a cz[o]woro 1398 Kościan nr 106; Jaco czso żało
wała Zantka na Staszcowi dzeci o dzedzino
czosci Lancowice, to trzimali s pocogem trzi
lata y trzidzesci 1398 RtGn nr 41; Iaco Przeczslaw w *Yadomowe domu zapłacił Aaronowi...
penandze,... ied(no) mu dwe a trzidzesci
krziwen ostał 1402 Pozn nr 535, sim. 1413
Kai nr 409, etc.; Tego yest szcodzen trzi grziwni
a trzidzeszczi 1405 Kościan nr 262, sim. 1405
Pozn nr 774; Asze Naczeg beszal na Dobkowo
sdzszino (pro dzedzino) y gwałtem y (ą) odbił,
czo trzima od *crzy a *crziszeszczy lat 1405
RtKon nr 200; Jaco Jagna, Hanca y Helena
witrzimali trzidzeszcy lat y dve lecze ty czanszczi
w Gorcze spocoyno 1406 Kościan nr 309;
Iagneszca witrzimala to czoscz trzidzeszczi
lat i trzi lata 1407 ib. nr 353, sim. 1408 ib.
nr 369, 1417 ib. nr 634, etc. etc.; To so witrzi
mali trzidzesczi lath y trzi s pokogem 1408
Pozn nr 639, sim. 1409 ib. nr 788, etc.; Jako
pany Vichna szła za drugi mansz, temu szo
trszy lata y trszydzeszczy 1413 Pozn nr 851;
Yakosm nye otnawyala any przeyednala nycogo
o tho o trzeczo czoscz trzecze czansczy Drzosgowa, *czo na nyo Katharzyna żałowała, asz
trzydzesczy lath y trzy omynola 1418 Pyzdr
nr 545; Yze Gotard... ne wsal trzydzesczy
y pothhory grzywny 1421 AKPr VIII a 155,
sim. 1428 Kai nr 1010, 1471 ZapWarsz nr 3012;
Yako czsom zayąl trzidzesczy a dwoye scotu,
thom zayąl na swem na prawem 1425 Pyzdr
nr 786; Isze Troyan... nyegaban ode trzydzesczy
lath y oth trzech lath... o thą głowa 1432 Koś
cian 1425; Bil gest Adam szyw ku trzidzeszczy
ku stu lyat (centum triginta annis) BZ Gen 5,
3; Gest wszech lyat, ktorichze bil zyw Adam,
dzewyoczset lyat a trzydzeszczy (anni nongenti
triginta) ib. 5, 5, sim. ib. Ex 6, 16. 18. I Par
7, 7; Bil zyw Malael osmset a trzydzeszczy
lyat (octingentis triginta annis) BZ Gen 5, 16,
sim. ib. IV Reg 22, 1; Potem Arphaxat w pyoczy
a we trzidzeszczy lat (vixit triginta ąuinąue
annis) vrodzyl syna Sale BZ Gen 11, 12; Potem
Nachor bil gest zyw po vrodzenyu Tarę ku
trzemdzeszot a ku stu lat (centum decem et
novem annis) ib. 11, 25; Bila soo lyata szywota
Amramowa szedm a trzydzyeszczy ku stu

lyat (centum triginta sep tern) BZ Ex 6, 20,
sim. ib. 12, 40; To iest czeladz z Rvbenowa
plemyena, gichze iest to liczba nalezona: trzy
a czterdzesci *tysyoczow a sedmsed a trzidzesci
(ąuadraginta tria milia et septingenti triginta)
BZ Num 26, 7, sim. ib. 26, 51. Jos 7, 5; Ale
kroi syrski przikazal ksyoszotom wozowim
dwycma a trsyemdzesstom rzekoc (praeceperat...
triginta duobus) BZ III Reg 22, 31; W pyocy
a we trsyechdzesstoch lecyech bil (sc. Aza,
triginta ąuinąue annorum erat) ib. 22, 42;
Wysznali to, tedy pokupycz ma y przepadł
trzy slowanszky(e) grzywny, tho gest szescz
y trzydzesczy szelągów (alias XXXVI solidis,
OrtMac 37: ma pokvpycz trzy szlowyenszkye
grzywny, tho yesth szeszcza trzydzyesczyą
szelągów) OrtOssol 35, 3; Genze po trzechdzyeszyat y po trzech lyeczyech ma ymączon
bycz (post annos est triginta atąue tres passurus)
Rozm 74; Bo po trzechdzyeszyad y po trzech
dnyoch mam vmrzecz (post triginta dies et
tres sum morturus) ib.; Bo trzysta a dvadzyesczya
y trzydzyesczy balvanow tamo v tern krolestvye było (trecenta ąuinąuaginta... simulacra) ib. 91; Ve trzechdzyeszyad y ve trzech
lat (tricesimi tertii anni) Iesvkryst od svego
vrodzenya vmaczon ib. 187; Takosch myły
Krystus byl zyv na syyeczye trzydzyesczy
a dvye lyeczye pełnych, a otrzechdzyeszyad
(leg. ot trzechdziesiąt) y ode trzech lat tako
vyelye, yako od Bożego Narodzenya do Vyelykey
Noczy (triginta duobus annis integris et de
trigesimo tertio ąuantum fluxit temporis a Natali usąue ad Pascha) ib.; ~ *Podalismo mu...
*trziczesczi swin przes czworga, co *boli
swerzepe XV in. Maik 118; Jako tam dal
*trzydzechczy grzywen przesz poltory grzywny
na tho dzcdzyczthwo 1432 Pozn nr 1540; ~
b. porządkowego: Sellum... krolyowal dzewyotego y trsydzescy lyata (tricesimo nono
anno) Azariasza, krolya Iuda BZ IV Reg 15,
13; ~ Vstavyenya... w Warczę latha narodzenya
bożego tysącz cztirseth trzydzesczy y czthwartego... yydane Sul 74; Lyata trzidzescy a dzewyotego (anno tricesimo nono) Azariasza...
krolyowal Manaen BZ IV Reg 15, 17; Vyelyka
Nocz (leg. w Wieliką Noc), czvsz ve trzechdzyeszyat a pyrvego lata (id est in Pascha
tricesimi primi anni) yak (pro yat) svyaty Yan,
a <w> druga Vyelyka Nocz, czvsz v trzech
dzyeszyad y vtorego lata (tricesimi secundi
anni) (ścięt) Rozm 187; Ve trzydzyesczy lyat
y pyrwego lyata (tricesimi primi anni) przemynyl
vodą w vyno ib. 203.
Trzydzieście cf. Trzydzieści
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Trzydzieść cf. Trzydzieści
Trzydzieścikroć ' trzydziestokrotnie, trzydzieści
razy, tricies : Przynyeszye ovocz yeden stokrocz
vyączschy, a drugy szyedmdzyeszyąthkrocz,
a drugy trzydzyesczykrocz yyączschy (aliud
vero tricesimum Mat 13, 23) Rozm 338.
Trzykroć *trzykrotnie, trzy razy, ter9: Taco
Ramsz vderzyl Maczeya trzycrocz w liczę
1397 Kościan nr 97; Srzebro ognem wiplawono,
trzicrocz skuszono (probatum terrae, war.:
ter), oczisczono sedmkrocz FI 11, 7, j/m. Pul;
Yakosm sial trzycrocz do Maczka 1419 Pyzdr
nr 602; Paknyąly iana strona... trzykrocz
wezwana (tribus vicibus evocata) szą na szandze
szedzączym nye postway {pro postawy),...
dryga strona... oth slvchanya rzeczy ma bicz
oddalyona Sul 25, sim. ib., sim. Dział 13. 56;
Ter yirgis cesus sum, trzykrocz myotlamy
byteszm, semel lapidatus sum (II Cor 11, 25)
XV med. SKJ I 66; Poloszil syo na dzecyoczy
trsykrocz (tribus yicibus) BZ III Reg 17, 21,
sim. ib. IV Reg 13, 18. 19; Moze(li> tego
czlowyeka nathemmyesczye *przydzwyerdzycz,
(słowie) dacz gy kv prawu trzykrocz OrtOssol
85, 4, sim. ib. 101, 2, OrtMac 138; Braczią
nyekarną... mayą ypomyonączi trzykroczi (monitio trina praeyeniat), by sye polepszyli 1484
Reg 722; O panye Iezv Kriszczye, kthorysz
they noczy... od Pyotra trzykrocz zaprzan
XV ex. Kałuzn 290, sim. Rozm 580; Jesusz...
trzykrocz szye oyczv modlił za wszythky
grzesnyky XV ex. SKJ I 144, sim. Rozm 606;
To yest pyrwscha rzecz..., yze przy offyerovanyv
ołtarza, czusch na mschy, trzykrocz movyą
(dicitur ter): Agnus dei Rozm 201, sim. ib.
557. 581. 689, etc.; ~ Gdisz... ukaszesz szc
przed oblyczym pana boga twego trzykrocz
w rok (ter in anno) BZ Ex 34, 24; Abi na kozdi
dzen bilo ofyerowano na nyem {sc. ołtarzu)...
w sobotne dny y w kalendi, y w swyoteczne
dny trzsykrocz do roka (ter per annum) BZ
II Par 8, 13; Trzykrocz pyaczdzyesząd mowczye:
Sdrowa *bucz Maria XV ex. SKJ I 146; ~
po trzykroć: Iaco pan Dzetrzich ne sedl na
pane Derscze *loką ani gey kosnikow sganal
po trzikrocz gwałtem 1411 Kai nr 361, sim.
1425 Kościan nr 1121, 1452 ZapWarsz nr
953; Czom ia Tomkowe gymene pobrał s yego
domv *wraczayo so wozem po trzicrocz,
o tom ya yyednan 1419 AKPr VIII a 45, sim.
1426 KsMaz II nr 2143; Thegodlya wstawyami,
abi... Pyotr... przes slvzebnyka po trzykroocz
zawolayąącz (per ministerialem tribus yicibus
publice proclamando) kv konanyy alybo odey*
mowanyy rzeczy... myaan pozwan bycz {Dział

17: bądze trzemy raźmy... kv odpowiedzenyy
przypozwań) Sul 29; Po trzikrocz (tribus
yicibus) gy pobył Ioas BZ IV Reg 13, 25;
Abierunt retrorsum et ceciderunt in terram
padły ysnak po trzykrocz (Jo 18, 6) ca 1500
GIKazB I 72.
Trzymać fo rm y : pracs. ind. 1. sg. trzymaję
1402 KsMaz I nr 252, 1403 ib. nr 351; trzymam
1398 HubeSąd 186, 1461 TymSąd 76, 1466
TymWol 49, etc.; 2. sg. trzymasz 1428 Kai
nr 733; 3. sg. trzyma 1393 Kościan nr 60,
1396 PKKr I 245, 1402 Kai nr 68. 70, etc.
etc.; 1. pl. trzymamy 1393 Pozn nr 183, OrtMac
123, OrtOssol 90, 1, ca 1500 GIGn 60; 3. pl.
trzymają 1413 Pozn nr 686, Sul 46, Dział
24; ~ imper. 2. sg. trzymaj ca 1470 MamLub
133, XV p. post. R I s. XLIII; 2. pl. trzymajcie
Slota w. 70; ~ part. praes. act. adv. trzymaję
1403 Kościan nr 200; trzymając Dział 6 ; adi.
trzymając Sul 23. 81, Dział 10; n. pl. m. trzy
mający ca 1420 R XXIV 85, Sul 23; - inf.
trzymać 1404 Kościan nr 228, XV in. Maik
117, 1421 Kościan nr 886, etc.; ~ fut. 3. sg. m.
trzymać będzie FI i Pul 136, 12; /. trzymać
będzie FI i Pul 138, 9; ~ praet. 1. sg. m. trzymał
jeśm FI i Pul 88, 49; -śm trzymał 1391 Pozn
nr 251, 1401 Pyzdr nr 158; -m trzymał 1414
Kościan nr 522, 1424 ib. nr 1086. 1247, 1427
Pozn nr 1266; /. trzymałam 1393 Pozn nr
151; -m trzymała 1393 Kościan nr 62; 2. sg. m.
trzymał jeś FI i Pul 72, 23; ty trzymał 1421 PF
VIII 16; 3. sg. m. jest trzymał 1398 RtKon
nr 63, 1403 Kai nr 83, 1406 Kai nr 171, 1417
Kai nr 607, 1427 Pozn nr 1272; trzymał 1386
HubeZb 61, 1393 Pozn nr 159, 1397 ib. nr
324, etc. etc.; f. jest trzymała 1406 Kai nr 161;
trzymała 1393 Pozn nr 151, 1395 Kościan
nr 78, FI i Pul 72, 6, etc. etc.; neutr. trzymało
FI i Pul 118, 53; 3. pl. trzymały 1398 RtGn
nr 41, 1402 Kai nr 72; m. trzymali 1412 Pozn
nr 800, 1416 Kościan nr 609, 1464 ZapWarsz
nr 1183, Rozm 667; ~ condit. 3. sg. m. -by
trzymał FI Ann 12, 1484 Reg 719; 3. pl. m.
-by są trzymali ca 1420 R XXIV 82; -by trzymali
1484 Reg 705; ~ part. praet. act. II. cf. Trzy
mały ; ~ part. praet. pass. n. sg. neutr. trzymano
Aleksy w. 123, Dział 12; ~ inf. pass. sg. m.
być trzyman 1484 Reg 721; być trzymanem
XV med. MPKJ V 428; pl. być(i) trzymany
XV med. Zab 513; być trzymany Sul 107;
m. być trzymany Dział 47; /. być trzymany
Dział 25; ~ fut. pass. 3. sg. m. trzyman będzie
XV med. SKJ V 253; ~ praet. pass. 3. sg.
neutr. było trzymano Sul 99; ~ condit. pass.
3. sg. m. -by był trzyman 1484 Reg 720.
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Z n a c z e n ia : 1. *chwyciwszy coś nie wy
puszczać (z rąk), tenere, amplecti (imprimis
manibus)': Trzimal ies roko prawicz0 moi0
(tenuisti manum dexteram meam) FI 72, 23,
sim. Pul; Trzymacz mo b0dze (tenebit me) 5
prawycza twoya FI 138, 9, sim. Pul; Yaco
mą Micolay... ranyl a Potrek mą trzymał
1417 Pozn nr 931; ~ *chwytać, brać, capere':
Blogoslawony, gen trzymacz b0dze (tenebit)
y przyraszy malutke *swoge kv opocze FI 10
136, 12, sim. Pul; ~ trzymać z kimś *współ
działać z kimś, być jego wspólnikiem, cum
aliąuo agere, socium consortem esse’: Trzymay
s namy mitte sorte(m) (sortem mitte nobiscum
Prov 1, 14) ca 1470 MamLub 133; ~ prze 15
nośnie *opanować, ogarnąć, corripere, occupare,
opprimere : Przeto trzimala ie pisznoscz (tenuit
eos superbia) FI 72, 6, sim. Pul; Pomdlene
trzymało myo (defectio tennit me) sa grzesznyky
zostayocze zakona twego FI 118, 53, sim. Pul. 20
2.
*posiadać, dzierżyć, tenere, habere, possidere: a. nieruchomości: Jacosm trzimal... t0
czoscz, czso iest w liscze, Malgorzaczino, trzi
lata 1391 Poz/7 nr 251; Jaco Otka trzima
Sokolouo s pokoyem trzi lata 1393 Kościan 25
nr 60; Czszo mi Bogusz zastawił trzeczo czanscz
dzedzini w Lostowe, tom trzimala s pokoyem
dotichmast ib. nr 62; Jakom dobiła... penczszet
grziuen na Kurowe y tamo mne <wi)onszano
podług prawa y trzimalam spokoy(nie) v Balcze 30
tri lata 1393 Pozn nr 151; Jako moya szona
dobiła na Maczku... y tamo ge (d)ano vonszane... y trzimala ib.; Jako Potrek trzimal ten yasz
ne proszbo, ale gest gego ocziszna y trzimal
trzi lata spokoyne ib. nr 159, sim. 1397 ib. 35
nr 324, 1399 HubeSąd 231, 1400 Pozn nr 461,
etc. etc.; Is Katharzina trzimala Rogaczewo
trzi lata s pocogem po swem mosu 1395 Kościan
nr 78, sim. 1402 Pozn nr 528, 1404 ib. nr 749,
etc. etc.; Esz Halsca trzima otde cztir lat 40
dzedzina s pokoyem a Smichna k tey ne ma
nicsz 1396 PKKr I 245, sim. 1402 Kai nr 68,
1414 Kościan nr 521, 1415 ib. nr 540, etc.;
Czso żałowała Zantka na Staszcowi dzeci...
o dzedzino Lancowice, to trzimali s pocogem 45
trzi lata y trzidzesci 1398 RtGn nr 41; lako
Thomislaw... cuphil szedszini (pro dzedzini)
Schedlcze *cz0ncz y tho mymo trzi lata gest
dobrowolno trzymał 1398 RtKon nr 63; Eze
Thomka yest wiposazona y *trzimayo tho 50
dzelniczo... trzidzesczi lath w pokoyu 1401
HubeZb 81; Ysze... Margorzatha trzyma Przechnin siad przesz osszmy scot ve *trzyrzech
grziwnach 1402 Kai nr 70; Yako Climek cupil
poi szolthistwa w Coritni(cy) i trzimali gego 55
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dzeczi trzi latha spocoyne ib. nr 72; Cszom
segnal Goskowa robotnika, tom segnal szamowtor w mem i trzimayo wiszey dzeszoczi lat
1402 KsMaz I nr 252; Cszo Scarbimir cupil
sedlisko..., tho yest trzimal 1403 Kai nr 83,
sim. 1406 ib. nr 171, 1417 ib. nr 607; Jaco
*Micolae roszdzeli(ł) ssze swim (leg. z swym)
brattem... y gego dzeczo Janussa nigdy w opeckanu *mayl any gego dzelnicza trzimayo
1403 Kościan nr 200; O chtoro wogrodo żało
wał łan na mo, to ya trzimayo wiszey trzech
lat a cupilem io weczne 1403 KsMaz I nr 351;
Yako Jagneska Szophcze... vidala sedlisko
w Souine... sza geg wiprawo y tho yest s pokogem trzimala 1406 Kai nr 161; Jaco panowye...
dzedzicze trzimago dzedzino Cluki mimo trzi
dzesczi lath 1413 Pozn nr 686; Jako Jarognewssczy... wytrzimaly spokoyne tho thoną... trszy
latha dobrowolne... any ye gwałtem trzimaly
1416 Kościan nr 609, sim. 1412 Pozn nr 800;
Ty sze mno szescz lath trzimal twoy dzal 1421
PF VIII 16; Tego na czyo szaluyo, gdzesz
trzymasz poi mlina a poi stawu, ktoresz my
iest przes yednacze... przigednano w zastawye
1428 Kai nr 733; W tich pyenadzach Szandzywoy... trzymał Ludomye 1428 Pozn nr 1505;
Myecz, dzerszecz, trzymacz, vszywacz pokoyne
y myrzne habenda, tenenda, possidenda, frugenda pacifice ac quiete ca 1428 PF I 482,
sim. XV in. Maik 117; Thegodlya wstawyami,
aby czy tho dvchowny zzaaczi... ymyenye
*oczciznnee trzymayączi (patrimonialia bona
tenentes, Dział 10: kaszdy dvchowny oczczyzną...
trzymayącz, sim. Sul 23)... gycz... myely na...
woyni Sul 23; Ktokoly by mnymal w ktorey
dzedzynye nyeczso myecz..., ktorąsz to gynszy
trzymayą (si... paciatur... possidere) od trzech
lyat y trzech myesyączy... s pokoyem Dział
24; Jako ya nye pozegl dwv czyoschnv...,
kthore vrzyand oglyandal, za kthorymy stharssy
gych trzymały gymyenye 1464 ZapWarsz nr
1183; Jako ya nye trzimąm czasczi Katharzinyney... na Gorkąch 1471 ib. nr 2955; ~
trzymać zastawę, zastawem, w zastawie: Jako
to dzedzino ne trzimami v szastaue, aleszmi
yo kupili na weky 1393 Pozn nr 183; Qui
debet jurare, asze pirwey trzimam zastawem
*niszby S. 1398 HubeSąd 186; Jakom drzewey
trzimal tho zastawo w Czrzemenewe..., niszly
listh pozewny... wiszedl 1414 Kościan nr 522,
sim. 1424 ib. nr 1086. 1247; Any gim thy listy
zastawne w rancze prziszly, any tam zastawy
trzimal 1415 ib. 559; Yako Micolay trzyma
tho rolo w pyanczy grzywen w zastawye 1420
Pyzdr nr 629; Paklibi... dzyedzyna... nye

Tr z y m a ć

bila yikupyona, thcdi thcn, kthori w zastawye
yąn trzimal i trzima (tenuit), na wyeky yąn
possyandzye Sul 86; ~ trzymać w najmie:
Jacom to, czom trzymał jey oczczysna v nayme,
y ne przyalem żytem anym tesz zitem spusczycz
mai, anym gey zita s lakami wzal 1427 Pozn
nr 1266.
b. ruchomości: Eze bil posłem do Swantoslaua oth pana Miczka o thi penodze, a czokoli
ye trzimal, to ye trzimal *Swanthoslaoii0
volo 1386 HubeZb 61; Iaco Wanczslaw trzimal
Potraszew list, an ('a on*) gy wicupil, iaco mu
skazano 1400 Pozn nr 460; Jaco Ramsz ne
radził Szanczewi poszedz {leg. poźec) Dzerszca
ani mu koni trzimal 1404 Kościan nr 248;
Barczy... kmyecze trzymayącz (tenentes)... dany
sz myodv mayą dacz Sul 81; Jakom ya... nye
wynowath Pawiowy s Pyotrem myodv... any
tego szylą trzymam 1461 TymSąd 76; Jakom
ya... nye wsząlem *trzecz koopp... gwalthem
any gych dziszą trzimal 1471 ZapWarsz nr 3017;
Jakom ya kmyeczyewy... szchyeczi gwalthem
nye wzal any gey trzimam ib. nr 3039; Jakom
ya nye wynowath cztirech koopp... polgroschkow... any gych trzimam gwałtem, ssobye
prziwlasczayacz 1472 ib. nr 2974; Jako twoye
trzy owcze, kthore sgynali..., do moych owyecz
szya nye przyłączyły... any gych trzymam gwal
them 1484 ib. nr 1604; ~ trzymać w zastawie:
Jisz są Troyan pred nami wisznal, isze Maczków
kon trzimal we trzech *wyerduczecz w szastawye 1416 Pyzdr nr 444.
3. etrzymać w charakterze jeńca, więźnia,
więzić za dług, aliąuem captirum tencre, aliąuem
debitorem in carcere retinere*: Czso gol czloveka..., to mi gi me prawo podało y w poczesm
gi trzimal 1401 Pyzdr nr 158; Podał gy (,sc.
sługę) kathom, aby szo gy thrzimali, alyszby
wroczil wszyszczek dług (Mat 18, 34) ca 1420
R XXIV 82; Yszem byl w poszelstwe oth
Przecha do scholtyszewey..., aby tyesth (leg.
ty jest) gyemu szaplaczyla poplatky, a tam
sza gyesd {leg. jest) raczycz ne chczala a dlatego
gyesd on trzymał w czwerdzy 1427 Pozn
nr 1272; lako ya s brathem... kmyeczy Wawrzincza... nye trzymam silą 1466 TymWol
49.
4. fsprawować, pełnić (jakąś funkcję), fungi
(honore ąuodamf: Jaco Jan... kędy zabił
Jana Lan<cs)kego, tedy przettim cztyrzy nyedzele nye byl Bor(k)owim chleboyeczcza any
sługa, any... zadnich vrzandow ot nego trzymał
1424 Kościan nr 1081; Tha dwa, czusch Annasch
a Cayphasz, na roky trzymały byskupstwo
Rozm 667; ~ Aby sedzal se *ksoszocy a stolecz
S ło w n ik s ta r o p o ls k i IX
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sławy trzymał (ut... solium gloriae teneat I
Reg 2, 8) FI Ann 12.
5.
'zachowywać coś, przestrzegać czegoś, do
trzymywać, aliąuid retinere, observare, colere \
Jacom przi tern bil, kegdi Potr... ne chał (fchciał’)
trzimacz yednanya y dawał Lawrenczowi penandze 1404 Kościan nr 228; Qui potestatem
habent super eos, bencfici yocantur dobrodzeye
szo weszwani, albo czczi roszdawaioczi, weszwani szo czczy *trzymaioczi (Luc 22, 25)
ca 1420 R XXIV 85; Gdzebich ya jal a yczynil
graniczą, to myely trzymacz pod zacladem
stem grzywen 1421 Kościan nr 886, sim. 1446
ZapWarsz nr 794; Sz obyczayy pospolytego
w krolewstwye naszem trzymayą (obseryatur),
ysz gdi vmrze macz, wszego ymyenya dzeczy...
byerzą polowyczą Sul 46; Ziem obiczayem
bilo trzimano (seryabatur) Sul 99; Ieden
yczennyk mówi tako: To iest malszenstwo, kto
trzima p<os)t(ro)bienye malzenstwaa Gloger;
Napomynanye y navka kv byskypu o obyczayy
ymayocz bycz trzymanem (de modo tenendo)
w zzywycnyy, w odzyenyy y w modlytwye
XV med. MPKJ V 428; Per istos, qui cronicas
scribunt, obseruatur, trzyman bądzc, quod dum
aliquis rcx nasceretur..., describebantur... ordo ct
loeus natiuitatis ipsius XV med. SKJ V 253;
Duch, krzysz, Lucia, po Popyelczu szroda
pyrwa, suche dny tak kosczyol trzyma {JA
XIV 506: wyedzecz yma) XV med. Zab 518;
Gdyby ktorymkoli obyczagem przydał syą
bycz intcrd(y)ct w Kracowie, tedi gy tamo
mayą trzymacz (teneri, Sul 5: dzirzecz) Dział
5; Ale o intcrdikcze to trzymayącz, yaco gesmy
pyrwey poloszyli ib. 6; (P)yrwey ten byl
obyczay, ysze any godziny, any czasv trzymano
przy sądzech ib. 12; Thy dawnosczy mayą
bycz trzymany (vendicent sibi locum), gdy
ziemya gest w pokoyv ib. 25; <K)to sam tego
nye trzyma, czso na swem przywyleyv yma,
podług prawa dawnego sam to stracza ib. 33;
Roky pospolite podług obyczaya o dzedziny
mayą bycz trzymany y chowany (termini...
teneantur, Sul 63: mayą bycz dzyrzany y cho
wany) ib. 47; Ktorąz to vyarą kosyczyol rzymski
trzyma (tenet) y vyznava 1484 Reg 704; Chcze
(sc. św. Franciszek), aby ony tho yego synovye
thą tho vyarą zsthalye vyznavaly a mocznye
trzymały ib. 705; Brath wszelky y syostra ma
tho chovaczi, yzby mylczenye myal, choval
y trzymał, a tho kyedy mszą czthą ib. 719;
Takyez then rząd y obyczay... chczemy aby
*był trzyman, chovan y dzyelan przy syosthrach
nyemocznych ib. 720; Vrząd wszelky ma byczi
do czassy pewnego ystavyon y trzyman ib.
8
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721; Licet paucorum sanctorum fcsta singulariter agamus trzymąmy ca 1500 GIGn 60.
6. ' uważać, uznawać za kogoś, habere, putare,
existimare: Szą szwyąthego gy trzimano Aleksy
w. 123.
7. 'zachowywać coś w jakimś miejscu lub
stanie, tenere in loco, in re’: Pamoczen bodz
przecori sług twogich, *iosz trzimal iesm (quod
continui) w lone moiem FI 88, 49, s/m. Pul;
Sdrady w szyerczy nye thrzymacz (dolum in
cordc non tenere) XV ex. SKJ I 143.
8. 'zawierać w sobie, in se continere*: Sicud
Genesis testatur hystoria..., quod in principio
creavit deus celum et terram, id est continens
et contentum, <co) trzyma et scho ('co’) w nem
gest, hoc est celum empireum XV med. GIWroc
81 v.
9. 'otrzymywać, uzyskiwać, obtinere, impetrare : Aczby kto o zlodzeystwo... przed sądem byl
przemoszon trzykrocz..., tedy ten na wieky
swą czescz straczyl any szadney czczy w kró
lestwie myecz nye mosze, any od nas darów
szadnych trzymacz (nulla donaria... consequatur) Dział 56.
10. 'należeć do kogoś, ad aliąuem pertinerey2
Jaco letni Iow na y<e)szerze Ledniczi przisluchal
y trzimal cu Górze Mikolagewey 1403 Pozn
nr 559.
11. 'mieć na utrzymaniu, aliąuem alere, sustinere : Przes... matkąn alysz do lyath rozvmv
mayąn bicz trzimani ([sc. dziatki, teneantur)
Sul 107.
12. *utrzymywać, sądzić, /mcc zdanie, existimare, putare, censere*: O przyaczyelu thako
trzymay (tenc), ysz wyąnthszy tho giest przyaczyel, który szwe dawa, nyszly który szam szye
zakazugye XV p. post. i? I s. XLIII; ~ trzymać
z fc/mi e£yć tego samego zdania, Wera sentire :
My kako (pro tako) trzymamy (tenemus)
z naszymy myesczkym(i) pyszarzmy, ysz szye
nam podobaya OrtOssol 90, 1, s/ra. Ort Mac
123.
13. trzymać się: a. na cui 'stosować się do
czegoś, aliąuid observare, seąui, tenere, respicerey:
Panny, na to szo trzymaycze, małe koszy przed
szo kraycze *S?0to w. 70; — b. ku czemuś
'odnosić się do czegoś, mieć stosunek do czegoś,
de aliąua re s e n t i r e Kto czistoto mylvie, ten
sie trzyma kv wszelkeey nyeczistoczee iako
owcza przeczywko wilkowi Gloger.
14. wieloznaczne: Tibi tenenda oth czyebye
grzesznego maia byczy trzymany XV med.
Zab 513.
Cf. Trzymały, Otrzymać, Strzymać, Utrzy
mać, Wstrzymać, Wytrzymać, Zatrzymać.

Otrzymawać, Wstrzymawać, Zatrzymawać,
Otrzymować, Wstrzymować
Trzymały 'zachowywany, przestrzegany, ąui
retinetur, servatur, colituP: Gdi... kmyecz...,
nye wczinyf prawa w zyemy naschey ystawyonego, trzimalego, myanego y chowalego (iure
et ordine... tento)..., w drugego zyemyanyna
vyes... syąn... przenosi Sul 100.
Trzymanie fo r m y : n. sg. trzymanie XV
p. pr. P F Y 35; ~ g. sg. trzymania 1394 RtKon
nr 2, 1400 Kościan nr 206, 1401 ib. nr 171,
etc.; ~ d. sg. trzymaniu Sul 37; ~ ac. sg.
trzymanie 1395 Pyzdr nr 12, FI i Pul 2, 8, 1407
Kościan nr 354, 1418 Kai nr 625; ~ i. sg.
trzymanim 1466 R XXII 26; ~ l. sg. (w) trzy
maniu 1395 PKKr I 242, 1398 StPPP VIII
nr 6388, 1401 Kościan nr 171, etc. etc.; trzymani
1406 Pyzdr nr 278.
Z n a c z e n ia : 1. 'posiadanie, dzierżenie (nieruchomości), aliąuid suum vel conductum habere
(sensu s u b s t.f: Yako Jacub ne trzimal ani
vziwal lanki za Tworzianowa trzimana 1394
RtKon nr 2; Ysze Micolay wegnał owcze do
Drzeczcowa za Keblewa trzimana 1400 Kościan
nr 206; Jaco Stronislawa bila... wf trzimanw
w Salessze... i tego trzimana nigdy ne nagabana
1401 ib. nr 171; Yako po mem trzymanu Ma
rzeny na brał rok Jan na Palogo 1418 Pyzdr
nr 555; Listi, które na nya mai dzedzyczne,
thy mv sgorzeli any s trzymanya vychodzyl
1428 Kai nr 1029; Trzimane possessio XV
p. pr. PF V 35; ~ być w trzymaniu 'posiadać,
dzierżyć, habere, possidere : Esz Katherina
bila [t] w trzimanu do szwe szmerczi dzedzini
1395 PKKr I 242; Esz Dobco ne bil... w trzi
manu dzedzini 1398 StPPP VIII nr 6388,
sim. 1404 Pozn nr 572, etc.; Eze Micolay ne
bil tamo w dzirzenu y w trzymanu ode dwdzestu
lath 1405 HubeZb 105; Jaco Jaszek trzeczo
czanscz Bodzeya ycupil i bil w trzimanu, a pan
Hinczca vibil gi moczo gwałtem 1407 Kościan
nr 351, sim. 1408 ib. nr 366. 369, etc.; Jako
Cozel bil w trzimanu tey zastawy 1413 Pozn
nr 848, sim. ib. nr 849, 1414 ib. nr 897; Czso
iest Micolay poszyekl loką, tho iest poszyekl,
ysze mu zastawyono y iest w trzimanu tako
długo, iako iego listi mowyo 1418 Pyzdr nr
512; Ysze Micolay poorał *Margarzacze rolo,
czso woszny oglandal, na yarz a na szymo,
a nye bil w trzimanyy trzech lath 1419 ib. nr
611, sim. 1423 Pozn nr 1143, 1428 ib. nr 1515;
~ Ius aufert, in quod prescripcio, dawnoscz,
confert, quo, gl. sc. iure, iusto titulo, gl. legitima
possessione trzymanym, perfruor (sc. ego satan)
vsque modo 1466 R XXII 26.
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2. *posiadłość, possessw : Czso se Drogosław
wrzuszil (/?ro wrzuczil) w me trzimane, tego
mam cztirzi grziwni szcodi 1395 Pyzdr nr 12;
Dam cy pogani w dzedziczstwo twoie y w trzi
mane (possessionem) twoie craie zemske FI
2, 8, sim. Pał; W Sandziuoiewem trzimani
to zito grad pobił 1406 Pyzdr nr 278; Jaco
Jandrzich yal gvaltem w Friczowo trzimanye...
y wszol mu... kmecza s wozem i s końmi
1407 Kościan nr 354; Ysze czso poorał Maczek,
tho poorał w swoyem trzymanu 1417 Pyzdr
nr 502; Czso poorał Dobeslaw osmdzesanth
zagonow, tho poorał w kszanszem biskupem
trzymanu ib. nr 503; Tako yako pan Wysław...
wmyata szye w Marczynowo oczczysno w yego
trzymanye myedzy Radliczycze medzy Corzuchy
a Tymenczem 1418 Kai nr 625; Isch pan Jan...
wignal Wischka z gego zastawy y z yego trzymanya y pobrał cinsche y vzytky 1418 Pozn
nr 1017.
3. *zajmowanie się, opiekowanie się, aliąuid
curandi actus': Francyszek wnukephi swogą...
kv trzymanyv (tenendam) y chowanyv wszyąl
na swą pyeczą Sal 37.
4. *zachowywanie, przestrzeganie, aliąuid retinendi, observandi, colendi actus': [...] in signum
abstinencie et temperancie w trzymanyv vymernosczy 1476 AKLitRp III 108.
Trzynacie cf. Trzynaście
Trzynaćcie cf. Trzynaście
Trzynaćsie cf. Trzynaście
Trzynadziecie cf. Trzynaście
Trzynadzieścia cf. Trzynaście
Trzynadzieście cf. Trzynaście
Trzynańcie cf. Trzynaście
Trzynańć c f Trzynaście
Trzynaście, Trzynacie, Trzynaćcie, Trzynać
sie, Trzynadziecie, Trzynadzieścia, Trzynadzie
ście, Trzynańcie, Trzynańć fo r m y (oznaczono
rodzaj liczonego rzeczownika): n. trzynadzieście
1434 AKPr IV 371; trzynadzieścia 1463 AKPr
IV 338, XV p. post. AKPr II 227, XV p. post.
AKPr IV 652; trzynaćcie 1432 AKPr II 290,
Sul 38; trzynacie Dział 27, 1478 AKPr IV
237; trzynaście Dział 27; m. trzynaćcie BZ
I Par 24, 13; /. trzynacie 1427 Pozn nr 1246.
1247; ~ g. m. trzynaście 1421 Pyzdr nr 687,
1423 Kai nr 686; /. trzechnadziecie 1471 Czrs
s. LXXXV; trzechnacie 1471 ZapWarsz nr 2952;
trzechnaście 1471 AKPr VIII a 56; trzynaćcie
1386 Pozn nr 4. 5; trzynacie 1432 Pozn nr 1399-,
trzynaćsie 1418 Pozn nr 935; ~ ac. m. trzyna
dzieście Kśw cv 41; trzynaćcie 1427 ZapWarsz
nr 2768; /. trzynaćcie 1399 Pozn nr 368, 1408
HubeZb 123, 1409 Kai nr 304, 1434 ZapWarsz
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nr 634; trzynacie 1411 Czrs 354; trzynaście
1418 Kai nr 627; trzynańcie 1407 Pozn nr 631;
trzynańć 1401 Pozn nr 517; neutr. trzynacie
1405 Pozn nr 578; trzynaście 1403 HubeZb
104; ~ i. f. trzeminaćcie 1409 Czrs 343; ~
/. m. (po) trzechnaście Rozm 76; f trzechnaćcie
1391 HubeZb 64; neutr. trzynaście BZ Gen
17, 25.
Z naczenia: 1. liczebnik: a. główny 'tredcci/n :
aa. w składni rządu z liczonym rzeczownikiem
w gen.: Za trinadescze dny ot narodena gih
Kśw cv 41; Jaco yest moy pan nc uinouat
Sulcoui trzinaczcze grziwen za Czepuri 1386
Pozn nr 4, sim. ib. nr 5; Taco Potrek s Boguchno
vmowil dacz Poznanskcmu trzinancz krziwen
1401 ib. nr 517; Taco Viszek to dzelniczo
dzirszi w pokoyu trzinascze lat 1403 HubeZb
104; Iacom ia ne winouat(a) Rcciborowi poi
copy pruskimi *penoczy a *czstrzynacze *pospolitig *penoczy 1405 KsMaz I nr 574; Jaco
wem o tern, kedi Potrasza... s Woyko obyednal
o trzinancze krziwen 1407 Pozn nr 631; lako
Katharzina... dala trzinaczcze grziwen na
Yanowa odcza dzedziny polowyczo 1408 HubeZb
123, sim. 1409 Kai nr 304; Jaco Thomislaw
ranczil za Bilyno, ysz ye gemu mai wszdacz
polpantha szlada w oszmy scoth a w *trzichnadze grzywen Zauisy w Gostkowye 1414
Pyzdr nr 386; lako pan Mroczek... wszanł
*Stanislaowy yego sbosza taco wcle, iaco
*crzynaczcze grzywen 1417 Pozn nr 928; Tych
trzynaczsze grzywen groszew ne strączyl 1418
ib. nr 935; Yako Jacussz z Drogosławem nye
obyeczali swe szyestrze trzinascze loket sukna
1421 Pyzdr nr 687; Yako Benak nye nawroczil sze zaszyo do Dobrogosta, a on jusz bil
zabit,... any mu trzinascze zobow wibil 1423
Kai nr 686; Ty penądze, trzynacze grzywen
groschy praskych, wysly z oczy sny gich 1427
Pozn nr 1246, sim. ib. nr 1247; Jacom ya za
Bronisza obranczil trzinaczcye groszi za oborne
1427 ZapWarsz nr 2768, sim. ib.; Jsze dla
nyeszaplaczena trzinacze grziwen giscynnych
penadzy skodzenem dzeszacz grziwen 1432
Pozn nr 1399; Iaco ya nye szbyl Vyączslawa...
gyaltem... anym mu trzechnascze ran zadał
1471 AKPr VIII a 56; Jaco ya nye dzyrszą
trzechnadzecze kop pyenyądzi Stanisławowych
1471 Czrs s. LXXXV; Jakom ya nye rączyl
Janowy... trzechnącze koop polgroschkow 1471
ZapWarsz nr 2952; ~ jako składnik liczebnika
wieloczłonowego: Yako Grzimala dal iest sto
y trzynascze grzywen grossow szyrokich na
Tymenecz 1418 Kai nr 627; ~ bb. w składni
zgody z liczonym rzeczownikiem: Esze Boguchna
0*
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otkaszala Potrkovi dacz... panu Posnanskemu
trzinaczcze grziwni 1399 Pozn nr 368, sim.
1434 ZapWarsz nr 634, sim. ib. ; Iaco Potrasz...
ma trzinacze lata 1405 Pozn nr 578; Jaco
Dorothka winowata zaplaczicz trzinacze kopy
przcs szedmy grosszow 1411 Czrs 354; ~ Jakom
ya przy them byl, kędy Jan Kath(uszy) przeproszil za yey *czocz trzemynaczcze kopa<mi)
1409 Czrs 343; ~ Eze Micolay s Chebdo
imał smowo, eze gi imał we trzi srzebe wrzessicz
w Sloncoue na swanthi Marczin we trzechnaczcze grziwnach 1391 HubeZb 64; Ysmahel
bil we trzynaszczye leczyech (tredecim annos
implcverat), gdisz to gest obrzazan BZ Gen
17, 25; Po trzechnasczye dnyoch (post diem...
tredecim) ova krolovye trze od wschody sloncza
przyschły Rozm 76; ^ b. porządkowy fertius
decimuss: Y wiszedl pyrui lyos Ioiarib,...
dwanaczcye Iachim, trzinaczcye Offa (tertia
dęci ma Hoppha) BZ I Par 24, 13.
2. 'oplata na rzecz sądu, uiszczana przez
stronę wygrywającą, pecunia, ąuae ab eo, ąui
causam obtinet, iudicio sohitur : Iakokole...
dawno plączą rzeczona pospołicze trzinaczcze
alybo przisąd (AKPr IV 371: solutio dicta
vlg. trzynadzeszcze, ib. 338. 652, AKPr II
227: trzynadzyeszczya, AKPr IV 237: trzi
nacze seu czestne, Dział 27: trzynascze, AKPr
II 18. 88. 163. 567: *tretsczne, AKPr II 355.
416. 484, AKPr IV 191: czeschne, AKPr II
129, AKPr IV 28. 123. 289: cesthne aut pamyathne)... biłaby oddalona Sul 38, sim. 1432
AKPr II 290; O *przysyądze, która trzynacze
gest Dział 27.
Trzysetny liczebnik porządkowy 'trzechsetny,
trecentesimus : jako składnik liczebnika wielo
członowego: Takyesz w prawye nyemyeczkym
yest pyszano w kapytulum we trzyszethnym
y w czwarthym Ort Mac 144.
Trzysta fo rm y : n. trzysta 1275 PPom 231,
(1286?) 1408 KodTyn 63, (1290?) 1408 ib.
75, etc. etc.; ~ g. trzyset 1419 Pyzdr nr 576,
1419 TPaw VII nr 1184, 1424 AKPr VIIIa
164; trzechset 1434 Kościan nr 1479, 1473
TymSąd 28, 1477 ZapRpGrój 3, 221, Rozm
444. 511; ~ d. trzemstom BZ I Par 11, 20; ~
ac. trzysta 1400 SKJ III 192, 1413 Pozn nr 691.
893, 1417 Pyzdr nr 487, etc. etc.; ~ i. trzemisty
1444 R XXIII 308, BZ Num 1, 23. I Par 11,
11; trzymisty 1446 StPPP II nr 3267.
Z naczenia: 1. liczebnik: a. główny "trecenti :
aa. w składni rządu z liczonym rzeczownikiem
w gen.: Ez
kazał... trzissta drzew porambicz
1400 SKJ III 192; Iaco pan Wirzbantha... ial
na pana łanową... dzedziną moczą gwa[w]ltem

w dzedziczstwo s paniczmi a we trzista podleysich 1413 Pozn nr 893; Jaco mesczane medzereczsczy otbili szo moczą y gwałtem panu
Tharchale trzi jancze tako dobre iaco trzista
grziwen ib. nr 894, sim. 1424 Kościan nr 1107,
1432 ib. nr 1422; Tamo my me szyestrze myal
(sc. Piotrasz) wyanowacz trzyssta grzywen
1417 Pyzdr nr 487, sim. 1426 Kościan nr 1165,
OrtOssoł 41, 2; Tako yako Zemantha nye
wzyal trzyseth grzywen po smyerczy kzandza
Micolayewey 1419 Pyzdr nr 576, sim. 1419
TPaw VII nr 1184, 1424 AKPr VIII a 164;
Jako pan Mykolay... wsząl trzysta grzywen
possagu szwą {leg. z swą) zoną Dorothca...,
kthorych trzechsed grzywen yedno sto poszual
1434 Kościan nr 1479; lako dossicz uczinily
rąkogemstwu swemu, iakoz biły rączili pod
trzimysti grziwen zacladu 1446 StPPP II nr
3267; A myąl barzo wyelky dwór, prócz panosz
trzisztha riczerzow Aleksy w. 14; Tak gy (sc.
korab) vdzalasz: trzysta lokyet (trecentorum
cubitorum) na dluszo bodze BZ Gen, 6, 15;
S nym trsysta mozow (cum eo trecenti viri)
BZ I Esdr 8, 5; Yako ya... trzechseth klepk
przesz dw {leg. dwu) kopu... Alberto kmethoni...
nye zapral gualtem 1473 TymSąd 28; Tricentorum florenorum trzyechszyeth szlothych 1477
ZapRpGrój 3, 221, sim. Rozm 511; Ivdasch
yest vzyąl yoyszką, ktoraz była trzysta vlodyk
Rozm 614
jako składnik liczebnika wielo
członowego: Pod nymy wszitka woyska: syedm
a trzsysta tysyoczow a pyoczset (trecentorum
et septem milium ąuingentorum) BZ II Par
26, 13; ~ Yako czszom dobył na Thomyslawe...,
tegom szkodzen lychwo y skodo yako trzista
y dwadzescza grzywen 1411 Pozn nr 831; Jako
pan Domarath ne wranczil Jaromirskego Yana
we trzista grziwen ani Jan tich *panandzi
szaplaczi trzi[zay]sta a trzidzesczi grziwen
1413 ib. nr 691; Jaco czsso my pan Woczech
zayąl trzysta owecz y czworo owecz, ty byli
wssytko me 1424 Kościan nr 1041; Gymyal
gest Enoch wszech swich lyat trzysta a szedmdzeszyot a pyocz (trecenti sexaginta ąuinąue
anni) BZ Gen 5, 23, sim. ib. 9, 28, etc.; Pyoczdzeszyoot a dzewyoocz tiszoczow ze trzemisty
(sc. synów Symeonowych, ąuinąuaginta novem
milia trecenti) BZ Num 1, 23; Za pirworodzone
synów israelskich tisyoocz a trzista sesczdzesyoot
pyocz rvblow (mille trecentorum sexaginta
ąuinąue siclorum) ib. 3, 50; ~ bb. w składni
zgody z liczonym rzeczownikiem: On podnyozl
kopye swe przecyw trsyemstom rannim (contra
trecentos vulneratos) BZ I Par 11, 20; ~ Ter
denis coronant, gl. triginta augmentis trzemisty
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odpłatami (serta ter denis alios coronant aucta
crementis, duplicata quosdam, trina centeno
cumulata fructu te, sacer, ornant) 1444 R XXIII
308; Ten to wznyozl kopye swe nade trsyemysty
rannimy (super trecentos vulneratos) BZ I
Par 11, 11; ~ cc. z elipsą rzeczownika: Trzydzyesczy yest dzyeszyąta czescz trzechseth (illi
triginta denarii valebant trecentos usuales)
Rozm 444; ~ b. jako składnik liczebnika po
rządkowego wieloczłonowego: Oth latha narodzenya bożego tyszącz trzysta y cztirdzesczy
szodmego (ab anno domini millesimo tricentesimo ąuadragesimo septimo) Sul 65; Znamyonuy lyatha bożego tissyancz trzista osmydzyesyanth syodmego... czlonky o wzyąnczye
gwałtem panyen Sul 88; Latha bożego tissyancz
trzistha osmdzyesyand dzyewyantego... vkonczil Sul 91; Pot lyathem bozim tissyancz trzistha
dzyewyanczdzyesyantego Sul 92; Pot lyathem
bozim tissyancz trzisstha dzyewyanczdzyesyand
pyrwego Sul 94; ~ *Trzistaczmi odpłatami
trinocenteno fructu 1444 R XXIII 308.
2. *najniższa kara w systemie średniowiecz
nych kar pieniężnych, wynosząca pierwotnie
trzysta kruszów soli, później o innej wartości
rzeczywistej, poena ex poenis, quae medio
aevo pecunia sohebantur, minima, initio \aloris
trecentarum crustarum salis*: Fecimus cum
nostris hominibus in pena iudiciali misericordiam... de trista (1268) M M Ae IX 127,
sim. ib. 128; Absolvimus eosdem (sc. incolas)
ab omni iudicio... nec pro penis, quascunque
commiserint, alicuique tenebuntur porcionem
inpertiri, sc. pena, que yocatur triista 1275
PPom 231; Abbas domus Tynciensis habet
iudicare... causas subsequentes:... glova, sagloyna, sec grziven,... trzista (1286?) 1408 KodTyn
63, sim. (1352) ib. 113; Si ad nostre curie
cognicionem iudicii et examen aliqua causa
deducta fuerit, sicut est sboy, chązba, gloua,
zaglouna... et trista (1290?) 1408 ib. 75.
Trzystab (?) \jakaś sól o działaniu przeczysz
czającym, sal ąuoddam purgativum : Sal yamine,
trzysthab, glisteriis et suppositoriis ualet XV
P• post. R LIII 69.
Tszczy cf. Czczy
Tszczyca cf. Czczyca
Tścia, Cieścia, Ćcia, Tcia, Teścia fo rm y :
n. sg. ćcia 1432 ArchTerCrac CCCXII 435, 6,
1445 Monlur III 118, ca 1455 JA XIV 490,
etc.; tcia 1492 AGZ XV 302; cieścia 1420 Kai
nr 786; teścia 1479 AGZ XIX 179. 233, 1500
ib. 465; ~ g. sg. ćcie 1424 Pyzdr nr 758; teście
1456 TymSąd 135; tciej 1435 Monlur III 45,
1443 ib. 108; teści 1479 AGZ XIX 178; - d. sg.

cci 1428 Pyzdr nr 872; tście 1410 Pyzdr nr 311;
teście 1451 AGZ XIV 319, 1500 AGZ XIX
462; tścicj 1459 AGZ XI 444; ~ ac. sg. tścią
1398 StPPP VIII nr 7515, 1412 AK II ITT 208;
ćcią 1393 TPaw III nr 2962; teścią 1483 AGZ
XIX 363, XV p. post. JA VI 339; - i. sg.
tścią 1394 TPaw IV nr 5081, 1415 StPPP II
nr 1365; ćcią BZ Deut 27, 23; teścią 1497
Trześn 135.
Z naczenia: 1. 'matka żony, mat er uxoris’ :
Pelca Puczek debet statuere suam socrem,
czczo, contra Andream 1393 TPaw III nr 2962;
Terminus Derslai... cum Pełka... et cum domina
eius thscza pro quadam yiolencia 1394 TPaw
IV nr 5081; Semon et socrus, yidelicet *czedcza
1402 Przem I nr 32; Ysze nye podgol sye
Paszek swey tscze wyennego lista wroczicz
1410 Pyzdr nr 311; Bogussius... debet citarc
Burnetham socrum suam wlg. tszczą, matrem
uxoris, ad limitacionem faciendam 1412 AKII
III 208; Veniens Sandek... recognouit, quia
cum Swanthochna, ipsius socro vlg. tscza,
non potuit in domo concordare 1415 StPPP
II nr 1365; Yssze Maczeyk wydzers[l]al *rolu
y szeliszko mimo trzy latha, czosz mu Agneska,
yego cescza, w *poszacze dala 1420 Kai nr 786;
Yako Pyotr wnyosl dzeszancz grzywen groszy
szyrokych do swe czcze 1424 Pyzdr nr 758;
Yako Maczek Pyotrowsky nye przedal liszek...
Barthoszewy any gego czczi, czso y nyego
zastany 1428 ib. nr 872; Vlg. czcze 1388—430
ArchTerCrac Illb 615, 53; Pro matre al. tszcza
1432 ArchTerCrac X 62, 40; Recognouit...
Stanislaus..., quia yendit domum suam, quam
emit aqud Margaretham wlg. tczey 1435
Monlur III 45; Item yeniens ad iudicium banitum Machna socera, czczia, Iohannis Messchkonis et recognouit... prefata Machna ylg.
czczia, quia Iohannes... seruat eam causa dei
1445 ib. 118; Mathias... Nicolao vna cum
socra vlg. sse *czcziaw sua domum... dedit
1450 ib. 193; Nicolaus... domine Elyzabeth...
theschcze... Pauli... yendidit domum suam
1451 AGZ XIV 319, sim. 1500 AGZ XIX 462;
Przekloti, ktosz spy se czczo swo (cum socru
sua) BZ Deut 27, 23; Johannes Pyenczinsky,
procurator... sue socrus al. thescze 1456 TymSąd
135; Jakom ya sszyla gwalthem nye wsszyąl
dzesszączy koopp polgroschkow, gedy mv
ge cezą lyczyla 1470 ZapWarsz nr 2990; Michael... a... Maruscha... socrate sua al. od teszczy
swey levavit quadraginta marcas 1479 AGZ
XIX 178; Mathias... posuit pecunias et levayit
a... Katherina..., teszcza sua ib. 179, sim. ib.
233, 1500 ib. 465; Petrus promisit et tenetur
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nobilem Brigidam, matrem suam al. *theschsczą
servare ad tempora mortis 1483 ib. 363; Mater
mee uxoris al. Ihcza 1492 AGZ XV 302, sim. ib.;
Prediclus Zany cum sua uxore et cum czcza
1493 Wara nr 136; Simon... una cum theszczą
1497 Trześn 135.
2. *matka żony lub męża, także inna powino
wata lub krewna, mater uxoris vel mariti \el
alia ąuaedam consanguinea vel affinis' : Socer
al. czcza 1432 ArchTerCrac CCCXII 435, 6 ;
Socer swyekyer, czcza, szwyekry ca 1455 JA
XIV 490; Cz[o]cza socrus 1475 Wisi nr 301;
~ Wenceslaus... duo iuramenta faciet contra
Derszconem de ibidem... Secundum vero pro
repercussione pignorum per nurum vlg. tszcza,
matrem et suam familiam 1398 StPPP VIII
nr 7515; Circumspectus Petrus... resignavit
al. wsdal... trecentas marcas honeste Margarethe Nicolai de Cracouia nurui sue al. thsczey
et suis posteris 1459 AGZ XI 444; ~ Domina
Masska Holubyeowa, eius (.sr. laczkonis) matherthera al. czcza 1456 AGZ X IX 493; ~ Quia
predictus Burardus... satisfecit ei (sc. Iohanni)
post mortem ipsius aue wlg. tczey 1443 Monlur
III 108; Glothem al. *czwa 1459 KozierRpTerCost.
3. 'matka chrzestna, mater lustricd ( ?): Super
comatrisam al. na thescza XV p.post. JA V I339.
Tu 1. wskazuje miejsce dziania się a. poło
żenia czego 'w tym miejscu (określonym lub
domyślnym), tu, tutaj, hoc loco, hic : a. miejsce
w pobliżu mówiącego i słuchającego, wynika
jące z konsytuacji: Tedi yest go pan starosta
spital:... Chczesli thu prawo czirpecz? Tedi
yest tako *rzekk: Ya *chiczi thu *otpoveczecz
podle *m0ch listów papeskych 1402 Maik
119, sim. 1406 MMAe II 28; Jaco Jandrzey...
gest prawy slachczicz po gego oczczu y po
maczerzy clenotow Baranów... a Czwekow...,
czsso ge tu namyenyly 1422 Kościan nr 924;
Jakom ya thu xanzey lanky ne possekl 1427
ZapWarsz nr 207; Ysze Troyan... nye gaban...
o thą głową, czo tu o nyą nan zalowal 1432
Pozn nr 1531; Szyedzycze tu (hic Mat 26, 38)
u {pro y) czuycze! 1451 Mac Do d 104; Myasto
gest tu blyzu (est ciyitas haec iuxta), do nyegosz
mogo vydz a w nyem syo skriczy BZ Gen 19,
20; Mogą-ly wnycz w lawyczą, jako tu stayą
y chodzą? OrtOssol 32, 3, sim. ib. 44, 2. 3.
54, 3, OrtMac 52, etc.; Gdyby ktho vczynyl
naglą rzecz nad szyrothą... albo nad takym,
czo by thu przyrodzonych nye myal OrtOssol
57, 3, sim. ib. 57, 4; Pomny, panye, sług...
y thesz tu około stoyaczych (omnium circumstantium, Msza XII: tuta stoyoczych, III:

tych ocolo stoyoczych) 1456 Msza VI s. 260,
sim. VII. XIV; Mors dicit: Owa ya thv czebye
szmygya, v oczemgnyenyv szethna szygya De
morte w. 250, sim. ib. w. 253; Wszedł {sc. Piłat)
wythnycze {leg. w witnicę) y zebraw radą
szwą y rzeki yey: Naymylszy moy, czeszarz
rzymsky mnye tu ystawyl starszym XV p. post.
RozmPam 473; My, raycze *rymanowczy, pyszemy vaszey mylosczy, ysze thu szą dwa kmecze
XV ex. SlArch I 169; Sssą thv nyektorzy s namy
stoyącz (sunt ąuidam de hic stantibus Mat
16, 28), którzy nye vkvscha smyerczy Rozm
365; Gospodnye, by thy tv (hic Jo 11, 21)
byl, brat by my moy nye byl vmarl ib. 436,
sim. ib. 437; ~ tu istne, tu to 'tu właśnie, hoc
ipso loco': Ten ortel layal [przyszasznyk]
geden przysząsznyk..., kthory<s)ch thu gystne
tesz oczywysczye stal OrtOssol 79, 4; Thu
ystne paszyono stado svyny (tunc prope locum
illum porci pascebantur) Rozm 291; Nye
yyedzyala (jc. dziewica Maryja), gdzye schukacz
svego syna mylego y stała tu ystne yyelykym
{leg. w wielikim) ydrączenyy ib. 591; ~ Piekła
gest {sc. Agar): Zayste, wydzalasm tu to (hic),
czsom poszodala wydzecz BZ Gen 16, 13;
Maszly tu to (hic) ktorego swego,... syni
albo dzewky, wiwyedzi ge s tego to myasta
ib. 19, 12; Powye gemv (sc. Balaakowi) Balaam:
Vdzalal {pro ydzalay) mi tv to (hic) sedm ołta
rzów BZ Num 23, 29; ~ z uściśleniem lokali
zacji: Iaco mne tu Staszek w mem zagrodził
1402 KsMaz I nr 254; Tedyby mely Keblow...
y wsitko ymene, czsos go koly thu w Polscze
mayą, równym dzalem roszdzelicz 1420 Kościan
nr 760; O ctore penodze Jacuś na mo szalował,
tim ya wszal, iszem bidlo gego szaiol thu,
w szwem szycze 1421 ZapWarsz nr 18; Gdze
gest Sara, twoya zona? A on (sc. Abraham)
otpowyedzal: Tu gest w stanu (ecce in tabernaculo est) BZ Gen 18, 9; Kyedy gosczya...
wydadzv... czlowyekowy, czosz tu {OrtMac
92: thuta) nye oszyadl w them prawye OrtOssol
69, 3, sim. ib. 69, 4, OrtMac 93; Czyebye
proscha, myły szwyaty Pyethrze..., aby mye
rozgrzeschyl tv na zyemy Naw 169; Thv (hic)
bydly v Bethleem szyn Yacobow s pokolyenya
Iuda, na ymyą Iozeph Rozm 30; Vschlyszącz
to yeden, który tv szyedzyal za stołem (ąuidam
de simul discumbentibus Luc 14, 15), rzeki
ib. 382; ~ tu istne: Tez thu myenya nyektorzy,
yze kyedy myły Cristus thu ystne srod vyethnycze
zevleczon, yzby yyątscha bolyescz myal, nyzly
kyedy v Cayphasa byczovan Rozm 816, sim.
ib.; ~ tu 'na tym świecie, na ziemi, w tym
życiu (czasem w przeciwstawieniu do życia
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przyszłego po śmierci, do nieba), in hac terra,
in hac vita humana (nonnumąuam vita futura,
caelum opponiturf: Oko, gim, thu sącz, czlowyek
boga może wydzyecz, gest nasch rozum XV
med. R XXII 243, sim. ib. 244; llesz tu maal
slych luboszcz<i>, telecz tam *dacz0 mok
y szylnych przeczywnoszczy ca 1450 P F IV 570;
Vszrza mądrzy thego szwyatha, ysz dobra
boszką othplathą, chovaly thv zyvoth szwoy
czaszno De morte w. 429; Myloscz boża a blisznego any thv, any na onem swyecze nye bandze
myecz kończą XV p. post. GIDom 46, sim.
Rozm 329; Sdrova bądź,... boża mathko...,
day thu nam myrne pobydlenye XV ex. PamLit
XXVI 398, sim. XV ex. MacDod 141; Vstapywschy na nyebo, komv mye thv same zostavysch? Rozm 171; ~ z odcieniem przeciw
stawienia innemu miejscu: Przikazanye to to...
nye iest... daleko położono... ani za morzem
postawyono iest..., ale gest tv rzecz wyelmi
blisko (sed iuxta te est sermo), słowo w vsczech
twich y w serczv twem BZ Deut 30, 14; Przetosch *dokaschtzye my, yestli thu ma bycz
*syndzono albo do powyathu dacz 1462 Pilz
276; Iakye slyszelysmy vczynky v Kapharnavm,
czyn y thv (fac et hic Luc 4, 23), w oyczysnye
thvogyey EwZam 307, sim. Rozm 252; ~ tu...
onam: Taky zaluyączi bądze vczyesson, eze
mu grzechi gego bądą otpusczoni, a w onich
takye ma vzrzecz albo thu albo onam vczyechą
albo pomstą XV med. R XXII 238; ~ tu...
ondzie: Nye przydzye krolewstvo nyebyeskye
podług vaszey nadzyeye, any tez kto rzecze:
Ova tu yesth Kristus albo ondzye (ecce hic
aut ecce illic Luc 17, 21) Rozm 400; Tedy rzeczely vam kto: Ovocz Kristus tv, onocz Kristus
ondzye (ecce hic est Christus aut illic Mat 24,
23), nye vyrzczye ib. 482; ~ i tu i owdzie:
Volitantem corwum famellicum circumcirca,
gl. hincinde y tu y owdze, wlpes... conspexit
XV med. RRp X X III279; Altrinsecus hi(n)cinde,
adverbium loci i tam i szam, i tu y owdze rosznoszy (Gen 15, 10) ca 1470 MamLub 9; ~ tu...
tam: Vszrzal (sc. Abram) myasto opodal.
Y rzecze ku slugam: Czekayczye tu (hic)
s osiem a yacz synem {leg. z synem) tam (illuc)
poydo BZ Gen 22, 5; ^ ~ o miejscu w utworze
pisanym: Tho capitulum ivsz vyszszey położono
gest pot rybriką: Aby Zydzy..., a thakosz
thv proszno stogy Sul 71, sim. ib. 6; Tego
psalmu spyal {sc. Jesus) na poły a tu y {leg.
ji*go’) przestał 1451 MacDod 105; Toposznal...
ten rzecznyk..., ysz to wszythko tako mowil, yako
thu stogy przepyssano OrtOssol 53, 3, sim. ib.
77, 1, OrtMac 65; Patrzy obecada meego,

thobe thu napissanego Park 413, sim. 1491
RKJŁ VII 58; Tu szye dokonał zoltarz wszytek
Pul s. 253; Co nalepsich rzeczy nie mass thu
X V p. post. MacPam II 351; Rozmayta czvda...
szą po wschemy svyathv yydzyany..., któreś tv
(hic) bądą popysany Rozm 69, sim. ib. 173, etc. ;
Thu szye czczye o rozmaytem naszmyevanyv
y mącze yego {sc. Jesusa) ib. 730, sim. ib. 727, etc.
b. miejsce identyczne z uprzednio wymienio
nym, nazwanym (może być zastąpione przez
tam): aa. bezpośrednio: Poloszcze sercza wasza
we czcy iey {sc. góry Syjon)..., bo tu iest bog
(hic est deus) FI 47, 13; Acz wstopo na nebo,
ty tamo (illic) ges, acz wstopo do pekla, tu ty
ges (ades) FI 138, 7, sim. Pul; Pusczili ludzy na
Yanow dom..., thu so rosbili dom moczo
gwałtem 1423 Kai nr 699; Sdzalaly so gemu
{sc. miastu) gymyo Babel, przeto yze gest
tu (ibi) poganyl chwało wszey zemye BZ Gen
11, 9; Vmarl gest (sc. Manases) w Betuly,
myescye swem, a pochowan gest tu (illic)
s oczci swimy BZ Judith 8, 3; A yako wsched
v dom tego ystnego kxyązeczya..., nalyezly
ya (sc. dziewkę) yvsz ymarwszy, a thv szyedzyalo ych barzo yyelye nad onem placzącz
Rozm 296; ~ z powtórzeniem lub uściśleniem
lokalizacji: Fylystinowye... prziszly do Sochot
w szidowskey zemy, tu so swe czwyrdze wzwyedly (et castrametati sunt) myedzi Sochot a myedz(y) Azeta BZ I Reg 17, 1; Przyschły do
Annaszova domv, tu nye mogły v dom vnydz,
yz było zamknyono Rozm 697; ~ bb. pośrednio
(przez wskazanie ludzi): W tich narodzech
nye odpoczinyesz..., bocz da pan tv (ibi)
syercze strasywe BZ Deut 28, 65; Potem y {leg.
ji, sc. Jesusa) przyvyedly zaszye do Cayffascha
a thu napyrvey poszadzyly yyna stolczv Rozm 730.
c. miejsce nieokreślone (które będzie dopiero
w przyszłości ustalone): Acz kto ma mowycz
czso k tey dzedzynye..., aby stanął tego dnya
thv abo tv na rokv *vkazonem, praw<a) swa
vkazal Dział 28.
2. wskazuje kierunek akcji 'do tego miejsca,
ku mnie, ku nam, usąue ad hunc locum, ad me,
ad nos5: Przeto obroczi se lud moy tu (hic)
FI 72, 10, sim. Pul; Rzeki (sc. Tobijasz) sinu
swemu:... Prziwyedzi tu nyektore (adduc aliquos) z naszego pokolenya BZ Tob 2,2;
Panye myły, day my tey vody,... by my
thv (huc Jo 4, 15) nye chodzycz trzeba czyrpacz
vody Rozm 246; Mystrzy, kyedysz tv (huc Jo
6, 25) przyschedl? ib. 353, sim. ib. 30; Przyaczyelyy, yakosz tu wschedl (ąuomodo huc
intrasti Mat 22, 12)? ib. 413.
3. wskazuje czas akcji: a. użycia równo
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cześnie czasowe i lokalne 'tu i teraz, hoc loco
et hoc tempore'": Procurator dixit: Panowe!
On sya thu przi o Slonskego, a on *zaluya
w Mikolaya 1418 TPaw VII nr 129; Jako
dzyscheyschey daty na roczech wyelkych thu 5
nye mogłem bycz tegodla, yszem nyemoczen
byl 1428 Pozn nr 1503; K thobye proroczy
volaly, by czo yedno yidzecz myely, a my
czo yvsz thw yydzymy y przetho k thobye
crzyczymy ca 1440 R XXV 220; Jaczem lipyecz, 10
szodmy v rzadzye, tu szyec szano wszelky
gydzye ca 1455 Dóbr 324; Tu za ymarle tako
se módl M W 18 a, sim. ib. 19b, etc.; Szmyluy
szye,... myły panye, nade mną, thu przesz
łaszka a pothem przesz chwalą M W 92a; 15
Hic te commendo superis thu czya polieczam
bogy XV ex. PF III 178; Nye odedzyesz
tako, bycz tv nye zaplaczono, alye naglą
smyerczya nądznye szy[c]dzycsch Rozm 131;
~ b. 'wtedy, wówczas, w tamtej (minionej) 20
chwili, illo (praeterito) tcmpore, tum : Gyego
oczecz tho wszliszal, ysch gyemv szynowo gymya
wszpomyonal, thv szylno rzewno zapłakał
Aleksy w. 173; A gdy bogv dysza... dal, thy
szą wyelky dzyw sstal ib. w. 194; Kmyecz... 25
nye może... yynycz, alysz... role... poszane...
ostawy, a thy (et tunc) yyącz dopyro wynycz
ma bycz przepysczon ( Dział 63: tosz wolno
mosze precz gydz) Sul 61; Ale baczy, yze thu
bog dal strach v ych (sc. apostołow) sercza, 30
aby yczyekly Rozm 656.
4.
wskazuje na sytuację, okoliczności akcji
w poprzedzającym kontekście 'w tej sytuacji,
w tych okolicznościach, w tym położeniu, przy
tej okazji, cum res ita se habeant, hac occasione 35
oblata*: Na tho waszey navky prószymy, kthory
thy ortel może szye ostacz (que sententia
constare possit) OrtOssol 40, 4, sim. ib. 80, 1,
OrtMac 46. 107, etc.; Wmarl czlowyek y zostawił
po szobye szyestrnego szyna... y tesz brathne- 40
go... Kthory thu gest blyszky ku gymyenyy
tego ymarlego czlowyeka s tych to dwu ?
OrtOssol 57, 4, sim. ib. 49, 1, OrtMac 73,
etc.; Koyn gego szkoczyl na kol y wrazyl
szye a czeladz moya nye gonyla gego konya. 45
Gęstły ya thv czso wynowath podług pra<wa) ?
OrtOssol 105, 1, sim. OrtMac 143; Baczy tv
*zakamyanyenye nyeyyernego Iudascha Rozm
534, sim. ib. 207, etc.; Syyathy Pyotr ma
przykazanye od boga nye msczycz szyć szyebye 50
samego, alye thu Pyotr nye msczyl szyebye,
alye mystrza svego ib. 639; Kupyly... rolyą
ffyguloyą..., bo ffygulusz może thu bycz yloscze
ymyą tey roly albo tego czloyyeka, ktorego była
55
tha rolya ib. 763.
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5. zaczyna zdanie, nawiązując do sytuacji
lub faktu przedstawionego w poprzednim zdaniu
i zwracając uwagę na następującą po nim wypo
wiedź (niekiedy z odcieniem wynikowym) 'tam
właśnie, wtedy właśnie, w tej chwili, więc, eo
ipso loco, illo ipso tempore, quo tempore, itaąue*:
A gdy tho oczecz wszliszal tha szlowa, thedy
gyego szaloscz była nowa, thu yąl plakacz
Aleksy w. 144; Marya... sklonyla głową,
yakoby szyą polyeczala bogv. Thv było przy
thym (qui praesentes) vyelye rodzyny Rozm 13;
Yako... schedl (sc. Jesus) przez myastho,
thu byl yeden (et ecce vir Luc 19, 2) na ymyą
Zacheusz ib. 405; Vslyschavschy to dzyeyycza
Marya nasylnye szye *leknla. Tu s gorzkymy
lzamy przystąpyla k nyemv ib. 523; Począł
(sc. Jesus) szye modlycz rzekącz: Abba... Thu
potem *rozcrizovavschy... raczę poklaknąl ib.
597; Dzyeyycza blogoslayyona... vrozvmyala,
yze yvz yey mylego syna ku ssądoyy yyoda.
Thu szye dopyro bolescz nova v yey serczv
y smątek począł ib. 741; Poyayschy Pylat
mylego Iesusa y yyyodl gy yytnyczą (leg.
w wietnicę). Tu począł yego pytącz ib. 812; ~
a tu: K temu Samuel rzecze: lako twoy myecz
yczinyl szoni przes dzecy, takesz... bodze
macz twa. A tu (et) gy natichmyast Samuel
na kosi rosyekl BZ I Reg 15, 33; Naslyadoyaly
szą yego zyolyenyczy yego. A thv (et ecce
Mat 8, 24) nathychmyast *vczynyla szye sylne
trząszyenye morza Rozm 290; A yako odtąd
poschedl (sc. Jesus), wschedl w synagogą
żydowską. A thv byl człoyyek (et ecce homo Mat
12, 10) ib. 326, sim. ib. 328. 375, etc.; Vezrzy,
kako nądznye stoy... moy szyn myły,... kako
krvavy y blyady na yego svyątym oblyczy
yako trądovaty. A thu omdlała dzyeyycza
Marya ib. 758.
6. w zdaniu złożonym jest zapowiednikiem
zdania: a. miejscowego: tu... gdzie(ż), gdzieby:
Boga so ne wezwali, tu so drszeli boiazno,
gdzesz (illic... ubi) ne bilo boiazni FI 52, 6,
sim. Pul; Tu, gdze Mikolay... poi stawu ykazal,
tam pani Ochna kazal(a) swim ludzem... szeczi
pobracz 1401 Pozn nr 501; Tu, gdze stogymi,
tu ma bycz wagelny copecz y tu gy czy nimi
1427 ib. nr 1257; Jacom ya nye sal... gindze,
geno thv, gdzem pirwey zaorał 1428 ZapWarsz
nr 2848; Ymyo pyrzwey rzece Phizon, to gest,
gez to szo toczy około wszytkyey szemye
Eyulat, tu, gdzesz (ubi) szo złoto rodzy BZ
Gen 2, 11, sim. ib. Judith 5, 23; Bąndacz ona
sz namy... mylczalą any o tho szye ypomynala tu,
gdzeby <to) myalą (pro myalo) mocz (in loco,
ubi yigorem et potestatem habent) OrtOssol
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44, 2, sim. ib. 97, 3, OrtMac 51, etc.; Marya gdy
yest przyślą tu, gdzye byl myły Iesus (cum
yenisset ubi erat Iesus Jo 11, 32), yzrączy y (leg.
ji 'go’) padła na sve kolana Rozm 437, sim. ib.
615; ~ tu... jako: Iaco yest kmecz Micolay
rabil na Medzirzeczskego dzedzine a ne tu
rabil, *yago mu Grodzewski Micolay ykasal
1415 Pyzdr nr 414; ~ gdzie(by)... tu: Kdzebi
yala (sc. Maciej i Mikołaj) szwimi conmi...,
tu mata *mecz0 1399 Pozn nr 411; Gdze Wincenci
szagol, tu szaganl na swem 1407 Kai nr 211,
sim. 1420 AKPr VIIIa 154, 1428 Kościan nr
1339; Gdze komv dadzą winą, tv ma slychacz
Dział 32; Gdzye ya przyszlalem szyna szwoyego,
thv my szya nye yszpravyethlyvyl (sc. Gregiel)
XV ex. SlArch I pril. 23; Duch syyąthy gdzye
chcze, thu nadchnye (spiritus ubi vult spirat
Jo 3, 8) Rozm 237; ~ gdziekole, gdziekoli...
tu: Gdzekole pług w ogrodzech chodzy..., thv
dzesyaczina ma bycz spelna dana Dział 5;
Gdzye on koly przyschedl (sc. Jesus), tu naslyadvyącz lyzal (sc. lew) yego stopy Rozm 138; ~
b. akcesoryjnego: gdzieby... tu: Kako gdy
nyektori ziemyanyn... zdań bądze na dzeczkowanye, tedy gdzeby myano wzącz szescz wolow,
thv wezmą trzydzessczy Dział 17.
Tucliać cf. Potuchać
Tuchlać *wabić, nęcić, uwodzić, illicere, ili
ducere, fałlere' (?): Thuchlay(ą) blandiuntur
ca 1450 PF IV 571.
(Tucja) Tucyja *nieczysty tlenek cynku, zincum oxydatum impurum : Tutia lapis tutie
1419 Rost nr 5117; Thutia thutia 1472 ib. nr 44.
Tucyja cf. Tucja
Tuczeń cf. Tuczny
Tuczność 1. *tłuste części zwierzęcego ciała,
tłuszcz zwierzęcy, pingues partes corporis animalis’: Bo w obyatach zszonich a w tucznoscyach
(in oblatione holocaustorum et adipum) biły
kaplany az do noci zproznyeny BZ II Par
35, 14.
2. 'płynny tłuszcz, tłusty sok, oleum, pinguis
succus’: Succum linteolo suggit ebrio tucznoscz,
sok knotem sszye (leg. ssie) natopionym (vivax
flamma viget, seu cava testula succum linteolo
suggerit ebrio) 1444 R XXIII 305.
Tuczny f o r m y : n. sg. m. tuczeń 1472 Rost
nr 512, XV ex. GILek 42; /. tuczna FI 19, 3;
~ ac. sg. f tuczną BZ Neh 9, 25; neutr. tuczne
ca 1470 MamLub 9; ~ l. sg. f. (w) tucznej
BZ Neh 9, 35; ~ ac. du. f. tuczni BZ Tob 8,
22;
ac. pi. f tuczne BZ Neh 8, 10; neutr.
tuczne BZ Num 18, 32.
Superlat. ac. pł. f. natuczniejsze BZ II Esdr
9, 52.

Z n a czen ia : 1. *tłusty, utuczony, pinguis,
saginatus : Gydzcye, gedzcye tuczne rzeczi
(comedite pinguia) a pycye yyno osłodzone
myodem BZ Neh 8, 10; Gedzcyesz natucznyeysze wszelke rzeczi (manducate pinguissima
ąuaeąue) BZ II Esdr 9, 52; Kazał (sc. Raguel)
dwye krowye tuczny (pingues yaccas) zabycz
BZ Tob 8, 22; Tyczne tenerum (tulit inde
yitulum tenerrimum et optimum Gen 18, 7)
ca 1470 MamLub 9; *Natvcznyeszą (war.
kał.: naczudnyeyschego) tenerimum (Gen 18,
7) ib. 10; ~ Nye sgrzeszicze na tern, yiborne
a tyczne (pinguia) sobye zachowawayocz BZ
Num 18, 32.
2. 'składający się z rzeczy tłustych, qui
e rebus pinguibus constat’: Obata twoia tuczna
(holocaustum... pingue, Pul: czudna) bodz
FI 19,3.
3. furodzajny, fertilis, fecundus, pinguis9: Do
biły muroyanich myast a dzedzino tuczno
(humum pinguem) BZ Neh 9, 25; Ony w syich
dobrich krolewstwach... a w zemy przeszirokey
a tuczney (in terra... pingui)... nye sluszily
tobye ib. 9, 35.
4. tuczeń muzyk bot. 'rozchodnik ostry,
Sedum acre L .': Tuczeń muzik yermicularis
1472 Rost nr 512; Tuczeń muzik senoricon
XV ex. GILek 42.
Tuczyć 'czynić tłustym, powodować, że ktoś
tyje, pinguem reddere, saginare : Zarloczstwo
ma tuczicz crapula distentat (nec ciborum
crapula tandem distentet corpora) 1444 R XXIII
303; Thyczycz pinguefacere ca 1500 Erz 112.
Cf. Utuczyć.
Tuć wskazuje miejsce dziania się a. położęnia czegoś 'w tym miejscu (określonym lub
domyślnym), tu, tutaj, hoc loco, hic: Thucz
rzeki Domenyk XV in. CyzPłoc 437; Dominus
subiudex dixit ministeriali: Vozny, thucz ssypany
kopcze na Mychoczynye 1435 Pozn nr 1577;
Paupercula sum..., non sum in domo propria
sed aliena,... hic, thucz, non sunt nisi yiles
panni XV med. SKJ V 260; Wrocz syo do
zemye swey na myeszczcze porodzenya swego,
a tucz tobye dobrze yczynyo (et benefaciam
tibi) BZ Gen 32, 9; Krczycza, tha szą poczyna
myedzy copitem a stawem a na them myesczy,
gdze tho robak bądze, *tuncz bandze gyedna
górka yako wloszky orzech ca 1500 JA IV 91;
~ *na tym świecie, na ziemi, w tym życiu ( w prze
ciwstawieniu do życia przyszłego po śmierci,
do nieba), in hac terra, in hac vita humana
(nonnumąuam rita futura, caełum opponiturf:
Bila radosczy, bila milosczy, bilo yidzene
thworcza angelszke besz kończą. Thwcz (Bogur
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E: thoz) sze nam swidzalo dyable potampene
Bogur BCDF; ~ ~ o miejscu w utworze pi
sanym: Thucz mała nyedostalo, poi albo
karthy yedney, a to przeto yze tez tam kończą
nye masch Rozm 847; ~ a tuć 'a tutaj, czy
też a tymczasem, et hic aut interea : Bośmy
bili tego dnya w Pacosczy czali dzen... na gynne
dzedzynye a tucz nas tknyono, bichom panyo
łupili 1423 Kai nr 700.
Tudzież 1. "tu blisko, w pobliżu, niedaleko,
proximo loco, prope, haud p r o c u l Isti magi...
yenerant ąuerentes Xpm dominum de longinquis partibus..., et Iudei, qui comminus, thudzesch, erant, hoc minime fecerunt XV wcd.
S K J Y 266; Qui (sc. Iudaei) regem suum natum
in vicino, tvdzesch, non quesierunt ib.
2. "tam, w tamtym miejscu, z/fo loco, huc :
Warzczye myosso przede dzwyrzmy stanowimy
a tudzyesz (ibi) geczczye ge
Lev 8, 31, s/w.
if>. I Esdr 8, 21.
3. "zaraz, natychmiast, statim : Vczynyszli
dobrze, weszmyesz otplato tudzesz (si bene
egeris, recipies), pakli zle vczynysz, natichmyast
twoy grzech bodze w podwoyu i?Z Gen 4, 7;
Bodz gotow rano, abi wszedł tudzesz (statim)
na *goro Synay BZ Ex 34, 2.
4. "również, także, etiam, ąuoąue : Quod
Climek veniens zarzuczil mo swim mosem
{pro meczem)... y me tudzesz pobrał 1396
TPaw III nr 3906; Kthore {sc. piątki) ssam pan
Christus raczil suszicz, thudzies thes y aposto
łom... przikazal poszczicz ca 1500 SlOcc XII
164.
5. w tłumaczeniu niejednoznacznego tekstu
łacińskiego "teraz zaraz czy tu zaraz, hoc
tempore statim vel hoc loco statim : Kto przeczywy szye tobie? tudzyesz gnyew twoy (ex
tunc ira tua, FI: z tego gnew twoy) Pul 75, 7.
Tuk fo rm y : n. sg. tuk FI i Pul 140, 8, ca
1470 MamLub 24. 178, 1472 Rost nr 975,
etc.; ~ g. sg. tuku FI 80, 15, FI i Pul 62, 6,
1444 R XXIII 305, etc.; tuka FI i Pul 72, 7; ac.sg. tuk FI i Pul 16, 11, BZ Lev 4, 31. 35,
etc.; ~ i. sg. tukiem FI i Pul 147, 3, BZ Lev
8, 25, M W 133a, Pul 80, 15; ~ /. sg. (na)
tuku BZ Lev 8, 26, ca 1470 MamLub 173; ~
g. pl. tuków BZ II Par 7, 7; ~ ac. pl. tuki
BZ II Par 7, 7.
Z n a c z e n ia : 1. "tłuste części zwierzęcego
ciała, tłuszcz zwierzęcy, też oliwa, olej, pingues partes corporis animalis, pingue animalium, etiam olivum, oleum : Iaco tuku
{Pul: *tluku) y tlustosci (adipe et pinguedine)
napelnona bodz dusza moia FI 62, 6; Tłustego
tuku pinguis ... olei 1444 R XXIII 305; Gdisz

z dobitka obyetowal {sc. kapłan) obyeto za
grzech, to gest owczo..., wszytek tuk (adipem)
odeymye, yakosz gest obiczay (odejmować) tuk
skopowi (sicut auferri solet adeps arietis)
BZ Lev 4, 35, sim. ib. 4, 31; Tuku owczego
(adipem ovis)... nye bodzeczye geszcz ib. 1,
23; Tuk marchi (adipem cadaveris) samomarley... bodzyeczye myecz ku potrzebye roslyczney ib. 1, 24, sim. ib. 1, 25; Tuk y ogoon,
y wszystek tuk (adipem... et caudam omnemque
pinguedinem), ktorysz to przykrywa droby...
a dwye lyodwyczy s tukyem (cum adipibus)
gich... odloczil ib. 8, 25; Poloszy {sc. chleb)
tako s wyrzchu na tuku (super adipes) ib.
8, 26; Bo tu obyatowal (sc. Salomon) obyati
a tuki pokoynich (adipes pacificorum), bo ołtarz
myedzani... nye mogl znosycz obyat zszonich
a... tuków (adipes) pokoynich BZ II Par 7, 7;
Othukv {leg. ot tuku) ab adipe (II Reg 1, 22)
ca 1470 MamLub 70; In sagina v tukw, w masie
(Ecclus 38, 27) ib. 173; Tuk adeps (quasi adeps
separatus a carne, sic David a filiis Israel
Ecclus 47, 2) ib. 178, sim. ib. 24; Adipem byel,
tuk (Dan 14, 26) ib. 240; Adipem thuk aut
byel (Jer 7, 18) 1471 MamKal 209; Tuk anxugia
1472 Rost nr 975; Tuk kapyączy s pyeczenyey
cadula XV p. post. PF V 9; Adeps thvk vel
masło ca 1500 Erz 112; Pinguedo thvk, thlvstoscz ib. ; ~ (o przetłuszczonym, niedostępnym
dla uczuć sercu): Neprzyacele mogi duszo
moio so ogarnoli, tuk (adipem) swoy so sgromadzili, vsta gich m(ol)wila pich FI 16, 11,
sim. Pul; Wiszla iest iaco od tuka (ex adipe)
lichota gich FI 12, 1, sim. Pul.
2. tuk żyta, tuk z żyta "najlepsza część ziarna,
optima pars s e m i n i s Karmił ie z tuku szita
(ex adipe frumenti, Pul: tukem z żyta) FI
80, 15; Chwały, Geruszalem, pana,... gensze...
tvkem szyta (addipe frumenti) naszycza czo
FI 147, 3, sim. Pul, M W 133 a.
3. w skażonym przekładzie łacińskiego tekstu
zamiast "bryła ziemi, skiba roli, glaeba : Yako
tuk wyszła so na szemo (sicut crassitudo terrae
erupta est super terram), roszuty *so wsytky
koszcy nasze podluk pekla FI 140, 8, sim. Pul.
Cf. Tłuk
Tuknąć cf. Natuknąć
Tulę (?) "małe zagłębienie terenu, kotlinka,
locus depressus parvus, vallis parva (?): Eundo
per predictam fossam Crusszynye et per montem
ulterius per fossiculam thulye usque ad viam
gosczynyecz 1452 LubPodk 62. ~ Zapewne no
men proprium.
Tulec "pochwa na strzały, kołczan, pharetra :
Quando percussisti Andream... al. sczepalesz
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(leg. zszczepałcś) pheretram al. tulecz ipsius
Iohannis, in qua feretra fuerunt sex sagitte
1466 AGZ XIII 509; Anym czy panczerza...
wszyal... any thulcza 1469 Czrs s. LXXXV;
Szlachczyczom byerza szypy, tulcze a ostayyam
gye w gyeney kosvlcze De morte w. 283.
Tulich bot. 'rdest wężownik, Polygonum bistorta
L.': Tulych combinaria 1460 Rost nr 3476,
sim. ib. nr 3477.
(Tulić) Tolić 'obejmować rękami, przygar
niać ku sobie, bracchiis continere, ad se trahere':
Ad quas Xps conuersus aliquomodo benigne
eas corripiens, tolącz, dixit:... Filie Ierusalem,...
nolite flere super me (Luc 23, 28) ca 1500 GlKazB I 82. ~ Cf. Podtulić się, Przytulić, Stulić,
Utulić, Zatulić, Podtulać się, Przytulać,
Stulać, Zatulać.
Tulnik 'rzemieślnik wyrabiający tuły, to jest
kołczany, opifex, qui pharetras tuły vocatas
conficit' : Jan tulnyg ius habet 1458 Liblur
nr 6410; Johannes thulnik 1476 ib. nr 7664.
Tul fo rm y : n. sg. tuł ca 1420 WokTryd
nr 180, 1450 RpKapKr, XV p. post. PF V 6,
ca 1500 Erz 132; ~ n. a. ac. sg. tuł 1443 Przem
I nr 3227; ~ g. sg. tuła 1500 ZsigBud 47; ~
/. sg. (w) tulę FI i Pul 10, 2, BZ Is 49, 2; ~
ac. pl. tuły 1448 Monlur III 168, BZ I Par 18, 7.
Z n a c z e n ie : 'pochwa na strzały, kołczan,
pharetra: Bo owa grzesznicy *naczognoli so
locziszcze swoie, nagotowali so strzali swoie
w tulę (in pharetra) FI 10, 2, sim. Pul; Tul faretra
ca 1420 WokTryd nr 180, sim. XV p. post.
PF V 6, ca 1500 Erz 112; Pro balista et feretra
al. tul 1443 Przem I nr 3227; Ipsis (sc. suis
rivalibus) debet... quinque faretras thuly 1448
Monlur III 168; Faratra... dicitur repositorium
sagittarum vlg. thul 1450 RpKapKr; Pobrał
Dauid tuli złote (pharetras aureas), ktoresz
myely sludzi Adadezerowi BZ I Par 18, 7;
W tulę (in pharetra) swem skril myo BZ Is
49, 2; A reformatione tuła antiqui domini
principis dedi XII denarios Ungaricales 1500
ZsigBud 47.
Tułacz 'włóczęga, bezdomny, qui vagatur,
errat, nullum domicilium habet': Tułaczem
a sbyegem bodzesz (vagus et profugus eris)
po wszitky czasy żywota twego BZ Gen 4, 12,
sim. ib. 4, 14.
Tułać się fo rm y : praes. 3. sg. tuła XV in.
GIKazB II 86, BZ Jer 14, 9; - inf. tułać 1448
R XXIV 353; ~ praet. 3. pl. m. tułali ca 1470
MamLub 296; ~ condit. 3. sg. m. tułałby XV
med. R XXII 320.
Z n a czen ie: 'chodzić bez celu, błąkać się,
wałęsać się, \agari, errare': Qui enim timct,

castra querit et non nimium spaciatur, id est
tuła so per plateas XV in. GIKazB II 86; Tułacz
sze po podworzv 1448 R XXIV353; Si...in
nocte circa nos circumiret (sc. custos dei angelus), tulałbi syą, custodiendo et non dormiendo
XV med. R XXII 320; <Bę)doci gesz iako
mosz, gen syo tuła (velut yir vagus) BZ Jer
14, 9; Circuerunt kolyly, tułały szą (lapidati sunt, sc. fideles,... in occisione gladii
mortui sunt, circuierunt... egentes,... in solitudinibus errantes Hebr 11, 37) ca 1470 Mam
Lub 296.
Tułanie 1. 'błąkanie się, wałęsanie się, actus
vagandi, errandi': Tulanye yagacio XV med.
Zab 517.
2. 'wygnanie, tułaczka na obczyźnie, exsilium,
peregrinatio': W tulanyy in peregrinacione
(melior est yictus pauperis sub tegmine asserum,
quam epulae splendidae in pcregre sine domicilo
Ecclus 29, 29) ca 1470 MamLub 169.
Tułmacz cf. Tłumacz
Tułowy 'będący częścią tulu, to jest koł
czanu, qui pharetrae tuł vocatae pars est':
A reformatione przaczki cinguli thulowey a toto
dedi XVI denarios Ungaricales 1500 ZsigBud
34.
Tułów 'korpus, ciało ludzkie bez głowy i koń
czyn, truncus corporis humani' : Trunci, gl.
robora, corpora tulowye, nobiles cadauerum
cladio (pro gladio) prostrati XV med. GIWinc
147.
Tum 'kościół (katedralny a. parafialny), aedes
sacra, ecclesia (cathedralis vel parochialis)':
Pothem gy kakląl (pro zaklął) proboscz sz
thymy albo sz kosczyola (ipsum noster praepositus excommunicayit) OrtOssol 36, 1, sim.
OrtMac 38.
Tuinlar 'machina oblęźnicza do rozbijania
murów, machinamentum muris quatiendis destinatum: Dixit, quod habcbant antę eam (sc.
ciyitatem)... instrumentum, dictum tumlar, ad
destruendum muros civitatis 1399 Lit es I 270.
Tumowy cf. Tymowy
Tuncharz cf. Tynkarz
Tuncherz c f Tynkarz
Tunchować cf. Tynkować
Tur fo rm y : n. sg. tur (1298) KodMazL 34,
(1350) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 166, (1359)
XV KodWP III 133, etc.; ~ g. sg. tura (1425)
DokMp V 286; - i. sg. turem 1428 AKH XI
434; ~ n. pl. turowie XV ex. YergGeorg 79,
Rozm 84; - ac. pl. tury 1423 AKH XI 421.
Z naczenie: zool. 'tur, Bos primigenius
Bojan.' : Thur poinilio 1472 Rost nr 1826, sim.
1437 Wisi nr 228 s. 88; ~ Donamusque prefato
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militj... yenacionem liberam singularum ferarum
excepto pomilione, qui dicitur tur, quem volumus
spectare nostrum ad ducatum (1298) KodMazL
34; Cum iure yenationis excepto bubulco,
qui Polonice tur appellatur (1350) XVI p. pr.
Matr IV 3 nr 166, sim. (1430) XVI p . pr. ib.
nr 654; Venaciones... habebunt... excepta...
bubali vlg. tur yenacione (1359) XV KodWP
III 133; Thur bubalus ca 1420 WokTryd nr 87,
sim. XV p. pr. PF V 28; Ducentibus in duobus
curribus duo animalia vlg. thuri 1423 AKH
XI 421; Licebit eciam prefato Nicolao...
omnes feras... preter buballum al. thura infra
limites dietę ville... fugare (1425) DokMp
V 286; Cum centhauro s turem 1428 AKH XI
434; Cum... yenacionibus omnium ferarum...,
centauris seu bubulis vlg. thur dumtaxat
exceptis (1451) IurMas I 175; ~ o niektórych
dużych zwierzętach egzotycznych: Ad {pro at)
rabide tigres, turowye, absunt XV ex. VergGeorg 79; Thur onocentaurus ca 1500 Erz
112; Zbyezely szye zyyrząta kv Yesvszovy,
loszoyye, lwoyye, *nyedzvydzyoyye, ząbroyye,
lanye, yelenye, turoyye, slonyoyye (elephantes,
onocentauri) Rozm 84.
Turbit, Torbit *bulwy korzeniowe wilca turbitowego, używane jako lek przeczyszczający,
radix Ipomoeae turpethi R. Br. stomacho purgando
usurpatus9: Turbyth tr[...]s ca 1465 Rost nr
4096; Torbith 1475 ib. nr 2921.
Turcy (?) p i.' T : A labore cultorum agrorum
al. thurzczy et pro strepis, pro necessariis
duas marcas et sex grossos (1476) M M Ae
II 274. ~ Może chodzi o jeńców tureckich,
zatrudnionych przy uprawie ról królewskich.
Turecki, Turecski fo rm y : n. sg. m. turecki
1498 GórsJazRp 279, 1500 ListTat 175; g. sg. m. tureckiego 1500 ListTat 174; ~ ac.
sg. neutr. tureckie 1500 ZsigBud 138; — ac.
pl. tureeskie 1491 AGZ XIX 386; neutr.
turecka 1500 ZsigBud 33.
Z n aczenia: 1. *pochodzący z Turcji lub zro
biony na wzór, na modlę pochodzącego z Turcji,
Tur deus : Quia tu... recepisti quatuor lodices
dictas tureczskye 1491 AGZ XIX 386; Serifabro, qui serit thureczka *wadzyla ad frenum
1500 ZsigBud 33; Dedi ad deaurandum tertium
frenum tureczkie, quod datum a woyewoda
Moldauiensi ib. 138; ~ Albus equs tureczky
1498 GórsJazRp 279.
2. 'związany z Turcją, ad Turciam pertinens9:
Yezdzil brath moy Yamhyrczi soltan..., przes
kthoregom ya wskazał poselsthwo do czessarza
thyreczkyego 1500 ListTat 174; Thedy czesarz
tyreczky wskazał kv mnye ib. 175.

Turecski cf. Turecki
Turkus 'kamień szlachetny niebieski lub niebieskozielony, kalait, lapis pretiosus coloris
caerulei ad viridem accidentis9: Lapides, qui
thurkus nunccupantur 1439 AGZ XI 149, sim.
1442 ib. 191; Turkus turcus 1472 Rost nr 1849;
Altarista... dedit pro ecclesia... ynum humerale
cum tribus ymaginibus, yidelicet... Floriani,
habens lapidem turcus in pecto re 1476 SprKHS
IV 75; Quia ipsa... recepisset duo monilia puri
auri... cum lapidibus preciosis, yidelicet dyamentis et turcis ylg. turkussy 1491 AGZ XIX
386.
Turodzic *mieszkaniec tej krainy, o której jest
mowa, krajowiec, incola eius terrae, de qua
sermo est, indigena9: Ktori bi yadl kwaszoni
(sc. chleb), zgynye dusza gego zboru (leg.
z zboru) izrahelskiego tako z przychodnyow
yako turodzyczow w szemy (tam de indigenis
terrae) BZ Ex 12, 19; Wszitko geden zakon
bodzye turodzyczowy (indigenae) yako y przebiwayoczemu u wasz po goszczynye ib. 12,
49; Thurodzicz indigena (occiderunt autem eos
viri Geth indigenae I Par 7, 21) 1471 MamKal
91.
Turza zool. 'samica tura, tu o bawolicy, Bos
primigenius Bojan, femina, hoc loco de bove
bubalo femina dicitur : O tern, yako lanye
y tvrze (bubalae) dayaly szye doycz chczyącz
dacz pokarm Iesycristovy Rozm 84, sim. ib.
Turznik 'strzała czy oszczep używany przy
polowaniu na tura, sagitta vel iaculum bod
primogenio venando destinata (?): Pro iaculo
twrzniki Jurkowi fabro dedimus VI grossos
1466 RTNŚl III 336.
Turzowy c f Trawa
Turzy 'związany z turem, będący częścią
tura, ad boyem primogenium pertinens, qui
pars huius animalis est9: Pro paracione pellis
seu cutis dietę thur[c]za *scura 1393 MMAe
XV 163; Pro cerdinacione cuttis dicta thurza
1394 ib. 182; Pro paracione cuttis turze 1395 ib.
215; ~ w opisie herbu: Qui pro signo ferunt
cornu vnum thurzi {MMAe XVI nr 382, DokMp
II 99: thur[c]zy, AKPr VIIIa 143: *thurzen)
et alium ceruinum in clippeo et proclamacio
Rogalya 1428 AKPr VIIIa 171, sim. (1428)
1441 KodWP V 469, 1400 StPPP VIII nr 10609.
~ Cf. Trawa.
Tusz 'miara ilości zawierającej 12 sztuk,
numerus duodenarius9: Unum tuss cirotecarum
dzanych 1431 StPPP II nr 2364.
Tuta 1. wskazuje miejsce dziania się a. poło
żenia czegoś 'w tym miejscu (określonym lub
domyślnym), tu, tutaj, hoc loco, hic : Tedy
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vocz swothy Gan gestcy mv on tako byl odpouedzal, ysze thy... ne mosesz tutha (sc. w raju)
bicz se mno, alle thy drzewe masz vmrzecz,
yszecz tutha sądny clouek vmrzecz ne mosze
Gn 184a; Pamothay, gozpodnye, zlug... y wsech
tuta stoyoczych (Msza VI. VII. XIV: tu około
stoyaczych) et omnium circumstancium ca
1431 Msza XII s. 212; Gęstły ktho ma [ktho]
lepsze prawo k thym dzeczom nyszly zoną
moya..., ten stoyacz thuta (stet hic) a ykasz,
ysz masz lepszye prawo OrtOssol 42, 3; Jakosz
mnye s prawa naleszyono, tako ya tuthą gayą
sząd ib. 86, 4, sim. Ort Mac 117; Any ya tych
lysthow nossyl, alem po nye poszlal a stoyą
thutha (sto hic, Ort Mac 137: thv) yako czysty
czlowyek OrtOssol 100, 3; Thy yesz... me
mylę zbawyenye na oltharzv tuta nynye y thv
sza z nyeba angyelskye moczy Naw 81; Thv
yest ona vybrana panna, thwa mathka myła,
az tuta sthraschno stacz Naw 82; Tedy rzeki
(sc. Jesus) k svem zvolyenykom: Poszyeczczye
thuta (sedete hic Mat 26, 36), a yacz odeydą
maluczko Rozm 591, sim. ib. 93. 274. 608;
~ z uściśleniem lokalizacji: By (pro my) nasze
obesczye mvszymy w gynych zemyach szvkacz
a drugye tesz tvtą w myescze (ąuidam et iuxta
civitatis) OrtOssol 60, 3, sim. OrtMac 78.
83; Dayze..., abych thako thutha na zyemy
przyyala a po mogym zyyoczye gyego ogladala
bogoszlawyone czyalo Naw 133; Aza to nye
yest syn Iozephow... a syostry yego sza v nass
thuta (sorores eius nonne omnes apud nos
sunt Mat 13, 56)? Rozm 251; — o miejscu
w utworze pisanym: Tutha mouy (sc. św. Łukasz),
iscy v thego tho króla Heroda bylczy gestii
geden kapłan Gn 11 a, sim. ib. 14 a. 171 b,
etc.; Tutha vypiszuge (sc. św. Łukasz) ymona
krolefska Gn 11 a, sim. ib. 11 b ; Tercio uidcre
possumus, trzececz tuta mamy rosumecz,
ąuomodo nomen Christi portauit Gn gl. 42a;
Item nota, tescy tuta, quod de hac Stella...
varie sunt opiniones ib. 61 a, sim. ib. 70a.
101 a; To tesz prawo... gest yvsz yiszszey
oprawyono w capitule: Preterea..., a przetho
yvsz stogy tuta proszne Sul 70; Kaszdi ss nych
(sc. wszech świętych) tako bidlil, yako tuta
wilozil pan Ihus Xpus XV med. R XXII 233,
sim. ib. 234; A tocz tuta stogi w texczye:
Blogoslawyeny ib. 238; Secundum Wilhelmum
in libro Virtutum, capitulo De iusticia, XII
sunt impedimenta oracionis powyada nam
tuta dwanasczye przekaz modlytwy XV p. post.
GIDom 57; Tuta nygd nye mnymay (hic non
credat aliąuis), aby Iozeph z Marya nyesly
szamy po drodze dzyeczya Rozm 81; Bychmy

tym lacznye yyerzyly v Yesucrysta, tuta ych
(sc. cud) nyeczo popysano (hic pauca recitantur) ib. 162.
2. w zdaniu złożonym jest zapowiednikiem
zdania miejscowego: tuta... gdzie: lako mne
Falantha thuta (w)zol, kidcze (leg. gdzie)
yel ubi mi othpusczil 1424 KsMaz II nr 166,
sim. ib.
Tuzin *miara ilości zawierająca 12 sztuk,
numerus duodenarius’: Terminum habent... pro
eo, quia sibi recepit uiolenter in uia publica...
panni duo stamina, panni Angliensis et duas
tussinas al. tussiny de caligis 1447 StPPP VII
377; ~ z fleksją łacińską: Receperunt sibi
yiolenter... decem tussinas caligarum 1443
StPPP II nr 3159, sim. 1472 AGZ VI 159.
Tuż wyraz podkreślający bezpośrednie na
stępstwo czasowe 'zaraz, natychmiast, statim : Bo
myły Krystus dokonayschy *vylykonoczy sta
rego zakony..., tvsch potem ostayyl (pro
vstavyl) novy testamenth albo zakon Rozm
540. - Cf. Taż.
Tużarka (?) 'korzeń pokrzywy zwyczajnej,
radix Urticae dioicae L2: Thuszarka capillis
yeneris ca 1465 Rost nr 3836; Tuzarka capilli
yeneris 1472 ib. nr 764.
Tużebnik bot. 'wiązówka bulwkowa, Spiraea
filipendula L2: Tużebnik filipendula 1472 Rost
nr 682, sim. 1478 ib. nr 2230; T[r]uzebnik
filipendula 1481 ib. nr 4989; Ffilipendula
tuzebnyk uel trzewnyk XV ex. GILek 38. ~
Bohemizm.
Tużenieftęsknota, desiderium : (Żało)scz wyelka y bolesz(ć) mam w szwogyem szerczy
nynye, a tho *pre mogyc [...] po thobye wyelkye
tuszenye y nyewymown[y]e myszlyenye 1447—62
Zab 544. ~ Możliwa też lekcja tążenie.
Tużyć 'smucić się, tristem esse, dolore affici,
moleste, acerbe ferre : Tedy ostawssy ona
y rosmyslyla szye po myłem Iesuszye, począla
tyzycz y *teszscnyczą myecz Rozm 302. ~
Możliwa też lekcja tążyć.
Twardo 1. 'mocno, silnie, firmiter, valide':
Szam szobye lysth napyszal i szczisznal gy
thwardo w rącze Aleksy w. 189; Kyedy y (leg.
ji, sc. Jesusa) ymyeczye, zyyazczye y bardzo
tvardo za schyye Rozm 616, sim. ib. 646. 652,
etc.; Bo tako tvardo zvyązan, yze ze wśchech
pasnokczyow yego rzuczala szye krew ib.
688, sim. ib.; ~ Gdybych szyą w szemy choval
albo twardo szamvroval, zalybych wszethl
thwey moczy? De morte w. 352.
2. 'pilnie, wytrwale, stanowczo, nieustępliwie,
diligenter, obstinate, constanter, pertinaciteP:
Svothy Vawrzynecz... thy tho dary gest on
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thuardo choual a prestocz sz0 gest on do krolefstwa nebeszkego byl dostał Gn 172a; Ta
yest wyara krzyesczanska, yosz alysz wszelky
werne y twardo (firmiter) werzycz *bodze,
zbawon bycz ne może FI Ath 40, sim. Pul; 5
Vmislylysmi... vstawyayancz, abi... sąndze...
powinni bili... tha gysta... vstawyenya szczisznenye a thwardo (districte et firmiter, Dział
6: pylnye) chowacz Sul 6; Powyedzyely (pro
poczwyerdzyly) to zawyasząnye myedzy szobą... 10
pyszmem... a tho tako stało myedzy nymy
twardo y vstawyczno wyele lath (istud sic
inter ipsos stetit plures annos) OrtOssol 48, 3,
sim. OrtMac 59.
3.
'surowo, bezwzględnie, severe, dure, aspere :15
Przetocz my szye vydzy podobno..., yzbychmy
ludv zapovyedzyely a velmy tvardo zakazały
pod zakonnem posluschenstvem, aby za nym
nye chodzyly Rozm 586; Dzyerzyczye y (leg.
ji, sc. Jesusa) tvardo a vyedzczye y tvardo 20
(tenete eum et ducite caute Marc 14, 44) ib.
654, sim. ib. 648; Gdyż y (leg. ji, sc. Jesusa)
tako tvardo y tako nyelaskavye yąly, tedy
to vydzącz zvolyenyczy opusczyly y ib. 654.
Twardoć 'dokument stwierdzający czyjeś upraw 25
nienia, przywilej, litterae, ąuibus iura cuiusdam
confirmantur, privilegium : Jacosmi bili pos[i]li...
do wyotha..., izbi pokazał twardocz staro<ś)czino na yego czansczi Negolewa 1401 Pozn
30
nr 507.
Twardość, Twierdość fo r m y n. sg. twardość
FI i Pul 24, 15. 70, 4, 1444 R XXIII 303, etc.;
twierdość 1471 MamKal 295; ~ g. sg. twardości
XV in. GIKazB II 89, Sul 110, BZ Lev 26, 19,
etc.; ~ ac. sg. twardość Gn gl. 161 b, FI i Pul 35
104, 16, 1418 TPaw VII nr 129, etc.; ~ /. sg.
(w) twardości 1456 ZabUPozn 106; ~ ac. pl.
twardości Sul 94. 110, 1484 Reg 707, etc.; ~
i. pl. twardościami XV med. RRp XXIII 280.
Z n a c z e n ia : 1. 'cecha przedmiotów twardych, 40
nie miękkość, duritia: Twardoscz ylzilabi są
(GIJag 82: gyodrzoscz sgipczeye) rigor lentescat
(flecte ramos, arbor alta, tensa laxa viscera
et rigor lentescat..., ut superni membra regis
miti tendas stipite) 1444 R XXIII 304; ~ Zy- 45
dovye, yedno gy vzryą tako zbytego, tako
vmączonego, kromya aczby były kamyenyem
tvardosczy, toz by szye nad nym ssmylovaly
Rozm 835.
2. 'bezwzględność, nieustępliwość, surowość, 50
crudelitas, duritia, severitas9: Potro pycho twar
dości wasey (superbiam duritiae vestrae, Kalużn
287: pychy twardoscz) BZ Lev 26, 19; Mutatus
es michi in crudelem, w okruthnego, et in
duricia, a w twardosczy, manus tue [...] (in 55
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duritia manus tuae adversaris mihi Job 30,
21) 1456 ZabUPozn 106; O gloriosa domina,...
commove duritie, tvardoscy, cordis nostri!
ca 1500 GIKazB I 58; O zakamyaly v tvey
zlosczy, czemv ykuschenym drogyego czyala
y krvye tvoya tyardoscz nye zmyeknye ?
Rozm 544; Vszytką szylą *poruzyl szye myły
Iesus na tyardoscz zydoyską bardzo górską,
yze y (leg. ji 'go’) tako nyemylosczyyye a tako
trudno mączyly ib. 661; ~ Thwardosczy(ą) nesgodnosczy firmamento discordie ca 1428 PF
I 492.
3. 'moc, siła, podpora, potcntia, vis, fundamentum : Twardoscz (firmamentum) iest gospodzin tim, is to se iego boio FI 24, 15, sim. Pul;
Bo twardoscz (firmamentum) moia y ytoka
moia ies ti FI 70, 4, sim. Pul; Twardoscz robur
(haec nos seąui dona deus exempla parsimoniae,
tu robur auge mecum dans spirituale gaudium)
1444 R XXIII 303; Fides est substancia zakład,
fundamentum twyerdoscz (est autem fides
sperandarum substantia rerum Hebr 11, 1)
1471 MamKal 295; Na górze (supra montem
catholicae fidei), tho yesth na fundamenczie
yyssokyem yesth położona... (t)hwardosczy
(leg. twardość) vyary krzesczyanyskyei (solidum
Christianaereligionis... fundamentum) 1484 Reg
704; ~ Wezwał yest glod na szemyo a wszytko
twardoscz chleba (firmamentum panis) starł
FI 104, 16, sim. Pul; ~ Ymyecze twardoscz
y gednoscz (yinculum, Msza VI: twardoscz,
XIV: *twardosz, X: slanczene) [w] pokoyy
y lasky 1424 Msza III s. 64, sim. XII.
4. 'przykrość, niedogodność, molestia, incomm o d i t a s Czwarte gest twardoscz pokuti za
grzechi strogenye XV med. R XXII 241; Thedy
mynisthroyye... mayą onego wsthąpyyączego
sthadlo... yypytaczi..., povyedayącz yemu thrudnosczy y thwardosczy, y czyązkosczy thego
tho braczthwa (fraternitatis eiusdem onera)
1484 Reg 707; Cristus autem ąuatuor magnas
duricias, cyaszkosczy, tvardoszcy, ostendit sibi
(sc. mulieri) ca 1500 GIKazB I 30; Tercia duricia,
cyaszkoscz, tyardoscz, fuit ei in hoc, quod
ipsam canem appellavit ib.
5. 'suchy ląd, ziemia, continens, terra : Twar
dosczy solum (ut unda flammas temperet,
terrae solum ne dissipent) 1444 R XXIII 308.
6. 'ważność, moc prawna, vis, auctoritas legis’:
Melius est esse duos simul quam unum, siye,
propter yerbi auctoritatem twardosczi, Deuteronomii XIX: In ore duorum yel trium stat
omne verbum XV in. GIKazB II 89; Non solum
predicauit (sc. sanctus Iohannes), sed eciam
quod predicauit, scripsit, ut haberent perpetuam
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firmitatem, proprie twardoscz XV med. PF V
73; ~ Wykładamy... przerzeczone nyestanye
(pro przedanye) wyekvystą thwardoscz ymyecz
(perpetuam habere firmitatem) Sul 37; Twar
doscz tych statvth. (A ) gdysz... statuta nye... 5
mayą bycz przypysany rzeczam mynalym...,
przeto chczemi, aby nasze vkladi y statuta...
wszytczi ziemyanye przyiąli Dział 6, sim. ib.
50; ~ list, zapis twardości 'pisemny dowód
stwierdzający czyjeś uprawnienia, przywilej, lit- 10
terae, ąuibus iura cuiusdam confirmantur, privilegium : Dominus marsalcus tenetur nobis
sexaginta sexagenas..., sed *litteram super
eandem firmitatem al. tlwardoszcz sunt per
voraginem ignis consumpte 1428 SprTNW 15
VIII 2, 45; Gdi taky lysti albo zapyssow twardosczy myalbi ktorekoli pełne twardosczy
albo dostoyne vyari (litteras et inscriptionum
firmamenta... quaecumque authentica), tegdi
o przerzeczoney dawnosczy nye ma bycz... 20
domnymanyee Sul 110.
7. 'pisemny dowód, dokument stwierdzający
czyjeś uprawnienia, przywilej, lit terae, ąuibus
iura cuiusdam confirmantur, prmlegium : Pan
S(łoński) [y] odbił gest o to oczcza waschego 25
y na tho ma wascha sandowa twardoscz 1418
TPaw VII nr 129; Gdi nyekterzi zyemyenye
0 swoye sboze albo dzedzyni targ... vczinyą
a twardosczy na tho... vesmą Sul 94; Firmitas
seu twardoscz 1456 SprTNW VIII 2, 27; Domine 30
scriptor, quere vltra, si adhuc idem patruus
meus habet adhuc aliquam roboracionem al.
tward[z]oscz 1477 StPPP IX nr 876; ~ prze
nośnie: Insuper dedisti ei (sc. sanctae Elisabeth)
priuilegium, twardoscz, quando ei anulum 35
tradidisti Gn gl. 161 b.
8. niejasne: Tu (sc. piscator), qui maris
incola in periculosis versaris in fluctibus et
perniciei castris, g l munimentis twardosczamy,
vbique *obsessem in ligno perfragili circum- 40
daris XV med. RRp XXIII 280.
Twardy f o r m y : n. sg. m. twardy Gn gl.
41 a, XV in. GIKazB II 105, 1437 Wisi nr 228
s. 85, eter, f. twarda XV med. R XXII 241.
242, XV med. R XXIV 362, etc.; neutr. twardo 45
ca 1428 PF I 491, ca 1470 MamLub 29; ~ g. sg.
m. twardego BZ II Par 6, 39; /. twardej BZ
Ex 34, 9; neutr. twardego XV in. R XXIV 76;
~ ac. sg. f twardą 1413—4 Msza I s. 261, sim.
IV. V. VIII, XV med. GIWroc 49 r, Ort Mac 50
129; neutr. twarde Naw 120, ca 1500 GIKazB
1 42, Rozm 626; ~ /. sg. m. (w) twardem BZ
15,
17; /. twardej OrtOssol 94, 1; ~ n. pl.
twarde XV med. SKJ V 260; m. twardzi XV
ex. GIGn 54; twarde BZ Deut 28, 52; neutr. 55
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twarda ca 1428 PF I 490; twarde XV
p. post. PF III 291; ~ g. pl. f. twardych
FI 16, 5, OrtMac 112, OrtOssol 83,
3; ~ ac. pl. f. twarde OrtMac 112, OrtOssol
83, 2, 1466 R XXII 16; neutr. twarda FI 59, 3,
BZ II Par 8, 4; ~ i. pl. m. twardymi ca 1470
MamLub 60, Rozm 652; f. twardymi XV
p. post. PF III 290, Rozm 587.
Comparat. n. sg. m. twardszy Rozm 626;
/. twardsza Gn gl. 70b.
Superlat. n. sg. f. natwardsza Pul 60 arg.; ~
g. sg. m. natwardszego FI i Pul Moys 20; naj
twardszego Pul Deut 19.
Z n a c z e n ia : 1. 'niemiękki, nie uginający się
pod naciskiem, durus’ : Twardi adamantinus
1437 Wislnr22S s. 85; Limaloqui (sc. incipit):...
In tenuem ferrum forti molo dente farinam
et cadit a tritu dura, thwarda, farina mco 1466
R XXII 16; Foranda foro, gl. dura perforo
thwarde rzeczy yyerczą ib.; Postawyl gy (sc.
Izraela) nad wyssoko zyemyo..., aby ssał...
olycy z krzemyenya naytwardszego (de saxo
durissimo Deut 32, 13) Pul Deut 19; Tria sunt
in petra, est enim frigida, zymna, dura, twarda,
et infructuosa XV p. post. R XXV 179; Chrobaczek drzevny, kyedy szye yego thykayą,
barzo szye myekky vydzy, alye kyedy on
thyka, barzo tvardą (leg. twarde) drzewo
przeyyerczy Rozm 626; Ya tobye movye,
yzesz ty Pyotr, yakoby rzeki: tvarda skala
(Mat 16, 18) ib. 363; ~ (o ziemi vr przeciw
stawieniu do biota, de terra, cui lutum opponitur):
Takyego czlowyeka, czo szye szam szgybyl,
tego nye maya pogrzescz w zemy tawrdey (pro
twardey, in nullo arido sepellire deberent,
OrtMac 129: w szyemya thwardą), ale mayą
gy zarzvczicz w blotho OrtOssol 94, 1; ~ (o jaj
ku) 'ugotowany na twardo, (ovum) coctuni :
Ova tremencia, viua, rubencia ovaque dura,
nye barzo twarde yyeczą (pro yeyczą), cum
similibus puto sunt naturę yalitura XV p. post.
PF III 291; ~ w niedokładnym przekładzie
tekstu łacińskiego'. Twardich (war. lub.: bez
ostrzenyą aut nye ostrzone) ebetatum (si
retusum fuerit ferrum et hoc non ut prius,
sed hebetatum fuerit, multo labore exacuetur
Eccles 10, 10) 1471 MamKal 144.
2. 'nieugięty, niepodatny na wpływy, ąui
animo moveri non po test, ąuia ad suum arbitrium
semper agit9: Yscy mogą misi tyartsa gest
nisly opoka mens mea supra petram sollidata
est Gn gl. 70 b; Ego dico tibi, quia tu es Petrus
twardego wysnana (Mat 16, 18) XV in. R
XXIV 76; ~ Secundo rudes, tyardzy, prosczy,
ad intelligendum erant XV ex. GIGn 54; ~
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sierce twarde 'serce nie poddające się skrusze,
cor, quod paenitentia frangi non potest': Thy,
myły panye..., pogrąży moye thwarde sercze
wekrwy thwego sercza Naw 120; Damihi, domine, ut induratum cor meum, tvarde, zakamyale
syercze, comoveat tua divina gratia ca 1500
GIKazB I 42; ^ lud twardej szyje 'lud uparty,
krnąbrny, trudny do kierowania, populus pertinax, contumax, qui vix regi potest': Proszyo,
abi szedł s namy, bocz lud twardey sszyge
gest (populus enim durae cervicis est) BZ Ex
34, 9.
3. 'mocny, silny, solidny, firmus, solidus':
Paulus fuit vas decorum,... vas solidum, yscy
sv0ty P<aweł) bil gest S0<d>... tvardy... Fuit
vas solidum, bil gest tako tvardy,... quod
nullo lapide tribulacionis... potuit frangi Gn
gl. 41 a; Wwedzesz ge y wsczepysz na górze...
natwardszego przebytka twogego (firmissimo
habitaculo tuo Ex 15, 17, BZ: w wyelmy twardem przebitcze twem) FI Moys 20, sim. Pul;
Skazoni bodo mvri twe twarde (muri tui firmi)
i viszoke BZ Deut 28, 52; Ty vsliszi<s)ch
z nyebyos, s przebitka twego twardego (de
firmo habitaculo tuo) modlytwi gich BZ II
Par 6, 39; Nye twardo było non erat solidum
(altare non erat solidum, sed cavum Ex 38, 7)
ca 1470 MamLub 29; Twardimy powroszy
nerviceis funibus (si septem nerviceis funibus...
ligatus fuero Jud 16, 7) ib 60; Potayemnye
yąvschy y skuymysch y (leg. ji, sc. Jesusa)
tvardymy przekoyamy Rozm 587; Nyektorzy
droga schya yego tvardymy *povrozym yyązącz
ib. 652; ~ ' warowny, obronny, munitus, tutus,
ad defendendum aptus : Thwarda myastha municiones ca 1428 PF I 490; Myasta twarda (civitates munitissimas) ydzalal (sc. Salomon) BZ
II Par 8, 4; Ten ps<(alm> powyada, yze Xpus
iest wyeza natwardsza przeczyw nyeprzyaczelom Pul 60 arg.
4. *przykry, niewygodny, trudny do zniesie
nia, molestus, incommodus, qui vix ferri potest’:
la iesm strzegł dróg twardich (vias duras,
Pul: trudnych) FI 16, 5; Twarda pokuta ale
rozumna gest yako na wrzot... twarda *o ostra
mascz XV med. R XXII 241—2; O, quam arta,
*dwarda a przycra, via..., que ducit ad vitam
(Mat 7,14) XV med. R XXIV 362; Non sum in
domo propria sed aliena..., hic non sunt nisi
viles panni, stricti et breues, et duri krothkye
a wyelmy twarde XV med. S K J Y 260; Libertas
sine servitute, nyewoley. O, quam dura, twardet
(leg. twarde et) grayis est! XV p. post. GIDom
71; Durum (pro duris?) propositis, *szzadzanymy, tlwardymy rzeczamy, via sit responsio

mollis XV p. post. PF III 290; ~ Mowy thu
Xpus dwye slowye twardzinę) nam grzeschnim
XV med. R XXII 247; *Przeklyoti gich wzgardzenye, bo gest ystawne, a gnyew gich, bo gest
twardi (indignatio eorum, quia dura) BZ Gen
49, 7; ~ De omnibus ab homine districtam,
twardo, exiget racionem XV med. GIWroc 49 r ; ~
Pokazał ies ludu twoiemu twarda (ostendisti...
dura, Pul: przykroszczy), napogil ies nas winem
scruszena FI 59, 3; ~ ' wymagający wysiłku
myślowego, zawiły, skomplikowany, niejasny,
non apertus ad intelligendum, obscurus, minus
clarus’: Mozely opyekaldnyk opyekanye opvsczycz dla takyego nagabanyą, albo trudne a twar
de rzeczy przewlecz OrtOssol 83, 2, sim. OrtMac
112; Przeto, ysz nye może... twardych y trud
nych rzeczy oprawycz OrtOssol 83, 3, sim.
OrtMac 112.
5. *wymagający, bezwzględny, nieustępliwy, durus, severus, qui precibus cedere nesciP: Olim
de gracia sua fuit (sc. deus) avarus, twardi,...
sed in Xpo factus est largus XV in. GIKazB II
105; Wnydz, szono Geroboamowa,... iam k tobye
posłań, twardi poseł (durus nuntius) BZ III
Reg 14, 6; Panye, yyem, yzesz tyardy (quia
homo durus es Mat 25, 24), znyes, gdzyesch
nye szyal Rozm 490; Davyd, kyedy byl myedzy
svemy zyolyenyky, nygd yego czyszschy nye
byl, alye v szadzye przeczyy nyeprzyaczyelom
v boyv nykt ostrzschy y tvardtschy ib. 626.
6. ' uznany, zatwierdzony (np. przywilejem),
ratus, confirmatus (e. g. prmlegio)*: Kthorąsz
obyathą <(thy boże)... prze(że)gnaną, przypysaną, twarda (Msza III. VII: obyatowane...
yczwerdzone, VI. XIV: obyathowanyą...
yczwyerdzon[y]e), roszymną, przyemną <y thesz
yczynycz raczy) (quam oblationem... benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem acceptabilemque facere digneris) 1413—4 Msza I
s. 261, sim. IV. V. VIII; Thwardo ratum ca
1428 PF I 491.
Twardzić cf. Otwardzić, Stwardzony, Utwar
dzić, Zatwardzić, Stwardzać, Zatwardzać,
Zatwardzieć
Twarność *coś co upiększa, zdobi, ozdoba,
ornamentum : K twarnosczy (war. kal.: kv
yybornosczi) ad speciam (aurum etiam, quod
habent, ad speciem est Bar 6, 23) ca 1470
MamLub 222. ~ Bohemizm.
Twarożnik erodzaj ciasta z serem, genus
ąuoddam operis pis torii caseum admixtum habentisy: Twarożnik artotira 1472 Rost nr 1524.
Twarożny 'związany z serem, dotyczący sera,
ad caseum pertinens, caseatuś: twarożny ko
łacz 'kołacz z serem na wierzchu, placenta casco
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tecta : Thwarozny kołacz laganum ca 1500
Erz 112.
Twaróg 'świeży ser otrzymywany z podgrza
nego zsiadłego mleka, uformowany kawał ta
kiego sera, lac coagulatum duriusculum, caseus,
pars tałis casei : Twaróg farmadium 1472
itas7 nr 994; Za *tworagi ad prata 6 1/2 grossos
1494 WarschPozn I 374; Helene za *twuarogi ad viam dominis 7 grossos ib. 375.
Twarz fo r m y : n. sg. twarz Gaz 3b, XV z>z. G/KazB I I 101, XV in. R XXV 218, eto. etc. ; - g. sg.
twarzy XV med. SKJ V 255, BZ Gen 6, 7.
24, 47, eto.; ~ d. sg. twarzy i?Z Jer 13, 26,
Ort Mac 69, OrtOssoł 55, 1, itozm 44; ~ ac.
sg. twarz Słota w. 77. 104, XV A?7e</. 5X7 V
276, eto.; ~ z. sg. twarzą G/cto w. 27, 2?Z Gen
9, 3; ~ /. sg. (na) twarzy
Gen 1, 2, XV
p. post. R XXV 266; ~ az. pl. twarzy XV med.
SKJ V 256; - g. pl. twarz XV p. post. R XXV
266; ~ ac. pl. twarzy i?Z II Par 29, 6.
Z n a c z e n ia : 1. 'to co zostało stworzone,
powołane do istnienia, stworzenie, człowiek,
zwierzę, quod creatum, vita donatum est, animal,
homo, bestia : Werzimi, is czo wiszlusza then,...
gego wszą twarzsz slusza XV zaz. R XXV
218; Nade wszo twarzo na zemy, czso żywo
gest (omne, quod movetur et vivit) 2?Z Gen
9, 3; Kyedy bog... myal rada w szwoyem
boszthwye... o *nawroczenye zbawyenya czloyyeczego, o odnowyenyv wschey thwarzy Afaw
52; ~ o wszystkim, co stworzone w niebie, na
ziemi i pod ziemią: Machina puschca albo
twarz (ut trina rerum machina caelestium,
terrestrium et inferorum condita flcctat genu
iam subdita) 1444 i? XXIII 310; - cudna,
niewieska, niewieścia, panieńska, żeńska twarz
kobieta, mulier5: Kalsdacz tesze neuescza thvarsz
ne moszecz bicz ona tako vboga, isze gdiszczy
ona porodzicz ma, tedicz vocz ona... komoro
namuie G az 3 b ; Ye sz mnogo twarzo czudno
a bodze mecz roko brudno Słota w. 27; Riczerz
albo panosza czczy *szensko twarz, tocz
przisluchsza ib. w. 77, szm. zft. w. 104; Nam
deus creando celum et terram fecit hominem
sine viro et femina bess mąszcziny y bess
nyewyeszczey twarzy XV med. SKJ V 255;
Ad complementum diuine faccionis conveniebat, ut eciam crearet hominem de femina,
z szenskyey twarzy, sine viro, et hoc completum est in virgine Maria ib. ; Mulieres, pan(ień)skye abo zenskye twarzy, ad hoc edictum non
tenebantur ib. 256; Mirati sunt (sc. angeli)
videntes feminam, żeńską twarz,... ascendentem
(sc. caelum) in corpore ib. 276; Ysz nyemąsząthne zony, jako szą dzewky y kaszdą nyewyeszką

twarz (OrtMac 34: kaszda nycwyasztha)...,
nycz wyączey pokupu gymayą OrtOssoł 33, 2;
Bo thy nyewyesczkye rzeczy szluszayą gey
blysznym..., szlowye zenszkye twarzy, czo gest
gey błyska (supellectile pertinet eius proximae
cognatae) ib. 55, 1, sim. OrtMac 69; Femina
intulit, żeńska twarz wnoszla, femina fugauit
1456 ZabUPozn 86; In femina na zenszkyey
twarzy, zenszkych twarz XV p. post. R XXV
266; Tako szye Marya sylno pocznyc smączycz
yako nyeyyesczya tvarz Rozm 147; ~ męska
twarz 'mężczyzna, vir: Woythowstwo... tho
spadugye... na maszka t[a]warz (heredant
dumtaxat super masculos, OrtMac 75: na
maszką rąką), bo zenszka twarz nye mozc
sandza bycz OrtOssoł 58, 4; ~ plażąca twarz
'stworzenia pełzające, reptilia : Wzglodny, czlowyecze, na szwyat a na czlowycka, gcgoszesm
stworzył, asz do szwycrzot ot plaszocey twarzy
(a reptili), asz do nyebyeskich ptaków BZ
Gen 6, 7; ~ rodząca twarz (o płodach ziemi):
W kapanyu yego wycszyelycz szye będzye twarz
rodzącza (in stillicidis eius laetabitur gcrminans)
Pul 64, 11.
2. forma, kształt, postać, forma, figura,
species : Y rzecze nyewyasta ku Saulowy:
Bogym (deos) wydzala gydocze s zemye.
Tcdi Saul rzecze: laka twarz gego (ąualis est
forma eius)? BZ I Reg 28, 14; Twarz forma
(locutus est dominus ad yos..., yocem yerborum
eius audistis et formam penitus non yidistis
Deut 4, 12) ca 1470 MamLub 47; Effigie twarzy
aut liczą (duobus ex his ambulantibus ostensus
est, sc. Iesus, in alia effigie Marc 16, 12) ib.
270; Egregia forma yyborna thwarz vel
oblycze ca 1500 Erz 113; Thwarz forma ca
1500 PF IV 748; Wyesze (leg. wiesz, iże) yest
ten, ktoregosz k mcy tvarzy podobnem yczynyl,
zastarzal szye v grzesche Rozm 44.
3. 'oblicze, facies : Twarz eorum nigrior
carbonibus (denigrata est super carbones facies
eorum Thren 4, 8) XV in. GIKazB II 101, sim.
BZ Nah 2, 10; Tulit ergo Moyses uirgam, que
erat in conspectu, przedwąrzu ('przed twarzą’)
domini (Num 20, 9) XV p. pr. SKJ I 311; Ya
gesm gey zawyeszyl naysznycze na okrassenye
gey twarzi (ad ornandam faciem) BZ Gen 24,
47, sim. ib. 29, 17; Iacob rzeki:... Bocz gesm
wydzal twarz (faciem) two yako boszoo ib.
33, 10, sim. ib. Judith 10, 20, ca 1470 MamLub
87; Bo zgrzeszily oczczowye naszi..., odwrocyly
twarzi (averterunt facies suas) ot stanu pana
boga naszego BZ II Par 29, 6; Obnasz(yłem
biodra) twa przeczywo twarzi twey (contra
faciem tuam) BZ Jer 13, 26; ~ 'odbicie twarzy,
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portret, imago faciei : Veronica, pany szwyatha, ...thwarz Cristoyą myecz sządala ca 1500
Pieśni Wład 177; ~ przenośnie: Alye szemya
bila... proszna a czmi bili na twarzy przepaszczy (super faciem abyssi) BZ Gen 1, 2.
4. 'osoba, persona’: Przecziwko szadim glowam powstany a poczczi twarz starego (personam senis) J5Z Lev 19, 32.
5. w mylnym rozumieniu tekstu czeskiego
pro twierdza: Twe plemyo opwyte twarzy
(Stary Testament Cardy: obsiede twrze) y grodi
twich nyeprzyaczyelow *bodzesz myecz (possidebit semen tuum portas inimicorum suorum)
BZ Gen 22, 17.
Twarzec 'ten który powołuje do istnienia,
stwórca, qui creat, auctor, opifex : Pirzwa kasn
thwarcza (Dek III 1—6. 10. 11. 14, etc. etc.:
twórcza, III 13: szth(w)orzyczyelya, III 17:
pana) naszego: Ni masz ymecz boga gyenego
Dek III 27.
Twarzyć 1. *powoływać do istnienia, do życia,
dawać czemuś początek, creare, vita donare,
originem alicuius rei constituere': Szaprawda,
panye, zawszgy dobre thwarzysz (bona creas,
Msza IU. VI. XIV: tworzisz, I. IV. VIII. XII:
sthwarzyasz), szwyączysz... y davasch nam
XV p. post. Msza VII s. 64.
2. *kształtować, formować, fingere, formare :
Sicud lingua format, twarzi, verba, sic spiritus
sanctus dat scienciam sermonum XV in.
GlKazB II 116.
Twierdość cf. Twardość
Twierdz cf. Twierdza
Twierdza, Ćwierdza, Ćwirdza, Twirdzą,
Ćwierdz, Twierdz fo rm y : n. sg. ćwirdza 1399
TPaw III nr 5820, ca 1470 MamLub 127;
ćwierdz 1490 AGZ XVI 409; ~ g. sg. ćwierdze
1404 RtKon nr 176, 1482,4GZXIX 237; twirdze
1451 AGZ XI 368; twierdze 1393 Pozn nr 177;
ćwirdzej 1435 KsMaz III nr 1269, 1456 TymSąd
135, ca 1470 MamLub 71, 1490 ZapWarsz
nr 1703; ćwierdzej 1498 MacPraw VI 274;
twirdzej 1438 Pyzdr nr 1170, 1471 MamKal
71; ćwirdzy Sul 21; ~ d. sg. ćwierdzy 1415
Kał nr 494; ~ ac. sg. ćwirdzą 1413 Pozn nr
693, 1489 AGZ XVIII 274, ca 1500 GlKazB
I 74; ćwierdzą FI i Pul 88, 39, 1414 Pyzdr nr
382; twirdzą 1397 Pozn nr 352; twierdzą 1415
Kościan nr 529, 1421 ib. nr 918, 1423 Kał
nr 850, etc.; twierdz 1465 StPPP II nr 3790; ~
i. sg. twirdzą 1492 AGZ XVI 238; ~ /. sg. (w)
ćwirdzy FI i Pul 150, 1, 1438 Pyzdr nr 1170,
M W 142a; ćwierdzy 1427 Pozn nr 1272;
twierdzy 1442 AGZ XIV 56; twirdze 1461
AGZ XI 460; ~ n. pl. ćwirdze ca 1470 MamLub

213; twierdze 1471 MamKal 213; ~ g. pl.
twirdz BZ II Par 31, 2; ~ ac. pl. ćwirdze BZ
I Reg 17, 1. 29, 1. IV Reg 25, 1, etc.; twirdze
BZ I Reg 26, 3. 28, 1. 4, etc.; twierdze XV
p. post. R XXV 175; ~ /. pl. (na) ćwirdzach
BZ IV Reg 19, 35.
Z naczenia: 1, cmiejsce umocnione, obronne,
obóz umocniony, dwór obronny, gród warowny,
loeus munitus, castra, domus va1ida, oppidum
munitum : Zkazil ies wszistki ploti iego, poloszil
ies czywerdzo iego strachem (posuisti firmamentum eius formidinem) FI 88, 39, sim. Pul.;
Chwalcze gospodna w sw'0tych gego, chwalcze
gy w czwyrdzy syly gego (in firmamento virtutis
eius) FI 150, 1, sim. Pul, M W 142a; Tu so
swe czwyrdze wzwyedly (castrametati sunt,
sc. Filistynowie) myedzi Sochot a myedz(y) Azeta BZ I Reg 17, 1, sim. ib. 29, 1; Da pan w roce
Fylystinow twyrdze israhelske (castra Israel)
ib. 28, 19, sim. ib. 26, 3. 28, 1. 4, etc.; Zbył
(sc. anjoł) na czwyrdzach asyrskich (in castris
Assyriorum) pyocz a oszmdzesyot a ssto
tysyoczow lyvda BZ IV Reg 19, 35; Ezechias
vstauil zbór kapłański..., abi... spyewaly a chwalyly we wrocyech twyrdz bozich (in portis
castrorum domini) BZ II Par 31, 2; Czwirdzey
(war. kal.: twirdzey) arcem (cepit autem David
arcem Sion II Reg 5, 7) ca 1470 MamLub 71;
Czwyirdze (war. kal.: namyothi) castra (transfugiamus ad castra Syriae IV Reg 7, 4) ib.
87; ~ Jaco pan Pyotr posslal dzewandz pani
czów... na dzedzizno paney Margorzathi y szayoli geg... scotha y owecz... y gnali na Medzirzecz na czwirdzo crolewsko 1413 Pozn nr 693;
Nyekthorzi... ny pod czyyą chorąngwyą...
stanowycz szą obykli..., aby pvszek, czwyrdzy
alybo woyenney strozzey szą vwyarowali (ut
machinarum, propugnaculorum aut ipsius exercitus custodiam evitent) Sul 21; Iohannes...
obligavit medietatem ville sue... excepto fortalicio twirdze 1451 AGZ XI 368; Dedit... Iohanni... mansionem in villa Nyebysczany in
fortalicio al. na twyrdze 1461 ib. 460; Bodzanta...
fforthalicium al. thwyerdz, dictum Szedlyecz,
suum... Jacobo... obligauit 1465 StPPP II
nr 3790; Fortalicii al. czwerdze (oppidi) Manasterziska 1482 AGZ XIX 237; Hryczko dieto
Olyechnoni... permutayit suum fortalicium al.
czvyrd(z)ą 1489 AGZ XVIII 274; Dum veni
cum citacione ultima actoris ad curiam partis
adverse, turris al. czwyerdz fuit clausa 1490
AGZ XVI 409; Totam curiam cum fortalicio
al. sz thuyerdza... commutayit (sc. Anna)
1492 AGZ XVI 238; Allexander... constituit
prelia... et omnes obtinuit uncos twyerdze
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XV p. post. R XXV 175; ~ ' twierdza jako
więzienie, więzienie, locus munitus, quo homines
in custodia seryantur5: Jako Swanthomir uszedł
Swanthomirowi s twerdze o penandze, o gesz
gi bil vszadzil 1393 Pozn nr 177; Isz Jan day(a)l
tego czloweka f *twirdzao, czho gy Mykolay
menyl slodzcya 1397 ib. nr 352; Sicut Meczslaus... ne wybił captivum castcllani... de suo
fortalicio czfirdza 1399 TPaw III nr 5820;
lako Micolay ne chczal prawa swym (leg.
z swym) sługo, iako s prawem mai y s*czwersdze
ne daial 1404 RtKon nr 176; Iaco Micolay ne
beszal... cu czwerdzi gwałtem ani kmecza
othyanl 1415 Kai nr 494; Jakom przetho
wszadzila thego czloweka w twerdzo, ysz...
prawo my go bilo podało 1415 Kościan nr
529, sim. 1421 ib. nr 918, 1425 ib. nr 1228; Aby
tyesth (leg. ty jest) gyemu szaplaczyla poplatky
a tam sza gyesd raczycz ne chczala a dlatego
gyesd on trzymał w czwerdzy 1427 Pozn nr 1272;
lakom ya nye dal Woyczechovy pomoczi
s gxaszey czfirdzey vczecz 1435 KsMaz III
nr 1269, sim. 1456 TymSąd 135, 1490 ZapWarsz
nr 1703; Yakom ya tych ludzy na ranky sz
thwyrdzey nye dal tedy, gedirn gye o Gawła
w czwyrdzy myal 1438Pyzdr nr 1170; Mathias...
astitit primum terminum super Iohannem...,
quem dedit sibi ministerialis restando ipsum
in captivitate al. w thwerdzy 1442 AGZ XIV
56; Jeslibi... lothr... bil poyman i bilbi do
czwierdzei widan *kxiązeczei (traditus curiae
ad carceres) a stharostha wipvsczilbi go...,
thedi... thakowi stharostha ma zaplaczicz 1498
MacPraw VI 274; Ipsi (sc. Iudaei) irati reclinaverunt eum in antro w czyyrdzą moczną
ca 1500 GIKazB I 74; ~ *strzeżone zamknięcie
w domu, ostium domus clausum atque custoditum : Yako my pan Brzesczsky ne dal my
schowacz panczerza anym go dal schowacz
synowy swemw w swa thwerdza 1423 Kai
nr 850, sim. ib. nr 851; ~ dać ćwierdzę ' oddać
coś komuś do zamkniętego pomieszczenia (jako
zastaw?), aliąuid (nomine pignoris?) in conclave
clausum dare : Jaco Jacub dal czuerdzo Micolayewy podług szemskego prawa a *poten
yego bidla ne wroczil 1414 Pyzdr nr 382; ~
przenośnie 'siła, moc, obrona, vis, potentia,
defensió: Firmamentum czwirdza aut obloga
(dominus firmamentum meum Psal 17, 3)
ca 1470 MamLub 127.
2. 'wały obronne, obwarowanie, umocnienie,
vallum, agger loco alicui defendendo exstructus,
munitio : Vczinyly około gego (sc. Jeruzalema)
czwyrdze (exstruxerunt... munitiones) BZ IV
Reg 25, 1; Czywirdze (war. kal.: twyerdzie)
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mvniciones (ecce munitiones exstructae sunt
adversus ciyitatem Jer 32, 24) ca 1470 MamLub
213; Czwyrdze (war. kal.: twirdze) myniciones
(aedificabis munitiones Ezcch 4, 2) ib. 223.
Twierdzica 'umocnienie obronne, munimenta,
m o e n i a Sicut turris David, que est edificata
cum propugnaculis twerdzicze (Cant 4, 4) ca
1430 GIKazB II 27.
Twierdzić, Ćwierdzić, Ćwirdzić, Twirdzić fo r 
my: praes. ind. 3. sg. ćwirdzi 1466 R XXII
16; 1. pl. ćwirdzimy Dział 10; ćwierdzimy XV
med. Zab 513; ~ imper. 2. pl. twierdźcie 1449
R XXV 166; ~ part. praes. act. adv. ćwirdząc
Sid 13. 17; ~ praet. 3. sg. m. ćwirdził Sul
35; ćwierdził OrtOssol 39, 1; ~ condit. 3. sg.
f. by ćwirdziło Sul 36; ~ part. praet. pass. n.
sg. m. twirdzon XV med. SKJ V 267; g. pl.
neutr. ćwirdzonych XV p. post. Kalużn 288.
Z naczenia: 1. łumacniać, obwarowywać,
czynić mocnym, silnym, firmare,
munire :
Gdy Otho... myszlyl o tern, kakoby thy ludzye...
(nawrócił) ku dusznemv *krzesczyanszkymv
prawu, na to czwyerdzyl nasze myastha (ad
id ciyitatem nostram firmavit) y postawyl
byszkupa ku duchownemy prawu OrtOssol
39, 1; Gdze szye szbyeszycze do *dzwyrdzonych
myasth (cumque confugeritis in urbes Lev
26, 25), spysczą myedzy wasz mory XV p. post.
Kalużn 288; ~ Swaczcze, twerdcze v/(a)szych
(leg. w waszych) serczoch (dominum autem
Christum sanctificate in cordibus yestris I Petr
3, 15) 1449 R XXV 166; ~ twierdzić się 'wzmac
niać się, pokrzepiać się, nabierać siły, firmum
fieri, yiribus augeri : Czwerdzymy szya animatur
XV med. Zab 513.
2 . 'potwierdzać, confirmare’: Considcrate, quod
iste regalis titulus: Rex Iudcorum, semper
fuit a paganis de Xpo testificatus et asseueratus
szwyadczon a twyrdzon XV med. SKJ V 267;
Lupus id, gl. pacem, firmat, gl. confirmat
czwyrdzy, obside firmat ouis 1466 R XXII 16.
3. *postanawiać, nakazywać, statuere, iubere':
(D)latego ysze synowie z oczczem gedną
krwyą są spoyeny..., przeto czwyrdzimi (statuimus, Sul 23: ystawyami) Dział 10.
4. 'podawać za rzecz pewną, za prawdę,
stwierdzać, aliąuid certum, \erum declarare,
dicere, asserere : Rąnkoymyaa czwirdzancz (asserens), ysz przes dluznyka gysczcza dług yest
zaplaczoon, kv doswyathczenyy ma bicz dopusczoon Sul 17, sim. ib. 13; Domyenik swyadeczstwo przerzeczonego Iakyba... moczno
a wstawnye czwyrdzyl (asseruit) bycz nyegodne
Sul 35; Paknyąlybi była wdową a thakesz bi
rzekła y czwirdzyla (si... asserat) nyekaką
10
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dzedziną... k szobye slvszacz..., skazygemi
Suł 36.
Cf. Otwierdzić, Potwierdzić, Przytwierdzić,
Stwierdzić, Utwierdzić, Zatwierdzić, Potwier
dzać, Stwierdzać, Utwierdzać, Zatwierdzać
Twirdza cf. Twierdza
Twirdzić cf. Twierdzić
Tworzec fo r m y : n. sg. tworzec Spow 2, 1453
R XXV 209, ca 1470 MamLub 1. 198; - g. sg.
twórca Dek III 1—6. 10. 11, etc. etc., Spow 2,
Bogur B—F, ca 1440 R XXV 220; - d. sg.
tworcu 1442 R XIX 77; ~ ac. sg. twórca
Kśw cr 18, Dek V 1—4, Spow 2; ~ v. sg.
twórcze Naw 97, SkargaWroc w. 52.
Z n a c z e n ia : 1. fen który powołuje do istnie
nia, stwórca, ąuicreat, auctor, opifex : Uznaie...,
ktorimy grehi tuorcha suego na gnew pouabil
Kśw cr 18; Pirwa *kasnay twórcza (Dek III
27: thwarcza, III 13: szth(w)orzyczyelya, III
17: pana) naszego: Ne mey boga ynszego
Dek III 1—6. 10. 11. 14, etc. etc.; Ne yemeg
boga ginnego, gedno mne, twórcza szamego
Dek V 1—4; Yakosmcolimego twórczaroznewal,
tego mi dzissa zal Spow 2; *Teyesm nigdi ne
popełnił ya, co mi moy tforzecz kazał ib.;
Prosso twórcza wssemoganczego..., bi me
raczil rosdressicz ib.; Bilo yidzene thworcza
angelszke besz kończą Bogur B—F; Wytay,
mego twórcza czalo! ca 1440 R XXV 220;
Sluchal-ly ktho take dzywy, by trze krolowe
przyely... dawayocz dary yemu, tworczu swoyemu 1442 R XIX 77; Poszlal przez anyoly
thvorzecz szve poszelstvo 1453 R XXV 209;
Tworzecz plastus (hec dicit dominus sanctus
Israel, plastes eius Is 45, 11) ca 1470 MamLub
198; Powythay..., szandzya y twórcze wschego
sthworzenya! Naw 97; O mog occze, twórcze
myloscyyy, dag dvszy *przezegnene! Skarga
Wroc w. 52.
2. fen kto nadaje kształt, twórca, qui formam
dat,fingit, auctor, opifex: Plastes, id est formator tworzecz (war. kał.: thworcza; mollis
cera et ad formandum facilis, etiam si artificis et plastae cessent manus, tamen yirtute
totum est, quicquid esse potest Prol) ca 1470
MamLub 1.
Tworzenie (?) \przeobrażenie, czy też stworze
nie, actus transformandi aut creandi : Xpus filius
dei cum asistit manibus istius novi sacerdotis
personaliter per procreacionem, przestworzenye
(leg. przez tworzenie czy przez stworzenie?),
alloquetur eum dicens XV p. post. RRp XXV
183.
Tworzyciel 1. fen który powołuje do istnienia,
stwórca, qui creat, auctor, opifex : Werzo

w boga w oczcza wszechmogoczego, thworziczela ( Wierzę 4— 8. 13a. 14. 17. 18. 20. 21: stworzyczela) neba y zeme Wierzę 1. 3. 10. 11; Tworzyczel fector (war. kał.: stworzicziel fictor;
ecce, sc. deus, fictor locustae Am 7, 1) ca 1470
MamLub 248.
2. fwórca, ten kto nadaje kształt, qui formam
dat, fingit, auctor, opifex5: Tworzyczyel fictor
(domine, pater noster es tu, nos vero lutum,
et fictor noster tu Is 64, 8) ca 1470 MamLub
205; Fictor tworzyczel aut składacz, aut sdyn
(quid prodest sculptile, quia sculpsit illud
fictor suus? Hab 2, 18) ib. 253.
Tworzyć fo rm y : praes. ind. 1. sg. tworzę
1471 MamKal 211; (bohcmizm) tworzim ca
1470 MamLub 211; 2. sg. tworzysz 1424 Msza
III s. 63, sim. VI. XIV; 3. sg. tworzy ca 1470
MamLub 189; ~ part. praes. act. adv. tworzę
BZ Is 49, 5, ca 1470 MamLub 200; ~ praet.
3. sg. f. tworzyła XV p. pr. R XXV 220.
Z naczenia: 1. *powoływać do istnienia,
dawać czemuś początek, creare, originem ałicuius rei constituere : Przipusczy prze Ihesu
Crista, przes gegosz ta wszistka zawszdy
dobraa tworzisz (per quem haec omnia...
bona creas, Msza VII: thwarzysz, I. IV.
VIII. XII: sthwarzyasz), swąnczysz... y dawasz
naam 1424 Msza III s. 63, sim. VI. XIV; ~
Fingo tworzą, lepyą (war. lub.: tworzim, lepya;
haec dicit dominus: Ecce ego fingo contra vos
malum Jer 18, 11) 1471 MamKal 211.
2. 'kształtować, formować, fingere, formare5:
Radocha sama syry tworzyła XV p. pr. R XXV
220; A nynye to mowy pan tworzo (MamKal
200: stworzal) myo z szywota slvgo sobye
(formans me... servum sibi) BZ Is 49, 5, sim.
ca 1470 MamLub 200.
3. w błędnym przekładzie łac. generat żarn.
genera: Tworzy generat (yasorum diversa genera,
omne vas paryulum Is 22, 24) ca 1470 MamLub
189.
C f Stworzyć, Utworzyć, Wytworzyć, Stworzać,
Potwarzać, Stwarzać, Potwarzyć, Twarzyć,
Wytwarzyć
Tworzydło 1. forma do wyciskania i formowa
nia sera, pleciony koszyk używany w tym samym
celu, fiscełlum casearium : Thworzydlo fiscella
ca 1500 Erz 113; Fiscina maszlna pokrywką
vel thworzydlo ib.
2. *środek przyspieszający zsiadanie się mleka,
podpuszczka, coagulum: Tworzidlo coagulum
XV med. PF V 28.
Twój fo rm y : a. nie ściągnięte: n. sg. m.
twój Kśw cv 14, FI i Puł 18, 12. 41, 3, etc. etc.;
f. twoja Gn 180b, FI 31, 4, FI i Puł 9, 34, etc.

236

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

237

TWÓJ

TWÓJ

etc.; neutr. twoje FI i Pul 3, 8. 8, 2. 26, 20,
etc. etc.; ~ g. sg. m. twojego FI Moys 7. 20,
Dek III 3. 28. V 1—3, etc.; f. twoje Pul 11, 9.
39, 13. 44, 13, etc., Rozm 168; twojej FI 39,
14. 44, 13. 70, 17, etc. etc.; twoi FI 118, 62.
160; neutr. twojego FI 36, 4, ca 1431 Msza
XII s. 222, Naw 92, etc.; ~ d. sg. m. twojemu
FI 59, 3, M W 32a, Naw 142;/. twojej FI i Pul
16, 9. 67, 31, 1424 Msza III s. 59, etc.; twoje
XV p. post. RozmPam 475; twoi 1413—4
Msza I s. 262; ~ ac. sg. m. twój FI Moys
7, FI i Pul 5, 8. 39, 11, etc. etc.; f. twoję FI
66, 2. 70, 15. 21, etc. etc.; twoje Pul 66, 2. 70,
15. 21. 73, 12, etc.; neutr. twoje Kśw dv 13.
Gn gl. 169b, FI i Pul 2, 8, etc.; ~ j. sg. m.
twoim FI i Pul 3, 8. 30, 20. 44, 4, etc.; twojem
1494 ZapWarsz nr 1659, XV p. post. Msza
VII s. 51; /. twoją FI i Pul 44, 5. 107, 6. 144, 7,
etc.; neutr. twoim FI i Pul 15, 11. 20, 6. 103,
25, etc. etc.; ~ l. sg. m. (w) twojem FI 6, 1.
7, 6. 37, 1, etc.; twoim Pul 6, 1.7, 6. 37, 1,
/ twojej i 7/ 82, 14, i 7/ i Pul 5, 8. 9. 14, 1, etc.
etc.; twoje Pul 82, 14; twoi FI 118, 75; neutr.
twojem FI 5, 9. 6, 1. 9,14, etc.; twoim M W 33b,
Pul 5, 9. 6, 1, etc.; ~ n. du. neutr. twoi BZ
Tob 5, 26; ~ g. du. f. twoju FI i Pul 91, 4.
101, 26. 103, 29, etc., M W 16a; neutr. twoju
FI i Pul 30, 28. 56, 2, BZ Gen 20, 16; - ac.
du. f. twoi BZ Deut 2, 30; ~ i. du. neutr.
twoima FI 89, 4. 140, 2, FI i Pul 118, 168,
etc., Pul 142, 2; ~ /. du. f. (w) twoju BZ Gen
16. 6, Pul 30, 18; ~ n. pl. m. twoi FI 9, 26,
FI i Pul 35, 6. 59, 5, etc. etc.; twoje FI 107, 5,
FI i Pul 87, 13, 1456 Msza VI s. 262, etc.; f.
twoje FI i Pul 37, 2. 44, 7. 76, 17, etc.; neutr.
twoja FI i Pul 49, 20. 64, 12. 65, 2, etc.; twoje
FI i Pul 129, 2, M W 36a; ~ g. pl. m. twoich
FI 8, 4. 73, 24, FI i Pul 73, 20, etc. etc.; f. twoich
FI 16, 15. 118, 5. 83, FI i Pul 118, 15, etc. etc.;
neutr. twoich FI 85, 7. 118, 9, i 7/ i Pul 16, 10.
41,9, etc.; ~ d. pl. m. twoim FI 82, 3. 90,
11, FI i Pul 20, 8, etc. etc.; f. twoim FI 24, 4,
FI i Pul 118, 12. 26, etc.; neutr. twoim FI i Pul
118, 31; ~ ac. pl. m. twoje FI i Pul 8, 3. 9, 1.
25, 7, etc. etc.; twoich Rozm 799; /. twoje
FI 87, 7, FI i Pul 19, 6. 20, 13, etc. etc.; neutr.
twoja FI 8, 4. 49, 17, FI i Pul 16, 8, etc., M W
30a; twoje FI i Pul 118, 169. 170, BZ IV Reg
19, 16, etc.; ~ i.p l. m. twoimi FI 89, 15, 1413—4
Msza I s. 262, sim. III. VII. VIII; twojemi
Rozm 521; / twoimi FI i Pul 118, 162; ~ /. pl.
m. (w) twoich FI 83, 10, FI i Pa/ 20, 12. 64, 4,
/ twoich FI i Pw/ 16, 6. 50, 5. 90, 11,
etc.; neutr. twoich FI 76, 12, FI i Pul 118, 28.
46. 152. 142, 5.

b. ściągnięte: n. sg. f. twa 1400 HubeSąd
96, FI 47, 9. 118, 90, etc.; neutr. twe FI 22, 8,
FI i Pul 25, 3. 35, 5, etc.; ~ g. sg. m. twego
FI i Pul 5, 8. 17, 18. 25, 8, etc. etc.;f. twe 1421
GIJag 96, Rozm 24. 34; twej FI i Pul 87, 5,
1418 Pyzdr nr 570, XV in. ModlJag 36, etc.
etc.; neutr. twego Gn lb , FI i Pul 9, 3. 16, 3,
etc. etc.; ~ d. sg. m. twemu FI i Pul 15, 10.
18, 13. 27, 2, etc. etc.;f. twej FI 67, 10, Spow 7,
1426 Msza IV s. 315, etc.; neutr. twemu FI
i Pul 9, 2. 17, 53. 60, 8, etc.; ~ ac. sg. m. twego
Kśw dv 6, FI i Pul 85, 2. 88, 37, etc. etc.; f.
twą FI i Pul 35, 11, Dek VII 6, 1398—408
BiblWarsz 1861 III 31, etc.; neutr. twe FI
12, 1. 30, 2, etc. etc.; ~ i. sg. m. twym
1424 Msza III s. 51, sim. IV—VI. IX. XII.
XIV, etc.; twem Rozm 518. 526. 676; /. twą
Spow 7, 1426 ZapWarsz nr 155, 1435 Pozn
nr 1577, etc.; neutr. twym Gn lb, FI 118, 98,
1435 Pozn nr 1577, etc. etc.; twem ca 1500
PieśniWład 177; ~ /. sg. m. (w) twem 1402
Kai nr 53, 1424 Msza III s. 54, sim. IV. VI.
XIV, etc.; twym Rozm 396; f. twej FI i Pul
26, 17, XV in. ModlJag 36*, 1447—62 Zab
545, etc.; twe Gn 14b, BZ Deut 24, 4. 14;
neutr. twem 1435 Pyzdr nr 1093, BZ Tob 4, 14,
M W 90a, etc.; twym Pul 12, 5. 30. 8. 20, etc.;
~ n. du. m. twa BZ Gen 48, 5; neutr. twy BZ
Neh 1, 6; ~ g. du. f. twu BZ Deut 2, 7. 24,
19. 28, 8. 12; neutr. twu BZ Deut 25, 3; ~ i. du.
neutr. twyma FI 5, 5, FI i Pul 90, 8, BZ Ex 13,
9, Pul 89, 4. 140, 2; twema Rozm 180. 523;
~ /. du.f. twu BZ Ex 13, 9; ~ n.pl. m. twe 1395
Pozn nr 187, BZ Neh 9, 36; /. twe 1456 ZabUPozn 97, ca 1470 MamLub 147, Rozm 577;
~ g. pl. m. twych FI 51, 9. 109, 3, FI i Pul
67, 25, etc. etc.; f. twych FI 118, 112, 1424
Msza III s. 52. 62, etc.; neutr. twych FI i Pul
49, 10. 118, 17, BZ Tob 3, 5, etc.; ~ d. pl. m.
twym 1424 Msza III s. 62. 64, sim. IV. VI.
XIV, etc.; twem ca 1500 PieśniWlad 174;
/. twym FI 50, 14, Pul 24, 4, Rozm 416; ~ ac.
pl. twe Bogur B; m. twe FI 44, 9. 103, 5, Dek I,
etc.; f. twe Galka w. 66, BZ Ex 8, 3, 1461—7
Serm 442v, etc.; neutr. twa BZ Gen 3, 16.
Neh 1, 8. 9, 34, etc., Pul 89, 18; twe BZ Ex
8, 3, ca 1500 SIO cc XII 161, Rozm 499, etc.;
~ i. pl. m. twymi 1424 Msza III s. 63, sim.
IV—VI, etc.; twemi Rozm 554; /. twymi FI
102, 3, M W 145a; neutr. twymi BZ Deut
24, 14, Naw 98; ~ /. pl. m. (o) twych Aleksy
w. 6, 1455—60 R XIX 110, Pul 83, 10;/. twych
M W 131 a. 138b, Pul 49, 9, Rozm 560; neutr.
twych BZ Ex 20, 10, Pul 76, 12.
1. zaimek dzierżawczy informujący, że kogoś
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lub coś łączy z podmiotem ty stosunek jakiejś
zależności: *tuuś\ a. o przedmiotach, ziemi
i wszelkich innych konkretach, które stanowią
własność, wytwór, ^ używane przez podmiot
ty: Wnyd0 w dom twoy (in domum tuam),
poclono se v kosczola swotego twego (ad
templum sanctum tuum) w boiazni twoiey
(in timore tuo) FI 5, 8, sim. Pul, etc.; Vzrzo
nebossa twoia (caelos tuos, Puł: twa) FI 8, 4;
Gospodne, kto bodze przebiwacz w przebitcze
twoiem (in tabernaculo tuo), albo kto bodze
stacz na górze *swotey twoiey (in monte sancto
tuo)? FI 14, 1, sim. Puł; Doconay chodzena
moia we *sczach twogich (in semitis tuis) FI
16, 6, sim. Puł, etc. ; Stdzam twogim (tuas,
Pul: twym) naucz me FI 24, 4; Zacon polosz
mi, gospodne, na drodze twey (in via tua) FI
26, 17, sim. Puł; Wisluszay, gospodne, glos
moyey prośby, gdi... podnaszaio rocze moie
ku cosczolu swotemu twemu (ad templum
sanctum tuum) FI 27, 2, sim. Puł, sim. FI i Puł
90, 10; Gospodne,... strzali twoie (sagittae
tuae) wkloti so w mo FI 37, 2, sim. Puł, sim.
FI i Puł 16, 17, etc.; Globocoscz globocoscz
wziwa w glosse oken {Pul: zrzodl) twogich
(in voce cataractarum tuarum) FI 41, 9, sim.
Puł; Ne wezmo... s stad twich (de gregibus
tuis) kozlow FI 49, 10, sim. Pul; Dauczo {pro
nauczo) liche drogam twim (docebo iniquos
vias tuas, Pul, KartŚwidz: twoym) FI 50, 14;
Przebiwacz bodo w przebitcze twoiem (in
tabernaculo tuo, Puł: twoym, sim. ib. 83, 5)
na weky FI 60, 4, sim. ib. 83, 5; Abichom
poznali na zemi drogo twoio (viam tuam,
Puł: drogę twoye) FI 66, 2; Deszcz powolni
odloczysz, bosze, dzedzine twey (hereditati
tuae, Pul: twoyey) FI 61, 10; Iozik psów twich
(lingua canum tuorum) FI 61, 25, sim. Puł;
Mislicz bodo we wszech dzelech twogich (tuis,
Pul: twych) FI 16, 12, sim. ib.; Kaco miły przebitcowe twogi (tabernacula tua), gospodne!
FI 83, 1, sim. Puł, sim. FI i Pul 83, 4; Bo lepszi
iest dzen ieden w trzemech twogich (in atriis
tuis, Puł: twych) nad tysoczy FI 83, 10; Błogo
sławił ies, gospodne, zemo twoio (terram tuam,
Puł: twoyę) FI 84, 1, sim. Rozm 48; Wszistky
rzeky twoie (tuos, Pul: twe) wwodl ies na mo
FI 87, 7; Bo angelom twogim bog kazał o tobe,
bicho strzegli czebe we wszech drogach twogich
(in... viis tuis, M W 131 a: twich) FI 90, 11,
sim. Puł; Yasm tobe daual ten list w twem
domu podług rocogemstwa y podług szmoui
1402 Kai nr 53; Accipe caucionem tuam weszmi
przepysz thwoy albo thwe wrobi (Luc 16, 6)
ca 1420 R XXIV 84; Yakom nye kazała w thwem

gumnye broga ssmloczicz 1435 Pyzdr nr 1093;
Yako ta droga nye bila przes role... vidana
do thwego *mylina 1437 ib. nr 1156; Ya
zaraszoo *wszidky krage twe (omnes terminos
tuos) szabamy..., ktoresz to ...wnydoo do
*donu twego (domum tuam)..., a w losze twe
(lectuli tui), a na twoo poszczyeloo (super
stratum tuum)..., myedzi... ognyska twe (in
furnos tuos) y na twe karmye (in reliąuias
ciborum tuorum) BZ Ex 8, 2—3; Nye bodzesz
w nyem (jc. w siódmym dniu) czynycz swego
dzyala ty y syn twoy... y przychodzen, który
gest w wroczyech twich (intra portas tuas)
ib. 20, 10; Nye zaprzysz zaplati... vbogyego
brata twego..., genze s tobo przebiwa w zemi
twe {sim. BZ Deut 24, 4) albo myedzi wroti
twimi gest (qui tecum moratur in terra et intra
portas tuas est) BZ Deut 24, 14; Heccine sunt
premia, otho sza twe odplathy, domina?
1456 ZabUPozn 97; Jakom ya nye odbył gwalthem zamkov v chizow thwych, wyachaw w dom
gego 1469 ZapWarsz nr 1191; Jsch thy myales
grodzycz przecznycza... myedzy ogrode(m)
Mykolayovem y twoyem 1494 ib. nr 1659;
~ Tako gonycz bodzesz ye w burzy twoiey
(in tempestate tua, Puł: twoye) FI 82, 14.
b. o ciele i częściach ciała (też przenośnie):
Any przebywacz bodo neprawy przed oczima
twima (antę oculos tuos, Puł: twoyma, sim.
FI 89, 4. 140, 2, FI i Puł 118, 168) FI 5, 5, sim.
FI i Puł 90, 8, sim. Puł 89, 4. 140, 2, BZ Ex
13, 9; Bo vzrzo... dzala palczow twogich
(tuorum, Puł: twych) FI 8, 4; Napełnisz me
wesela s twogim obliczim (cum vultu tuo)
rozkoszy FI 15, 11, sim. Puł, etc.; Bosze, naclon
vcho twoie (aurem tuam, FI 12, 1: twe, sim.
ib. 30, 2. 44, 14, etc.) mne FI 16, 7, sim. Puł,
sim. Puł 12, 1, etc.; Od przeciwaiocich se
prawiczi twoiey (dexterae tuae) strzeszy me
iaco zrzenicze oka FI 16, 9, sim. Puł; Day czy
podług sercza twego (secundum cor tuum,
FI 36, 4: twoiego) FI 19, 4, sim. Puł, sim. Puł
36, 4; Ale ia (rzeki iesm) w wistopenu misli
moiey : Odrzuczon iesm od oblicza oczu twoiu
(tuorum) FI 30, 28, sim. Pul, sim. FI i Puł 56,
2, BZ Gen 20, 16; Od moczi roki twoiey (manus
tuae, FI i Puł 87, 5: twey, sim. Puł 39, 14. 88, 11)
FI 38, 14, sim. Puł, sim. FI 39, 14. 88, 11; Rzeki
bog: Czemu ti wipowadasz... *obrzod moy
prze vsta twoia (per os tuum, Puł: twa)? FI
49, 17; Vsta twoia (os tuum) oplwita bila zgloby
a iozik twoy (lingua tua) zpewal lescz FI 49, 20,
sim. Puł: Dzyala rokv twoyv (manuum tuarum)
so nyebyesa FI 101, 26, sim. Puł, sim. FI i Puł
91, 4. 103, 29. 127, 2, etc., M W 16a; Wnydzy
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proszba moya przed oczy twoge (in conspectu
tuo) FI 118, 170, sim. Pul, sim. FI i Pul 118,
169; Bodzcze vszy twoge (aures tuae) sluszayocze
FI 129, 2, sim. Pul; Ach, moy kwyathky naroszkosznyeyschy,... nathwogyem lyczkv... kwtha- 5
czy! 1447—62 Zab 545; Kriste, przez twe rani
racz nam dacz kapłani! Gałka w. 66; Otocz
twoya dzewka gest w twoyu roku (in manu
tua est) B Z Gen 16, 6; Bodze yako znamyo
w roku twu (in manu tua, BZ III Reg 17, 11: 10
w twey roce, sim. ib. I Esdr 7, 25) BZ Ex 13,
9; Aby dan byl w rocze twoy (in manus tuas)
BZ Deut 2, 30; Aby brat twoy... od twv oczv
(antc oculos tuos) nye mogl odycz ib. 25, 3;
Vczini czo pan bog twoy obfitego we wszem 15
robotowanyy rook twoyv (manuum tuarum,
BZ Deut 2, 7: rokv twv, sim. ib. 24, 19. 28, 8.
12) ib. 30, 9; Oczi twoy (oculi tui, BZ Neh 1,6:
twy) yzrzita gy BZ Tob 5, 26; Pyrssy twe *manne
tue (Cant 4, 10) ca 1470 Mam Lub 147; Rzeklesz... 20
thwymy vsty dosthoynymy Naw 98; leszu,...
thwem oblyczem myą naszyczy ca 1500 PieśniWlad 177; To bądzyesch myecz yako zavyeschenye myedzy oczyma tvema y <na) tvoych
rąkv (antę oculos tuos et in manu tua) Rozm 25
180; Podłoże nyeprzyaczyelye tvoye podnozek
nogam tvym (scabellum pedum tuorum Mat
22, 44) ib. 416; O matko Iesucristova,... snadz
by rada tego nyeyyernego sdrayczą zamby
tvemy targała ib. 554; Przyyyedlysmy y (leg. ji 30
?go’) k tobye y podał y v tvoye rącze ib. 775.
c.
o właściwościach, stanach, czynnościach
przysądzonych podmiotowi ty: Videle ocy moy
zbauene tuoie (tuum Luc 2,30) Kśw dy 13, sim.
FI i Pul 5, 14. 9, 10, etc.; Proszo ga dzysza... 35
thuego miloszerdza, aby my thy raczył mogo
greszno duszo thvim miloszerdzym osfeczycz
Gn lb ; Tho ne gest f [s] twe voly, abicz thobe
Xpc dal dludze stroue Gn 14b; Gospodne,
w twoiem (Pul: twoym, Pul 12, 5; twym, sim. 40
ib. 30, 8. 20) roserdzu ne swarz me (ne in
furorę tuo arguas me) FI 6, 1, sim. ib. 5, 9,
etc.; Bo powiszono iest welmnoszstwo twoie
(magnificentia tua, FI 22, 8: twe) na nebosa
FI 8, 2, sim. Pul, sim. Pul 22, 8, etc. etc.; Prawicz 45
bodo wszitky dziwi twoie (omnia mirabilia
tua) FI 9, 1, sim. Pul, sim. FI i Pul 25, 7. 39, 7,
etc.; Pacz bodo ymenu twemu (nomini tuo)
FI 9, 2, sim. Pul, etc.; Odioti bodo sodowe
twogi (auferuntur iudicia tua, Pul: sądy twoye) 50
od oblicza iego FI 9, 26, etc.; Od taiemnicz
twogich (de absconditis tuis, Pul: twych, sim.
ib. 118, 5. 83, sim. FI 118, 112) napelnon iest
sziwot gich FI 16, 15, sim. ib. 118, 5. 83, sim.
Ful 118, 112; Pacz bodzem y spewacz czsnoti 55
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twoie (yirtutes tuas) FI 20, 13, sim. Pul, M W
5 a, sim. Rozm 6. 272; Gospodne, w twoiem
(Pul 6, 1: twoym, M W 90a: twem) roserdzu
(in furorę tuo) ne karzi me ani w gnewe twoiem
(in ira tua, Pul: twoym, sim. ib. 6, 1, etc.)
kazny me FI 37, 1, sini, Pul, etc. Prawdo twoio
(yeritatem tuam, Pul: prawdę twoyę) y zbawene
twoie (salutare tuum) molwil iesm FI 39, 13,
sim. Pul; Scraso twoio (specie tua) y czudnosczo
twoio (pulchritudine tua) rozumey szczostne
FI 44, 5, sim. Pul; Zle przed tobo czinil iesm,
bi sprawon w molwach twogich (in sermonibus
tuis, Pul 49, 9: twych) FI 50, 5, sim. Pul, etc.;
Bich ziawil wszistka kazana twoia (omnes
praedicationes tuas, Pul: twa, sim. ib. 89, 18)
FI 72, 28, sim. ib. 89, 18, etc.; Ne iest rowennik
tobe... podług dzal twogich (secundum opera
tua, Pul: twych) FI 85, 7; Genz sye slutuge
nade wszemy lichotamy twimy (omnibus iniąuitatibus tuis, Pul, M W lOb: ien myloszcz
czyny wszem zloszczyam twoym, FI i Pul
118, 162: nad molwamy twogymy), genze
yzdrawuge wszeczki nyemoczi twoge (omnes
infirmitates tuas) FI 102, 3; Oszywy mo a bodo
strzedz slow twych (sermones tuos, FI
118,9: twoych) FI 118, 17, sim. Pul, sim.
Pul 118, 9; Snaszycz so bodo w dzywech
twogych (in mirabilibus tuis) FI 118, 27, sim.
Pul, sim. M W 7b; Przystał gesm swadeczstwom
twogym (tuis), pane! FI 118, 31, sim. Pul;
Posrzod noczy wstał gesm... na sody prawoty
twogy (iustificationis tuae, Pul: twoyey) FI
118, 62; Posznal gesm, gospodne, ysz... w prawdze twoy (in veritate tua, Pul: twoyey) vszmerzyl
ges mo FI 118, 75; Kazanya twoya (testimonia
tua, M W 36a: swiadeczstwa twoie) mysi
moya gest FI 118, 99, sim. Pul; Poczotek slow
twoych (yerborum tuorum) prawda, na weky
wszytky sody prawoty twogy (iustitiae tuae,
Pul: twoye) FI 118, 160, sim. Pul; Spusczyl
ges gnew twoy (iram tuam), gensze poszarl
ge yako sczeblo, a w duchw gnewv twogego
(furoris tui Ex 15, 7. 8, Pul: roszyerdza twego)
sebraly so se FI Moys 7, sim. Pul; W prosnosczy
nestatku thuogego (Dek III 1. 2, etc.: twego)
ne *besz gymena boszego Dek III 3. 28, sim.
Rozm 823; Panye boże..., przethwą (leg.
przed twą) *sywęthą milosczą nye *mesz nycz
thayemnego..., thegodla spowedami są twey
*sywęthey milosczy Spow 1; Iaco wsząto wol
ne o mą viną, ale o twą 1398—408 BiblWarsz
1861 III 31; Nebeska krolefno, upamotay
o oney twey czci, ezse cebe boog ze fszego
swata yibral XV in. MódlJag 36; Jakom szą
ya w czasz odkaszaw s twa wolan sedzal 1426
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ZapWarsz nr 155;Jakoss my go nye sskazyl y nye
zrambyl thwa pomoczą y thwym kazanym 1435
Pozn nr 1577; Rozmnoszo twoy o byado y twa
poczyoczya (aerumnas tuas et conceptus tuos)
w staroszczy BZ Gen 3, 16; Pamyotay słowa
twa BZ Neh 1, 8, sim. ib. 9, 34; W słowie
twogim (in verbum tuum Psal 118, 81) nadwiszsze nadzeią miałem M W 33 b; Podług
wyssokoszczy twoye (tuam) rozmnozylesz syny
lyudzkye Pul 11, 9; Synv, rospamyątay szye,
yzesz vzyal dobre v thvym zyvoczye (in vita
tua Luc 16,25) Rozm 396; ~ w formule
przysięgi: Extunc dominus Brestensis dixit
ad dominam lovczina: Ita mihi tua anima
cara, vlg. tako mi twa dusza luba, sicut tu
nescis, quod esset hec granicia tua mecum
angularis 1400 HubeSąd 96, sim. 1418 TymWol
80.
d. o osobach związanych z podmiotem ty
pokrewieństwem lub powinowactwem: Videle,
praui, ocy moy (zbawienie twoje), tochu sina
tuego (Luc 2, 30) Kśw dv 6, sim. Bogur A—F;
Oua, svothy Gane, tocz gest matuchna thuoga
(ecce mater tua Jo 19, 27, Rozm 50: thwa)
Gn 180b, sim. BZ Gen 8, 16, etc.; Generacionem tuam, pokolene tvoge, reąuiro Gn gl.
169b, sim. XV ex. SKJ I 150; Nye zabyyay
bratha thwego {Dek I 3. III 2. 18. 28. 30:
swego) Dek I 2. II 1. 2. 4, etc.; Adame,...
domeszczisz thwe {Bogur D—F: szwe) dzeczi
{Bogur C : swych dzeczy), gdzesz krolwya
angely Bogur B; *Yago... twoy mosz beszal
na mog dom y bil mog lud 1407 Kai nr 202,
sim. 1421 PF VIII 16, 1427 ZapWarsz nr 208;
Racz daczy dobre skonanye prze[t] twe matki
zasluszene 1421 GIJag 96; Oczcze, wszekom
yą thwoye dzeczą Aleksy w. 46, sim. XV ex.
MacDod 138; To pobyerz przed moyo braczyo
y przed twoyo (coram... fratribus tuis) BZ
Gen 31, 37; Dwa syni twa (duo... filii tui)...
moya bodzeta ib. 48, 5; Oto teraz szen spuszczyl
zyonye twoye XV p. post. RozmPam 475;
Czocz myedzy tobą a myedzy tvem synem
Rozm 518; Vymy, yzecz yest pravy... czarovny k ...,
a przeto svym czarovanym przyvyodl tvego
oycza ku gnyew {leg. gniewu), yze zabyl tvoych
dv {leg. dwu) brathu ib. 799.
e. o osobach związanych z podmiotem ty
innymi (niż pokrewieństwo i powinowactwo)
stosunkami: Crol tuoy ide tobe, izbi ty s nim
na ueky uekom (krolewał) Kśw cv 14; Wecz
to, mili pane, isz twe gednacze do Koszmina
ne *ch0 iachacz 1395 Pozn nr 187; Bosze iest
zbawene y nad ludem twogim (super populum
tuum, M W 119a: twim) poszegnane twoie

(benedictio tua, M W 119a: twe) FI 3, 8, sim.
Pul; Z ust... ssocych swirzchowal ies chwal0
prze neprziiacz(ie)le twoie (propter inimicos
tuos, FI 44, 9: twe) FI 8, 3, sim. Pul; Bo ne
ostawisz dusze moiey w pecie y dasz swotemu
twemu (tuum) widzecz zgnicza FI 15, 10, sim.
Pul; Bo dobre iest w obesrzenu swotich twich
(in conspectu sanctorum tuorum, Pul: przed
szwyętymy twymy) FI 51, 9; Pokazał ies ludu
twoiemu (tuo, Pul: twemu) twarda FI 59, 3;
Mislili S0 przeciw swotim twogim (adyersus
sanctos tuos, Pul: twym) FI 82, 3, sim. ib.
88, 19; Modloczy bodz nad sługami twogimi (super servos tuos, Pul: twymy) FI
89, 15; Bycho zbaweny myły twoye (dilecti
tui, Pul: twoy) FI 107, 5; Nye pozanday szony
thwego blysznego Dek I 1. 5. 9. II 2—4. III
13. 14, etc.; Aby... przeszegnal ti dari [ti] y ta
swota obyatawanya..., yeesz my tobye obyetuyemi za pospólstwo twych wyernich krzescyyanow, yeesz pospólstwo ypokoycz... raaczysz...
pospołu s sługo twym {Msza VII: thwogem,
VIII: thwoym) 1424 Msza III s. 51, sim. IV—VI.
IX. XII. XIV; Naam tesz grzesznim slugam
twym (tuis, Msza VII. VIII. XII: thwoym)...
*towariszstwo dacz raczy ss twoymy (cum
tuis, Msza IV. VI. XII. XIV: thwymy) swotimi
apostoli... y s w(sz)ystkimi swotimi twimi
(tuis, Msza VII. VIII: thwoymi) 1424 Msza
III s. 62—3, sim. I. IV. VI—VIII. XIV; Myli
swanthi Iarnolcze,... bancz mylosczyw thwemu
drusbye 1454 Wisi nr 385, sim. Rozm 196.
267. 618; Bych mogl o thwych szwathych
prawycz Aleksy w. 6; Yakom ya nye był thfim
pyercza 1466 ZapWarsz nr 1248; Per procuratorem tuum al. przez wathamana thwego
1487 AGZ XIX 254; O Ihesu myły, paszthyrzv
moy, otho ya nąmnyeyszy czlovyek thwoy XV
ex. GIWp 29, sim. Rozm 267. 446. 535, etc.;
Day thwem slugam vczyeszenye ca 1500 PieśniWłcid 174; Iesucriste,... yednego domv ny
masch, v ktoremze by odpoczynyenye myal
s tvoyemy zvolyenyky Rozm 521; ~ Angelom
twogim (angelis suis, Pul: swym) bog kazał
o tobe FI 90, 11; Boże, kaszy ty (offyery)
donyesczy przesz rancze swantego angyola twego
(sancti angeli tui) 1424 Msza III s. 61, sim.
IV. VI; ~ Gdze iest bog twoy (deus tuus)?
FI 41, 3, sim. Pul, sim. FI i Pul 41, 15; Nye
weszmyesz ymenya boga twego w prosnoscz
Dek VII 2; A gdysz to twogy bogowye były,
czemusz tego... nye wyedzely? Blaż 322; Mylvy
pana boga tvego s tvego vschego sercza y tvoyą
vschytką duszą y s tvey wschytkyey mysly
(Mat 22, 37) Rozm 415.
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2.
twój w funkcji rzeczownika, tu o rzeczach,
o majątku stanowiącym własność podmiotu ty:
Jszes ty rzeki:... Ne mąm twego nycz vroczicz
1437 Pozn nr 1487; Przyaczyelyw... vezmy,
czo yest tve (tolle, quod tuum est Mat 20, 14)! 5
Rozm 394; Ya, boyącz szye czyebye, skryłem
tvoy ffunt vezmy {pro v zemy), ova masch,
czocz yest twe (ecce habes, quod tuum est
Mat 25, 25) ib. 490; Oycze svyąthy,... moye
vschythko yest thwe, a vschytky rzeczy tve 10
ssą me (mea omnia tua sunt, et tua mea sunt
Jo 17, 10) ib. 577.
Twór 'to co zostało stworzone, powołane do
istnienia, żywe stworzenie, ąuod creatum est,
animaY: Tworem carne (cum omni carne ab 15
homine usque ad pecus Ecclus 40, 8) ca 1470
MamLub 175; Twór animam (creavitque deus
cete grandia et omnem animam viventem Gen
1, 21) 1471 MamKal 5; ~ Natura, primordialis
ydea vlg. wsselky twór XV p. post. PF IV 754. 20
Twórca 'ten kto nadaje kształt, ąui formam
dat, fingiP: Plastes, id est formator thworcza
(war. łub.: tworzecz; mollis cera et ad formandum facilis, etiam si artificis et plastae cessent
manus, tamen virtute totum est, quidquid 25
esse potest Prol) 1471 MamKal 1.
Ty oznacza osobę, do której skierowana jest
wypowiedź 'tu : a. nom. ty: V cemze ty, clouece,
mozez buiach Kśw cv 4, sim. ib. 12, etc.; Thy
musis naprzoth *przissicz 1398 BiblWarsz 30
1861 III 34; Thy gesz bok mog Gn 4b; Thy
albo ga moszesz... s tego svatha szycz Gn
14b, sim. ib. 172a; Bo vzrzonebossa... y gwazdy,
iesz ies ty (tu) vczinil FI 8, 4, sim. Pul, sim. FI
i Pul 138, 4, etc. etc.; Syn moy ges ti XIV 35
ex. Pocz 232; Zdrowa Maria,... blogoslawyonas
thy myedzy nyewyastamy Zdrów 3. 7. 8. 11.
16. 17; Swyantha Katharzyna, thy yesz bogu
mila Bogur C; Swyanthy Stanislawye, thysz
v boga w szlawye ib. C—E; Tyss byl obyeschon 40
1402 PKKr II 238; Hoc te pęto, dilecte domine
iudex, aby my ty dal do panów 1414 Tym Sąd
165; Tisz nigdi nam gednaczem ne postał
o to rzecz XV in. Maik 119; Thy naszwanczsza
modlisz kegdi, modło szwiczczi (‘wszyćcy’) 45
szwanczi tegdi XV in. R XXV 218; Aczbych
cy czo ranczyl, tegosz ty mnye puscyl prosno
1432 Pozn nr 1543, sim. 1424 Kał nr 894, etc.;
A thy thego wszithek hymas 1434 TymWol
76; Ale thy yesz y zyw bąndzesch tu autem 50
permanes et viues XV med. SKJ V 275; Ty
(tu) gesz moy syn? BZ Gen 27, 24; Mamczy
ya wyocey nysz ty (habeo plurima), braczye
moy ib. 33, 9, sim. ib. Ex 19, 24, etc. etc.;
Thysz kvrwy syn Dział 39; Thy szwą (nauk)a 55
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Aristhothelyscha... przewyszasch 1447—62 Zab
544; Yacz nye vyem, sz kym szya thy sbraczysz
De morte w. 241; Ya thwoy szynek marno
trawny, thysz moy oczecz myloszerny SkargaPłoc w. 85; Dusche swyąthy...,thys w praczach
odpoczynyenye XV p. post. R XIII s. XXIV;
Thy yesz lyekąrz dvsze moyey XV ex. GIWp
29, sim. ib. 69; Oycze svyathy, thy (tu) yesz
stvorzyl wschystky rzeczy Rozm 5, sim. ib.
11. 34. 37, etc. etc.; ~ z funkcją końcówki
fleksyjnej czasownika: Sdrova Maria,... blogoslawyonaa ty medzi newyastami Zdrów 4. 5,
sim. EwZam 288; Ty zagiste bog skrithi, w swanthe, *criste czalo wliti 1421 GIJag 96; Ty sam
potnykem (tu solus peregrinus Luc 24, 18) ca
1425 EwKReg 42; Sibi dixit coram iudicio:
Day thy sbledzal na powroze 1446 ZapWarsz
nr 780; Synv myły, vym, ysch ty bog y boży
syn Rozm 163; Aby yyerzyl ten svyat, yze
thy mnye posiał (tu me misisti Jo 17, 21) ib.
578, sim. ib. 579; Iest-ly ty Cristus, povyedz,
kto czye vderzyl (Mat 26, 68) ib. 702.
b. gen. ciebie: Ya boy o ssye cyebye
(Mat 25, 25) XV med. R XXXIII 122; Nye
przedaway cząnsczy dzyedzyny czebye mocznyeyszenw (potentiori) XV p. post. R I s. XLV,
sim. ib.; Alyem szye czyebye lyekla (te metuebam) Rozm 106, sim. ib. 408. 490; ~ Iscy ga
iutrze do czebe <w> svathlem oblocze prydo
Gn 174b, sim. De morte w. 149, EwZam 287;
Sziwota prosił iest od czebe (a te) FI 20, 4,
sim. Pul, sim. XV ex. GIWp 70; Ach myły
bossę, kthoz v cyebye bycz mosse 1413—4
JA XIV 502; Jacom v czebe ne posiczil dzeszancy
grywen 1421 Kościan nr 1209, sim. 1430 Zap
Warsz nr 355, 1436 RRp XXIII 277; Ysze
mu ne rzecla..., ysze ne chcza s czebe nyiednego
płatu 1423 Pozn nr 1131; Chczalem na
szluszbą ot czebę yachacz precz ca 1428 PF
I 480, sim. 1437 Pyzdr nr 1113, BZ Nah 3, 1,
etc.; Vproszy nam thego łaszka, kthory z czyebye
obrał sobye mathka M W 6lb ; Czthyrzy zyvyoly
[aby] albo alymenta szą od czyebye (a te)
stvorzony Rozm 5, sim. ib. 165. 186. 188,
etc.; ~ cie: Pamoczen iesm bil cze (si memor
fui tui, Pul: pomnyal yesm cziebie) FI 62, 7;
Czosz nam tako vczynyl, yzeszmy czye trzy
dny schvkaly (te triduo quaerentes) Rozm 144,
sim. ib. 223; Nye ostavye czye samey (non
te... solam derelinquam) ib. 171, sim. ib.
429. 465.
c. gen. a. ac. ciebie: Proszą czebye De morte
w. 97, sim. 1480 ZapWarsz nr 1508, M W 5a;
~ cię: Przes dzen slvncza (pro slvncze) ne
bodze szecz czo (non uret te, Pul: czie, sim.
31

2 42

ty

ib. 136, 8) FI 120, 6, sim. ib. 136, 8; Aza ne,
ges nenawydzely S0 cz0 (qui oderunt te, Pul:
cze) FI 138, 20; Nye szaday, gdze cz0 *ney
trzeba XV p. pr. MPKJ II 312; A tacz {sc.
pokora) na czwórą syą vkazuge:... eze czyą 5
nye dbayą any wazą, tego nye dbacz XV med.
R XXII 236; Non displiceat tibi, nyechay czyą
nye myersy, paupertas tua XV ex. GIGn 56.
d.
dat. tobie: Jest tobe gotow dacz dwe
coppe yego penandzy 1400 Kościan nr 165; 10
Allecz ga tho thobe szaprafdo pouedam Gn
177b; Spowadacz se bodo tobe (confitebor
tibi, SKJ V 275: chwalicz cze badą), gospodne
FI 9, 1, sim. Pul; Tobe (tibi) samemu zgrzeszil
iesm FI 50, 5, sim. Pul, KartŚwidz; Spowadacz 15
czi se bodo tobe (confitebor tibi, Pul: chwalicz
czie będo, sim. ib. 56, 12. 78, 14) na weki FI
51, 9, sim. ib. 56, 12. 78, 14, etc.; Vkazana tobe
biwa miloszcziwa [...] XIV ex. Pocz 233;
Thocz tobe wela, by *czyczyl swatha <i) nedzela 20
Dek III 1—6. 10. 11. 13. 14, etc.; *Kaio se...
wsem swantym y tobe, otcze duchowni Spow
2—6; Kry swantha sla z boga na sbawene thobe
(C: *thoby) Bogur B. D—F; Yasm tobe daual
ten list 1402 Kal nr 53, sim. 1407 ib. nr 202, 25
1413 JA XIV 498, etc. etc.; Oto thobe tam za
droga koczeschewska, tam raby 1426 Pozn
nr 1220; Criste, tobye phala Sul 82; Dal
przecloczi sobye bok... na sbawene thobie
XV p. pr. R XXII 334; Tobecz ge poleczamy 30
Blaż 322; Grandis enim restat tibi, tobe, via
(III Reg 19, 7) XV med. GIWroc 85v; Vczinis
wszistko, czosz tobye powyedzo BZ Deut
17, 10, sim. ib. Num 18, 8. Deut 28, 44, etc.;
Tobye, oczcze nyebyeszky, bącz czescz XV 35
ex. SKJ I 150; Yako sya tobye dzyegye sicut
tibi iam est ca 1500 GIKazB I 89; Ihezu...,
day my dar duszney mocznosczy, bych...
mocznye thobye szawsze szluszyl ca 1500
Pieśni Wlad 179; Bo thvoy smątek obroczy 40
szye tobye yyelykye {leg. w wielikie) yeszelye
Rozm 3, sim. ib. 6, etc. etc.; ~ K thobe wołamy
(ad te clamamus) SaheReg 1—11. 13. 15—17;
Stworzil gess naas, panye, ku tobye XV med. R
XXII 242; ~ w funkcji partykuły (?): Yde tobe 45
vboky, izbi ty wbostue {leg. w ubóstwie) ne
stiscoual Kśw er 23, sim. ib. 36. 37, etc.; Abych
ya byl thobye thako w młodych leczech, szbawylbych czą gardła thwego 1470 ZapWarsz
nr 3007; ~ cie: Lubo cze (placet tibi) klamcze 50
sluchącz, staw syą gynssze mysslycz, gyąkoby
thego nye sluchąl XV p. post. R I s. XLIII;
~ ci: Dam cy (dabo tibi) pogani w dzedziczstwo
twoie FI 2, 8, sim. Pul; Jakom cy ne ranczyl
*Pytra Scoka postawycz na poroczky zayicze 55

TY

1432 Pozn nr 1543, sim. 1437 Pyzdr nr 1154,
XV med. SKJ V 260; Nye przepuszczyl czyesm
{leg. ci jeśm) syo gey dotknocz (non dimisi,
ut tangeres eam) BZ Gen 20, 6; Anym czy zoni
layal 1457 Czrs s. L; Pan bog tha rzecz thako
noszyl, *yszysz go o tho barszo prószył, abych
czy szya ykaszala De morte w. 53, sim. ib.
w. 64, etc.; Jakom ya thobye konya zascha
wroczyl... y doszyczem czy szany ydzelal 1478
ZapWarsz nr 1463; Jakom ya nye odwozyl
zakow... nathwemkonyv... anym czy go szkazyl
1484 ib. nr 1559, sim. Park 413; Asz czi szą
brzuch odm(ie) XV p. post. R XLVII 361;
Chczesz, yzbich czy posluzil vis me tibi obseąui
XV ex. PF III 177; Yas czy skapa na ssygy
ca 1450 PF IV 574; O przekląty Iudaschv,
y skąd czy ta okrutnoscz? Rozm 515, sim. ib.
744, etc.; ~ -ć: Rzeknocz to słowo, isz cy
bodze gorzecz wirch głowi 1397 Pozn nr 329;
Gedz, bylecz szo gedno chczalo Slota w. 73;
Othchodzecz {leg. otchoce-ć 'odechce-ć5) szya
sz myodem tarnek, gdycz przynyosza yadv
garnek De morte w. 67—8; Mow sze mnv,
bocz mam dzalo, gdycz szya sze mnv movycz
chczalo ib. w. 76; *Myszstrzoszththwacz nycz
nye pomogv ib. w. 225; Expedita tibi mater
al. wyebanacz macz popowska 1485 AcLeop I
nr 1057; Nyechcz badze sczeszliwy then dzen
felix tibi sit huius diei exortus XV ex. PF III
179; Ilesz tu maal slych luboszcz(i), telecz
tam daczo mok y szylnych przeczywnoszczy
ca 1450 PF IV 570; Nye odedzyesz tako, bycz
tv nye zaplaczono (impunitus hoc factum non
transibis) Rozm 131; Czlovyecze, wstany, kazecz
(tibi dico surge) ib. 133; Czo bądzye podobno,
tocz chczą pomocz ib. 147; Azacz yescze mało
yyszokosczy {leg. w wysokości) nyebyeskye
(numąuid tibi sufficit caelorum altitudo)? ib.
218; Czocz szye vydzy (quid tibi videtur Mat
17, 24), Symonye? ib. 372; Vzovy vbogye,
nyemoczne,... y badzyesch blogoslavyon, bocz
ny maya czym zaplaczycz (retribuere tibi
Luc 14, 14) ib. 382; Kakocz otvorzyl oczy
(quomodo aperuit tibi oculos Jo 9, 26)? ib.
422, sim. ib. 498, etc.; ~ ciebie: Czebe {Pul:
tobie) slusza chwała (te decet hymnus) FI
64, 1.
e.
acc. ciebie: Mof thy, Moyseszu, k nam,
a micz czebe chemy slyszecz radży Gn 175a;
Bo rozdrasznili S0 czebe (irritaverunt te),
gospodne FI 5, 12, sim. Pul; Slotka nebeska
krolefno, upamotay o oney twey czci, ezse
cebe boog ze fszego swata vibral XV in. ModlJag
36; Czyebe tegodlya..., namiloscziwszy oczcze,
...modlimi szye y prosymi (te... rogamus ac
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te) ma bycz vybavyono Rozm 41; Nye day my
petimus) 1424 Msza III s. 50, sim. II. IV. VI.
tako yyelyke zalosczy prze czyą czyrpyecz
VIII. IX. XIV; Owa ya thv czebye szmygya
ib. 499, sim. ib. 520; Potem przydą po czyą
De morte w. 250, sim. ib. w. 366; Jakoszmy
ib. 525; Kto my to może dacz, yzbych za czyą
ygyednalj czy(e)bye sz Yakubem 1480 ZapWarsz nr 1509; Modlytwa moia vprzedzi 5 (pro te) vmarla? ib. 697; ~ cie: Milowacz cze
bodo (diligam te), gospodne FI 17, 1, sim. Puł;
cziebie (praeveniet te Psal 87, 14) M W 116b;
Odwedze cze (deducet te) dziwne prawicza
W raczę vesmą czyebye (in manibus tollent
twoia FI 44, 6, sim. Pul, sim. XV p. post. JP
te Mat 4, 6) EwZam 300; Chyalyą czyebye
XXXVI 350; *Chalycz *bodze cze albo czebe
(laudo te), gospodnye Rozm 11, sim. ib. 23,
etc. etc.; ~ cię: Szaclinam cz0 adiuro te Gn 10 (laudabit te, Puł: czyebye) FI 118, 175; Ne
berzy nadaremno gymena bożego..., by cze
gl. 120b; Przed swytanem wrodzyl gesm cz0
(genui te, Pul: yrodzylesm czye) FI 109, 4;
bog ychowal ode fszego złego Dek V 1. 4;
Pusczayan czye prossno 1424 Pyzdr nr 977;
W ktorykoly dzen wzow0 cz0 (invocavero
Blaszeyu..., wola cye ksyozo Błaż 319; (N ad)
te, Pul: czyebye, M W 136b: czie), yslyszy me
FI 137, 4; Chwalycz cz0 {Pul: cze) bodo (con- 15 vyelym cye (te Mat 25, 23) postawy(ę) XV
med. R XXXIII 122; Yenze... obrał czye szobye
fiteantur tibi), pane, wszytky krolewe szeme
czora Naw 71; Podzy, dvszo,... poveda cze
FI 137, 5, sim. M W 137a, sim. XV p. post.
do regskego, do *krolestve nebeskego SkargaKałużn 272; Werzimi, is cz0 wiszlusza XV
Wroc w. 77; O homo, si scire cupis, ąuantum
in. R XXV 218; Possadz0 czy0 (ponam te)
myedzy lyudzmy BZ Gen 17, 6, sim. ib. Ex 20 te deus dilexit, audire non te tedeat nye bandz
czye tęskno XV p. post. GIDom 68; Ize bog...
33, 12. Is 48, 8, 1456 ZabUPozn 90; Poklonyeposiał myą z nyeba k thobye, bych czye vczyenye... thobye dawam, ysch czya w szwem
schyl (ad consolandum te) Rozm 38, sim. ib.
szerczy ystawycznye myewam 1447—62 Z ab
50. 57, etc.; Vezmą czye sobą {leg. z sobą)
544; Aversio tua increpabit te otwroczenye
twe oth boga szlaye cz0 1461—7 Serm 150r, 25 zoną ib. 243, sim. ib. 267. 269. 270, etc. etc.;
~ Ne była any bandze nath cze gyna myła
sim. ib. 444v, 1470 ZapWarsz nr 2988; Czerny
ca 1428 PF I 481; Stworzyczyelyy moy,... prze
czya wth[...]ala taka tesznycza? De morte
czye (propter te) dyszą moyą slvbyl Rozm 35;
w. 78, sim. ib. w. 246; Duszo moya myła,
Nat czye (praeter te) ynego nye żądała ib. 36,
oyczu czyą polyeczaye XV ex. SKJ I 145;
Nadzyeyaya szyą, abych czyą tesch nalazl 30 sim. ib. 37; Y ty, by posnalo ypadnyenye,
yczyeschoną (te consolatam spero quod inveni)
które ma przydz na czye, płakałoby ib. 447,
sim. ib. 448. 496; Duschą moyą kładą za czye
Rozm 8, sim. ib. 23. 46, etc. etc. ; Czosz yczynyl,
(pro te Jo 13, 37) ib. 557, sim. ib. 581. 739.
przecz czyą pomavyaya? ib. 777; ~ Tego na
823; Ałye ya prószył za czye (rogayi pro te
czo zaluyo 1399 Pozn nr 367; Kakocz Xpc
gestcy on... prze czo... strado cirpal byl Gn 35 Luc 22, 32), aby v tvych pokuschach nye ponykla
yyara tvoya ib. 560; Poydzy słuchacz ossądzenya
5b; Bo iesm pwal w czo (in te, Puł: w tobye)
na czye ib. 744.
FI 15, 1; Strzali twoie ostre, lud pod czo padnę
f.
voc. ty: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai!
(populi sub te cadent) FI 44, 7, sim. Puł, sim.
ca 1270 KsHenr 24 r; Takes szo, thy *greszniy
XV p. post. JP XXXVI 350; Prze C 0 zbauil
mne od moyich fszech tszcic XV in. ModlJag 40 clouecze, ne oddalag k milemy Xpoui nafrocicz!
Gn 14 b; Thy bocz szynem ge! Gn 180b; Pomny
37; Quia yenient dies in te na czo (Luc 19, 43)
me ty (memento mei tu)! FI 24, 8, sim. Puł;
XV med. GIWroc 68v, sim. XV med. R XXII
A przethosz, thy nasza oradownycza, ony oczy
238; Dalbych szwoy szywoth prze czą Aleksy
myloszyerne k nam obroczy! SaheReg 9. 11.
w. 47; Acz my szo dobrze stanye przez czy o
(propter te) BZ Gen 12, 13, sim. Rozm 41. 45 13—15; Yesz obyatowane, ty bosze (tu deus),
ve wszytkeem, proszimy, poszegnane..., przyem191; Przichodzen... zwyssi syo nad czo (super
ne [y] tesz vczinicz raczy! 1424 Msza III s. 55,
te) BZ Deut 28, 43; Na them tho szandze ma
sim. II. IV. VI—VIII. XII. XIV; Swota ery,...
tho na czyą dowyescz OrtOssol 62, 2, sim.
racz mo thy *sobye napoycz! ca 1440 R XXV
OrtMac 81; Jako ya yipozyczal plasczya... na
czyą 1464 ZapWarsz nr 1181; Kthorich brogow 50 220; A ti (tu) tak, Ezdraszv,... vstaw sodze!
BZ I Esdr 7, 25; Margaretho, szny [tho] thy
...polovicza śluzy na nye... yako y na czya 1478
zytho y thy Magdo! 1471 CyzKlob 444; Thy
ib. nr 1207; Nad czya boga gynego nye Naw
vesrzy cys na mnge! XV ex. GIWp 69, sim. ib.
155; Dwch szyyathy sthapy na czyą (super29; O thy nyemoczny czlowyecze, patrz na
veniet in te Luc 1, 35, Rozm 50: v czyą) EwZam
288; Krolestyo króla Dayyda przez czyą (per 55 Cristowo oblycze! ca 1500 PieśniWlad 177;
31*
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Thy myloszyerny gospodnye,... racz szye nade
mną zmylovacz! Rozm 6; Sdrova bądź, thy
bogoslavyona nyevyasto (ave tu beata mulier)!
ib.; Rzekły yemv: Ty (tu Jo 9, 28) bądź yego
zvolyenyk! ib. 423; A thy (tu Luc 22, 32)
nyegdy navroczy szye, poczyyrdzy braczyą
tvoyą! ib. 560; Takyesch thy modlyacz szye
braczyą przykładem tvey pokuthy poczyyrdzy!
ib.; Tegodlya bądź ty przeklat od boga! ib.
620; Thy ale, thy dzyeyko luda mego, opaschy
szye ve yloszyenycza (Jer 6,26)! ib. 736.
g. instr. tobą: Nechacz szo ten tho lud pred
tobo spoueda Gn 174b, sim. FI i Pul 5, 4;
Zdroua Maria, milosczi pełna, bog s tobą
(Zdrów 1. 8: s *tobw) Zdrów 2—7. 9. 10. 12.
14. 14 a. 16. 17, sim. Rozm 48. 49; Thegosz
nasz domesczisz, Iesu Xpe mili, bichom s tobą
bili Bogur B—F, sim. XV p. pr. PF IV 616,
1413—4 Msza I s. 263, etc.; Czczi yo, yszby
zyla s tobo Słota w. 79, sim. ca 1428 PF I 481,
1437 Pyzdr nr 1108, 1439 ZapWarsz nr 850;
Sznam mego darv [y] zawyaszanyy (pro zawyaszanye) s tobą (una tecum) OrtOssol 48, 4,
sim. Ort Mac 59; Othoszczy przeth thobv
stoya De morte w. 55, sim. ib. w. 152. 350;
*Szaplecze nath tobv syostra ib. w. 224; Sponsabo oddam syą s tobą (sponsabo te mihi in
fide Os 2, 20) ca 1470 MamLub 242; Za kthore
gymyenye sz thoba zamyaną yczinyl 1471
ZapWarsz nr 3008; Boże, nye swyecz nath
thoba! 1486 ib. nr 1610; Nasche dzyeczy
zyodzysch, aby s tobą (tecum) nye dbały dnyow
syyąthych Rozm 131, sim. ib. 171. 172. 207,
etc.; Owa ya slye anyola mego przed oblyczem
tvoym, który nagothyye drogą przed tobą
(antę te Luc 7, 27) ib. 316, sim. ib. 323; Czo
my s tobą yczynycz (quod faciam tibi) ? ib. 845.
h. loc. (w) tobie: Gospodne..., w tobe (in te)
iesm ymal nadzeio FI 7, 1, sim. Pul, sim. 1451
MacDod 105; Weselicz se bodo w tobe (in te)
FI 9, 2, sim. Pul; W tobe (in te) bodze poszegnan
Israel BZ Gen 48, 20; Bo syo nye pokusy
wyocey, <ab)i przeszedł w tobye (in te) Belyal,
bo gest zagynnl BZ Nah 1, 15; Po *thopye pro
te (Eliseum... unges prophetam pro te III
Reg 19, 16) ca 1470 MamLub 84; V tobyecz
ya mam wschytka nadzyeyą Naw 92; Vsehmocny
myły panye, o thobye sylne mamy pysanye
XV ex. GIWp 69; Blogoslayyony yestesz thy,
yze nye yest grzech v tobye (in te) Rozm 59,
sim. ib. 79. 191; Bocz o tobye pyszano (scriptum
est Mat 4, 6) ib. 196, sim. ib. 226. 389. 496.
732; Aby vschysczy yedno były, yako thy ve
mnye a ya v tobye (in te Jo 17, 21) ib. 578,
sim. ib. 620, etc.

!Tya *jakiś okrzyk, rzekomo imię bożka,
exclamatio ąuaedam (fortasse daemonis nomen/ :
Prohibeatis plausus et cantilenas, in ąuibus
invocantur nomina ydolorum: lado, yleli, yassa,
tya XV in. Stat 50.
(Tybinki) Ciebienki pl. tantum \płaty skóry wi
szące u siodła dla ochrony nóg przed tarciem o rze
mienie strzemion, partes corii e sella eąuestri
pendentes, ąuibus pedes atterendo non sauciantur: Czebenczy selipendia ca 1420 WokTryd
nr 175; Czebyenky sellipendia 1437 Wisi
nr 228 s. 89. ~ Rutenizm.
Tycz, Tycza form y: n. sg. tycz 1444 RozPaul
125v; tycza 1444 RozPaul 243 v; ~ i. sg.
tyczą 1483 M MAe XVIII nr 137; - ac. pl.
tycze XV ex. YergGeorg 81. 86; tyczy XV
p. pr. R XVI 345.
Z n a c z e n ie : *palik, żerdź, tyka służąca za
podpórkę, pertica, palus, pedameri: Thycz hulmus 1444 RozPaul 125v; Siler est species
cuiusdam herbe odorifere. Item est species
arboris uel ligaminis, mediante quuo ligantur
vites thycza ib. 243 v; Pampinus induat ulmos
tyczy (hic hederae serpunt, hic pampinus
induit ulmos) XV p. pr. R XVI 345; Quod
non resti eam verberavit sed ulmo vlg. tyczą
1483 M MAe XVIII nr 137; Ilia (sc. terra)
tibi letis intexit vitibus ulmos tyczye XV ex.
FergGeorg 81; Inde (ubi) iam validis amplexe
[re] (sc. palmites) stirpibus vlmos, thycze,
exierint, tum stringe comas, tum brachia
tonde ib. 86.
Tycza cf. Tycz
Tyczeń cf. Styczeń
Tyczka *palik, żerdź służąca za podpórkę,
pertica alicui rei fulciendae apta : Ticzka
stationarius XV p. post. PF V 10.
Tyć *przybierać na wadze, stawać się grubym,
tłustym, pinguem fieri*: Pane meo pingwis,
gl. sc. tu mustela incrassaris tygesz, otylasz
1466 R XXII 15; Pinguescere pinguere idem
thycz ca 1500 Erz 113. ~ Cf. Otyć, Roztyć,
Utyć.
Tydniewy cf. Tydniowy
Tydniowy, Tydniewy gody tydniowe, święto
tydniewe, tydniowe, święta tydniowe cżydowskie
święto przypadające w 7 tygodni po święcie
Paschy, Pięćdziesiątnica, Pentecostes : Godi tydnyowe (sollemnitatem hebdomadarum, MamLub
28: swyąto thydnyewe, war. ka i: swantho
thydnowe) vczynysz sobye w pyrwich vrodach
sznywa swego pszenycznego B Z Ex 34, 22;
Abi na kozdi dzen bilo ofyerowano na nyem
podle przikazanya Moyszesowa:... w swyoteczne dny trzsykrocz do roka: na swyota
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Przeznycz a w swyota tydnyowe (in sollemnitate
hebdomadarum), a w swy0ta stanowe BZ II
Par 8, 13.
Tydzień f o r m y : n. sg. tydzień BZ Gen 29,
28, 1491 RKJŁ VII 58, ca 1500 Erz 113; - g. sg.
tegodnia BZ Lev 23, 16, 1471 MamKal 274;
~ ac. sg. tydzień 1404 Pyzdr nr 227, Sul 47.
50, etc. etc.; ~ g. pl. tydniow BZ Lev 23, 15.
25, 8; ~ ac. pl. tydni B Z Num 28, 26, ca
1470 MamLub 44.
Znaczenie'. 'siedmiodniowy przeciąg czasu,
okres liczący siedem kolejnych dni, septem dies,
qui deinceps se accipiunt, hebdomada : Iaco
Passek staval Boguslava przed biskupem tydzen
po obesłany 1404 Pyzdr nr 227; Tegodla vstawyla naszych riczerzow mocz, aby Zydowye...
chrzesczyanom pyenyądzi szwych poszyczayącz,
nye wyączey za kaszdy thydzen (pro ąualibet
septimana, Dział 38: na tydzeny) wszącz myely,
nyszly tylko geną ąwartą Sul 47, sim. ib. 50,
Dział 41; Dzyen kmyeczye bąndą robycz
w thidzyen (septimanatim) Sul 110; Napelny
tydzen (hebdomadam) dny tey to swaczbi BZ
Gen 29, 27; Gdisz tydzen (hebdomada) mynol,
tedi poymye Rachel ib. 29, 28; Przetos viliczicze... sedm tidnyow (hebdomadas) pelnich
asz do ginego dnya napelnyenye {pro napelnyenya) tegodnya (hebdomadae) sodmego, to
iest pyotdzesszot dnyow BZ Lev 23, 15—6;
Takesz dzen pirwich vrod, gdisz offyarowacz
b0dzecze nowe ovocze panv, napelnicze tydny
(expletis hebdomadibus), dostoyni a swyoti
bodze BZ Num 28, 26, sim. ca 1470 MamLub
44; Vczinyly setnyci podle wszego, iakosz
gym bil rozkazał kapłan Joyada, a przymuioc
wszitci swe mosze, gisz wchodziły do koscyola
przes tidzen B Z IV Reg 11, 9; Tedy maya
mv szkazacz sza tydzen zaplaczycz (infra
octo dies) OrtOssol 89, 3, sim. OrtMac 122;
Vstawyamy, aby <gdy> sądzą... zakład weszmye
o wyną..., tho gest konye abo gynsze bydło,
abo ktorekole gynsze rzeczy, nye mayą rozstargacz any dzelicz myedzy sobą, ale gęstły
zymye, tedy za tydzen (octo diebus, Sul 22:
oszm dny), a gęstły lecze, tedy za dwie nyedzeli
mayą bycz chowany Dział 9, sim. ib. 18;
Vstawiamy, aby nygeden Szyd... przez geden
tydzen (per septimanam) od grzywny wiączey,
gedno grosch, nye wząl ib. 56; Aby na kaszdy
tydzyen rok zapłaty byl poloszon ib. 67; Do
tegodnya in sabbato (ieiunio bis in sabbato
Luc 18, 12) 1471 MamKal 274; Yze s namy
myal rosgranycz polthory wloky na Myrzączynye
w thydzyen po swąthem Michale 1473 ZapWarsz
nr 1447, sim. ib., sim. 1486 ib. nr 1580; Kthory

nyedlugo robił, then ma thidzien odpowyedziecz
przed thym 1491 RKJŁ VII 58; Iesliby kthori
thowarzis swyączil ponyedzialek sswą volyą,
thedj then thidzien do svssmarkv nye ma nycz
myecz ib. ; Septimana, id est ebdomada thydzyen
ca 1500 Erz 113; — tydzień rokow *siedem
lat, septem anni : Odliczisz sobye sedm tidnyow
rokow (septem hebdomadas annorum), to
iest sedm sedmi, gisz to spolv czini dzewyocz
a czterdzeszci lyat BZ Lev 25, 8.
(Tygiel) Tegiel *naczynie w kształcie miseczki
z długą rączką, vas habens formam catini longo
manubrio instructi : Crucibolum, frixorium tegel
1472 Rost nr 1559; Tegyel sicopedes XV p. post.
PF V 10.
Ty inowy cf. Ty mowy
Tyka 'palik, żerdź służąca za podpórkę,
pertica alicui rei fulciendae apta : z fleksją
łacińską: Quicumque... receperit tykas in alienis
ortis..., tunc debet castigari uti malivolus
homo, intrans in aliena et rapians, tanąuam
malus homo et non tantum tikas, sed omnia...,
ut caules, mergellam..., nuces avelanas ceteraąue
continencia in ortis 1473 WilkCzch 97; ~ tyka
winna *palik podpierający winorośl, pedamen,
quo vitis adnititur : Thabent in palmite gemme
gnyya na tycach yynnych grona XV p. pr.
R XVI 327.
Tykać (się) fo rm y : a. z zaimkiem zwrotnym
się: praes. ind. 3. sg. tycze 1420 StPPP VII
456, OrtMac 45, OrtOssol 37, 4, etc. ; tyka 1399
StPPP VIII nr 8756, XV p. post. GIDom 44,
Rozm 319; 3. pl. tyczą OrtMac 42; tykają Rozm
625; ~ part. praes. act. adv. tycząc 1417 Przyb
8; ~ praet. 3. sg. f. tykała 1399 HubeZb 76,
Sul 39; neutr. tykało Sul 38; 3. pl. m. tykały
1405 Pyzdr nr 259; ~ condit. 3. sg. m. -by tykał
Rozm 59; neutr. by tykało 1429 Kai nr 1037,
XV p. post. Zab 539.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg.
tycze Sul 23; tyka Rozm 626; 1. pl. tykamy ca
1470 MamLub 204; ~ imper. 2. p l tykajcie
FI i Pul 104, 15, ca 1470 MamLub 288; ~ part.
praes. act. adv. tycząc 1394 Leksz II nr 1688,
1396 ib. nr 1926. 1927; tykając Sul 26; ~ praet.
3. sg. m. tykał 1406 HubeZb 84, 1411 Kai
nr 338; /. tykała OrtMac 107; 3. pl. f. tykały
ca 1470 MamLub 306.
Z n a czen ia : 1. 'przykładać (np. dłoń, laskę)
do kogoś lub czegoś, poruszać, dotykać, alicui
vel alicui rei admovere (e. g. manum, baculum),
movere, tangere : Nye tykaycze (nolite tangere)
pomazanczow mogich FI 104, 15, sim. Pul;
Isze Wyrzbantha... naprzód yemu rani dal,
a on iego ne tyka) 1406 HubeZb 84; Ysz then
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tho slvzebnyk... w wrotha dwory pana... swą
lyaską tykayącz (suo baculo tangendo, Dział 14:
ma vderzycz) a wolayącz maa gy pozwacz
Sul 26; Attractamus maczami aut tikamy
(palpavimus sicut caeci parietem et quasi
absque oculis attrectavimus Is 59, 10) ca 1470
MamLub 204; Contractaueritis obyraycze aut
thykaycze (ne tetigeritis neque gustaveritis,
neque contrectaveritis Col 2, 21) ib. 288;
Contractauerunt tikaly, maczały, obraczaly (quod
fuit ab initio, quod audivimus, quod yidimus
oculis nostris... et manus nostrae contrectaverunt de verbo vitae I Jo 1, 1) ib. 306; By to byl
propheta, yyedzyalby zapravdą, która to yest
nyevyasta, która szye go tyka (tangit Luc
7, 39) Rozm 319; Chrobaczek drzevny, kyedy
szye yego thykayą, barzo szye myekky vydzy,
alye kyedy on thyka, barzo tvardą (leg. twarde)
drzewo przevyerczy ib. 625—6.
2. 'dosięgać do czegoś, przytykać, graniczyć
z czymś, ad aliquid pertinere, attingere, vicinum
esse5: Eze Betram szilo moczo wrzuczil szo
w yey dzedzine, cso szo Jacusza... ne tikala, w Przech<n)in[y]e 1399 HubeZb 76; Jaco
ta graniczą narożna obrambyona ne tika sya
opathouich... dzedzin, ale yest myedzi wsyami
Borcowymi 1399 StPPP VIII nr 8756.
3. *tyczyć się, dotyczyć, odnosić się, należeć,
pertinere, spectare, tangere’ : Iaco Sandziuog
recepit pecuniam swe prave, ges se ne tikali
Derzscowa rokoyemstya, ale swe praue penodze
1405 Pyzdr nr 259; Andreas... actor cum Margareta... terminum habent... pro eo, quod
litteram habet et tenet circa se, que ipsius
honori tractat czsso sse yego czczy tycze 1420
StPPP VII 456; Any tho scholtystwo cupiono
za Brudzewske pieniądze, csosz by sche dzadowysny thycalo, ale za babisna 1429 Kai
nr 1037; Ysze brzemyą, nawyącyey kthore
wszystkych tycze (quod omnes tangit), myedzi
wyelymy roszdzelyonee lekczey bywa nieszono
Sul 23; Drvgy sz nych przystąmpyw kv oblicznosczy sąndzego, wiwodzi szą wzgardzonym,
a kv they tho rzeczi, yako tego, gegosz szą
thikalo (cuius intererat), bicz nye weszwanego
Sul 38; Acz po takem poszwye tego, yegosz
szą rzecz tikala (cuius intererat),... skazanye
dokonawayącze o thą tho dzedzyną *wyrzeknyoną bąndze Sul 39; Then ortel layal gyeden
przyszyasznyk szwym (leg. z swym) przyro
dzonym przyyaczyelem, kogo thykala (tetigit,
OrtOssol 79, 4: *thyka) ta rzecz OrtMac 107;
Tha rzecz thycze szye (tangit) myasta OrtOssol
37, 4, sim. ib. 40, 3, OrtMac 45; Rzeczy, czo
szye thycze (tangentes, OrtMac 42: czo szye

thycza) malzenszkye kaszny, they nye mayą
szandzycz OrtOssol 38, 3; Tho, czo by szye
*thyzalo pereł, szukyen, odzyenya..., tego
moya pany gothoua podeprzecz szwyathky
1493 PF IV 664; Y tho sye nasz tyka quod
et nos tangit XV p. post. GIDom 44; My
przyszangamy... welkerzow ne czynycz besz
raczkye wolye v swem rzemi<e)szlye, czosz
by sze tikalo pogorszeną wszemu postwol(st)wv
XV p. post. Zab 539.
4. (o dziewicy, de yirgine) 'naruszyć dzie
wictwo, yirginitatem violare*: On z nabozenystwem przyszyegacz pocznye, yschby szye yey
(sc. Maryi) nye tykał (quod numquam tetigisset
eam) Rozm 59.
5. eodwoływać się do kogoś, czegoś, provocare
ad aliąuem, appellare aliąuem, ajferre aliquid,
excusari aliqua re : Johannes... astitit terminum
suum super Jaczkonem et Petrum pro peccoribus vlg. o dobiteg, wolens ad illum, qui sibi
terminum dederat vlg. ticzancz hic ad judicium
1394 Leksz II nr 1688; Dobeslaus... astitit
terminum suum super dominam..., remittens
se vlg. ticzancz ad illum, qui sibi terminum
dedit 1396 ib. nr 1926; Thomislawa... astitit
terminum super fratrem ipsius... pro eo, quod
idem frater ipsius ipsam citaverat pro divisione, remittens se vlg. ticzancz ad illum 7 mansorum ib. nr 1927; Hoc tangendo se vlg. ticzocz
szo Jaskonem... judicem inter praedictas partes
deputatum 1417 Przyb 8.
6. ewbijać w ziemię, in terram defigere\
Jaco Vbislaw Janoui y yego braczi ne rosoral
trzsi copczow y granicz ani colow tikal na gich
1411 Kai nr 338.
Tyknąć 'przyłożyć (np. dłoń, palce), dotknąć,
attingere, admovere (e. g. manum, digitos/ :
Apprehendens (sc. Iesus) illum de turba seorsum,... expuens tetigit, naplunąw tyknąl, linguam eius (Marc 7, 33) XV in. R XXIV 74.
1. Tykwa może 'wbijanie znaków granicz
nych, terminos ponendi actus : Jacom bil
posłem ot Jacussza do Michała, yszby mv
w te tigkwe ne wadził, jest tobe gothow dacz
dwe kopę 1400 Kościan nr 164, sim. ib. nr
165.
2. Tykwa bot. 1. tykwa, długa, głucha tykwa
*tykwa pospolita, Lagenaria mlgaris S e r): Tykwa
gugurbita 1444 RozPaul 118v; ~ Długa thykwa
cucurbita ca 1500 Rost nr 5400; ~ Glvcha
thykwa cucurbita XV ex. GILek 37.
2. eogórek, Cucumis sativus L
Thykwa
cucumer XV ex. GILek 37; Thykwa cucumer
domesticus ca 1500 Rost nr 5393.
3. włoska tykwa 'kawon, arbuz, Citrullus
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yulgaris Schrad/ : Wioska tykwa citrullus XV
ex. GILek 37.
4. płonna tykwa *Ecballium elaterium A.Rich/ :
Płonną thykwa cucumer asininus XV ex.
GILek 37.
5. 'jakiś gatunek gruszki, genus ąuoddam
pin : Praeterea, genus (sc. plantarum) haud
vnum..., nec pingues vnam in faciem nascuntur
oliue..., nec surculus idem (Cr>ust<um)iisz
Si(riis)que piris gravibusque volemis thykwam (i) XV ex. YergGeorg 77.
(Tylakroć) Telakroć *tak wiele razy, tyle
razy, w tylu wypadkach, totiens’: Que michi
spes ergo, qui, gl. sc. ego peccator, semper
ad infima vergo, quique tibi tociens, gl. tot
vicibus telacrocz, mencior, omnipotens 1466
R XXII 19.
Tyle, Tele 1. ' wskazuje, że coś występuje
w tak wielkiej ilości, wielkości, nasileniu itp.,
jak to zostało w sąsiednim tekście określone
(lub jest wiadome mówiącemu i słuchającemu)
'tak wiele, tak dużo, tantum, t o f : a. określenie
przez wymienioną konkretną ilość czegoś: Item
Gardzinka... iurabit pro superfluis pecuniis,
quas se fassus est habere in medio Brzoza... et
quilibet debet iurare super decem marcas.
Rota:... Yaco tele Gardzina ma pyenodzy
na poi Brzozi 1412 Pozn nr 884, sim. ib. nr 885,
1423 Pyzdr nr 718, 1426 ib. nr 831, etc.; Jaco
Vanch porambil w mem zapuscze tele drzewa
policziwszy 1415 Kai nr 508, sim. 1423 Pyzdr
nr 729; Yako Stanisław ma tele scody o nyezaplaczenye sedmydzesszant a pyanczy grzywyen
1426 Pyzdr nr 815; Yako mam tele szcodi
yako ssto grziwen... o nyesaplaczenye pyenandzy
1428 ib. nr 876; Propter hec siquidem duo
creati sunt oculi, ale due, totidem, gl. hoc
est due sc. in numero telye, manus et pedes
dualitateconsimiles 1436 R X X III277; Ostatki...
paanom przycz nye mayą, alye na blyszsze
spadną, gyz z nych kelych za polthory grzywni
do cirekwye sprawicz mayą, acz gychsz (leg.
jich z?) tilye bandze (si tantum est) Sul 13;
Yakom ya nye yessdzyl we dwvnadzczye
wozow y w thyle czeledzy... na ymyenye
Vyesska 1472 ZapWarsz nr 1349; Alye nye
yest to podobno..., aby on (sc. Jesus) bądź
(pro bądącz) telye lyat na svyeczye (quod annis
tot vixisset), by svoye moczy... nye czynyl
Rozm 162; Czczyemy, yze Samson... zabyl
tyszyącz mazov... a Zagar... zabyl schesczszeth
luda. Kyedysczye mogły to vczynycz, yze
s pomoczą bożą mogły thylye nyeprzyaczyol
(tot hostes) pobycz, tedy nye yest tego dzyw,
yze przed Iesucristem yego nyeprzyaczyelye

padały ib. 625; ~ Jakom ya nye wynowath
cztirech koopp y dwadzescza groschi polgroschkow po Jachnę, sszyestrze Janowey..., anym go
vschkodzil w thdv schkody 1472 ZapWarsz
nr 2974; ~ Yesse Przedpelk przibyegl na Yanową gospodą samoosm s *tago dobrimi yako
sam a s telye podleys<y)mi y yczinyl yemu
gwalth 1422 Kai nr 980; ~ z elipsą rzeczownika:
Mayą przyszacz naprzeczywko gemv (sc. dziecię
ciu), jsz gego oczecz tylye (OrtMac 112: tele) mv
został wynowath po szmyerczy OrtOssol 83, 2.
b. określenie przez odniesienie lub porów
nanie z inną ilością: tele... co: Yako o nyezaplaczenye pyenandzy mam tele scody, czso
pomyeny 1426 Pyzdr nr 828, sim. 1427 ib.
nr 852, 1428 ib. nr 877. 883; Jze Maczek...
ma skody tele, nacz smye przisancz 1442 StPPP
II nr 3053; Otvorzyvschy yey (sc. ryby) vsta
naydzyesch telye srebra, czocz telye vazy
(Mat 17, 26) Rozm 372; ~ ile, jele... tele, tyle:
Ilesz tu maal slych luboszcz(i), telecz tam
daczo mok y szylnych przeczywnoszczy ca
1450 PF IV 570; Gdy ktori kmyecz wolą przygmye pod którym panem, tedy yle lat bądze
vszywal woley, tyle (Sul 61: kylo... tylesz...
gyle) lat ma panv wyplaczycz czynsch (tot...
serviat..., quot annorum libertate gaudebat)
Dział 62; Yelye dny do roką bywa, thele lath
Szandomyrz odpustów myewa XV ex. MacDod
139; ~ tele, tyle... ile, jele: Iaco Hanka ne
wszanla yisszey dzeuanczinacz grziuen gedno
tele, gele sostri yszanli 1407 RtGn nr 171;
Tele na szą wszoly (sc. pieniędzy), gele gych
ony wszoli 1418 Pozn nr 959; Alysz tyle lath
czynsz zaplaczy (sc. kmieć), gyle lath myal
voley (nisi tot annis censum exsolvat, quot
annis habebat libertatem) Sul 61, sim. Dział
62; Woythowy thele wyny (OrtMac 66: takyesz
wyny), gele wam wszythkym przepadł <(pokupu)
(iudici vero quot emendas, tot et poenas succubuit)
OrtOssol 53, 4; ~ tyle... ilekroć: Ot kaszdego
policzka... polyczkuyanczi themu *the policz
kowanemu tyle, ilekrocz przestąnpyl..., ma
zaplaczicz (totiens, quotiens excesserit,... solvat)
Sul 102; ~ tele... jako: Yako o nyezaplaczenye
pyenandzi mam tele scody, yako pomyeny
1426 Pyzdr nr 829; ~ tele... kiele: Iszesz
tele skody podyanl dla nyewyprawyenya s rankoyemstwa, kyele gisczyszny 1446 Pozn nr 1639,
sim. ib. nr 1640. 1641.
c. określenie przez wskazanie rezultatu: By
yyedzyala, za kogo sprostne tvoy myły szyn
przedan yescze byl v Yerusalem, myedzy
przyączyelmy telye pyąnyądzy mogła dobycz,
yschby ye Iudaschovy dala Rozm 516.
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2. określa nasilenie czynności: Eze caszdi,
gen opusczy dom, brata... albo rola prze me
gymyą, sstokrocz tele wezmye (centuplum
accipiet Mat 19, 29) XV med. R XXII 235;
Chovay szobye poczthy szwoye, roszdrasznysz
mya tyle dwoye, w pocztach czy ya nye korzyscza
De morte w. 154; Krolv, mna tvoya tyle pyeczyoro zyskała (mna tua fecit quinque mnas
Luc 19, 18) Rozm 408; Ony rzekły: Krolv,
macz tylye dzyeszyeczyoro (habet decem mnas
Luc 19, 25) ib. 409; ~ jelekole... tele: Gelecole
kto wyessyeli syą a cocha w marney fale,
tele tesze y smącza syą... prze ganyenye XV
med. R XXII 247; ~ tyle... niźli: Yze sloncze
tego dnya tylye dvoycz svyczylo nyzly ynego
dnya (in duplo quod plus solito sol luxit in
hac die) Rozm 12.
3. uwydatnia ogólnie wielką ilość, nasilenie
czegoś ' tak wiele, tak dużo, tam multum, tot’:
Dominus de pauces panibus tot, tyle, milia
saciavit XV p. pr. PF IV 615; Ktorzicole sącz
sprawyedliwy, są milossyerdny, błogo gim,
bo ssyą nat nimy tele bog smiluge XV med. R
XXII 240; Ista vinea, tele, tot palmites, otnogy,
latoroszlek, protulit ca 1450 PF IV 569; Dobro
vyaro nathyszacz (leg. nad tysiąc) slothich...
volalby y volj, acz tyle wlosczego (si tantum
de propriis) straczylby,... nisly taka slova...
czirpecz 1474 Zab 540; Owa tylye lyat (tot
annis Luc 15, 29) śluzą tobye a nygdym kasny
tvey nye przestąpyl Rozm 388.
4. pełni funkcję spójników: a. jako składnik
spójnika złożonego: nie tele... ale i 'nie tylko...
lecz także, lecz nawet, non solum... sed etiam :
Gotowcyesm gydz nye telye v cyemnyczo,
alle y we smyercz prze ymyo Ihezv Cristusowo
Błaż 320; ~ b. łączy wyliczane człony zdania:
'to... to... to, nunc... nunc... nunc (?): Vnde
Augustinus: Flere et clamare non cessant,
percutere pectora nunquam desistunt, nunc,
tele, superbum, nunc, thele, elatum..., nunc,
thele, hmiriosum,... nunc detractorem, ecce
quomodo clamabunt XV med. R XXIV 363.
Tylec *krótki miecz, sztylet, brevis gladius,
pugio': Tedi Micolay prziszedw... y dal mu
(sc. Budziwojowi) policzek y rano tylczem 1398
Kościan nr 101; Recepit sibi furtiue al. tilecz
ita bonum, sicut decem et octo grossi 1453
StPPP II nr 3542; Petivit ab eo frameam al.
thilecz 1481 M MAe XVI nr 1418; Jakom
ya... Zyemakowy... rany krwawey nye zadał...,
yeno... gdy gwalthownye na mya byl ostra
bronya, thylczem 1489 PF VIII 20; Eyn guth
szwerth und eyn gutter ty lecz 1492 RocznKrak
XVI 59; Stanislaus... et Mathias... fideiusserunt

frameolam seu pugionem al. tylecz 1499 CracArt
nr 1365.
Tylekroć, Telekroć *tak wiele razy, tyle razy,
jak wskazana w kontekście ilośćy totiens :
Yako wyelye chromothy albo ran, thako
wyelye thych zaplath, a wyoth<o)wy thelyekrocz (OrtOssol 33, 2: thylekrocz) oszm szelągów
pyenyadzy gydaczych OrtMac 33; ~ kielekroć,
kilkokolikroć... tylekroć *ilekroć... tylekroć,
ąuotienscumąue... totienscumąue : Kyelekrocz
zalovacz bandzye (sc. pan) przeczyw yemu,
thilecrocz (quotiescumque... conqueretur, toties) w wynye pyanczdzesyand ostanye Sul
91; ~ Bo kilkokolykrocz modłyly syo gynim
bogom..., tilekrocz poddany w lup (quotiescumque autem... alterum, sc. deum, coluerunt, dati sunt in praedam) BZ Judith 5, 18.
Tyleż, Teleż wskazuje, że coś występuje w tak
wielkiej ilości, wielkości, nasileniu itp.y jak to
zostało w sąsiednim tekście określone 'tyle
samo, w tej samej ilości, równie dużo, tantum,
totidem: a. określenie przez wymienioną kon
kretną ilość czegoś: Yze Sborowsky... se
dwemanacz tako dobrych yako sam pomocznikow a tylesch podleysch(ych) sedm ran krwa
wych... Mikolayowy zadał 1428 AKPr VIII a
170; Tomek ma dacz 3-es grossosycztyrdzeszczy
panu Pelcze... Gdyby nye dal, tedy na Gody...
ma dacz thelesz, trzy grosse y czthyrdzeszczy
na Gody 1430—2 KsNWarsz I nr 139; Wząnw
czyge woli gwalthem..., czthiri scoczcze...
skodą cirpyącemv a thylyesz sąndowy (totidem
iudicio) zaplaczycz powynen bąncz Sul 16;
Vlyaw cztyrzy pyerszczyenye myedzyane przes
telesz dzerszadl (fusis quattuor anulis per
totidem retiaculi) BZ Ex 38, 5; Slupowye
trzy a podstawków telesz (totidem) bilo ib.
38, 15; Przidam ran waszich esz do sedmkrocz
tilesz (addam plagas vestras in septulum)
prze grzechi wasze BZ Lev 26, 21; Vdzalag
mi tv sedm oltarzow a przipraw tilyesz (totidem)
czelczow y teyze liczbi scopow B Z Num 23, 1;
Tedy ma pokupycz kaszdenw przyszyasznykowy
trzydzeszczy szelągów a woythowy po kaszdem
pokupye thelesz wyny OrtOssol 54, 2, sim.
OrtMac 67; (G)dyby kto nadgechawszy w dom
nyektorego zemyanyna..., dzeczy gego zabyl,
ten vina pyątnadzescza ma zaplaczycz, a pomocznyk kaszdy tylesz (eandem etiam poenam,
Sul 69: thąsz tesz vyną) ma dacz sądowy syedmnadzescza, a dzeczem zabytego pyatnadzescza
ma zaplaczycz Dział 60; Thakowi... ma zaplaczicz yrządowy piączdziesiąth xiązączemv a dziedziczowy... thilies (tot poenis) piethnadziesczya
thes ma zaplaczycz 1498 MacPraw VI 275;
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~ b. określenie przez porównanie z inną ilością:
teleż... jako: Si... Velislaus predictum Boguphaelem non exliberaverit ex predictis penis
suprascriptis, tunc Velislaus Bogufali tenebitur
teless skodi yako yscziny 1417 Czrs 183; ~
tyleż... ile: Si non conpleret, thiyles s<(k)odi,
gyle igistiy (pro gistiny) 1429 KsNWarsz I
nr 106; A my alby (sc. kmieć) przeth thym volą
kylo lath, tylesz lath panv svemv slvzycz ma,
oth nyego nye wychodzącz, gyle lath volą
szą weszelyl (tot serviat..., quot annorum libertate gaudebat, Dział 62: yle... tyle) Sul
61; ~ A czso sadzam skazałyśmy, to tylesz panv
tey wlosczy Dział 51; Totidem, id est tot quot
illa telesz (lapidem oculorum septem candelabrumque aureum cum totidem lucernis quot
oculis Prol VIII) ca 1470 MamLub 4.
(Tyli) Teli wskazuje, że coś występuje w takiej
ilości, jak to zostało w sąsiednim tekście określone
' tyle, właśnie tyle, tak wiele, tantum, totidem,
tot*: Poruson byl dyabel postem czterdzyesczy
dny, bo vyedzyal, yze... po tely dny dano
Moyzeschovy zakon, tely dny szynovye israelsczy na pvsczy zyvy były chlebem anyelskyem
(sciebat, tot diebus... legem a deo datam,
filios Israel in eremo tot annis pane angelorum
vixisse) Rozm 194.
(Tylka) Telka *jedynie, wyłącznie, tantum,
solum : Aszaly telka {war. kal.: azaly thelko)
nvm (num unam, inquit, tantum benedictionem
habes? Gen 27, 38, B Z : azaly to gedno pozegnanye masz) ca 1470 MamLub 12.
Tyłki, Telki f o r m y : ac. sg. m. tyłki Sul 12;
/. telką XV med. SKJ V 278; ~ i. sg. m. telkim
Rozm 348; ~ /. pl. m. (w) telkich Sul 36; tylkich
Sul 12.
Z n a c z e n ia : 1. tej wielkości, ilości, jakości
itp., ja k w kontekście wymieniono 'tak wielki,
tantus, tantusdem, tam magnus*: Nyewyasta...,
mayącza... prawo kv nyekthorey dzedzynye,
w dzeszancz lyath rzecz (m a) począcz o thą
tho dzedzyną. Omyąszka-ly thako, ysz przepusczi
kogo thą dzedzyną przes thylky czas spokoyne
dzirzeecz, ode wszego prawa gey odpadłą
szo ma posznacz Sul 12; W oszadze they tho
dzedziny zastawyoney vczinycz ma yawnye...
swyadeczstwo..., ysz rzeczona dzedzyną w thelkych (Sul 12: w thylkych) pyenądzoch (in
tanta pecunia, Dział 25: w tylko pyenyadzoch),
yako yest alybo bila gystnye, gest zastawyona
Sul 36; ~ taki a telki: Talem et tantum experitur
affectum, thaką a telką poczvye schądza {leg.
żądzą), vt diuino debriatus amore animus
oblitus sui ipsius totus pergat in deum XV
med. SKJ V 278; Rzeki {sc. Judasz) ku Żydom,
S ło w n ik s ta r o p o ls k i IX

TYLKO

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

249

...yzecz ma (^c. Jesus) yennego vczenyka svego,
barzo yemv podobnego, bocz yest taky[e]
y telky[e], na ymyąlakub Mnyeyschy Rozm 617.
2. uwydatnia ogólnie wielką ilość 'tak wielki,
tantus’: Yesthczy tu yedno dzyeczye, którą
ma pyeczyora chleba yeczmyennego a dwye
rybye. Alye czo yest to myedzy telkym lyvda
(sed haec quid sunt inter tantos Jo 6, 9)?
Rozm 348.
Tylkie cf. Tylkiej
Tylkiej czy też Tylkie wskazuje, że coś wy
stępuje w takiej samej ilości, jak to zostało
w sąsiednim tekście określone 'tyleż, tyle samo,
tantum, totidem: Vdzalal {pro vdzalay) mi tv
to sedm oltarzow, a przipraw tilkey (totidem)
scopow y tey liczby czelczow na wszistkich
oltarzoch BZ Num 23, 29.
Tylkież wskazuje, że coś występuje w takiej
samej ilości, jak to zostało w sąsiednim tekście
określone 'tyleż, tyle samo, tantum, totidem:
Wrotnich cztirzi tysyoce a tilkesz (totidem)
spyewakow BZ I Par 23, 5.
Tylko, Teliko, Telko 1. powiadamia, wska
zuje, że wyraz, któremu sensowo towa
rzyszy, nie może być zastąpiony przez wy
raz o innej treści *jedynie, wyłącznie, tan
tum, solum9: Sola enim encium, telko szamy
thy rzeczy, sua gaudent noticia, que sunt in
seipsa per sapienciam conversiva 1449 R XXIII
279; A tako szam w szobye telko tego chwała
(et sic in semetipso tantum gloriam habebit
et non in altero Gal 6, 4) 1449 R XXV 166;
Gdze wyączey gych o głową obwynyą, thylko
(tantummodo) geden... ma bycz... skaznyoon
Sul 13, sim. ib. 41; Yszee za głową kaszdą sandzee castellanow... kaszdi thilko (dumtaxat)
w swey kastellany mocz ymayą myeecz <sądzenia> Sul 24; Tedy... lyphą przyrosłą daley po
dwv lathv straczycz mayą (sc. Żydowie), a thylko
{Dział 38: telko) na gysczynye... mayą doszycz
ymyecz (tantum de principali sorte... sint contenti) Su l48; Alye kedi ktho w gayv czvdzem...
dwa dąby wyrąby, za kasdy ósmy szkoth...
zaplaczy, alye gdi tylko galąszy othnye (si
tantum propagines absciderit), cztirzi skoczcze
zaplaczicz mvszy Sul 59, sim. ib.; Nykakey
kmyecz othydz ma oth swego pana, alysz dom
dobri ostawy<w>szy..., a tylko w Boże Narodzenye (solum in Nativitate Domini) Sul 61; Kv
othlozenyv szkodnego nalogv, yenze... myedzy
naszimy poddany my tilko sz... obiczayv chowan byl (solum ex communi usu servabatur)
Sul 74; Vstawyamy, aby zona, gdy mąsz vmrze,
tylko przy posagv (tantum circa dotem)... ostała
Sul 74, sim. ib. 75. 76; Gdi wthore na thegosz
32
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bi zalowal, thakyesz wlostnąn przissyąngą telko
sam odbandzye (dumtaxat solitarius evadet)
Sul 95; Loąuentes vobismetipsis, gl. id est
vosmetipsos instruentes, videlicet ad yestram
instruccionem, non tantum aliis navczayącz
szamy szyebye, nye telko gynsze (Eph 5, 19)
XV med. SKJ I 118; Którzy szodzyly lud...
a czsokoly *czyoszkyego bilo, przynoszyly przeden (sc. przed Mojżesza) a lacznyeysze telko
sodzoocz (faciliora tantummodo iudicantes)
BZ Ex 18, 26; Bo gest to to prawo dzewek
Salfaad..., zęby syo swadzbili, s kim zechczo,
ale tilko lvdv s swego pokolenya (tantum ut
suae tribus hominibus) BZ Num 36, 6; Żywa
gest dusza twa, isze gednim telko stopyenym
(uno tantum... gradu)... ia ode smyercy rozdzelyonem BZ I Reg 20, 3, sim. ib. IV Reg 20, 19;
Any nyszadni gyni wchadzay do domv bożego,
geno kaplany a gysz przisluguyo s koscyelnich
sług, telko cy samy acz wchodzo (ipsi tantum
modo ingrediantur), gisz so poswyoceny BZ II
Par 23, 6; Za raną krwawą..., gdzye thelko
szkora yesth roszdrapyona,... XXX szelągów
czyrpyaczemu maya dacz OrtMac 144; Tibi
soli, telko, hoc secretum pando 1456 ZabUPozn
87; Sed huic soli, gedno telko, benedicte virgini
ib. 91; <N>a początkv sądów sądzącz strony,
tylko mayącz boga (Sul 54: samego boga)
przed oczyma (solum deum habentes prae oculis), aby zlomcze prawdy... naleszeny nye
bili..., vkladamy Dział 2; Ten szabyl s
pomoczą tylko tych ib. 30; <G)dy kto pan
ną wydawa za masz, tedy za posag pyenyądzmy gotowymy tylko przed przyaczelmy
gey ma namyenycz ib. 43; Azaly thelko (war.
lub.: aszaly telka) num (num unam, inąuit,
tantum benedictionem habes? Gen 27, 38) 1471
MamKal 12; Brath wszelky..., gdy... slovo boże
po<wiedają>, thylko ma byczi pyleń... szvoych
modlythw 1484 Reg 719; Caritas non ąuerit,
que sua sunt nye szvka telko swego vzitkv
(I Cor 13, 5) XV p. post. GIDom 46, sim. 1449
R XXV 165, M W gl. 66; Tesch szą rozmaite
skvtky, vyelykye dzyvy, ktoresz nye scha popysany v kxyągach cztyrz evangelyst, bo czy telko
czasz yego kazanya [a] położyły Rozm 42,
sim. ib. 149; Bądzyeczyely szye vaschey braczey
klanyacz telko (tantum Mat 5, 47), azaly tego
y poganystvo nye czyny? ib. 271, sim. ib. 278;
Zapravda yze lyepey by mv było..., by byl
vmarll v zyvoczye svey maczyczye, bo byłby
czyrpyal mąką telko prze vyną pyrvego oycza
(pro solo odginali peccato) ib. 546; To slovo
zavzdy myny szye telko ku troyenw szyyąthu
ib. 680; Skądesz? Czvsch yestly boskyego po-

kolyenya yako syn boży czyly yesz telko czlovyeczego pokolyenya yako gyny czlovyek ?
ib. 843; ~ (z zaprzeczeniem powiadamia,
że oprócz wyrazu, któremu sensowo towarzy
szy, może być użyty wyraz o innej treści
w tym samym związku składniowym): nie telko,
tylko... ale: Ktho tho może vczinycz..., abi...
wydzącz swoyą zaloscz a yą czirpyącz nye
telko syą nye wyesselil, ale boday sczirpyal
a zamilczał? XV med. R XXII 247; Ołtarze
skaziły, a nye telko ze wszego ludowa a z Benyamynowa pokolenya, ale z Efraymowa (non
solum de universo Iuda et Beniamin, sed et de
Ephraim) BZ II Par 31, 1; A wżdy ya dobrze
wyem, yz... nye thylko ze mnye, alye ze wschysthkyego mozesch plyemyenya luczkyego dosthoynego vczynycz Naw 117; Nathychmyast byl
zdrov..., a nye telko, kto go (sc. ziele) vkvszyl,
alye ktokoly szye dotknął (solo tactu) Rozm
224; Nye telko schescz dny dzyalal moy oczyecz..., alyezawzdy (nonsexdies tantum ..., sed
semper) dzyala ib. 258; Zydoyye vyeczey począly schukącz, aby mogły y (leg. ji) vbycz, yze
nye telko soboty nye dbał (non solum solvebat
sabbatum Jo 5, 18), alye yze sobye boga oycza
myenyl ib., sim. ib. 552. 624; Prorokoval rzekacz, yze myły Iesus myal vmrzecz za wschytek
lyvd a nye telko za lud, ale by syny boże,
którzy ssą były rozploscheny..., by ye zebrał
v yedno (non tantum pro gente, sed ut filios...
congregaret Jo 11, 52) ib. 441, sim.ib. 444.452;
Nye telko, yze szye krolyem czyny, alye
nasche sobothy... potąpya (non solum hoc, sed
et sabbatum violat) ib. 749; Nye telko yego
stopy było znacz krvave, alye kedykoly schedl,
tądy... krev plynąla z yego svyathych nog ib.
827; ~ nie telko, tylko... ale i: Wyąncey kmyeczi z yaney wszy... vinycz nye mozze, gedno
oth dzesząnczy geden..., wiyąwszi... gdi kmyecze o wyną swego pana cządzayą, nye thylko
geden, alye y wszystczy wstacz mogą Sul 14,
sim. ib. 44, Dział 34; Eze zadni... tego nye
telko nye yczinycz, ale y czirpycz nye może
XV med. R XXII 247; Bo nye tilko lyvdze sluszo
gemv przes cyo, ale y (non solum..., sed et)
zwyerzota polna poddani S0 gemv BZ Judith
11, 5; Nye thelko nyeprzygiaczyel przepomozon
bywa myeczem, ale y posluzenym XV p. post.
i? I s. XLI; Ona (sc. Ewa)... wszystki dobra
rayske vtraczyla tak, ysz nye telko szama szy<e>bye szvboszyla, alye y Adama w nądzi szostawyla XV ex. MPKJ II 317; Który yest tako
moczny..., yen nye telko nam, alye y (non
solum..., sed) naschym bogom yest tako groźny?
Rozm 92, sim. sb. 116. 578. 624; Yako vczynyl
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myły Cristus, yen nye telko czeluscz nagotoval
temv, yen y {leg. ji cgo5) vderzyl, alye y yschytko
sve czyalo na mąką vydal ib. 686; ~ nie telko,
tylko... ale też: Thysz nye tylko gnyew króla
nyebyeszkyego vblogala, alye tesz z nyeba gy
zwabiła M W 61 a; Ten ps<alm> powyada, yze
Xpus nye telko w Zydowstwye, ale tesz we
wszech krayoch zyem... znan yest Pul 75 arg.;
A ony (sc. Żydzi) nye telko pchały y były, alye
tez plvaly y rzygały yemv pod noss Rozm 664,
sim. ib. 801; ~ nie telko, tylko... ale też(e) i:
Który clouek che czynicz volo othcza nebeskego,
tenczy ma mecz varo kresczygansko a ne telko
skutkem, alle tesze y szerczem Gn 171 b; Kędy
pan wszy... wyesznyanką... sgwalczy..., nye
tylko porodzyczele (nedum parentes) osylon[y]ey
nyewyasthy, alye thesz y {Dział 62: ale y)
wszystczy wyesznycze... vyszcza volną mocz
mayą myecz Sul 61, sim. Dział 62; ~ nie tylko...
jilko też: Gdy zydowskey slosczy w them szą
zawszdy... vmysl obarta, aby chrzesczyany nye
thylko w wyerze, gylko tesz (non tantum in
fide, ąuantum, Dział 65: ale y) w bogaczsthwye... ponyzyla..., slvza vstawycz, aby zadny
Zyth... penyądzy na lysthy zastawne nye poszyczal Sul 61, sim. Dział 65; ~ w kontekście łaciń
skim: Non in solo, ne tilko, pane viuit homo,
sed in omni, vselkim, uerbo (Mat 4, 4) XV in.
R XXIV 71; Non pro hiis autem rogo tantum,
telko, sed et pro hiis, qui credituri sunt per verbum eorum in me (Jo 17, 20) XV med. GIWroc
24r, sim. XV med. SKJ I 59, 1464 Trześn 75.
2. wyłącza z treści zaprzeczonej jedyną dopusz
czalną możliwość: Czokoly przesz gich procuratora... obrzondzono by bilo in premissis w thych
rzeczhach..., tantum ad vnius anni decursum,
theliko do yednego byegu roka, et non vltra
valiturum a daley ssza godzycz ne mą ca 1428
PF I 480; ~ nie... ale telko, tylko: Nye masz
myecz... bałwana żadnego, alye thylko tego
boga w throyczy gyedynego Dek III 13; Sinowye, gdi ziw oczecz, wlostney pyeczanczi abi
nye pozywały, alye *thiko oczczowskey Sul 7;
Slvzebnyczy... zabythego na drodze oblvpycz
nye mayą, alye thylko w groszy (sed de grosso)...
doszycz ymyecz mayą Sul 14, sim. ib. 46; Gdi...
wlodica pospoliti zabit <by> bil, gysz nye yest
slyachczicz, ale ma telko pravo wlodicze (sed
habet ius militale) S u l92; Broda myalyyelyką...,
nyeyyelye była *zastopyla oblycza, alye telko
broda a czeluscz (sed tantum mandibula) Rozm
152; Movy (sc. Zacharyjasz) nye o kupyenyy
roley, alye telko o myczye ib. 765, sim. ib.
668; ~ nie... jano, je(d)no tylko, je(d)no telko:
Vstawyamy, abi nygeden othichmyast zemyenyn

nasz z czydzozemczem... kostek nye gygral
na pożyczki alybo na borg, yano tylko {Dział
37: ale tylko) za pyenądze gothowe (sed tantummodo pecunia pro parata) Sul 46; Vstawyamy,
ysz kędy ktho... wyeprze swoye... przes gymyenye czydze... pądzicz bądze chczal..., aby tego
nye mogl yczynycz, geno tylko drogą (nisi tan
tum per viam, Dział 59: nye ma gnacz gynądy,
gedno drogą) wyodączą do łasza Sul 59; Y roznyewal syo pan barzo na israhelski lyvd a zagnał
ge od swego oblycza a nye ostał, geno rod Juda
telko (nisi tribus Iuda tantummodo) BZ IV
Reg 17, 18; A tako nye ssa yschysczy z boga,
yedno telko s pravdy Rozm 785; ~ A tam nygednego drapyesstwa any w konyoch, any w dobythky... mayą czynycz, gedno tylko pokarm
konyem... tamo mayą sobie zyskowacz Dział 37.
3. przeciwstawia jednej treści inną'ale (jedynie),
sed, solum tantum’: Racz wyedzeczy, ysch myloscz tho w szobye mą, ysze rzathko albo nygdy
wyeszelu {leg. w wiesielu) bywą, telko szawsze...
w theszknoosczy... tr[a]wa 1447—62 Zab 544;
Jako nam pravo rakowske slvzhi... nye odpoyyedacz na roczech pospolythych, tylko na
xazączych 1493 ZapWarsz nr 1742; ~ A gdyby
byl yąt przez kogo naszego a nam wydań,
tedy ten ma bycz na naszey lascze, telko przyaczele tako yatego temv, czso gymye a nam vyda,
nygedney lsczywosczy nye mayą czynycz Dział 61.
4. 'tyle, tak wiele, jak to zostało w sąsiednim
tekście określone lub jak wiadomo, tot, tantum :
Czosz bi on sgodl..., tilko da (ąuantum ille
aestimaverit..., tantum dabit) BZ Lev 27, 8;
Vstawiamy, aby ten... vswyathczyl, ysz tą
dzedzyną w tylko pyenyadzyoch (in tanta pe
cunia, Sul 36: w thelkych pyenądzoch) gest
zastawyona Dział 25; Pecz mar płótna, oszm
stop w grobe, tilkom {SkargaPłoc w. 28: thylo)
szam szobe yirobil SkargaWroc w. 17; Suspiciens in celum ingemuit et ait illi: Eheta, gl. hoc
est verbum Iudaicum et valet tantum, a wazy
telko, quod est adaperire (Marc 7, 34) XV
p. post. GIDom 77; Czosz ym (sc. Żydom)
yczynyl, telko-ly yest, czyly tego yyączey,
v czemze czyą vynvyą? Rozm 777; ~ ilko(ż)...
telko: Vschlyschavschy to zyolyenyczy mylego
Iesucrista, yze szye iuz tako blysko yego mąka
przyblyza, ylko z yyelykey mdlosczy, telko
z yyelykyego smąthka, yenze myely prze smyercz
mylego Iesucrista, a takyesch ze sny pochyaczyly
szye Rozm 614; Vtenczass nasch myły zbavyczyel ylkosch strachu {leg. z strachu) trudney
mąky, telko z onego okropnego szyepanya,
telko od onego przykrego yączstwa czyasko
pragnacz, pyczya poząndayącz ib. 661.
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(Tylkoć) Telkoć nie telkoć powiadamia, że
oprócz wyrazu, któremu sensowo towarzyszy, może
być użyty w tym samym związku składniowym
jakiś wyraz uzupełniający 'nie tylko (ale, nadto),
'non solum (sed etiam)': nie telkoć... ale i:
A takesczy svoczy szocz tho ony były yczinily,
gdis szo ony swymy (leg. z swymi) neprzygaczoly
bycz mely, ysze ne telkocz oniy swe odzene
szo były szebe (leg. z siebie) sdrzuczyly, alle
y skor0 svego (leg. z swego) czala socz go oniy
prze miłego Xpa biły *dzaly Gn 173a; ~ nie
telkoć... ale teże: A prestocz szo on (sc. Kryst)
dzysza nam vrodzyl miody tegodla, isbicz on
nasz nasich *grzecof posbauil, iscy on ne telkocz
gest szo on nam był vrodzyl miody, alle tesze
skromny, czychy y *vbodzy Gn 175b.
Tylkokroć, Telkokroć 1. 'tak wiele razy, jak
to zostało w sąsiednim tekście określone, totienscumąue9: ilkokroć... telkokroć, tylkokroć: Paknyąlibi ktho... swego dlvzebnyka... przeklynal,
ylkokrocz by przeklynal..., thylkokrocz (quotiescumąue maledixerit..., tociens, Dział 37:
telkokrocz) gemv... wyną... zaplaczicz ma Sul
46; ~ telkokroć... kielkokroć: Telkokrocz
rzeczonimy vynamy karan ma bicz, kyelkokrocz rzeczoni gwałt... vcziny (totiens dictis
poenis sit puniendus..., ąuotiens eandem violentiam... commisserit) Sul 97.
2. 'wielokrotnie, bardzo często, aż tak często,
saepe, freąuentissime, tam saepe9: Bo y (leg.
ji, sc. Jesusa) tako trudno mączyly yyodącz,
yze telkokrocz dały yemv z rąku pascz y deptały
nyedostoynymy ych nogamy Rozm 662.
Tyło, Telo 1. 'w tej samej ilości, wielkości,
itp. jak coś innego, tot, tantum: telo dwoje
'dwa razy tyle, dwakroć tyle, duplum: Telo
dwoye in duplum ca 1450 PF IV 570.
2. 'tylko, wyłącznie, jedynie, tantum, solum :
Oszm myar plothna, szyethm szthop w grobye,
thom thylo (SkargaWroc w. 17: tilkom) vyrobyl
szobye SkargaPloc w. 28.
Tyloż tyloż tego (na zakończenie tekstu) 'to
już wszystko, to już koniec, tylko taka ilość
tekstu, haec habui, quae scriberem, iam finis
est9: Tylosz tego 1460 AKPr IV 582.
Tyluchny 'tak (taki) mały, malutki, tantulus9:
Quid nos tantuli, tyluchny, possumus dicere
XV p pr. R XLVII 357.
Tyl fo rm y : n. sg. tył ca 1420 WokTryd nr
275, ca 1500 Erz 113; ~ g. sg. tyłu BZ Gen
49, 19. Ex 36, 28. Jos 8, 14, 1496 ZapWarsz
nr 1769; ~ ac. sg. tył ca 1428 PF I 485, BZ
Gen 14, 10. Jos 7, 4. 8. 8, 5, etc.; ~ i. sg. tyłem
FI i Pul 17, 44, 1428 Kościan nr 1349; - /. sg.
(w) tyle 1448 AGZ XI 335, 1453 KsNWatsz

I nr 341, 1456 ZabUPozn 113, etc.; tyłu 1471
Mam Kai 26.
Znaczenia: 1/ strona ciała ludzkiego przeciw
legła do przodu, grzbiet, plecy, corporis humani
pars posterior : Thyl moy posteriora mea (videbis posteriora mea, faciem autem meam videre
non poteris Ex 33, 23) ca 1470 MamLub 28; ~
Qaundo autem aliąua terra rebellare volebat
Romano imperio, statim arte dyabolica ydolum
illius terre ydolo Romanorum posteriora vertebat, id est thyl XV p. post. R XXV 181; ~ 'tył
głowy, potylica, occiput9: Til occiput ca 1420
WokTryd nr 215, sim. ca 1500 Erz 113; In
occipite capitis al. w thile 1498 AGZ XV 361; ~
w tyle 'za kimś, post aliąuem : Stans retro secus,
w tyle podług [podług], pedes domini, lacrimis
cepit rigare pedes eius (Luc 7, 38) 1456 Zab
UPozn 113; Quorum vnus (sc. vir) gladium
extractum posuit sibi (sc. regis fratri) a retro
v tyle ca 1500 GIKazB I 88; ~ 'bez czyjejś
wiedzy, po kryjomu. za plecami, aliąuo inscio,
clam : Hanc inscripcionem (sc. hereditatis)
mater mea post tergum meum seu in postico
fecit vlg. w tyle mnye 1469 StPPP IX nr 756; ~
z tyłu 'za kimś, post aliąuem, post tergum9:
S tilv (post tergum) tagili syo nyeprzyiaczele BZ
Jos 8, 14; Misso a tergo, s tylv, gladio eum
(sc. Matheum) interficit XV p. post. RRp XXV
181; Tako nyevyasta,... stoyączy s tylv v yego
svyąthych nog (stans retro secus pedes eius
Luc 7, 38) y począla lzamy yego svyate nogy
vmyvacz Rozm 319; ~ 'od tylu, a tergo9: Jako ...
gya... nye vderzyl gyego, anym zadał rany
krwawey w glova myeczem s thylu 1496 Zap
Warsz nr 1769; ~ kogoś dać komuś tyłem 'spo
wodować odwrócenie się kogoś od kogoś, zmusić
kogoś do ucieczki przed kimś, efficere, ut aliąuis
aliąuem fugiat9: Neprzyaczele moie dal ies mne
tilem (inimicos meos dedisti mihi dorsum)
y nenawidzocze mne zagładził ies FI 17, 44,
sim. Pul; ~ podać tył, tył podać, (komuś) tył
podawać 'zawrócić, wycofać się, uciec (przed
kimś) ,re\erti, se recipet e, fugere9: Dy u pugnando
conuertit in fugam dlvgo bywsszy szę sz nym,
assz podał thyl ca 1428 PF I 485; Tako lepak
kroi Gomorę a kroi sodomsky til podały (terga
verterunt) BZ Gen 14, 10; Przetosz vissli trzy
tisyocze boyownikow a natichmyast tyl podali
(terga veitentes) BZ Jos 7, 4; Czso powyem,
vidzo ('widząc3) Israhela swim *nyepriyaczelom
tyl podawayocz (terga vertentem)? ib. 7, 8;
Gdisz vinido przecziw nam, pobyegnyem poda
wayocz tyl (fugiemus et terga vertemus) ib. 8, 5.
2. 'najdalsza od obserwatora część obiektu,
przestrzeni, alicuius rei vel spatii pars ultima9:
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tyłem 'przez dalszą część, per partem ulteriorem :
Jako... Stanek przelomil my ploth a roslomil
y wywyodl my konye tyłem 1428 Kościan nr
1349; ~ z tyłu, w tyle 'w dalszej części, in parte
ulteriore : K tey stronye stanówey... vdzyelal
szeszcz desk, a dwye gyne po kaszdem koczye
stanowem s tylu (per singulos angulos tabernaculi retro) BZ Ex 36, 28; Msczysek... recognovit
se invadiare partem terre iacentem in postico
vlg. w tile proxime 1459 KsNWarsz I nr 509,
sim. 1453 ib. nr 341; Maczey... zostauya sobye
quąth (fkąf) łasa f thyle tey ląky 1463 R XXII
382; W tile (war. kal.: v tylv) post tergum (ad
occidentalem vero plagam tabernaculi facies
sex tabulas, et rursum alias duas, quae in angulis
erigantur post tergum tabernaculi Ex 26, 23)
ca 1470 MamLub 26; Johannes... tria stadia
agri..., videlicet wtóre staianie od gumien w tile
zagrody..., Petro... obligauit 1478 SKJ III 334,
sim. 1448 AGZ XI 335.
Tym, Tem 1. w połączeniu z przymiotnikiem
lub przysłówkiem w stopniu wyższym pod
kreśla nasilenie cechy wyrażonej przymiotni
kiem lub nasilenie stopnia i miary wyrażone przy
słówkiem 'o tyle, tanto, eo : Isze gdy oblycze na
sze oth thich person, sz gych sąd szą składa, byva
vydzano, sądzą szą vkazvge kv czynyenyy
sprawyedlywosczi tim rąthsny (pro rąthszy?,
iudex se afłert iustitiam ad reddendam promptiorem)..., tegodla vstawyamy Sul 63; Przeto aby
naszy poddany czczą tym szyrzey slynaly, vstawyamy Dział 37; Yesthly moy poseł bąndze
zadzerszan, thedi kroi brath nasch nyechay
poslye thim richley k nam gończa swego 1500
ListTat 174, sim. ib.; Zydovye ten obyczay były
przeto przyvyedly, aby thym vyączey (ib. 774:
tem yyączey) slusba boża była rozmnożona
Rozm 15, sim. ib. 726. 828; Alye bychmy tym
łącznye yyerzyly (sed ut credatur) v Yesucrysta,
tuta ych (sc. cudów) nyeczo popysano ib. 162;
Vtenczass sfylekl s syebye (sc. suknią) a to
przeto yczynyl, aby szye tym lyepyey y przestroney mogl obraczacz ib. 533, sim. ib. 688. 725;
Podzmy tam, by nass tem yyączey było mączycz
y Ue8- jb sc- Jesusa) ib. 663, sim. ib. 664; A ony
tem rychley poskoczyly s nym y yyedly y (leg.
ji 'go9) w dom Cayphaschow ib. 711; Myły
Iesus nye odpovyedzyal ny slova chczyacz,
aby szye tym rychley czasz prorokovanya popelnyl ib. 800; ~ im... tym, tem: Yscy yelkocrocz
so to przygadza, gymcy clouek gest poknegsy,
timcy gest f serczu gorsy, a presto gdiscy mili
Ihu Xc cloueka czudne styorzy, tymcy so richle
grechu dopuscy Gn gl. 70b; Ym czyalo naszego
mylego Iesucrista było roskoschnyeysze y vye-

lebnyeysche, tem bolescz yego była gorzczeyscha
y przykrscha Rozm 823, sim. ib. 587; Yze ym
byl (sc. Jesukryst) mocznyeyschy, thym czyrpyąthszy na przykład nam ib. 844; ~ czym...
tym : Czim wyoczey lyat ostalobi po milosciwem
lyatv, tim wyoczey roscz bodze y *naem (quanto
plures anni remanserint..., tanto crescet et
pretium) BZ Lev 25, 16; ~ bez kontekstu pol
skiego: Quanto, ale y<m> wące, autem eis
precipiebat, ut tacerent, tanto magis, tym yącze,
plus predicabant (Marc 7, 36) XV in. R XXIV
74; Et ob hoc quanto huiusmodi (sc. mortis)
yiciniores sumus, tanto maiori, tym sądliwsy
(leg. żądliwszy), impetu ad amplectendam eam
(sc. sapientiam) auidiores concurramus 1436 R
XXIII 276.
2. pełni funkcję zapowiednika zdania czaso
wego równoczesnego ' wtedy, w tym czasie, tum,
eo tempore9 (?): Aoyad (pro doyad) Antypater
v Rzymye byl, tym vmarl Feroras (cum... Antipater Romae esset, mortuus est Pheroras) Rozm
106.
(Tymczasem) Temczasem 'w tej chwili, na
razie, teraz, hoc tempore9: Gescze vam mam vyelye povyedacz, alye temczassem nye mozeczye
odzyerzecz (non potestis portare modo Jo 16,12)
Rozm 572.
(Tymian) Temian 'żywica lub drewno storakowca używane do kadzideł, resina vel lignum Styracis
officinalis L., turi conficiendo apta9: Temyan
confica 1472 Rost nr 83.
Tymowy corruptum pro tyinowy 'związany
z drzewem z rodziny cyprysowatych, ad Thuiam
articulatam Wahlb. pertinens’: Thimowe tvmanum (war. kal.: thumove timianum; merces
eorum, sc. negotiatorum, nemo emet amplius,
merces auri et argenti..., et omne lignum thyinum
Apoc 18, 12) ca 1470 MamLub 309. ~ Mamotrekt czeski błędnie odczytał łac. thyinum jako
thimianum, za nim poszedł MamLub.
Tyn 'ogrodzenie, plot, czy też żerdź na ogro
dzenie, saeptum vel etiam pertica saepto confi
ciendo apta: Ligna in sylva haereditaria sunt
libera plebano pro foco et reparatione domestica,
sicca tantum, et pro septione domus al. tyn[y]ow
DŁLB II 158.
(Tynkarz) Tuncharz, Tuncherz 'rzemieślnik
pokrywający tynkiem, zaprawą wapienną, opifex,
qui tectorio linit, dealbat, dealbator, calcimentor,
tector: Tuncharzowi in porta Wratislaviensi
1 florenum Ungaricalem 1493 WarschPosn I
354; Tu<n^charzowi in pretorio 2 marcas
1496 ib. 418; *Tuncherzi in pretorio 2 marcas ib.
Tynkować, Tunchować 'pokrywać tynkiem,
zaprawą wapienną (ściany, mury), tectorio linere,
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dealbare (parietes, muros)*: Debentąue ipsi
muratores huiusmodi laborem... incipere et eo
completo muro tenebuntur inter et extra calce
murum delinire al. tunchowacz 1461 AcPosn I
326; Magister Iohannes summisit se... totam
domum cum suis edificiis in et extra calcimentari al. tunchowacz 1462 ib. 349; Istum murum
magnum... debet (sc. Jacobus) reparare seu de
albare cum cretha al. tyncowacz 1464 ib. 369.
Tynkowanie 'pokrywanie tynkiem, zaprawą
wapienną, tectorio linendi, dealbandi actus9:
Nos Vincencius... cum magistro Stanislao...
murario talem... concordiam fecimus... super
dealbacione seu tinkowanye al. pobyelacz totam
ecclesiam in corpore et brachia ipsius ecclesie
tam in choro quam in corpore, ubicunąue non
est tinkatum in omnibus locis debet dealbare
1437 M MAe XIII 359; Pro calce nitente et firmante na pobyelenye a *tingovane 1461—7
Serm 416 r.
ITypken c T : Typken akacia XV ex. GlLek 35.
[ | Tyrlicz, Tyrłycz cf. Trłicz
Tyrstek bot. 'Tithymalus lathyris Hill?: Tirstek catapucia minor 1472 Rost nr 275.
Tyrstel (?) bot. 'Tithymalus lathyris Hill?:
Trstel (pro trstek.?) catapucia minor 1472 Rost
nr 276.
Tyrtyl (?) bot. 'rącznik pospolity, Ricinus
communis L ? : Cataputia arbor, mira solis
tyrtil 1472 Rost nr 260.
Tyry tyry wyry ironiczny, kpiący okrzyk,
ctppellatio irrisoria: Gothardus... in iudicio
inhoneste se habuit, postquam sibi dixerunt:
Gotharde, taceas, non impedias iudicium suis
clamoribus! Ille respondit: Tyry vyry, quasi
irrisorie 1486 ZapWarsz nr 1605.
Tysiąc fo rm y : n. sg. tysiąc FI i Pul 89, 4.
90, 7, Sul 65, etc.; ~ g. sg. tysiąca FI i Pul
3, 6, 1427 Kai nr 715, BZ Ex 38, 28, etc.; ~
ac. sg. tysiąc Fl i Pul 104, 8, BZ Gen 20, 16.
Num 3, 50, etc. etc.; ~ i. sg. tysiącem Sul
106, BZ I Par 12, 14, Rozm 648; ~ /. sg. (w)
tysiącu ca 1428 PF I 481, BZ I Par 16, 15; ~
n. du. tysiąca BZ Num 2, 21. 3, 39, etc., Rozm
114. 220; ~ g. du. tysiącu OrtOssol 103, 4; ~
ac. du. tysiąca BZ II Par 35, 8, OrtOssol 103.
3, Rozm 270; ~ n. pl. tysiące BZ Deut 33, 2.
I Par 23, 4. 5, Rozm 360; tysiącowie BZ Deut
33, 17; ~ g. pl. tysiąc Gn 4b, 1420 MMAe
VIII 459, 1433 StPPP II nr 2475, etc., Rozm
176; tysiącow Fl i Pul 67, 18, BZ Ex 38, 29.
Num 2, 4, etc. etc., Rozm 292; tysiącew 1430
Pyzdr nr 940; tysięcy Kśw ar 10. 11, Fl i Pul
67, 18, etc. etc.; ~ ac. pl. tysiące 1403 RtGn
nr 100, 1407 Pozn nr 615, BZ Num 25, 9, etc.; ~

i. pl. tysięcy Fl 83, 10. 118, 72, BZ Ex 34, 7.
I Par 12, 14; tysiącmi BZ Ex 20, 6; ~ /. pl.
(po) tysiącoch BZ I Reg 29, 2.
Z n a c z e n ie :'mille9: a .jako liczebnik jednoczlonowy: aa. w składni rządu z liczonym rzeczowni
kiem w gen.: Ne bodo se bacz tisocza luda
(non timebo milia populi) ostopaiocych mne
Fl 3, 6, sim. Pul, M W 118b; Bo tisocz lat
(mille anni) przed oczima twogima iaco dzen
wczorayszi, iensze pominol Fl 89, 4, sim. Pul;
Pomnyal yest (sc. bog) na wyeki obrzod swoy,
słowa yesz rozkazał w tyssocz *pokolenyv(in mille
generationes, Pul: w tysszyocz pokolyenya, BZ
I Par 16,15: w tisyoczv pokolenya) Fl 104, 8; Do
brze mne zakon vst twogych nad tyszoczy {Pul,
M W 28b: nad tyszyącze) złota (super milia auri)
y srzebra Fl 118, 72; Zastawyamy dzedzini
nassze... w tyssonczu grzywen syrokych grossy
(in mille marcis latorum grossorum) ca 1428
PF I 481; Otoczyem dal bratu twemu tyssocz
srzebrnich pyenyodzi (ecce mille argenteos dedi)
BZ Gen 20, 16, sim. ib. Num 35, 4, 1474 Zab
540, etc.; Bocz ya gesm pan bog twoy... a czyny o
myloszerdzye nad tiszoczmy tich (faciens misericordiam in milia his), którzy myluyo myo
BZ Ex 20, 6; Vkazal syo gest (sc. bog) s góry
Pharan a s nim tysyocze swyatich (sanctorum
milia) BZ Deut 33, 2; Mors dicit:... Gdy szya
gyma s kosza plaszacz, chcza gych thyszacz
pokaszacz De morte w. 169; Ktokoly czye
ydrączy, ab> s nym schedl tyszyącz stayan
(mille passus), ydz ss nyem druga dwa tyszyącza
(alia duo Mat 5, 41) Rozm 270; Bo zolnyerz
*zlovye, yen nad tyszyączem ryczerzov vlodnye
ib. 648; Bo myal vyelye tyszyączy ran v svoyem
zyyoczye ib. 822; Bo około yego syyąthych
oczy było yyączey nyz na tyssyącz ran ib.
833; ~ bb. z elipsą rzeczownika: Bo lepszi
iest dzen ieden w trzemech twogich nad tysoczy
(dies una... super milia, Pul: nad tysszoncze)
Fl 83, 10, sim. BZ Ex 34, 7; To to so zastopy
Effraymoyi a czi to tyszoczowe Manassovi
(haec milia Manasse) BZ Deut 33, 17; Y cho
dziły slugy fylystinsci po sstooch w zastopyech
a po tisyoczoch (incedebant in centuriis et
milibus) BZ I Reg 29, 2; Cy to z sinow Gaad,
ksyoszota woyski, poslednyeyszi[ch] sto tisyoci
wlodnol a nawyocey tysyocem (novissimus centum militibus, var. milibus, praeerat et maximus
mille) BZ I Par 12, 14; Non rapiat nox vna
mihi bona mille dierum, gl. multorum temporum
kyela thyszącow 1466 R XXII 14.
b. jako składnik liczebnika wieloczłonowego:
aa. głównego: aaa. w składni rządu z liczonym
rzeczownikiem w gen.: Angel boży... <pobił>...
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ve sbore asirskem, to ie poganskem, sto
tysoccy <i ośmdziesiąt ty)socy y poc tysocy
(persussit... centum octoginta quinque milia
IV Reg 19, 35, B Z : pyocz a oszmdzesyot a ssto
tysyoczow) luda poganskego Kśw ar 10. 11;
Ysczy oth stvorzena Adamouego asze do narodzena boszego bilocz gest *pincz thyszocz lath
dwescze lath y dzeuocz lath Gn 4b; Jaco pan Ja
nusz ne [1] pobrał Sandziwoyewa szita trzi
tisancze cop 1403 RtGn nr 100, sim. 1407 Pozn
nr 615, Rozm 359; Tuss ty yechaw y otpissal
gess czterdzesczi tissocz kop 1420 M MAe VIII
459, sim. BZ II Par 35, 9; Oblatus est ei vnus,
qui debebat ei decem milia talenta yensze byl
winen yemu dzeszocz tyszoczy funtów szlotha
albo szrzebra (Mat 18, 24) ca 1420 R XXIV
82, sim. BZ I Par 19, 18, ca 1500 PamLit XXVIII
306, etc.; Yako pan Jandrzey... nye porobił
cztir tyszanczew drzewa... w zapuscze pana
Jana 1430 Pyzdr nr 940; Bandze (leg. bądźcie)...
pokoyny podt tim sagladem (leg. zakładem)
dwu tissancz gryffen 1433 StPPP II nr 2475;
S tyszyocza a s szedmydzyeszyod a s pyoczy
(de mille... septingentis et septuaginta quinque)
zawaszaa vdzyalal głowi słupowe BZ Ex 38, 28;
Myedzy offyerowano gest szyedmdzeszyoth tyszyoczow a dwa a cztyrzysta nad to zawaszy
(oblata sunt talenta septuaginta duo milia et
quadringenti supra sieli) ib. 38, 29, sim. ib.
Num 2, 4 .1 Par 23, 4; Wszitczi slvdzy kosczelni,
gesz to iest policzil Moyzes..., bilo gich dwadzescza dwa tisyocza (yiginti duo milia) BZ
Num 3, 39, sim. ib. 3, 43; A potem Moyzes
wzool pyenyodze gich,... któreś bil vikvpil od
slvg... za pirworodzone synów israelskich tisyoocz a trzista sesczdzesyoot pyocz rvblow (mille
trecentorum sexaginta quinque siclorum) ib.
3, 50; A zabito iest dwadzescza cztirzi tysyocze
lvda (yiginti quattuor milia hominum) ib. 25, 9;
Przecziw wzchody slvnecznemv dwa tisyocza
(duo milia) lokyet bodze, takes przeciw polvdnyv
*bodze dwa tisyocza (duo milia) ib. 35, 5;
Y pTzikazal Saul lyvdu y zlyczil gich... dwyeszcye tysyoczow pyeszich (ducenta milia peditum)
BZ I Reg 15, 4, sim. ib. I Par 18, 4. II Par 35, 7;
Owa toczyem ia... prziprawyl nakład domu
boszemu, sto tysyocz lybr złota a szrebra tysyocz tysyoczow (auri talenta centum milia et
argenti mille milia talentorum) lybr B Z I Par
22, 14; To wszyczko mv nye pomogło, ale na
thym zostawyon, da-ly dwa tysszanczą grzywyen (II C marcas, OrtMac 141: thyszyącz),
tedy może wynycz s tego yanczstwa OrtOssol
103, 3; Nye trzebą mv placzycz tych dwu tyssaczy
grzywy en (II C marcas, OrtMac 141: dwu thy-

szyacz) podług prawa ib. 103, 4; Schesczzeth
thysszancz z Egyptą Zydow g zyemy obyefcze]cząney wyszło XV ex. MacDod 139; Którzy
były dzyeyyącz tyszyącz lyvda (octo milia Iudaeorum) do Rzyma sobą (leg. z sobą) pognały
Rozm 115; Yze od Yadama aze do tego czaszy...
lyczą szye cztyrzy tyszyącz dyyesczye y pyątnasczye lyat (anni quinque milia ducenti yiginti
quinque)..., alye podług zydowskyego vypravyanya cztyrzy tyszyące lyat (quattuor milia) ib.
176; Tey ystney trzody albo tych yyeprzow
było dwa thyszyącza (erant gregis uniyersi
porcorum duo milia, ib. 292: dwa thyszyączow)
ib. 220, sim. ib. 114; ~ bbb. z elipsą rzeczownika:
Woz boszi dzesoczo tisyocy woczszy (Pul:
dzesszyęczy tysszyęczy mnozen), tisoczow weseloczich se (currus dei decem milibus multiplex,
milia laetantium) FI 67, 18, sim. Pul; Vpadnoo
od boku twego tysocz y dzesocz tysoczi od prawicz twogich (cadent a latere tuo mille et decem
milia a dextris tuis) FI 90, 7, sim. Pul; Wszistek
zastop boyownikow iego, ktorzisz to zliczeni
so, ^czterdzesczi a dwa tiszocza a dwesscze
(triginta duo milia ducenti) BZ Num 2, 21;
Tocz so przirodzenya Zabvlonowa, gichze to
liczba bila seczdzesyoot tisyoczow a pyoczsed
(sexaginta milia quingenti) ib. 26, 27, sim. ib.
26, 47. I Par 8, 40; Wszak o nyem spyewano
w tanczoch rzekocz: Saul pobył tysyocz (mille)
a Dauid dzesyocz tysyoci (decem milia) BZ I
Reg 21, 11; Potem Elchias a Zacharias... dały
kapłanom... s pospolytich doobitkowdwa tysyocza a szesczseth (duo milia sescenta) BZ II
Par 35, 8; Kako poszczygal yeden tysszyocz
a dwa gonyly dzeszyęcz tyszyęcz> (quomodo
persequatur unus mille et duo fugent decem
milia Deut 32, 30)? Pul Deut 42; Quod undecies
centena milia, gedennasczye szeth tyszyanczy,
perierunt famę et gladio XV p. post. GIDom
75; Wasz <sto> bandze gonycz dzyeszancz thyszancz (centum de yobis decem milia Lev 26, 8)
XV p. post. Kałużn 287; ~ bb. porządkowego:
Oth latha narodzenya bożego tyszącz trzysta
y cztirdzesczy szodmego (ab anno domini
millesimo tricentesimo quadragesimo septimo,
Dział 50: tyssyącza cztyrseth czterdzessczy syodmego lyata) Sul 65, sim. ib. 74. 91. 113; Pot
lyathem bozim tissyancz trzistha dzyewyanczdzyesyantego Sul 92, sim. ib. 94; Pot lyathem
narodzenya bożego thyssyanczem cztyrzistha
dwadzyesczya pyrwego (anno... millesimo quadringentesimo yigesimo primo) Sul 106; Regestr
dworzyan w Podolv, latho bozye thyssyancz
cztherzysta dzyewanczdzyessyanthego panthego
1495 Gdri,/az277;Liathaponarodzeniuzbauiczie-
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TYSIĄC

la nasego thisiącz czterista dziewiączdziesiąth
y ósmi liath (de anno domini millesimo ąuadringentesimo nonagesimo sexto) 1498 MacPtaw
VI 272; Gyey (pro gyen) dan y p>szan w*Zyathorzye... lyetha tyszyacz sztyrystha *osmdyc- 5
szatecho *szyedmyecho 1498 SKJ III 335.
c.
jako składnik liczebnika ułamkowego: połdrugiego sta tysiącow 'półtorasta tysiący, centum
quinquaginta milia3: Wszitczi, gisz to zliczeni so
w stanyech Rvbenowich, poldrvgego ssta ty- 10
syoczow a ieden tisyoocz a cztirzista a pyoczdzesyoont (centum quinquaginta milia et mille
quadringenti quinquaginta) po zastopyech swych
we wtórem myescze poydo BZ Num 2, 16; ~
połtrzecia tysiąca 'dwa tysiące i pół trzeciego 15
tysiąca, duo milia cum d im id io Ysze Dobrochna... nye wszyola poltrzeczya tyszyocza zlotich
czyrwonich 1427 Kał nr 715.
Tysiącewnik rprzełożony nad tysiącem ludzi,
qui mille hominibus praeest, chiliarcha : Thysą- 20
czewnyky (war. kał.: thyschancznyczy) tribunos
(tulique de tribubus vestris viros sapientes...
et constitui eos principes, tribunos et centuriones
Deut 1, 15) ca 1470 MamLub 47.
Tysiąckroć 'tysiąc razy, m i l l i e n s Cencies, 25
millesies permitteres te in frusta discerpi,
stokrocz y thyszączkrocz dałaby sze na kąssy
zrzazacz, priusquam matrimonium replicares
XV med. SKJ W 264; ~ Szedmy thyszączcrocz
[...] XV e*. PamLit XXVIII 307.
30

TYŹBIR

Tysiącnik cf. Tysięcznik
Tyciącny cf. Tysięczny
Tysiący 'tysięczny, millesimus5: Misericordiam
promittit in milia [w dos w] do th<y)sszanczego
XV med. R XXII 321.
Tysięcnik cf. Tysięcznik
Tysięcny cf. Tysięczny
(Tysięcznik) Tysiącnik czy Tysięcnik 'przeło
żony nad tysiącem ludzi, qui mille hominibus prae
est, chiliarcha : Tribunus, tyszącznyk, vel senior
plebis (nuntiatum est tribuno cohortis Act 21,
31) ca 1470 MamLub 301; Thyschancznyczy
(war. lub.: thysączewnyky) tribunos (tulique
de tribubus vestris viros sapientes... et con
stitui eos principes, tribunos et centuriones
Deut 1, 15) 1471 MamKal 47.
(Tysięczny) Tysiącny czy Tysięcny 'millesi
mus : Konyecz thych praw stal szye w ponyedzyalek... rokv thyszyacznegoypyączszethnego
od bożego narodzenya Ort Mac 142.
Tyszbir czy Tyźbir 'słabe piwo gorszego ga
tunku, cerevisia levis peioris notae : Dum in ea
(sc. sartagine) braxabitur,... tenuis potus al.
thisbyr recipi debet et pro... infirmis clericis
dicti hospitalis novi dari debet 1434 AcPosn I 6;
Grzegors..., portator levis cervisie al. thischbir,
habuit ius 1438 Liblur nr 4871.
Tywon c f Ciwun
Tywun c f Ciwun
Tyźbir cf. Tyszbir

U
inna czynność'podczas, w chwili, tempore, quo aliquid fit, dum aliquid f i t 3 261

U, Hu
Układ
Łącząc się z gen. rzeczownika lub zaimka:
1. wymienia to, w czego pobliżu, sąsiedzt
wie coś innego się znajduje lub coś się dzie
je 'przy, obok, blisko, ad, apud, prope,
propter, iuxta, in propinąuo, proxime
257
2. wymienia tego, w czyim domu, gospo
darstwie, posiadłości, miejscu pracy,
kraju coś się znajduje'u kogoś, w czyimś
domu itd., apud aliguem, in domo, in
possessione alicuius3 ...........................
258
3. wymienia osobę posiadającą coś, zarzą
dzającą czymś, przechowującą coś, uży
wającą czegoś: u kogoś 'w czyimś po
siadaniu, dyspozycji, władzy, in alicuius
possessione, potestate, apud, penes ali
guem3 ..................................................
259
4. wymienia osobę, ze względu na
którą się coś dzieje, włączoną w ja
kąś czynność prawną jako poręczyciel,
świadek itp. 'wobec kogoś, na rzecz ko
goś, coram aliąuo, alicui commodo3 260
5. wymienia osobę, od której się coś ma, do
staje, nabywa, zyskuje itp. (przy czaso
wnikach brać, kupić, wziąć, zyskać itp.)
'od, ab, ex3...........................................
260
6. wymienia osobę, którą się o coś prosi,
czegoś od niej żąda (przy czasownikach
prosić, żądać itp.) 'od, ab, ex3 . . .
261
7. wymienia to, do czego coś przynależy
(wyrażenie przyimkowe można często
zastąpić przymiotnikiem lub genetiwem
rzeczownika), significat rem vel personam, ad quam aliąuid pertinet . . .
261
8. wymienia sprawcę, wykonawcę (przy
stronie biernej i rzeczowniku odsłownym)
'przez, ab3 ...........................................
261
9. wyraża stosunki czasowe, podając czyn
ność, z którą równocześnie przebiega
S ło w n ik sta r o p o ls k i IX
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Łącząc się z gen. rzeczownika lub zaimka:
1. wymienia to, w czego pobliżu, sąsiedztwie
coś innego się znajduje lub coś się dzieje 'przy,
obok, blisko, ad, apud, prope, propter, iuxta,
in propinąuo, proxime3: Cuius villae... gades
a gadibus villae Hoinik incipiuntur, statim
a flumine dieto Biała limitibus, quae vlg.
v miedze <dicuntur> (1351?) 1617 DokMp I
84, sim. 1429 DokMp V 318, eter, Yaco sli hy
przęśli, hy copcze za nimi posnamonowani, tedi
u ostatecznego copcza Passek rzeki 1398 BiblWarsz 1861 III 34, sim. 1477 S& /III 333; Wnydo
w dom twoy, poclono se v kosczola (ad templum) swotego twego w boiazni twoiey FI 5, 8,
sim. Pul; Kusił iesm cze v wodi (apud aquam)
przecywomolwena FI 80, 7, sim. Pul, sim. FI
i Pul 105, 32; Stanislaus... habebit... ortum circa
parvam piscinam vlg. v schadzawki dictum
(1404) 1407 DokMp I 330, sim. 1453 LubPodk
74, etc.; Donavimus unum laneum euntem a via,
quae vadit a Starzyny al. u oparzysk (1412)
1548 DokMp V 134; In clenodio seu clipeo ba
wola głowa a colce v nostrz 1416 AKPr VIII
a 139, sim. ib. 136; Jaco czo czelacz moya vczandzala, tho vczandzala v pna, a on ramby dambyno 1424 Kościan nr 1242; A granicie, que
sypata est penes viam al. w gosczincza (1444)
1482 DokMp III 153, sim. 1500 AGZ XVI 308;
Sandza ma przykazacz przes woźnego v parochye (circa parochiam) alybo v hossadi, alybo
v gynszego... myestcza trzikrocz zawolacz
Sul 9; Acceptis spoliis, volebant aliquid dare
illis, qui remanserant ad sarcinas v nassych
wyeczy XV p. pr. R XXII 335; Jacom ya ne
szbyl Anni Maczeyewy v bidla 1450 ZapWarsz
nr 839, sim. BZ Gen 24, 30; Statuerunt eum
super pynaculum, u *goroy, templi XV med.
GIWroc 33 v; Jakom ya nye zbił Michalova
33

u

u

czlovieka v yego robothi samowthor siła 1454
TymSąd 26; Cum fuit ipsius uxor..., sentenciata
ad percussionem circa columnam al. v słupa
1455 ib. 167; Gdisz bil wyelblodi ostawyl przed
myastem v studnycey (iuxta puteum aquae)
BZ Gen 24, 11, sim. ib. 24, 13, etc.; Szemrze
wszitko pyrworodne... asz do pyrzworodzonego
dzewczyna, ktoresz (pro ktorasz) to gest u szarnowa (ad molam) BZ Ex 11, 5, sim. ib. I Reg
26, 16; *Wozlek izopa omoczczye we krwy,
ktorasz to gest u podwoya (in limine) BZ Ex
12, 22; Sydze syo wszitek lyvd... do vlyce,
gesz gest v broni vodney (antę portam aąuarum)
B Z Neh 8, 1; Mnye listopadl dzeya, v ognya
szą ludze grzeya ca 1455 Dóbr 325, sim. Rozm
688. 690; Jakom ya nye szbil czlowyeka Maczeya... gwałtem v kosczola 1472 ZapWarsz
nr 3084; Thedy yychodzylo do nyego... wszelkne
krolyestłwo v Iordana (circa Iordanem Mat
3, 5) EwZam 298; Bocz ivsz szyekyera v korzenya
drzeva (ad radicem arborum Mat 3, 10) poło
żona yest ib. ; Iudeus debet iurare ad rotam al.
v kolcza 1500 AGZ XV 403, sim. 1482 AGZ
XIX 239; Pratum apud passionem domini al.
v bozey mąki 1500 AGZ XVI 301; Jesusz...
w słupa uwyazan XV ex. SKJ I 145, sim. Rozm
602, etc.; Magdalena noski boskie czalowala...,
bo v nych grzechom odpvsczenie wzięła ca
1500 SIO cc XII 163, sim. Rozm 319, etc.;
Który lyezal v yego vlyczky (ad ianuam Luc
16, 20) wrzodov pełny Rozm 394, sim. ib. 670.
671; ~ Iszecz szo on na dw malu mastku gest
bil pomescil, tocz gest f gaslach a v sue maczerze f ge svothem szyuocze Gn 4 b, sim. ib. 180 a;
Genszecz (sc. zbójca) gest v miłego Xa na prauiczy yyszal byl Gn 14 a, sim. ib. 179 b, Rozm
395; Werzo w... Ihu Crista..., yen... sędzi
v boga otcza na prauiczi ( Wierzę 13. 17: na
prawiczi u boga, 1. 2. 4—12. 13 a. 14. 15. 18:
na prawicze boga) Wierzę 3. 20, sim. Rozm
718. 723; V kogokoly (apud quemcumque) swe
bogy naydzesz, bodze... zagubyon BZ Gen 31,
32; Owa myasto gest v mnye (ecce... est locus
apud me) BZ Ex 33, 21; ~ 'na, in’: Jaco ty
dwe ranę, czso je wosni oglądał w me, ty mi
Pyotr dal 1419 Pozn nr 1040; Nygdy tego
v nyey nye yzryano, aby y tam y szam oczyma
yyerczyala Rozm 20; ~ 'od, pośród, ex : Jakom
ya nye ylapyl wolu płowego nyevka Yakubowego v bydła, kthoregom yemv po syestrze
posthapyl 1498 ZapWarsz nr 1806; ~ (przy
nazwach topograficznych) wskazuje miejsce, teren, obszar'w, in \ Heesunt... decime ad sanctum
Iacobum pertinentes: v *Glinau, Zlaucowe...,
ad sanctum Iohannem: v Conar, Motsidliza,

v Panica, Lassouiz, Na Kesru, v Balca, ad sanctam Mariam: Vyelaues,... v Masna, v Quatka,
Godcouo 1202 KodŚl I 215—7; Hoc actum est...
v Socolnic na Dubroue prope Łowicz (1232)
MMAe IX 47; In loco, qui dicitur w Brogow
1399 KodPol I I 352; Esz Jaschek... ymyal lleczenstwo v Velgych Strzelecz 1400 StPPP VIII nr 9735,
sim. 1418 AKPr VIII a 143; Bed<r>zich v Mokolicz trzima v myrze w pokoyu daley pancznaczcze lath 1405 HubeZb 112; Przeth timi wsiczko
*zapplaczil dzedzinan v Banthkoowicz 1405
SKJ III 195, sim. 1410 Kai nr 322, etc.; Yako
Yaroslaw... tey dzedzini hu Nyeprouicz od
lana... nye ymal w zastawę 1420 AKPr VIII
a 153, sim. ib.; Otpissal gess czterdzesczi tissocz
kop, czsosch ye krzizewniczi dawali na woyne
y Brodnicze 1420 M MAe V III459; Wsdal gyemv
przed namy s robotamy..., vodamy... hy sz
lov[y]em u *Bryeszym, czo było Mychalouo 1498
SKJ III 335.
2. wymienia tego, w czyim domu, gospodar
stwie, posiadłości, miejscu pracy, kraju coś się
znajduje' u kogoś, w czyimś domu itd., apud aliąuem,
in domo, in possessione alicuius : Isz Andrey
bil u mne *vigili0 Omnium Sanctorum 1388
Pozn nr 45, sim. 1426 ib. nr 1229. 1230; Czso
Jan v Przipca szastał wol 1391 ib. nr 253, sim.
1415 ib. nr 899; Kedi w wogewodi bili, tedi go
szo pitali 1395 ib. nr 187; Czom r0bil v Piotrka,
tom rabil, isz mi dal 1396 ib. nr 316; Adame,...
thi syedzysz w boga weczw (leg. w wiecu) Bogur
B—F, sim. ib. C—E; Iaco Olbrachth ne mai
v Jacussa yolnego polusledza 1400 Pozn nr
473, sim 1420 Kościan ni 848; Iscy v thego tho
króla Heroda bylczy gesth geden kapłan Gn
11 a; Iaco Jaszek ne wedzal, bi ti woli ne bili
v gego kmecza 1401 Pozn nr 708; Jakosmi bili
primus v pana Dobrogosta, alter v pana Micolaya... w poselstwe 1418 ib. nr 1029, sim 1500
ListTat 175; Nunquam me illiberayit (sc. Stiborius) vlg. niddi mą ne ponewalal, abich w nego
bil 1424 TymWol 48, sim. 1432 Pozn nr 1403,
1435 ib. nr 1449; Potem v nyego pąn Mycolay
nycz nye robyl po trzech leczech 1428 Pozn
nr 1297, sim. 1491 RKJŁ VII 58; Tegodlam
gey prziwescz nye mogl, ysze była w ten dzen
na pogrzebye v swey dzewky 1432 Pozn nr
1397; Ktorego sza (leg. się) crogulcza Stanisław
yal v Tomka, tego mu on wroczil 1446 Zap
Warsz nr 792, sim. OrtOssol 93, 1; Przetosz
ostań v mnye (apud me) BZ Gen 29, 19; V Labana (apud Laban) bil gesm w goszczynye
ib. 32, 4, sim. ib. Ex 12, 49; Nye wzyawy sze
nyczs kwasznego u czyebye (apud te) any we
wszech kraynach twich BZ Ex 13, 7, sim. Pul
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Deut 48; Vmrzely mv zoną a dzyeczy szostaną
v oczczą (circa patrem) OrtOssol 45, 2, sim.
Ort Mac 53; Zydzy, czo w wasz (coram iudicio
vestro) prawą foldryyą OrtOssol 50, 1, sim.
ib. 47, 3, etc. ; Poymyely (sc. wdowa) młode
go,... bandzye pylą v nyego (cum eo) z kyelicha
bolessczy XV p. post. R I s. XLVII; Jesusz yest
polyczyek wsząl v Anaszą wyelky XV ex. SKJ
I 145, sim. Rozm 613, etc.; W mego oblvbyencza
(in atrio sponsi mei) zawzdy yest pewne pyenye
y yyeszyelye Rozm 25; Moyysch, aby byl v oycza
(apud patrem) albo z oyczem przebyyal ib. 164,
sim. ib. 172, etc.; ~ Bo v czebe (apud te) iest
studna szywota FI 35, 10, sim. Pul; Bo ia iesm
przichotcza v czebe (apud te) y potnik FI 38,
17, sim. Pul; V czebe (apud me, var. te) modlitwa
bogu sziwota mego FI 41, 12, sim. Pul; Ach,
myły bossę, kthoz v cyebyebycz mosse? 1413—4
JA XIV 502; Zboże moye v czebye (apud te,
FI: przed tobo) yest Pul 38, 11; ~ u kogoś
w domu, doma, na dziedzinie: Jaco mo Jurga
sial do Potrasza..., bi mu... prawa pomogl,
a on ne chczal a v negom gy w domu yidzal
1409 Kościan nr 422; Thy wthenczass v mnye
na dzedzyne nye były, kędy on na nye prawa zandal 1424 ib. nr 1104; Kogo owynya, v kogo
pyenadze fałszywe w domy (in ipsius ąuadrangulis in predio) szą kowany OrtOssol 36, 4;
Asząly thy pyenadze yvsz nye były w gego
obronye tako dobrze, jakoby ge v szyebye
doma (in domo penes se) myal? ib. 65, 4, sim.
OrtMac 87; ~ (w odniesieniu do grupy osób,
zbiorowości, do miejsca ich przebywania) 'wśród,
między, apud, inter, in (aliąuibus) 9: Aby mązewye szlawąthny... oszobną czczą v nasz (apud
nos) myedzy ginszymy naszymy wyernymy bili
poczeszeny (pro poczczeny?) Sul 44; U wszech
synów (apud... filios) izrahelskych nye zkowiknye pyesz BZ Ex 11, 7; Przichodzen, ktorisz
bidli v was (apud vos) BZ Lev 22, 18, sim. Rozm
139; Przestała rana v s>now (a filiis) israelskich
BZ Num 25, 8; Myesczanyną, czo v nasz szyedzy
w myeszkyem prawye, chczye (pi o choczya) on
domu szwego... v nasz nye ma OrtOssol 44, 1,
sim. ib. 14, 2, OrtMac 51; Kako wyele thych
pyenadzy (sc. ma pokupić), czso gych v nasz
(apud nos) osszmynasczye gydą za sszyroky
grosz OrtOssol 70, 1, sim. OrtMac 93; Glos
apostolow dzywy v Zydow vczynyone wzpomynayoczy Pul 113 arg.; Syostry yego sza v nass
(apud nos Mat 13, 56) thuta Rozm 251, sim.
ib. 345. 413; Które (sc. odrobiny) były zostały
v thych (superfuerunt his Jo 6, 13), którzy tamo
yedly ib. 349; Zydovye. .czynyly gody yako v nasz
w Szwątky ib. 430; Tom vam movyl v vass

bądą (apud vos manens Jo 14,25) ib. 565; Yam na
każdy dzyen v vass (apud vos Mat 26, 55) v kosczyele szyedzyal navczayącz ib. 649; ~ Kyedy
Mylesza dal przysąd na Pudliszcowicze, tedy Ja
5 nusz... v sząda bil 1420 Kościan nr 784.
3.
wymienia osobę posiadającą coś, zarządza
jącą czymś, przechowującą coś, używają:ą czegoś:
u kogoś 'w czyimś posiadaniu, dyspozycji, władzy,
in alicuius possessione, potestate, apud, penes
10 aliąuem: Jaco Bodzantha mai v Potrka mlin
w zastawę 1387 Pozn nr 12; Jaco v Thomislaua
ne postał nyeden list potem, iaco mu gy Przibislaw posslal 1390 ib nr 81; Jaco Potrassz ne bil
pomocznikem u Wilkowego czloweka ani go
15 pomagał łapacz 1406 ib. nr 604; Jaco Czewley
ne vyednan[t] ss Paszkem o sesczdzeszant
y o cztirzy grziwny, ale gy przimanczil, yz muszil otstanpicz lich penandzy v Yana Grizinskego 1413 Kościan nr 490; Jacom ny wsala
20
dwstu owyecz.. any v mnye Pyotrass, dzewyerz
moy, ostawyl swego scarbu pączidzesąth grziwen
1414 Kai nr 441, sim. OrtOssol 64, 3, etc.;
Jako pan Blisbor... polozil ye (sc. grzywny)
v pana Viszecha sz gego wolo 1415 Kościan
25
nr 542, sim. 1420 Pozn nr 1065; Jako v mne
oczecz nye odumerl szedmi cop grosschy na
Janovan czszancz (pro czanszcz) 1428 ZapWarsz
nr 299; Mozę dobrowolne namenone penodze
v Szydow, apud Judeos, albo v krzesczyanow...
30
nacz ca 1428 PF I 482; Jakom nye zapowedala
pyenandzy v *kmyąthowicza mego Haszcze zaplaczicz za rolą gey mansza dwv kopv 1432
Kościan nr 1458; Jsze v pana Vyancenczą ostała
pyancz grzywy en mei czansczy... posagu syostri
35 pana Suczynei 1432 Pozn nr 1548, sim. 1433 ib.
nr 1419, etc.; Nicolaus subdidit se sub istas
pecunias, quas aput dominum Wlodkonem al.
v czczya habet 1455 AGZ XIV 467, sim. 1475
ZapRpŁomż 3, 498; Nye ostanye slvsba slvgy
40
twego v czebye (apud te) esz do ivtra BZ Lev
19, 13; Przeto zapowyedz położono o thy zapowyedne pyenadze v gednego dobrego czlowyeka
(apud probum hominem) k wyerney rącze Ort
Ossol 65, 3, sim. ib. 59, 3, OrtMac 16. 87;
45
*Tthy pyenadze. czo ge tha pany po szobye
zostawylą v thych dlusznykow...,mayą ge daczy...
gey mazowy OrtOssol 65, 4, sim. ib. 44, 2, etc.;
Wydzalo szya gym za krzyvda o szynovycza
u szaczya u szvego, tho yest u Żyda u Mykolaya
50
Doroczye y u szyostry Katherzyny 1478 RKJŁ
VII 59; Pan Wyssyel vkazal... drvgy (sc. koń)
strzyelczy,... kthory pyrwe> byl v bratha yego
kopynyczym 1495 GórsJaz 277; Smyegessz syą
rzeczy ktorego klamcze a wyessyolesz z rzeczy
55 gego, yusz masz swoy zakład v nyego (iam pignus
33*
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sibi dedit) XV p. post. R I s. XLV; ~ coś (jest)
u kogoś 'ktoś coś ma, aliąuis qliquid habet9:
Bo w pana (apud dominum) myloserdze y oplwyte v nego (apud eum) otkupene FI 129, 7,
sim. Ful, sim. FI i Pul 129, 4; Plew a szana gest 5
dosycz v nas (apud nos) BZ Gen 24, 25; Wagy
bodzesz myecz sprawyedlive y prawe a myara
równa bodze y prawa v czebye (erit tibi) BZ
Deut 25, 15; Gdyby v thei dzyewky były dzyeczy
OrtOssol 32, 1, sim. Ort Mac 31; A to szye 10
spvscząm k themv, v kogo *tthen koyn byl
(qui equum habet) OrtOssol 40, 2, sim. ib.
40, 4, OrtMac 45. 46; Jako gest v nasz (apud nos)
prawo y obycząy OrtOssol 66, 2, sim. ib. 20,
1. 51, 2. 95, 4, OrtMac 88. 115. 131; V nasz 15
(apud nos) gesth moneta, czo gych gydze osszmynascze za praszky grosz OrtOssol 76, 1, sim.
OrtMac 102.
4.
wymienia osobę, ze względu na którą się
coś dzieje, włączoną w jakąś czynność praw 20
ną jako poręczyciel, świadek itp. 'wobec
kogoś, na rzecz kogoś, coram aliquoy alicui
c o m m o d o Czso Derslaus wianczil w Przethpelka Micolaia, temu so minala trzi lata 1391
Pozn nr 269; Jacom przi tern bil, gdi Micolai 25
ranczil v Maczka cone, a na ten dzen gich ne
postawił 1404 RtGn nr 119, sim. 1417 Pyzdr
nr 504, 1420 Pozn nr 1065, 1425 Pyzdr nr 1013;
Cszo yest Jan wyrocil w Lenarta cone, tho yest
rocogemstwo szaplacono 1405 Kai nr 128, sim. 30
1432 Pozn nr 1542; Jaco Jacub... tego sandzą,
czszo gy Maczey... przyąl za sządzą v Jacussą,
prawa mv dopomogl 1420 Kościan nr 809;
Yakom ya nye vynovath polosmy kopy grossorum... Voczechovy... any then tho Voczech 35
zany zastapil they tho summy v Annusza v Mallara 1483 ZapWarsz nr 1542; ~ u kogoś 'w czy
ichś oczach, w czyimś mniemaniu, opinii, secundum opinionem alicuius, apud aliąuem : V czebe
(apud te) chwała moia w kosczele welikem 40
FI 21, 27, sim Pul; Iaco kobila yczinil iesm se
v czebe (apud te) FI 72, 22, sim. Pul; Obeczuycze... gospodnu, bogu waszemu..., groźnemu
v wszech crolow (apud reges) zeme FI 75, 12,
sim. Pul; Non sis sapiens apud temetipsum, 45
gl. apud te solum v czebe samego (Prov 3, 7)...,
quia dicentes se esse sapientes stulti facti sunt
1436 RRp XXIII 277; Lepyey szą czy v czebye
maya, czo s czebye klamaya 1444 PF V 37;
Noe ten gest nalazl myloszcz v gospodzyna 50
(coram domino) BZ Gen 6, 8; Thy yesz my
yyelyebny, myły panye, czego ya v czyebye
nyedosthoyna Naw 124; Myey mye wymowyona
v Krystha, szyna thwego Naw 176; Nye boy
szyą, Maria, bosz nalasla laską v boga (apud 55
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deum Luc 1, 30) EwZam 288, sim. Rozm 49;
Zaslyzyła v boga (a deo... meruit), aby v to...
małżeństwo... była dana Rozm 33; Abych ya
vasz nayadzal v mego oycza (apud patrem Jo
5, 45) ib. 262; To na przeczyvnoscz... yemv movyly, iakoby rzekł: Yzesz szye chczyal myecz
v thuych apostolow za proroką ib. 728.
5.
wymienia osobę, od której coś się ma, do
staje, nabywa, zyskuje itp. (przy czasownikach
brać, kupić, wziąć, zyskać itp.) 'od, ab, ex :
Jako Gertruda ne vszola poszagu v szwego
ocza ani v ge maczersze 1393 Pozn nr 173, sim.
1398 Kościan nr 36, etc.; Kedi Elsbeta yikupila
v Gnewomira poi woluarka y penadzesmi odli
czali 1397 Pozn nr 336, sim. 1399 ib. nr 377,
etc.; Ysze Zauissza ykupil Czasoltouicze v dzedzicza 1397 ib. nr 351, sim. 1401 ib. nr 521,
etc.; Yako-eszm ne dal Micolayovi tich szeczi,
ale ye v mne kupił 1398 ib. nr 380, sim. 1399
ib. nr 414, etc.; Yaco Micolay... ne brał v Szidow[s]ky v Beneszewi *ponodzy 1399 ib. nr 404,
sim. 1414 Kai nr 445, etc.; Bogyrodzicza dzewicza,... v twego syna gospodzina... sziszczi nam
Bogur A—F ; Jacom ne obeczal Adamowy v mnychow wymocz role 1402 Kościan nr 193; Jacom
tegy lanky w s<a) stawo v Sodziwoga ne przyianl
1403 ib. nr 213, sim. 1423 ZapWarsz nr 61, etc.;
Jaco baba Katharzine otkazala v Slawochi
a v Dorotky szeszcz grziwen a oni szo podyoli
tego płaczicz 1411 Kościan nr 448; Yako Szyman y Sczepan... poziczily v Mykolaya...
lodzy 1412 Pozn nr 845, sim. 1420 ib. nr 1056,
etc.; Ysz Wączincz... zabrał sukna v Borzeyewskego za grzywna 1419 ib. nr 1032, sim. ib.
nr 1031; Yze Gotard... poltrzecze grzywny srzebra
lythego hu pana Yana ne wzal 1421 AKPr
VIIIa 155; Jako u mne Vrban pobrał damb
cupyony y zaplaczoni 1426 ZapWarsz nr 162,
sim. 1419 Pozn nr 1038; Izem nye targował
trzech wyeprzow v Jana 1443 SKJ III 332;
Gdysz Pyotr nayal ten dom [y] v opyekaldnykow
(apud... tutores) thych dzyeczy OrtOssol 42, 2,
sim. ib. 42, 1, OrtMac 48; Ta poszlednya zona
prawylą v paszyrbow (ab hiis pueris) szwe wyano
OrtOssol 84, 4; Mamj wszyczy k themu szą
dzysz bracz, biszmy mogli laszką u bogą zyskacz
XV ex. MacDod 137; Tern przyasny nabyvala
(sc. Maryja) v nych (illarum amicitiam sibi
attrahebat) Rozm 18; Tamoczyem tedy v nych
navykl to pyenye ib. 753; ~ Yako paropczy
wyprzagaly moy koyn, tako szye wy[e]iwye
v poganyaczą OrtOssol 105, 1, sim. OrtMac
143; Iacom ya nye otbyl conya sąmowthor gwał
tem v rzaczcze Zemakowa na ymyenyv gego
1461 AKPr VIII a 53.
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6. wymienia osobę, którą się o coś prosi,
czegoś od niej żąda (przy czasownikach prosić,
żądać itp.) 'od., ab,
Jaco Michał zodal
v Paszka cobily na roky 1391 Pozn nr 95, sim.
1426 Kościan nr 1152; Jako Wenczlaf ne szondal
na *Andzeya prawa v Petrassza 1393 Pozn
nr 184, sim. ib. nr 163, 1403 RtGn nr 82, etc.;
By szo tho szthalo, czosz zodami w miłego pana
boga, rzeczicze wsz<y)czi Amen ca 1420 R XXIV
79, sim. XV med. R XXII 234; Pop<r>ossimi
Mariey..., asz nam ghot<o>wa v ssina swego
yprossicz daru ducha swenthego 1423 Zab 209,
sim. OrtOssol 94. 3, Ort Mac 130, Naw 163;
Iedney proszylesm v (FI: od) gospodna (a do
mino), tey będę dobywacz Pul 26, 7; Raczyz my
tho dacz, czo proschą v czyebye Naw 139,
sim. Rozm 245. 270. 275. 346; Tho my v boga
yymoscye, bych mogl... pana mego przyyącz
czyalo XV ex. SKJ I 151; Yako syyathy Pyotr
pyatl (pro pytał) zapłaty v myłego Iesucrista
Rozm 391.
7. wymienia to, do czego coś przynależy
(wyrażenie przyimkowe można często zastąpić
przymiotnikiem lub genetiwem rzeczownika),
significat rem vel personam, ad quam aliąuid
pertinet: Dwoye dzwyrzi wibili: yedny v vrot,
druge v lasznye 1423 Kai nr 699; Jaco pani
Przechna ne podnosla cola v młyna 1426 Pozn
nr 1238; Nye było vark v gyey gaby De morte
w. 35; Anym yemv zadał trzech ran... krwawych,
yeney w lokyecz rąky lewey..., a trzeczey w palyecz mały v rąky prawey 1480 AKPr VIII a 59;
Yesthly brzeg v Nyeprv oblyązesch, thedy Zavolsky... ymarlby głodem 1500 ListTat 174;
Pothpaszny pasz v konyą anteła ca 1500 Erz
113; Kvną v thorlopą collarium ib.; Gramatula
wraby vel zayyaszy v kothlą ib.; Spyczą v kolą
gumpha ib.; Scrutinia, id est lingua librę yązyk
v yagy ib.; Slvp v okną subscella ib.; O tern,
kako pyatnasczye stopyeyn v tego kosczyola
Rozm 13; ~ Gdisz yszrzy navsznyce a zaponyce
v swey syostri na roku (in manibus sororis suae)
BZ Gen 24, 30; Yescze v rąkv v byskypa laska
była a duch syyąty stąpyl Rozm 32; V trzeczyego
króla zona (uxor magi tertii) ytenczass yrodzyla
dzyeczyatko ib. 73; Podbródek byl v nyego
zacryty v posryodky ib. 152; ~ Prestocz szo
svothy Gan v swe mathuchny... gest byl *gedzyniy narodzyl Gn 12 a.
8. wymienia sprawcę, wykonawcę (przy stronie
biernej i rzeczowniku odsłownym)'przez, ab": V
{Pul: od) gospodna (apud dominum) chód czloweczi sprawon bodze FI 36, 24; Othpuszczene
grzechom w miłego Jhesu ca 1420 R XXIV 81;
Sacrilegiorum yltor aput nonnullos, gl. aliąuos
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homines v mnogych, conseretur XV med.
GIWinc 147.
9.
wyraża stosunki czasowe, podając czynność,
z którą równocześnie przebiega inna czynność
'podczas, w chwili, tempore, quo aliquid fit, dum
aliquidfit9: Otpusczenye seymowanya plasczow
v przyssyangy Sul 92; V wyeczerzney obyati
(in sacrificio yespertino) wstałem z mey zaloscy
BZ I Esdr 9, 5; Yze Pyotr v pyryego zaprzanya
moyy..., ytorego {leg. u wtorego) przyszyegą,
v trzeczyego zaklyna Rozm 690; ~ u wody
'podczas mycia rąk, tempore manuum lavatione9:
V wody szo poczina czescz Slota w. 56.
Ubaczać 1. 'przyglądać się, przypatrywać się,
dostrzegać, observare, spectare, videre9: Conversacionem yestram inter gentes habentes bonam,
vt in eo, quod detractant de vobis tanąuam de
malefactoribus, ex omnibus {pro bonis) operibus
vos considerantes, z dobrych yczynkow wasz
ybaczayącz albo vznavayącz {R XXV 165: ybaczywszy abo yznawszy), glorificent deum in die
yisitacionis (I Pet 2, 12) XV ex. SKJ I 84.
2.
'rozważać, rozpatrywać (w myśli), examinare, considerare, animo secum recordari9: Aliqui... tantam diligenciam circa illicitam intuicionem adhibent, quod sepius eleuacionem
corporis domini non advertunt nec perpendunt
ybaczayą XV med. SKJ V 270.
Ubaczenie 1. 'poznanie, zrozumienie, actus
cognoscendi, intelligendi9: Quartus actus est
spei..., que spes sequitur ex consideracione,
z ąbaczenya {leg. ubaczenia), divine misericordie
ca 1500 GIKazB I 45; Ku ybaczenyu tego,
byszmy yyedzyely, kako szye yedno po drugyem
stało albo yyodlo, mamy tako yyedzyecz, yze
szyyąty Yan vyele opusczyl yypysanya ymączenya bożego, czo yny trzey eyanyelysczy napelnyly Rozm 789.
2.
'domysł, przypuszczenie, coniectura9: Vbaczenye coniectura XV p. pr. R XVI 323.
Ubaczyć fo rm y : praes. ind. 1. sg. ubaczę M W
5 b ; 2. sg. ubaczysz 1466 RRp XXII 26; 3. sg.
ubaczy 1466 R XXII 17, XV
SKJ I 143,
Rozm 460. 553; 1. pl. ubaczymy XV p. post.
GIDom 53; 2. pl. ubaczycie 1462 R XXV 270; imper. 2. sg. ubaczy FI 38, 16, ca 1428 P F I 496,
Rozm 823; ubacz ca 1450 PamLit IX 319,
Pul 38, 16, Rozm 525; 2. pl. ubaczcie 1471
MamKal 133; ~ part. praes. act. adv. ubacząc
Rozm 145. 508. 548. 783; ~ inf. ubaczyć Gn
gl. 101 b, 1471 MamKal 328, XV p. post. R
XXV 177, etc.; ~ praet. 3. sg. m. jest ubaczy!
Rozm 350; ubaczy! 1444 R XXIII 301. 304,
1466 RRp XXII 16, etc.; 3. pl. m. ubaczyli
Rozm 825; ~ pląperf. 3. sg. m. jest był ubaczył
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Rozm 215; ~ condit. 2. sg. m. ubaczyłby 1466
R XXII 11; 5. sg. m. (-)by ubaczył XV p.
post. PF I 200, Rozm 548; 3. sg. f. ubaczyłaby
BZ Lev 5, 17; 3. pl. m. -by ubaczyli Rozm
544; ~ part. praet act. ubaczyw ca 1400 CyzWroc; ubaczywszy 1449 R XXV 165, XV med.
AKPr I 232, XV p. post. R XXV 179, etc.; ~
part. praet. pass. n. sg. m. ubaczony Rozm
550; ~ condit. pass. 3. sg. neutr. -by ubaczono
Rozm 75.
Z n a c z e n ia : 1. fujrzeć, zobaczyć, spostrzec
(oczyma), videre, cernere, conspicere, animady e r t e r e Vbaczil notauit (ipse, sc. deus, lignum
tunc notavit, damna ligni ut solveret) 1444 R
XXIII 304; Vbaczywszy (S K J I 84: vbaczayącz)
abo yznawszy (ut... ex bonis operibus vos considerantes, sc. gentes, glorificent deum in die
visitationis I Pet 2, 12) 1449 R XXV 165; Per
viam transiens (sc. s. Hedvigis) nullum, quem
percipere poterat, vbaczycz, infirmum, nullum
pretermittens XV p. post. R XXV 177; ~
czegoś: Habita diligenti consideracione. wbaczywszy pylney slusby, fidelium obseąuiorum
strenui Nicolai XV med. AKPr I 232; ~ kogoś,
coś: To vbacziw Maczey ca 1400 Cyz Wroc;
Dobrego nyeczo po szobye gdy vbaczy (bonum
aliąuid in se cum yiderit), bogv przywlaszczącz
ma, nye szobye XV ex. SKJ I 143; Marya vbaczywschy smątek Iozephow (dolorem Ioseph
Maria cognoscens). pocznye y (leg. ji fgo3)
yeselycz Rozm 54; Bały szye (sc. zwolenicy)...,
aby on (sc. mistrz)... nycz nye ybaczyl v nych,
czo by ony nye rozvmyely ib. 548; Byl yeden
(sc. zwolenik) na drugyego zley voly. Vbaczącz
to myły Iesus y rzeki ym ib.; Iudaschy, dobrze
baczy,... yze oblycza mystrza tvego nye zoglądasch v *takyey grzesche ybaczony ib. 550;
Vmyslyl sobye Iudasch: Nocz yest,... nykt nass
nye vbaczy ib. 553; Nye dbayącz yego (sc.
Krystusa) dobroczy, ybaczyyschy smyerczy (leg.
śmierć) y vczyeklysmy od nyego ib. 658; ~
na kimś: Dal yednemv pyącz ffunthow...,
a trzeczyemv yeden, kasdem<u> podług yego
moczy, yako na kyem vbaczyl (Mat 25, 15)
Rozm 488; ~ ze zdaniem: Iozeph... vbaczyvschy
(yidens), ysch szye yvz przyblyza czass dzyeyycze Marye, vyschedl barzo rącze Rozm 63;
Nykomv yego nye dala (sc. Maryja) pyastovacz opcemv, aby nye vbaczono, ysz yest on
byl nyevynyen ode wschego pokalyanya czloyyeczey krewkosczy ib. 75; Vbaczącz dzyevycza
Marya, ysch yey opyekalnyk tako yyelką nyemocz ma..., pocznye yego (sc. syna) s płaczem
proszycz ib. 145; Yako szye posczyl (sc. Jesus)
czterdzyesczy dny y czterdzyesczy noczy, vba-|

czyi dyabel, ez mv chczyalo szye yescz (sensit
dominum esurire) ib. 194; Natanael, ysch yest
byl ybaczyl (quia agnovit), yze Krystus ybaczyl
nye byw tamo (dominum absentem yidisse),
czo on gdzye czynyl ib. 215; Yako to yest
poznał (sc. Jesukryst) a ybaczyl (cum cognoyisset Jo 6, 15), yze y (leg. ji fgo3) chczyely vczynycz krolyem, yczyekl od nych ssam na górą
ib. 350; Tluscza... ybaczyyschy (turba... yidit
Jo 6, 22), yze myły Iesus nye schedl z yego zvolyenyky v lodzyą ib. 352; Myły Kristus nye
chczyal yemv (sc. Judaszowi) zapoyyedzyecz
czyala syyąthosczy..., aby drudzy apostoloyye
nye ybaczyly, yze on y (leg. ji 'go') ma zdradzycz
ib. 544; ~ uszyma ubaczyć 'wysłuchać, benigne
audire': Vszima ybaczi (Pul: vbacz) zlzi moie
(auribus percipe lacrimas meas)! FI 38, 16.
2. w znaczeniu umysłowym 'zauważyć, spo
strzec, zorientować się, zdać sobie sprawę, animadvertere, cognoscere, sentire : Sapiencia maxime perpenditur in modestia, ybaczem (pro
ybaczena?) w crotkosczi, yerborum XV in.
GIKazB II 112; Vbaczil senserat (quem Gabriel
praedixerat, quem matris alvo gestiens clausus
Iohannes senserat) 1444 R XXIII 301; Proszą
szobye na pomocz boga..., bych wam *mogi...
powyedacz czo dobrego, abyszmy mogły wsznacz
y *wbaczysz wyelebnoscz y dostoynoscz swątha
tego 1450 MacDod 120; Dussa, która sgrzessy
nyewyadomye..., a... grzech swoy vbaczylabi
(si... intellexerit iniquitatem suam), offyerowacz
bodze skopy nyepokalyanego s stada kaplanowy
BZ Lev 5, 17; Si fastidito labore carnem
sentis, gl. percipis ybaczylby,... torpescere,
bycz lenyve, sit mens viuax ad laborandam desidiam 1466 R XXII 11; Quid latet hic, video,
quid ait sensitque, gl. percepit ybaczyl, latentem
1466 RRp XXII 16; Animaduertite ybaczczie,
znamyonąyczie (animadvertet, sc. sapiens, parabolam,... verba sapientum Prov 1, 6) 1471
MamKal 133; Ne illi discipuli condescenderent,
nye ybaczyly, quod Iudas traderet eum 1476
AKLit III 108; Ut quam cito perpendimus, vbaczymy, nos aliqua mała cogitacione pulsari,
statim debemus eas repellere XV p. post.
GIDom 53; Maria... dono dei iam percepto,
ybaczywszy, que dona vsque tunc pudore virgineo celauerat, congruo tempore patefecit XV
p. post. R XXV 179; Vschakosch nyyeden z apos
tołów mogl ybaczycz slow (leg. z slow) Iesucristovych, który by y (leg. ji fgo’) myal zdradzycz
Rozm 548; Pylat... ybaczącz slova (leg. z słowa)
bożego, yze byl yest krolyem, y rzeki yemv ib.
783; Zydoyye ybaczyyschy to, yze Pylath chczyal
tern byczoyanym ych gnyew (leg. gniewu)
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doszycz yczynycz, lye s tego ybaczyly, yze yego
(sc. Krystusa) nye dal v ych rącze, alye svem
slugam kazał gy {leg. ji cgo’) byczovacz ib.
824—5; ~ 'rozróżnić, rozpoznać, discernere,
co g n o scereEt non possent discernere ybacicz
Gn gl. 101 b; dowiedzieć się, cognoscere, discere,
certiorem fien : Azaly vasz (/?rc nasz) zakon
szyedzy (/eg. sądzi) ktorego czloyyeka pyrvey,
nysly od nyego czo yslyschy a ybaczy, czo vczynyl (nisi... cognoverit, quid faciat Jo 7, 51)? Rozm
460; Byskupoyye zydovsczy... ybaczącz, <iże>
myły Iesus nye przyschedl yako ynego dnya ib.
508; Ta radą on (sc. Jesukryst) vbaczyvschy
y chcze yczycz (leg. uciec), bo szye nasz boy ib.
509; Możemy baczycz, yze trudno z dolyczanya
syyatych doctoroy ybaczycz pravdą porządnosczy ib. 709;
3. 'rozważyć coś, zastanowić się nad czymś,
aliąuid examinare, considerare3: Vbaczy perpende
ca 1428 P F I 496; Vbacz grzechów ssiedm bycz
ca 1450 PamLit IX 319; Locum notat {sc. agricola), gl. considerat myescze ybaczy 1466
R XXII 17; Tunc ait ille, gl. sc. Cristus, mihi:
Si me coniicias, gl. consideres, animadyertes
ybaczysz, non sum, quod dicis, Helias, sed Ihc
1466 RRp XXII 26; Vbaczicz {war. lub.: pilnye
snamyonay) animaduertere (tu ergo animadverte sermonem Dan 9, 23) 1471 MamKal 238;
W przikazaniy twoiem doswiadczacz bandą
sę y vbacza (considerabo Psal 118, 15, FI i Pul:
spatrzo) drogi twoie M W 5 b; Vere magna dilectio, wyelyke yraczenye, by ge czlowyek veraciter ybaczyl, quia a coelesti palatio nobis
custos mittitur et datur XV p. post. PF I 200;
Vbączycz perpendere ca 1500 Erz 113; Moya
myła matko, yedno vbacz, ysluchamly czyebye,
tedy thwa duscha myszylaby ydz do oyczow
Rozm 525; Tako nyeyyernye, nye vbaczyvschy
any pamyątayschy yego (sc. Krystusa) dobrothy,
y yczyeklyszmy od nyego ib. 658; Vbaczy,
yydzyalysz {leg. widział-li-ś) kyedy albo slyschal
tako yyelyka mąką, yaka była pana naszego ib.
823.
4. 'przypomnieć sobie, przywołać na pamięć,
pamiętać, reminisci, in memoriam revocare, memoria tenere3: Vbaczycze reminiscamini (ut, cum
yenerit hora eorum, reminiscamini, quia ego
dixi vobis Jo 16, 4) 1462 R XXV 270.
Ubać się 'przestraszyć się, przelęknąć się,
terreri, perturban : Tedi szyo gest Iacob ybal
wyelmy (timuit Iacob valde) BZ Gen 32, 7;
Vbostwo, ybawszy syą groź gych {sc. służebni
ków), pyenyądzmy gotowymy przepraszayą
Dział 15.
Ubawać się 'bać się, lękać się, timere, metuere3:

Pocznye syo (sc. Dawid) ubawacz barzo (extimuit valde) Achis, krolya gethskego BZ I Reg
21 , 12.
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Ubicie 1. 'zabicie, strojenie, actus interficiendi,
o c c id e n d iNaczesz przyschedl? Ku straczenyy
oycza, kv zgaschenyy syycze, kv vbyczyv zyyotha? Rozm 618; By były k nyemv (sc. Jesu
sowi) tako przystąpyly, nye yąlyby go były rąkamy kv ybyczyv, ale serczem ossyągly kv yyecznemv odzyerzenyy ib. 649; Yako ovcza yyedzyon
(sc. Jesus) kv vbyczyv (sicut ovis ad occisionem
ducetur Is 53, 7, ib. 722: na ybyczye) ib. 650;
Nyektorzy to smyerne iagnyątko yako yolu
kv offyerze albo ku vbyczyv przed szye czyągnącz
ib. 652.
2. 'pobicie, actus Mm, manus alicui afferendi,
aliąuem violandf: Za rani kmyeczee alybo
wyelke skarade vbycze(pro... enormipercussione)
czirzpyącemy dwye cząnsczy a trzeczya szandowy... ma bicz daana Sul 16.
Ubiczować fo rm y : praes. ind. 3. pl. ubiczują
ca 1420 R XXIV 83, Rozm 404; - inf. ubiczo
wać Rozm 836; ~ praet. 3. pl. m. ubiczowali
Rozm 819; ~ part. praet. pass. n. sg. m. ubiczowan 1488 R XXIV 377, XV cx. SKJ I 145;
ubiczowany Rozm 826; g. sg. m. ubiczowanego
M W 64 a; d. sg. m. ubiczowanemu Rozm 733;
ac. sg. m. ubiczowanego Rozm 835. 837. 840; ~
fut. pass. 3. sg. m. ubiczowan będzie ca 1420
R XXIV 83; ~ praet. pass. 3. sg. m. był ubiczo
wan M W 11 b, Rozm 824.
Z n a czen ie: 'wysmagać biczem, rózgami, wychlostać flagris caedere, flagellare*: Tradetur
enim gentibus ad... crycifigendum et flagellabitur a wbyczowan bandze (Luc 18, 32) ca
1420 R XXIV 83; Postquam flagellauerint,
gdysz gy {leg. ji fgo5) wbiczwyo, occident eum
(Luc 18, 33) ib., sim. Rozm 404; Anna szwyatha...
bog przeyrzal... bycz sthara mathką Yeszusza
mylego, Żydom wydanego y od nych ybyczowanego M W 64 a; Iaco baranek nyewynny...
byl yplwan, ybyczowan (sc. Jesus) M W 11 b,
sim. Rozm 824; Wbyczowan flagellatus 1488 R
XXIV 377, sim. XV cx. SKJ I 145; A takoż
yschytką nocz dały yemv stacz vbyczovanemv
aze do dnya Rozm 733; Gdyż y {leg ji fgo3)
tako okruthnye y nądznye vbyczovaly na
*grzebyeczye, yze czalego myescza na vschytkyem czyelye nye było, gdzyeby mogl tknącz
palczem ib. 819; Gdyż myły Cristus yvze prosn
stal tako vkrvavyony y tako trudno vbyczovany
ib. 826; Yako myły Iesus przy yyedzyon do
Pylata po them vbyczovanyv, a kako gy {leg.
ji fgo5) Pylat vkazoval tako vbyczovanego ib.
835, sim. ib. 837. 840; Vydzyczyely, yzczyem gy
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{leg. ji 'go*) kazał vmorzycz y vbyczovacz ib.
836.
Ubiczowanie 'wysmaganie biczem, rózgami,
chłosta, actus flagris caedendi, flagellandf:
Panye leżu..., kthory... czalosz szwe na rozmagyte czyrpyenye wydal, okruthne vbyczowanye
78 b; Tercio fudit (sc. Christus)
sanguinem suum in flagellacione v vbyczovanyv
ca 1500 GIKazB I 51; O tem, yako ten przeklathy
Barabasch byl pusczon a myły Iesus podań na
vbyczovanye Rozm 814; O tem, yako było
*snadz stopy mylego Iesucrista po vbyczovanyv
ib. 826, sim. ib. 835.
Ubić fo r m y : praes. ind. 1. sg. ubiję XV
p. post. Kałuźn 272; 3. sg. ubije 1471 MamKal
242; 1. pl. ubijemy BZ Gen 19, 9; 2. pl. ubijecie
Rozm 462; 3. pl. ubiją Rozm 369. 404. 481; ~
inf. ubić Rozm 258. 430. 433, etc. etc.; ~ praet.
3. sg. m. ubił 1471 MamKal 57; /. ubiła Pul
Moys 6; neutr. ubiło Rozm 463; 2. pl. m.
-ście ubili Rozm 773; 3. pl. m. ubili są FI 93, 6;
ubili ca 1500 GIKazB I 37, Rozm 231. 694.
702; ~ pląperf. 3. pl. m. byli ubili Rozm 819; ~
condit. 3. sg. m. by ubił FI 9, 29, 1498 MacPraw
VI 272; 1. pl. m. -bychmy ubili Rozm 773;
-byśmy ubili Rozm 508; 3. pl. m. (-)by ubili
Rozm 441. 445. 462, etc.; ~ part. praet. act.
ubiwszy ca 1420 R XXIV 82; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. ubit XV med. GIWroc 70 v,
Rozm 835; neutr. ubito Rozm 758. 834; ac.
sg. m. ubitego XV med. SKJ V 274, Rozm
746; neutr. ubite Rozm 834; n. a. ac. pl. neutr.
ubite XV p. post. Zab 522; d. pl. m. ubitym 1471
MamKal 220; ~ inf. pass. sg. m. ubit być Rozm
364; ~ praes. pass. 3. sg. neutr. jest ubito Rozm
833; ~ praet. pass. 3. sg. m. był ubit Rozm
730. 818. 822; ~ condit. pass. 3. sg. m. -by
ubit Rozm 807.
Z n a czen ia : 1 .' wy chłostać biczem, rózgą, za
dać razy, flagris caedere, vulnerare,plagas afferre*:
Reliqui uero tenuerunt seruos eius et contumeliis affectos, wdrancziwsszy ye, wbywszi (MamLub 265: znądzone, GIJag 98: karawsy, R
XXV 270: szlozywszy potwarz, Rozm 412:
vnądzyvschy), occiderunt (Mat 22, 6) ca 1420
R XXIV 82; Nam in matutinis memoratur,
ąuomodo Christus a Iudeis fuit illusus..., alapis
attritus vbit XV med. GIWroc 70 v; Dum videret
{sc. virgo Maria) filium suum dilectum tempore
sue passionis alapis cesum, ybythego, consputum, illusum XV med. SKJ V 274, sim. Rozm
746; Skazujem, ys ieslizebi... ziemianyn... smialbi... dom cziykolwie nayachacz a tham bi
gwalthem vbyl albo zranyl (si... ausus fuerit...
percutere et yulnerare),... thakowi gwalthownik
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uthracza czescz 1498 MacPraw VI 272; Prawycza twoya, gospodne, vbyla (percussit Ex 15,
6, FI: yderzyla) nyeprzyaczelya Pul Moys 6;
Percuciam, vbygą {Rozm 580: yderzą), pastorem
et dispergentur oves (Mat 26, 31) XV p. post.
Kałuźn 272; Vbythe plagata XV p. post. Zab
522; Turpiter eum de suis yestibus spoliayerunt
szylekly, tako okrutnye smagały, vbily ca 1500
GIKazB I 37, sim. Rozm 702; Byl... tako nądznye
vbyt Rozm 730; Tedy Iudasch yzryal svego
pana..., yze y {leg. ji 'go*) tako vplvano, tako
barzo vbyto ib. 758; O przeklączy Zydoyye,
nye vymovycze szye, bosczye y (leg. ji 'go*)
doszycz vbyly ib. 773; O tem, kako myły Cristus
byl okruthnye vbyth myotlamy albo byczmy
v słupa ib. 818, sim. ib. 822; Chczą tako, yze
y (leg. ji 'go*) były tako vbyly, yze yschytka
skora zbytha z yego czyala ib. 819; Bo yest
yego syyate lycze vbyto ib. 833; Vezry na oblycze
pomazańcza tvego, ktoreschczy... rozmaytemy
razy vbyto ib. 834; Przetoz vkazvyą sve oblycze
vbyte ib.; Vschytek vbyth (sc. Jesus) yako trandovathy ib. 835; ~ ubić aże do śmierci 'zabić,
interficere': Odthychmyast Iesus (począł) vkazovacz..., yze ma vbyt bycz aze do smyerczy
(quia oporteret eum... occidi Mat 16, 21) Rozm
364; Syn czlovyeczy ma bycz poddan v rącze
czlovyeczye y vbyyą y (leg. ji 'go*, occident
eum Mat 17, 22) aszedo szmyerczy ib. 369, sim.
ib. 404.
2.
'pozbawić życia, zabić, zamordować, vita
privare, interficere, occidere*: Sędzi we scriczi
s bogatimi w tayniczach, by vbil (ut interficiat,
Pul: aby zabyl) przezwinnego FI 9, 29; Wdowo
y przichodna vbili so (interfecerunt, Pul: zabyly)
FI 93, 6; Vyerzą tesch, yze y (leg. ji 'go*) nyemylosczyvy Zydoyye ymączyly, obyeszyyschy na
krzyzy y vbyly (in cruce suspendentes ipsum
occiderunt) Rozm 231, sim. ib. 694; Tegodlya
Zydoyye yyeczey począly schukącz, aby mogły
y (leg. ji 'go*) vbycz (interficere Jo 5, 18) ib.
258, sim. ib. 430. 433, etc.; Tegodla od tego dnya
począly myslycz, aby y (leg. ji 'go*) vbyly (ut
interficerent eum Jo 11, 53) ib. 441, sim. ib.
588; Tedy kxyaze<ta> kaplanskye... począly
myslycz, yakoby y Łazarza vbyly (ut et Lazarum
interficerent Jo 12, 10) ib. 445; Onycz pobyły
proroky, a vy ych boga ybyyeczye (occidite)
ib. 462; Vschakosch tu myły Iesus nye każe,
by gy (leg. ji 'go*) vbyly ib.; Pomsczenye dostoynych krvye, która yest przelana... aze do Zachariascha..., ktoregosch vasche pokolyenye vbylo
(quem occidistis Mat 23, 35) v kosczyelye ib.
463; Vczynyly rąda, kakobysmy yąly mylego
Iesucrista y ybyly (ut...occiderent Mat 26, 4) ib.
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508; Yze... Zydovye vyelyką nyeprzyasn przeczy v
yemv (sc. Jesusowi) myely smavyayącz szye,
yakoby go vbyly ib. 583; Czo szye vam vydzy?
Yesczely by yego nye vbyly (putasne mihi
puerum meum occiderunt)? ib. 695; Nam nye 5
yest podobno, abychmy kogo vbyly (non licet
interficere Jo 18, 31) ib. 773; Yz yesth obyczay,
aby myedzy dvyema czlovyekoma na vascha
Vyelyką Nocz yeden pusczon a drugy vbyth
(Jo 18, 39) ib. 807; ~ w niedokładnym tłumacze 10
niu tekstu łacińskiego'udręczyć, torąuere, \exare :
Czebye samego wyocey nysz ti może vbygemi
(affligemus) BZ Gen 19, 9; Vbythim lassis
(lassis non dabatur reąuies Thren 5, 5) 1471
MamKał 220; Vbigye {war. lub.: cz<i)rpyal gest, 15
Biblia paderzowska: bit budę) yapulabit (populus non intelligens yapulabit Os 4, 14) ib.
242.
3. 'zawrzeć, ustanowić (przymierze), facere
(foedus/ : Vbyl {war. lub.: yczwirdzyl) percussit 20
(percussit ergo Iosue in die illo foedus Jos 24,
25) 1471 MamKał 57.
Ubielić 'uczynić białym, jasnym, album, clarum
reddere5: Ocropisz me, gospodne, yzopem
y oczisczon bodo, omyiesz me y nad zneg ybelon 25
bodo (super nivem dealbabor) FI 50, 8, sim.
Pul, KartŚwidz; Vdy {pro gdy) wydzy nebessky
crole na ney (sc. na górze), snegem ybeleni bodo
(nive dealbabuntur, Pul: ybyelony będo) FI
30
67, 15.
(Ubierać) Ubirać się 1. 'uzbrajać, tu: wkładać
zbroję, armare, hoc loco: loricam induere9:
O myły Iesucrisczye, yydzyalesz oczyma tvego
bóstwa v dvorze krolewskym yladyky ybyrayącz
35
szyą v czyn Rozm 595.
2.
'stroić się, upiększać, se exornare:>: Expecto... significat perfectere seu valde ornare...
Ille homo expectit se, id est ornat..., expectere
ybyracz XV ex. PF V 26.
Ubieranie, Ubiranie 'wkładanie zbroi, zbrojenie 40
się, arma sumendi a c t u s Primo commendatur
ab induitione armorum ypomyną nąs kv vbyeraniv ca 1500 GIGn 60; O tern, yako myły Krystus przed sva modlytya yydzyal ybyranye vlodyk
45
y ssmer zydowsky Rozm 595.
Ubieżenie 1. 'ucieczka, fu g a : Ale ysze...
pany swe opusczywszy... kv wlosth<n osczy
szą wraczayą {sc. niewolni), sz gych ybyezenya
(ex ąuorum fuga) panowye... szkody przymvyą
50
Sul 82.
2.
'miejsce schronienia, refugium : Gori wissoke gelenyom, opoka ybyeszenye {Pul: vtoka)
geszom (petra refugium herinaciis) albo vczekanyeF/103, 19; ~ Blogoslawony panbogm oy,...
myloserdze mogę y ybyeszenye (refugium, Pul: 55
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ytoka) mogę, przygemcza moy y zbawyczel
moy FI 143, 2.
Ubijać fo rm y : imper. 2. sg. ubijaj Rozm
771; 2. pl. ubijajcie Rozm 836; ~ fut. 2. pl.
będziecie ubijać Rozm 307; ~ praet. 3. sg. m.
ubijał Puł 11, 38.
Z n a czen ie: 'pozbawiać życia, zabijać, vita
privare, in terficereGdy vbyal (cum occideret,
FI: zabye) ye, szukały yego Puł 11, 38; A thy
(sc. proroki) vy... badzyeczye krzyzovacz, ybyyacz
(ex illis occidetis Mat 23, 34)... w synagogach
yasych Rozm 307; Nyeyynnego y spravyedlyvego
nye vbyay ib. 771 ;Nye ybyyayczye goanyprzeleyayczye yego krvye nyeyynney! ib. 836.
Ubirać cf. Ubierać
Ubiranie cf. Ubieranie
Ubłagać, Ubłogać fo rm y : inf. ubłogać 1444
R XXIII 301, 1466 R XXII 12; - praet. 2. sg.f.
-ś ubłogała M W 61 a; ~ part. praet. pass. n.
sg. m. ubłogan XV p. post. GIDom 86; ~ praet.
pass. 3. sg. m. ubłagan bywa 1444 R XXIII 302.
Z n a czen ie: 'ułagodzić, uśmierzyć (np. suro
wość, gniew), zjednać łaskę, mitigare, placare
(e. g. severitatem, iram), gratiam conciliare :
Vblogacz placaret (ipse esset verus pontifex,
qui deum patrem oblatione placaret) 1444 R
XXIII 301; Vblagan biua complacabitur (hymnis et confessionibus iudex complacabitur dominus) ib. 302; Si lis inciderit te, iudice, dirige
libram iudicii, nec flectat amor, nec mvnera
palpent, gł. mittigent yblogacz 1466 R XXII
12; Thysz nye tylko gnyew króla nyebyeszkyego
yblogala, alye thesz z nyeba gy zwabiła M W
61 a; Hic enim deus iratus placatur yblogan,
*vkoyan XV p. post. GIDom 86.
Ubłogać cf. Ubłagać
Ubłogosławiać 'uszczęśliwiać, obdarzać szczęś
ciem, łaską, felicem reddere, gratia ajficere5:
Virgo Maria in tempore asumpcionis in celum
fuit perfecte beatificata yblogoslawyana XV
med. SKJ V 275.
Ubłogosławić fo rm y : imper. 2. sg. ubłogosław 1429 Msza XV s. 94, 1444 R XXIII 309; praet. 3. sg. m. ubłogosławił 1434 PF V 31,
M W 92b; ~ part. praet. pass. n. sg.f. ubłogosławiona XV in. GIKazBll 81; ~ praes. pass. 3. sg.
m. jest ubłogosławion Puł 4 arg.
Z n a czen ia : 1. 'uwielbić, uczcić, celebrare,
praedicare, exornare, dmna specie ornare, honore
augere, colere, \eneran: Est (sc. virgo Maria)
luminosa eciam a parte exteriori, quia amicta
sole, id est glorificata, yblogoslawona, corpore
XV in. GIKazB II 81; Przetho ya (sc. św. Annę)
pan bog w plodzye yey podwyszyl a nad gynsze
yblogoslawyl M W 92b; Ten ps<alm> powyada,
34
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yze Xpus od boga oycza... yest yblogoslawyon
Pul 4 arg.
2. 'obdarzyć laską,, gratia afficere: Vblogoslaw sanctifica (sanctifica populum cunctum
crucis per signaculum) 1444 R XXIII 309.
3. 'nadawać moc nadnaturalną, poświęcać,
vzVw supranaturalem dare, benedicere : Suplices...
rogamus..., uti... benedicas, vblogoslaw {Msza
X: blogoszlaw, VIII: poszegnay, błogosław,
III: -by... przeszegnal, IV: przeszegnalby, V:
przeszegnasz, VI. XIV: poszegnay, VII: -by...
pożegnał, IX. XII: przezegnay), hec dona thy
dary 1429 Msza XV s. 94.
4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Wblogoslauil 1434 PF V 31.
Cf. Ubogosławić
Ubłogościć 'uwielbić, uczcić, celebrare, praedicare, exornare, honore augere, colere, venerari9:
Vblogosczil (war. lub. : podzacowal) benedixit
(benedixit Daniel deum caeli Dan 2, 19) 1471
Mam Kai 235.
Ubłożyć 1. 'pokrzepić, dodać sil, firmare,
vires addere9: Hunc, g/. sc. serpentem, reficit,
g/. id est nutrit, seu id est fouet, id est ozyyya,
yblozyla, hominis clemencia, g/. humana misericordia lutoscz 1466 R XXII 13.
2. 'zająć czymś przyjemnym, zabawić, oblectarć, delectare9 ( : Quibus si animum tuum
oblectayeris opątalbi, yblozilby 1447 R XXII 40.
Ubłudnie 'fałszywie, kłamliwie, podstępnie,
obłudnie, falso, mendaciter, dolose, simulate :
Rex dolet et leto mentitur, g/. fingit ybludnye
vkazvye, gaudia wltu 1466 R XXII 17.
Ubłudny 'zmyślony, fałszywy, nieszczery, kłam
liwy, podstępny, obłudny, fictus, falsus, insincerus,
mendax, fallax, dolosus, simulatus9: Peryersus
ficta bonitate, g/. fraudulenta yeritate vblvdnym
przyszvolenym, probat (sc. haereticusj benedicta, gl. enarratha 1466 R XXII 19.
Ubocz 'zbocze, stok góry lub miejsce (łąka,
pole?) na zboczu góry, declive montis vel locus
(pratum, ager?) in montis declm positus9: Cola...
sibi (sc. Iacobo) contulit tres areas... et campum..., et hanc totam partem al. vbocz nsque
ad solum manastyrym eciam sibi dedit eviterne
1469 AGZ XII 325.
Ubodze 'w sposób właściwy cierpiącym
biedę, ubogo, biednie, misere, pauperum morę:
Ex quo ipse existens rex glorie, in cuius domo
diuicie sempiterne sunt, tam hnmiliter, tam pauperrime, wyelmy vbodze, dignatus est pro nostra salute naści XV med. SKJ V 261.
Ubog c f Ubogi
Ubogacać 'czynić bogatym, przysparzać do
statków, divitem facere, dmtiis augere’: Gospo-
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dzyn ybogego czyny y ybogacza (dominus
pauperem facit et ditat I Reg 2, 7) FI Ann 10,
sim. Pul; Vbogaczam thy, kthorzy mye myluya
M W 70b; Vbogaczayacz XVp. post. R XXV 258.
Ubogacenie 'wzbogacenie, przysporzenie do
statków, actus aliąuem locupletiorem reddendi,
dmtiis augendi9: Tercio racione ybogaczenya ca
1500 R XLVII 372.
Ubogacić fo r m y : praes. ind. 1. sg. ubogacę
XV ex. MPKJ II 317; 3. sg. ubogaci 1466 R
XXII 16; ~ inf. ubogacić Naw 131; ~ praet.
l. sg. m. jeśm ubogacił BZ Gen 14, 23; 3. sg. m.
ubogacił Pul 40 arg., Rozm 23; 3. pi. m. uboga
cili są XV ex. MPKJ II 318; ~ pląperf 3. sg. m.
był ubogacił XV ex. MPKJ II 317.
Z n a czen ie: 'uczynić bogatym, przysporzyć
dostatków, aliąuem locupletem reddere, dmtiis
augere*: Yacz yesm ybogaczyl (ego ditavi)
Abrama BZ Gen 14, 23; Quia qui diues erit, gl.
locuples fiat ybogaczy szą, dicior esse nequit
1466 R XXII 16; Rzeki pyrwszi mystrzfcz]...,
ktorysz bil ybogaczyl onego króla XV ex.
MPKJ I I 317; Dixit vnus sz nych (sc. mistrzów):...
Yacz go szaszyą (czasię9) ybogacze ib., sim.
ib.; Stało szyą e (leg. jest), ysz czy trze... vbogaczyly szą sząszya Adama ib. 318; ~ przenośnie:
Ten ps<alm> powyada, yze Xps... rozumyeyocze ybogemu ybogaczil bogacztwem pokoya
wyekuygego Pul 40 arg.; Proschą beszmyerney
yyelmozney thwoyey opfythosczy..., aby raczył
ylyeczycz moya nyemocz,... ybogaczycz ybosthwo (sc. duchowe) Naw 131; Nade wschytko
poyyschyl czyą nadobnosczyą y wschemy dary
przyrodzenymy ybogaczyl czyą barzo twego
czyala (ac vultus pulchritudine seu corporis
ditayit) Rozm 23.
Ubogi fo rm y : n. sg. m. ubog XV med. R
XXII 237. 239; ubogi Kśw cr 23. 26. 37, etc.
etc.; f. uboga Gn 3b. 5b. 175b, Naw 131; ~
g. sg. m. ubogiego FI 21, 25, FI i Pul 9, 18.
13, 10, etc.; f. ubogiej BZ Lev 19, 15; ~ d.
sg. m. ubogiemu FI i Pul 9, 9. 67, 11. 71, 13,
etc.; f. ubogiej XV p. post. R XIX 48; ubogie
Rozm 526; ~ ac. sg. m. ubogiego FI 40. 1.
68, 38, FI i Pul 9, 30. 31, etc. etc.; f. ubogą
Dział 15, Naw 104, Rozm 464; ~ v. sg.
m. ubogi De morte w. 86; neutr. ubogie ca
1470 MamLub 184; ~ i. sg. m. ubogim XV
p. post. Kaluźn 286, XV ex. MPKJ II 316; ~
/. sg. m. (na) ubogiem Dział 9; ~ n. pi. m. ubo
dzy FI i Pul 21, 28. 68, 37. 78, 8, Sul 27, etc.
etc.; ~ g. pi. m. ubogich FI i Pul 9, 18. 34. 40,
etc. etc.; f. ubogich Rozm 418; ~ d. pl. m. ubo
gim FI i Pul 9, 32. 111, 8. 139, 13, etc.; ubogiem
Rozm 31. 250. 315; ~ ac. pl. m. ubogie FI i Pul
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71, 2. 4. 131, 16, Sul 22, etc.; ubogich Rozm
424; /. ubogie Sul 27; ~ /. pi. m. ubogimi BZ
Tob 4, 17.
Comparat. g. sg. m. uboższego Rozm 113.
Z n a c z e n ia : 1. 'cierpiący niedostatek, nędzę,
niebogaty, biedny, pauper,
egens’: Yde
tobe crol zbauicel..., yde tobe vboky, izbi ty
wbostue (/eg. w ubóstwie) ne stiscoual
cr
23; Toch uboky croleuich bil, ize ne ymal, gdeby
suoio glouo podklonil Kśw cr 26, sim. ib. cr
37. cv 12; Allecz Maria... takocz gest ona vboga
bila, yszecz ona szadnego penodza ne gestcy
ona bila mała Gn 3b, sim. ib., sim. ib. 5b.
175b; Fftorecz on (sc. Kryst) gest v odzenu
ybodzy byl Gn 5b, sim. ib., sim. ib. 3a. 175b;
Wesrzi na mo y smiluy se nade mno, bo iedzinak
y vbogi (pauper) iesm ia FI 24, 17, sim. Pul,
sim. FI i Pul 39, 23. 68, 34. 69, 6, etc.; Bo vbodzi
(pauperes) vczineni iesmi barzo FI 78, 8, sim.
Pul; A tego Francisca vbogego yichowala Iawika ca 1400 CyzWroc; Gest mnogy vbogy
pan, czszo bodze kszoszotom znan y za dobrego
wezwań Slota w. 47, sim. 1386 HubeZb 59, 1424
HerbSier 390; Abi kedi kthori sąndzaa... za
wyni sandowe... zemyanyna bogathego alybo
ybogego... począdza (diyitem vel pauperem,
Dział 9: zakład weszmye... na naschem sziemyanynye bogatem abo vbogem) Sul 22;
Placzlywą skargą cząstokrocz-zmi sliszely, ysz
woźny... vboge slyachti (pauperes milites, Dział
15: vbogą slachtą)... gabayąącz, winalyazyyą
wymislonee obyczaye Sul 27, sim. ib.; A thakoosz czy ybodzy slyachczycy (pauperes milites,
Dział 15: ybostwo)... o pewney svmmye pyenyądzi szą gednayą z nymy (sc. służebnikami) ib.,
sim. ib.; Gdi vbogy czlowyek (pauper homo)
o gwalth bogathego pozywa, przesze swyathky
bogathy szą ma... wywyescz Sul 50, sim. Dział
42; Gdi yusze czlowyek, sącz tako vbogy czych,
wspomyenye, esze... prze grzechi wschitko czyrpy, natichmyast ma szaloscz XV med. R XXII
237; Virgo, pauperis carpentarii vxor v[o]bogiego czieslie zoną XV med. SKJ V 259; Nye
przymyesz persony ybogey (non consideres
personam pauperis) BZ Lev 19, 15; Nye zaprzysz zaplati nyedostatecznego y ybogyego
brata (pauperis fratris) twego BZ Deut 24, 14;
Jusz odethchny, nyeboraky, mow sze mnv,
vbogy zakv! De morte w. 86; Vbogye myasto
Lagisa paupercula (Is 10, 30) ca 1470 MamLub
184; Yesu Xpe,... przyymy vboga grzeschnycza
y barzo ybogyego czlowyeka Naw 104; Ten rex...
dal... szva dobra... cuidam amico a... yczynyl
szyą szam barso ybogym effectus est pauper
XV <?*. M P K JII 316; Czy (sc. Jozef z Maryją),

ysze ybodzy były, goszpody w myesczye nye
myely De nativ w. 9; Górze vam, madrczy,...
yzeszczye yyzarly domy ybogych wdów (domos
yiduarum Mat 23, 14) Rozm 418; O tern, yako
lyczemyernyczy zydowsczy vchvaczyly yedna
vbogą nyeyyastą ib. 464; ~ Vczinil se iest
gospodzin vtoka ybogemu (pauperi) FI 9, 9,
sim. Pul, sim. FI i Pul 67, 11. 71, 13. 106, 41;
Bo ne uo concza zapomnene bodze ybogego (pau
peris), smara ybogich (pauperum) ne zginę do
concza FI 9, 18, sim. Pul; Oczi iego na ybogego
(in pauperem) zrzita FI 9, 30, sim. Pul, sim.
FI \ Pul 9, 31. 10, 5. 34, 12, etc.; Padnę, gdy panowacz bodze ybogim (cum dominatus fuerit
pauperum) FI 9, 32, sim. Pul, sim. FI i Pul
111, 8. 139, 13; Tobe iest zostawon vbogy
(pauper), sirocze ti bodzesz pomocznik FI 9,
37, sim. Pul, sim. FI i Pul 9, 22. 73, 22; Boy se
iego, wszitco semo Israhel, bo ne wzgardził
ani potopił iest prosbi ybogego (pauperis,
Pul: ybogych) FI 21, 25, sim. FI i Pul 13, 10.
108, 30; Iescz bodo ybodzy (pauperes) y siczi
bodo FI 21, 28, sim. Pul, sim. FI i Pul 68, 37;
Blogoslawoni, iensze rozume na potrzebuioczego
y ybogego (super egenum et pauperem, Pul: ybo
gemu) FI 40, 1; Bo wisluszal ybogego (pauperes,
Pul: ybogye) gospodzin FI 68, 38; Sodzicz
bodze vboge ludzske (pauperes populi) FI
71, 4, sim. Pul, sim. FI i Pul 71, 2. 131, 16;
Dusz ybogich (pauperum) twogich ne zapomynay FI 73, 20, sim. Pul, M W 20b, sim. FI i Pul
9, 34. 40, etc.; Nye kradny hymyenya czwdzego,
ybogym, *nacznem (Dek III 20: nędznym, ybo
gym, 1—6. 10. 11, etc.: nodznym, 13: nadznemu,
7: łącznym) radnyey ydzelay szwego Dek III 14;
Kaio sse teze, izesm... ybogego, łącznego (Spow
1. 3. 4: łącznego, 6 : laknyaczego) ne nakarmił
Spow 2; Ysze przes cząąstee ybogych (pauperum)
cządzanye cząstokrocz vbodzi (pauperes, Dział
19: ybostwo) wyelkee skodi... czyrzpyą Sul 31;
Mila zono,... wbogye karmy! Aleksy w. 72,
sim. 1484 Reg 718, Rozm 443. 444; A gdisz
bodzecze zyoocz naszenya wasza, nye przizinaycze przi samey zemi any ostawyonich klossow szbyeraycze, ale ybogim (Rozm 31. 443:
ybogyem) a podrosznim (pauperibus et peregr-inis) nyechaycze gich BZ Lev 23, 22, sim. SkargaWroc w. 39, Rozm 14, etc.; Chleb twoy... s ubogymy (cum... egenis) gedz BZ Tob 4, 17; la
przysągam bogu..., ysze chczą... kaszdemu pra
wu (pro prawo) czynycz, tako vbogemv ( Wisi
nr 168: ludzom wbogym) yako bogatenw OrtOssol 33, 3, sim. OrtMac 34, XV p. post. Zab
539; Bancz ybodzy y *bogadzy, szyythky
('wszytki’) ma kosza potraczy De morte w.
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178; Mathka od szyroth, odyaczye vbogych,...
slvthvy szye nade mna! Naw 48, sim. XV ex.
AKLit III 106; Przysthapuyą yako tho vboga,
nądzna do pana nyeba y zyemye Naw 131;
Nad vbogym w szandze smylvyesz szye (non
declinabis in iudicium pauperis Ex 23, 6) XV
p. post. Kalużn 286; Vbogego loże carista ca
1500 Erz 113; Duch svyąthy nade mna, przeto
yze... przepovyedacz posiał mye vbogyem
(eyangelizare pauperibus misit me Luc 4, 18,
EwZam 307: vbogym) Rozm 250, sim. ib. 315;
Alye kyedy czynysch gody, vzovy vbogye
(pauperes Luc 14, 13), nyemoczne, chrome,
slyepe ib. 382, sim. ib. 383; ~ Viles żadne,
ybogie XV p. pr. Zab 519; ~ w błędnym prze
kładzie tekstu łacińskiego: Antipas... począł
movycz, yschby to myano dzyerzecz, czo
oczyecz naprzód za zdrovya zapyschal, vtore
yze byl żadnego nye vczynyl Herod vboszszego
yedno Archelaus (secundum vero nullum, sc.
testamentum, fore, quod ipsum pater mentis
impos fecerat) Rozm 113; ~ ubogi na rozumie
"mało sprawny umysłowo, mało zdolny, hebes,
indocilis’: Moluicz mam ya vbogy na rozume
XV p. post. R XXV 265; ~ ubogi duchem,
duchem ubogi, ubogiego ducha, dusze 'skromny,
pokorny, nie mający wygórowanego mniemania
o sobie, demissus, non multum sibi tribuens9:
Blogoslawyeny vbodzi duchem (beati pauperes
spiritu Mat 5, 3, ib. 245: duchem ubodzi) XV
med. R XXII 234, sim. ib. 235. 237, Rozm 263;
Vbogyego ducha albo dusche gest ten, gen ny
na czem swey woley nye chcze myecz any ma
XV med. R XXII 235; Bo yako gymyenya wyeloscz a czczi tego swyata nabiczye cziny ludzi
nadąte a pischne, tako potąpyenye a vbostwo...
czini vbogye duchem ib., sim. ib. 236; Kto nye
gest vbog duchem, nye może bicz czych any
potulen ib. 239; Rozvmyey, yzeczyem przyschedl
odlączycz vbogych duchem (pauperes spiritu)
od pysnych Rozm 424.
2. 'nieszczęśliwy, utrapiony, infelix, curis vexatus9: Zamath czyaszky dostał szya mye, ubogyey zenye, yydzącz roszkrw[y]awyone me mylę
narodzenye XV p. post. R XIX 48; O pravdzyvy
gospodnye, yako pravdzyvy są tvoye ssądy,
ysch szye nye chczesch smylovacz nad tvem
synem any nad yego matką? Kv komv szye
vboge matce yczyecz? Rozm 526.
Ubogosławić 'uszczęśliwić, felicem reddere3:
Duplice nepote beavere, szynowczoma ybogoslavyly, fata secundum XV p. pr. R XVI 329.
Ubożę 'w polskich wierzeniach ludowych de
mon domowy, daemon domesticus, quem esse
Poloni humili loco nati credebanf: Manes, pe-
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nates vbosze ca 1420 WokTryd nr 360; Demonibus sarcrificia offerunt, que dicuntur yboschye
XV med. R XXIV 341; Nonnulli sunt, qui non
lavant scutellas post cenam feria quinta magna
et feriali ad pascendum animas vel alias, que
dicuntur ybosshe ... Aliqui remittunt remanencias ex industria in scutellis post cenam, quasi
ad nutriendum animas vel quoddam demonium,
quod yocatur vlg. ybosche,... quia putant...
a dieto *vbesche comedi ib. 345; ~ Tentat,
gl. sc. femina, ipomanes, marzyenia, lemures,
fantasmata manes, gl. animas infernales vidzydla, vbozą 1466 R XXII 25.
Ubożeć się 'stawać się biednym, tracić majątek,
inopem fieri, bona amittere’: Bogaczy se wboszely (eguerunt, Pul: S0 stradaly) y łączni bili
El 33, 10. ~ Odczytywano też uubożeć. ~ Cf.
Podubożeć, Zubożeć.
Ubożstwo cf. Ubóstwo
Ubożyć cf. Zubożyć
Ubóstwo, Hubostwo, Ubożstwo fo r m y : n. sg.
ubostwo XV med. R XXII 235, Dział 15. 19,
etc.; ~ g. sg. ubożstwa FI 33, 9. 43, 26, Sul
22; ubóstwa Sul 92. 93, BZ Is 48, 10, etc.; ~
d. sg. ubożstwu Sul 45. 46. 47; ubóstwu Gn
182a, Aleksy w. 26, XV
MPKJ II 316,
etc.; ~ ac. sg. ubostwo Gn 5b, Gn gl. 157b,
XIV ex. Zab 315, etc.; hubostwo XV med. R
XXIV 359; ~ i. sg. ubożstwem FI 87, 9, Sul 22;
ubóstwem Gn 5b, BZ Lev 25, 39,1484 Reg 718; ~
/. sg. (w) ubożstwie FI 30, 13. 31, 4; ubóstwie
Kśw cr 23. 24. 37, Gn gl. 157a, etc.
Z naczenia: 1. 'brak dóbr materialnych, nie
dostatek, bieda, nędza, paupertas, inopia, egestas5: Yde tobe crol zbauicel... Yde tobe vboky,
izbi ty wbostue (leg. w ubóstwie, sim. ib. cr 37)
ne stiscoual, jacoz prorok Dauid uznamonaw
o gego silnem ybostue iesc suadeestuo dal Kśw
cr 23. 24; Prestocz gest on tho byl yczinil,
isbichom my vocze ybostwo miloualy nisli
tego tho svata bogadstyo, abicz on tesze nasz
svim ybostyem yczinil bogathe f krolefstwe
nebeskem Gn 5b; A presto, greszny clouecze,
rospamotag szo thy na to, kakocz Xpc gestcy
on na te<m> tho svecze prze czo yelyke ybostwo
(R XXIV 359: hwbostwo) i strado cirpal byl
ib., sim. ca 1470 MamLub 283; Sancti, quicunque in presenti sunt diuites, plus apud dominum
gloriantur in paupertate, wbostve (leg. w ubós
twie), quam in diuiciis Gn gl. 157a; Paupertatem
in paciencia sustineamus cyrpmy milosciue
vbostvo ib. 157b; Roznemogla se iest w uboszstwe (in paupertate, Pul: w ubostwe) czescz
moia FI 30, 13; Obroczil iesm se w uboszstwe
(in aerumna, Pul: w ubostwe) moiem FI 31, 4;
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Boycze se gospodna, wszitczi sw0czi iego, bo
ne yboszstwa {Pul 33, 9. 43, 26: ybostwa) boioczim se iego (non est inopia timentibus eum)
FI 33, 9, sim. ib. 43, 26; Oczi mogi mdle<le)sta
bile przed vboszstwem (prae inopia, Pul: przed
stradzo) FI 87, 9; Ach, panicze Bernacze, wesrzi
na me vbostwo a pomoszi! XIV ex. Zab 315;
Nyekthorzy wboszstwem {Dział 8: dla nyedostatkv)... przywyedzeny (inopia... ducti) othchodzą s sąndv..., doszyczwczynyenya przeczywney
stronye nye wczynywszi Sul 22; G>sz thako
obygrany a kv vboszstwv przywyedzeny (ad inopiam ducti, Dział 36: w vbostwo wpadwszy),
cząstokrocz w grzechi gorsze vpadayą Sul 45,
sim. ib. 47; Xanząn..., obacziw rosmagyte
vczysnyenya *vbusztwa swich ludzi..., taky
członek... vstawyl Sul 92; Paklybi ten isti manzoboycza nye moglbi przeplaczycz dlya yego
yyelikyego ybosztwa (propter nimiam suam
egestatem) Sul 93, sim. XV ex. MPKJ II 317;
Zalibi vbostwem (paupertate) przinodzon soocz
przedalbi syo tobye brat twoy, nye ycyoszay
gego roboto robotników BZ Lev 25, 39, sim.
1484 Reg 718; Owa toczyem ia w mem ybostwye
(in paupertate mea) prziprawyl nakład domu
boszemu, sto tysyocz lybr złota BZ I Par 22,
14, sim. ib. Deut 28, 55. Tob 5, 25; Owa to...
<zwo)lilem cyo w gorocem pye<cu> ybostwa
(elegi te in camino paupertatis) BZ Is 48, 10;
A przetho proschą beszmyerney yyelmozney
thwoyey opfythosczy..., aby raczył ylyeczycz
moya nyemocz..., ybogaczycz ybosthwo Naw
131; Yze kto syą rad w nych (sc. w szpilmanach) cocha, bąndzye myąl zoną gymyenyem
wbosstwo (cuius nomen erit paupertas) XV p.
post. R I s. X L III; Przetho do stąynyey stąpyly,
thamo w *uubosthwye myeskaly De nativ w.
12; Oculi mei languerunt pre inopia, wbosthya,
sc. gracie dei (Psal 87, 10) ca 1500 GIKazB I
43; Gdzye yest smyara ona przezsmyerna syna
bożego, gdzye yego dobrovolne ybostwo?
Rozm 513, sim. ib. 521.
2. *ludzie biedni, cierpiący niedostatek, nę
dzę, pauperes, inopes, egentes’: Thacz (sc. dwa
bracieńcaj sz0 była... fsyczko bogadstwo sprze
dała a vbostw (leg. ubóstwu) i tese na kosczoly szocz ge ony biły rosdaly Gn 182a, sim.
Aleksy w. 26, XV ex. SKJ I 143, Rozm 553,
etc.; Abi w drapyeszstwy... naszegho vbozstwa (nostrorum pauperum, Dział 9: dla ybo
stwa naszych poddanych) nyekthora dzirzana
poczestna wmyernoscz Sul 22; Nyekthorzy...,
gdi przes zemye swoge gydą na woyna,... skodi
wyelke yboszstw (leg. ubożstwu, pauperibusj...
zadawacz nye opysczayą Sul 46; Bądze w nyem
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bostwo, wikupy z nądze ybostwo XV med. PF
IV 592; <A>le ybostwo (pauperes, Sul 31:
ybodzi) cząstokrocz... szkody nyemale czyrpyą
Dział 19, sim. ib. 15; Ale to rzeki (sc. Ju
dasz) nye przeto, yschby nan przysluszalo vbostvo oprayyacz (non quia de egenis pertinebat
ad eum Jo 12,6) Rozm 443.
Ubóść 'uderzyć czymś ostro zakończonym,
tu rogiem, ukłuć, aliąua re acuta, hoc loco cornu
ferire3: Vbodzye-ly vol czlowyeka (si bos cornu
percusserit virum Ex 21, 28) do szmyerczy,
kamyenyem gy obrzyczą XV p. post. Kałużn
284.
Ubrać fo rm y : praes. ind. 3. sg. ubierze M W
140a; - inf. ubrać XV in. GIKazB II 105; praet. 3. sg. m. ubrał XV med. R XXV 155, ca
1500 GIKazB I 45; ~ part. praet. act. ubrawszy
1462 R XXV 270, Rozm 146; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. ubrany 1437 Wisi nr 228 s. 85,
1471 MamKal 63; d. sg. f. ubranej Sul 56;
i. pl. m. ubranymi Sul 19; ~ inf. pass. sg. m.
być ubranu Sul 6.
Z n a czen ia : 1. 'uzbroić, włożyć zbroję, armare, arma sumere : Gdysch kaszdemy z mąnzow
nye doszycz gest... harnascha bicz ybrany czvdnosczą (armorum pulchritudine esse ornatum)
Sul 6; W czyn y w sbroya ssa vbral militaribus
insigniis armatus XV med. R XXV 155; Stat
aptus in galea ybrawszy szą w przelbyczy 1462
ib. 270; Swianti angele, stroszu cziala mego
y dusze mee,... odeymy dusza moia, kędy sie
ybyerze czanscz zlich duchów, abi ią widarly M W 140a; ~ W harnaszy kaszdi
slyachczycz... sz lyydzmy wbranymy (armatis
hominibus) ma slyzycz na woyną Sul 19; Alye
ysze harnaszowey slachcze alybo ybraney (in
armata militia, Dział 63: w zbroynem riczerstwye)... wszego krolewsthwa szalezy obrona
Sul 56; Galea, lepka, inde galeatus..., velut
armatum ybrany (I Reg prol.) 1471 MamKal
63; ~ przenośnie: Ideo oportet, quod isti, qui
yolunt reprehendere tales homines spinosos,
gnewne, prius se arment, ybracz, forti paciencia
XV in. GIKazB II 105.
2.
'odziać, wystroić, przystroić, vestem induere,
ornare’ : Comptus, id est ornatus vbrani 1437
Wisi nr 228 s. 85; Hoc est, quod dominus dixit
illi... misero homini, qui se non ornayerat,
nye vbral, nye przyprayyl, ad nupcias ca 1500
GIKazB I 45; Marya... yyelyky smątek myala
y ybrawschy szye ve dvoye {pro vdovye ?) odzyenye..., bo dokąd byl Iozeph zyv, chodzyla yako
tedy byl zakon malzenkam chodzycz Rozm 146.
Ubraniec 1. 'człowiek uzbrojony, zbrojny, ho
mo armatus3: Alye offyerowano gest od tich,
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którzy szły w liczboo ode dwudzesztu lyat
a nadto, od szyeszczysed a trzy tyszyoczow...
a o<d> pyoczydzeszot *vbranczom (armatorum)
BZ Ex 38, 25; ~ Cum fortis armatus, gl. dyabolus ybranyecz, custodit atrium suum, in pace 5
sunt omnia, que possidet (Luc 11, 21) ca 1500
GIKazB I 24, sim. 1461—7 Serm 98 v.
2.
'giermek, miody wojownik noszący za kimś
zbroję, armiger : Gen (sc. Abimelech) prziwolaw
rocze swego ybrancza (armigerum), rzecze k nye- 10
mv BZ Jud 9, 54.
Ubród cf. Bród
Ubrzeżek 'część gruntu poza wymierzonym ła
nem, będąca dodatkiem do pola głównego, agri
pars agro assignato, qui łan vocabatur, adiuncta : 15
Quandam particulam vlg. plosa in hereditate
Ropyle... cum ąuibusdam extremitatibus vlg.
wbrzeszky... yendiderunt 1426 Monlur V 40.
Ubucie 'obuwie, tegmen pedum, calcei : Comedit (sc. Iesus) cum discipulis agnum... morę Iu- 20
deorum stando calciati, w vbvczyv, baculos
tenendo XV p. post. Kałużn 274.
Ubudować 1. 'postawić, np. dom, miasto,
zbudować, wybudować, exstruere, e. g. domum,
urbem, aedificare5: Vbudowal construxit (nullum 25
tanto sudore Pyragmon nec Steropes construxit
opus, sc. domum) XV p. pr. R XVI 345; Ubudowal (FI: wczyno albo budyyo, Pul: uszyedlyayocz)
Jerusalem (aedificans Ierusalem Psal 146, 2),
bog rosproszenye israelske zbyerze M W 129a; 30
Condare ystawycz vel ybudowacz XV ex. PF
V 23; ~ Notandum, quod templum est
locus dedicatus, ybudowany, specialiter pro
oracionibus fiendis deputatus XV med.
35
GIWroc 70r.
2.
'naprawić, przebudować, reficere, aliter aedi
ficare, exstructa immutare5 (?): Iohannes... sedebat in domo Venceslai..., hoc Iohannes... dictam
domum reformauit al. ybudowal 1437 Monlur
40
III 58.
Ubyć (nieosobowo) coś komuś ubędzie 'czegoś
komuś zabraknie, aliąuid alicui deerif : Gospodzyn mye oprawya a nycz mnye vbędze (nihil
mihi deerit, FI: niczs my ne *dostone) Pul 22, 1.
Ubywać (nieosobowo) ubywa czegoś 'coś 45
zmniejsza swą ilość, objętość itp., czegoś staje
się coraz mniej, aliąuid imminuitur, decrescit,
deficit5: Nasz Xpc miły gestcy szo on f ten tho
czasz byl narodził, gdisczy dna przybiua a noczy
vbiua Gn lb; Wodi z zemye plynoly a ybiwalo 50
gich (aquae... decrescebant) az do myeszocza
dzeszyotego BZ Gen 8, 5, sim. ib. 8, 3, ca 1470
MamLub 7; W sodze nye bodze ybiwacz moki
(hydria farinae non deficiet) BZ III Reg 17, 14;
Od tego dnya wyocey w sodze moki nye ybiwalo 55
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(hydria farinae non defecit) any w oleynyky
oleya nye ymnyeyszalo <się> ib. 17, 16.
Ucałować 'dotknąć ustami na znak miłości,
złożyć pocałunek, amoris significandi causa
labellis tangere, osculum d a r e Oczyecz yego...
padł na yego schyyą, oblapyyschy yczalowal
y Ue£- ji "go\ osculatus est eum Luc 15, 20)
Rozm 387.
Ucałowanie 'składanie pocałunków, całowanie,
actus osculandi : Fornicacio... aut auaricia nec
nominetur in vobis..., aut turpitudo, gl. ut in
osculis et amplexionis szprosznoszcz w oblapyenyy albo w *vczalowanya (Eph 5, 4) XV
med. SKJ I 76.
Uchapić cf. Uchopić
Uchłodzenie 'zimno, mróz, frigus, algor :
Vchlodzena algoris ca 1428 PF I 491.
(Uchłościć) Huchłościć 'uderzyć, tu może
sprośne przekleństwo, ferire, sensu ob. scoeno
Dicas mihi altius, quia non bene audio abo zabit
bocz, abo cze pesz huchloscz! 1403 Piek VI 162.
Uchmielić 'dodać chmielu, zaprawić chmielem,
lupo condire5: Non sit acetuosa ceruisia, sed
bene clara, de yalidis cocta granis, gl. id est
de bono tritico, satis et hymulata wchmyelone
XV p. post. PFRp III 291.
Ucho fo rm y : n. sg. ucho FI i Pul 9, 40. 91,
11, BZ Neh 1, 6, etc.; ~ g. sg. ucha 1398 Pyzdr
nr 80, FI i Pul 17, 48, Sul 64, etc.; ~ d. sg.
uchu BZ I Reg 20, 13, Rozm 637; ~ ac. sg.
ucho Gn 173b, FI i Pul 16, 7. 30, 2, etc. etc.; ~
i. sg. uchem Rozm 640; ~ /. sg. (w) usze XV
p. pr. R XXV 271; ~ n. du. uszy FI i Pul 33, 15.
129, 2, B Z II Par 6, 40, ca 1500 JA IV 92; usze
M W 18 b ; - g. du. uszu 1438 R XXII 351, BZ
Deut 29, 4; ~ d. du. uszyma BZ Gen 50, 4,
Rozm 152; — ac. du. uszy FI i Pul 17, 8. 39, 9,
etc. etc., Rozm 312, etc.; ~ i. du. uszyma FI
i Pul 5, 1. 16, 2, etc. etc., Rozm 337; uchoma XV
ex. R XXV 145; ~ /. du. (na) uszu BZ Gen 35, 4.
Deut 32, 44. Jos 6, 5. I Reg 15, 14, EwZam
289; ~ n. pl. uszy 1484 Rost nr 5869; ~ /. pl.
(w) uszach EwZam 307.
Z naczenia: 1. 'narząd słuchu ludzi i zwierząt,
małżowina uszna, auris3: Iacom ne kazał vcha
yrznocz kobile 1398 Pyzdr nr 80; Voczcy on
(sc. wąż) gedno vcho ogonem szaslony Gn 173 b,
sim. ib.; Nastroiene gich (sc. ubogich) sercza
sliszalo iest vcho twoie (auris tua) FI 9, 40,
sim. Pul, sim. FI i Pul 91, 11; Wołane moie
weszło iest w uszy (in aures) moie FI 17, 8,
sim. Pul, sim. FI i Pul 39, 9, BZ Ex 10, 2, 1466
RRp XXII 17; Lud, iegosz iesm ne znal, sluszil
my, w slusze vcha (in auditu auris) posluszal me
FI 17, 48, sim. Pul; Bosze, yszima naszima sli-
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szeli iesmi (auribus nostris audiviinus), oczczowe
naszi zwastowali nam FI 43, 1, sim. Ful, sim.
BZ I Par 17, 20, 1456 ZabUPozn 101, Rozm
337; Roserdze gim podług podobenstwa woszowego, iaco zmye gluchey y zacyskaioczey vszi
swoie (obturantis aures suas) FI 57, 4, sim. Pul;
Vszy (aures, Rozm 316. 336: vschy sluchanya,
ib. 342: vschy słuchacz) mago a ne bodo slysecz
jp/113,14, sim. Pul, sim. FI i Pul 134,17; Yacomy
Micolay... dal pąncz ran... y wcząl my wcho
1417 Pozn nr 932, sim. OrtMac 57, OrtOssol
47, 2, 1466 RRp XXII 19, etc. etc.; Zawartu
vschu *teyo bogacza yeden glosz vbogego ne
mogloch (pro mógł?) auribus diuitis obturatis
nihil esset vox vnius clamantis 1438 R XXII
351; Gdi na dvorze naszem... ktho nyeczso vkradnye, poth *straczena vcha bącz pothdan (auris
periculo sit subiectus, Dział 49: vcho ma bycz
vr sny ono) Sul 64, sim. BZ Lev 8, 23. 24, OrtMac
57, OrtOssol 47, 2; Slotkoscz w usye melos
in aurę XV p. pr. R XXV 271; Tedi ony dały
gemu... nausznyce, czso bili na gich (sc. bogow)
vszu (in auribus) BZ Gen 35, 4; Mowczye
kv vszyma (in auribus) ffarao<no)-wyma! ib.
50, 4; Napysz to prze pamyocz w *kszyoky
a day w uszy (trade auribus) Iosue! BZ Ex 17,
14; Nye dal (sc. bog) *wan... vssv (aures), ges
to by mogli sliśzecz BZ Deut 29, 4; Movil gest
Csc. Mojżesz) wszitka słowa tego to spyewanya
wszv (leg. w uszu, in auribus) lvczkv ib. 32, 44;
Gdysz zabrzni zwyok trobny... w vsv (in auri
bus) waszich *brznyocze BZ Jos 6, 5, sim. ib.
I Reg 15, 14; Gęstły bodze oczcza mego zloscz
vstawyczna przecyw tobye, wziawyo vchu twemu
(revelabo aurem tuam) BZ I Reg 20, 13; Y czedl
gest Sofonyasz kapłan lyst ten w vszy (in auribus)
Ieremyasza proroka BZ Jer 29, 29; Nye wybyeray, iunochu, oczima, ale szluchay czychima
vszyma (ib. 145: wchoma)! 1466 R XXV 136,
sim. XV p. post. ib. 198. 200; Continuerunt
zathkaly vszy swe (continuerunt aures suas Act
7, 57) ca 1470 MamLub 298; Począł movycz
do nych, isze dzyszya napelnyono yest tho pyszmo wszach (leg. w uszach) yaszych (in auribus
yestris Luc 4, 21) EwZam 307; Nyeczo kv vschyma (versus aures) nadobnye podnyeszyona (sc.
broda) Rozm 152; Czo slyschyczye vasche (leg.
w wasze) vszy (quod in aurę auditis Mat 10, 27),
przepovyedayczye na strzechach ib. 312, sim. ib.
680; Yze Pyotr... vczyąl vcho słudze, alye tho
yczynyl rychlosczyą, bo chczyal *vdąrzycz
v glovą, alye raz skoczył kv vchu ib. 637; Nyeyyerny Malkuschy, yschakoz yyełye dobrego
slyschal tern vchem od Iesucrista ib. 640; ~
po uszy 'bardzo głęboko, altissime : Zły tho

czynek kosthyrze schyadl, gdy po uschi do pyekla
wpadł XV ex. MacDod 137; ~ nachylić, na
kłonić, przykłonić, schylić, skłonić ucho, uszy
'stać się chętnym, życzliwym, przychylnym do
wysłuchania (i spełnienia tego, co się usłyszy),
benignum, promptum fieri ad audiendum (atque
exsequendum) aliquids: Bosze, naclon vcho (inclina aurem, Pul 30, 2: *prykloyn... ycho)
twoie mne! FI 16, 7, sim. Pul, sim. FI 30, 2, FI
i Pul 48, 4. 70, 2, etc.; Oczi gospodnowi na pra
we a vszi iego kv prośbę gich (aures eius in preceseorum) FI 33, 15, sim. Pul; Sluszay, czoro,...
y nachili vcho (inclina aurem) twoie! FI 44, 12,
sim. Pul, XV p. post. JP XXXVI 350; Bodz
twe vcho nachilyono (fiant aures tuae auscultantes) a oczi twy otworzoni, abi vsliszal modlytwo slugy twego BZ Neh 1, 6; Niechay bando
vsze twoie nakłonione ku gloszu (fiant aures
tuae intendentes in vocem Psal 129, 2, FI i Pul:
bodzcze vszy twoge sluszayocze glossa) proszbi
moiey M W 18b; Szklony na szlowa vst moych
vszy thwoye! M W 67b; Schyly kv mnye vschy
thwoye naszwyanthsche! Naw 48; Boże moczny,... szklon vszy mylosyerdzya tvego do mnye,
czlovyeka grzesznego! XV ex. SKJ I 151; ~
poczuć, posłuchać, przyjąć, ubaczyć, usłuchnąć,
usłyszeć, wzwiedzieć uszyma 'być chętnym
do wysłuchania, życzliwie, przychylnie wysłuchać,
promptum esse ad audiendum aliquid, benigne
a u d i r e Słowa moia yszima wzwedz (auribus
percipe, Pul: vszyma ysluchny), gospodne! FI
5, 1; Vszima yslisz (auribus percipe, Pul 83, 8:
yszyma posluchay) modlitw'0 moio! FI 16, 2,
sim. Pul, sim. FI 83, 8, FI i Pul 53, 2; Wisluchay
modlitwo moio, gospodne, y prośbo moio,
yszima vbaczi (auribus percipe) zlzi moie! FI
38, 16, sim. Pul; Sluchaycze tego wszistcy łudzę,
yszima poczuycze (auribus percipite) wszistcy,
gisz przebiwacze na swecze! FI 48, 1, sim. Pul,
sim. FI i Pul 85, 5; Gospodne, wysluszay modlytwo moyo, yszyma przymy (auribus percipe,
Pul: yszyma poczuy) modlene mogę! FI 142, 1,
sim. M W 2 b ; ~ przenośnie: Bo nygeden stwyrdzon bywa, yen nye słucha duchownyma yszy
ma, czo by myal naszlyadowacz Pul 118 arg.
8; Przez tego sługa (sc. Malkusza) może szye
rozymyecz lyyd zydovsky, który prave vcho
y duchoynego zakona straczyl rozymnoscz
Rozm 641.
2. 'uchwyt mniej więcej półkolisty, kształtem
przypominający ucho ludzkie, ansa semicirculi,
auris formam habens*: Crater est cipha, calix,
qui habet duas ansas dwye vszy XV med. R
XXIII 269; Duas ansas yszy XV p. post. PF
VI I ; Ansa vcho albo rąkoyescz ca 1500 Erz 113.
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3.
bot. mysze uszy 'jastrzębiec kosmaczek,
Hieracium pilosella L ! : Myssze vsszy auricula
muris 1484 Rost nr 5869.
Uchodzenie czmęczenie, znużenie, utrudzenie
chodzeniem, fatigatio, lassitudo ambulatione 5
ejfecta: Quia Xpus licet esset iuvenis, tamen
videbatur... antiąuus, tantum propter nimiam
corporis gravitatem..., tantum propter nimiam
lassitudinem ychodzene XV in. GIKazB II 104.
Uchodzić 1. funikać, chronić się przed czymś, 10
aliąuidfugere, evadere : Nyewyasta gwalczywego
osylstwa vchodzącz (oppresionem evadens)... kv
wyesznyczam wolacz bądze *SW 58; Per ipsius
(sc. matris dei)... preces multis malis evadimus
vchodzymi XV med. SKJ V 273; Invadit, sdra- 15
dza, hunc, gl. sc. Cristum, Iudas fraudeąue tradit,
sed non evadit, gl. sc. penam nye ychodzy,
traditor 1466 RRp XXII 24.
2.
dubium: nie uchodzi 'nie wypada, nie jest
słuszne, właściwe, non decet, non est iustum, 20
bonum : Tszo sze vaam *vyczy votsze, gorocze,
gedno [...] ne *vchoczy ca 1450 PF IV 570.
Uchopić f o r m y : praes. ind. 1. sg. uchopię BZ
Ex 15, 9; ~ condit. 3. sg. m. uchopiłby BZ Ex
22, 6; ~ part. praet. act. adv. uchopiw B Z I 25
Reg 15, 27; ~ part. praet. pass. n. sg. m. uchopion OrtOssol 64, 1; uchopiony 1444 PF V 36.
Z n a c z e n ia : 1. 'ująć, pojmać, schwytać (np.
uciekającego), capere, deprehendere (e. g. fugitivum f: Vchopyony (AKPr II s. XIV: ychapyo- 30
ny) detentus 1444 PF V 36; Rzeki nyeprzyyaczyel: Bodo szczygacz a uchopyo (perseąuar et
comprehendam) BZ Ex 15, 9; Gdyby... głową
zabythą albo czokole gynego nyerzadnego vczynyono..., a ten, czo to yczynyl, yczekl tako, asz 35
szą goraczey rzeczy nye ychopyon albo nye
ylapyon (non deprehenduntur, OrtMac 85:
nye ychwaczon) OrtOssol 64, 1.
2. uchopić za coś'chwycić coś (ręką), złapać,
aliąuidprehendere, (manu) capere’: Tedivchopyw 40
gy (sc. Samuela) Saul za klyn plascza gego
(apprehendit summitatem pallii eius) tako,
esze syo rozdarł B Z I Reg 15, 27.
3. (o ogniu, de igne) 'objąć, ogarnąć (płomie
niem), corripere, comprehendere : Acz wiszedw- 45
szy ogyen nalyazlbi klossy a uchopilbi brogy
*szydne (si... comprehenderit aceryos frugum)...,
wroczy szkodo, ktoro (pro ktori) ogyen szdzegl
BZ Ex 22, 6.
50
Cf. Uchować
Uchować, Huchować fo rm y : praes. ind. 2.
sg. uchowasz Rozm 4; 3. sg. uchowa ca 1470
MamLub 64; huchowa Bogur B; ~ imper.
2. sg. uchowaj M W 76 a—b, 1494 AGZ XVIII
352, Pul 1, 1, etc.; 3. sg. uchowaj FI i Pul 19, 55
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1. 2, XV p. post. Kalużn 288; ~ inf. uchować
Kśw cr 5, M W 58a, Naw 163, Rozm 778; ~
praet. 1. sg. m. -m uchował 1419 AKPr VIIIa
44; 3. sg. m. uchował 1419 AKPr VIIIa 44,
BZ I Reg 19, 12, OrtMac 128, etc.; f uchowała
1471 MamKal 211; ~ condit. 2. sg. m. -byś
uchował XV ex. GIWp 69; 3. sg. m. -by
uchował Bogur C—F, Dek V 1. 4; 3. pl. m.
(-)by uchowali Dział 8, Rozm 633; ~ praes.
pass. 3. sg. m. jest uchowan 1406 TPaw IV nr
2663; ~ praet. pass. 3. sg. m. był uchowan
Rozm 345.
Z n a c z e n ia : 1. 'wychować, wykarmić, wy
żywić, wyhodować, educare, nutrire, alere’:
a. o ludziach, de hominibus: Tegodlya, kyedy tą
dzywką yyelyebną oddoysch y vchovasz (ablactabis) do szyedmy lyath, tako yą dasch do kosczyola Rozm 4; Tako poschedl (sc. Jesus)
odthąd y przyschedl do svey oczysny, gdzye byl
vchovan (ubi erat nutritus Luc 4, 16) ib. 345; ~
b. o zwierzętach, de animalibus: Ita me deus
adiuvat..., quod istum bovem, quem arestayit
Paulus, in domo sua uchoval 1393 TPaw IV
nr 158; Jako yest then wol doma uchowan a ne
yest cupni 1406 ib. nr 2663; O ctori kon na man
zalowal I<an?>, tegom ya w *mey domu vchowal (ib.: tego Andrzey w domu ychowal) 1419
AKPr VIIIa 44; Vchoval (war. lub.: wzchowal)
fouit (ibi habuit foveam ericius et enutriyit
catulos..., et fovit in umbra eius Is 34, 15) 1471
MamKal 194; Vchovala (war. lub.: wschowalą)
fouit (perdix foyit, sc. ova, quae non peperit
Jer 17, 11) ib. 211; ~ na swem gnoju uchować
'wyhodować w swoim gospodarstwie, in agro suo
educare': Hymyely szye ktho konya myenyącz,
aby mv ykradzon..., mą powod za nym do
zachoczcze gycz a od tego do drugyego, az do
tego, czo ten koyn na szwem gnoyy vchoval
(nutriyit) OrtOssol 93, 2, sim. OrtMac 128.
2. 'bronić, strzec, ochraniać, ratować, tueri,
defendere, custodire, servare : Vchoway cze
(protegat te) ymo boga Iacob FI 19, 1, sim. Pul;
Posly tobe pomocz sswotego y od Syon vchoway
cze (de Sion tueatur te) FI 19, 2, sim. Pul; Spuscyla gy (sc. Mikol Dawida) okencem, a tak
vcyekl y vchowal syo (salvatus est) B Z I Reg
19, 12; Vchową saluabit (quis nos salvabit
de manu deorum sublimium istorum? I Reg
4, 8) ca 1470 MamLub 64; Gospodnye..., zbaw
mye ze wszech przeszlyaduyączych myę y vchoway (FI: wiba<w>y) mye (libera me) Pul 1, 1;
Proscha szobye na pomocz panny Mariey, zęby
mye thako raczyła szobye ychowacz y vproszycz
chwała wyeczna v szwego szynaczka Naw 163; ~
kogoś, czegoś, od czegoś 'przed kimś, czymśt
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ab aliąuo, ab aliąua r e By on ra c il... nas urogow nasih uidomih y neuidomih uhouach Kśw
er 5; Nyektorzy z naszych ryczerzow... wsząli
obiczay nye stacz pod szadną choragwą, a to
przeto, aby grozy pvschek albo stroszey syą 5
ychowali (ut... custodiam evitent, Sul 21: aby...
szą vwyaro wali) Dział 8; Then owocz iesth...
pyeklv barzo przikry, kthorego nasz... racz
ychowacz M W 58a; Si autem... dicta piscina
aliąuo modo rumperetur, gyego boże ychoway, 10
extunc ambe partes debent vice versa stabilire
et reformare 1494 AGZ XVIII 352; Jusz drugye
szye stało, ostathka bog wchoway XV p. post.
Kałuźn288; Nas myloscywy panye,... dagze my
wybawgenge, abyh kosdemw powgedal tffe ła 15
skawe karanye a s mego karanya ynsym wpamgetange, ażebyś yh k temw whowal przes moc
sffw nasffgensw tako wyg lekoscy XV ex. GIWp
69;Thego pyekla nasz uchoway! XV ex. MacDod
137; ~ Maria dzewieże, prośmy {pro prosy?) 20
sinka thwego..., haza nasz hwchowa {Bogur
C—F: aby nasz vchoval) othe wszego szlego
Bogur B; Ne berzy nadaremno gymena bożego
any z obiczaya twego byerzy gymena mogego,
by cze bog ychowal ode fszego złego Dek V 1. 4; 25
Uchoway nasz, myły panye, od grzechu koszdego! M W 16 a—b; Yaszna gwyasdo nasz oszwyeczy, ychoway od nagley szmyerczy! ca 1500
PieśniWład 174; Bo byl rzekł pyrvey myły Kristus modłyącz szye za svemy zyolyenyky..., by 30
ye vchovaly ode yschego złego Rozm 633.
3.
'ukryć, abdere, occultare5 (?): Yakoz to
pyssche syyaty Yan przed thym, gdzyez y {leg,
ji, sc. Jesusa) chczyely (sc. Żydowie) vchovacz
y yczynycz krolyem (ut raperent eum et face- 35
rent eum regem Jo 6, 15) Rozm 778. ~ Może
należy rektyfikować na uchopić.
Uchowanie f o r m y : n. sg. uchowanie 1428
Pyzdr nr 910; ~ g. sg. uchowania 1494 AGZ
XVII 294; ~ ac. sg. uchowanie XV in. GIKazB 40
II 100; ~ /. sg. (przy) uchowaniu Rozm 145.
Z n a czen ie: ' wykarmienie, wychowanie, wy
hodowanie, actus alendi, nutriendi, educandC:
a. o ludziach, de hominibus: Quatuor fuerunt
ciyitates in Iudea, que yocabantur sue {sc. Iesu): 45
Nazareth propter alimenta, prze wchowane,
Bethleem propter nativitatem XV in. GIKazB II
100; O myła matko, ten yest byl przy mem narodzenyy y vchovanyv, yvsz yydzyal moye dny
asz dotychmyast Rozm 145; ~ b. o zwierzętach, 50
de animalibus: Yako tha kobila, o ktoro szalo
wał pan Milay na pana Mycolaya, tha... iest
pana Mycolayewa, s yego stada y yego prawe
ychowanye 1428 Pyzdr nr 910; Nicolaus et Gregorius... iurayerunt..., quod equs fuit Martini, 55
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yicini eorum, et ipsius eąuiree al. vchovanya
1494 AGZ XVII 294.
Uchronić się 'ustrzec się, uniknąć czegoś,
aliąuid fugere, evadere, ca\ere: Quamquam
humana iudicia subterfugiam ychronyą szyą
XV med. R XXIV 339.
Uchudzić 'doprowadzić do schudnięcia, macritudinem ejficere : Corpus extra conteri, gl.
extrinsecus macerari zwnątrz ychudzicz 1444
R XXIII 303.
Uchwacenie 'wyrwanie, wyciągnięcie z niebez
pieczeństwa, aliąuem e periculo eripiendi actus':
In ereptione, wch<w>aczenu {leg. w uchwaceniu), Loth et uxoris eius et filiorum suorum
a Sodomis, ne perirent in scelere civitatis (Gen
19, 15) XV med. GIWroc 81 v.
Uchwacić, Ufacić fo rm y : praes. ind. 1. sg.
uchwacę FI i Pul Moys 9; 2. sg. uchwacisz Rozm
771; 3. sg. uchwaci Rozm 337. 426. 428; ufaci
Sul 81; 3. pl. uchwacą Ort Mac 49. 96, Rozm
316; ufacą OrtOssol 43, 1; ^ imper. 2. sg.
ufaci BZ Tob 6, 4; ~ part. praes. act. adv. uchwacąc Rozm 410; ~ inf. uchwacić Rozm 349.
350. 455, eter, ~ praet. 1. sg. m. uchwacił jeśm
FI 16, 10; 3. sg. m. uchwacił Rozm 351. 648; f.
uchwaciła 1429 Kai nr 1053; 3. pl. m. uchwacili
Rozm 464. 711; ~ condit. 2. sg. m. -by uchwa
cił FI 36, 36; 3. sg. f. -by ufaciła 1466 R XXII
26; 3. pl. m .-by uchwacili Rozm 327. 464; ~
part. praet. act. uchwaciwszy XV med. R XXIV
361, XV med. SKJ V 264, Rozm 410. 652; part. praet. pass. n. sg. m. uchwacon XV med.
GIWroc 84v, OrtMac 137. 138; ufacon Sul 4,
OrtOssol 100, 3. 101, 3 ;/. uchwacona 1472 Rost
nr 1784, Rozm 464; neutr. ufacono OrtOssol
67, 3; g. sg. uchwaconego BZ Lev 22, 8; /. sg. m.
(w) uchwaconym Pul 67, 29; ~ inf. pass. sg. m.
być ufacon Sul 4; ~ praes. pass. 1. sg. m. jestem
uchwacon OrtMac 138; -m ufacon OrtOssol
101, 3; 3. sg. m. uchwacon jest Pul 9, 17 5 ^
part. praes. pass. adv. ufacon będąc Sul 41; ~
fut. pass. 3. sg. m. będzie uchwacon OrtMac 31.
56. 78. 117; będzie ufacon OrtOssol 31, 4. 47, 1.
60, 2. 86. 2; ~ praet. pass. 3. sg.fi była uchwa
cona Rozm 464; ~ condit. pass. 3. sg. m. by
uchwacon OrtMac 130; by ufacon OrtOssol 60,
2. 94, 4; byłby ufacon Sul 4; neutr. byłoby
uchwacone Rozm 786.
Z n a czen ia : 1. 'wziąć gwałtownie w ręce,
chwycić, złapać, manibus prehendere, capere9:
Rzeki gest wróg albo neprzyyaczel: Pogano
{pro pogono), vch<w>aczo (comprehendam Ex
15, 9, Pul: ychwaczę, BZ: uchopyo), rozdzelo
lypesze, napelnona bodze dvsza moya FI Moys
9; Ysze Mycolay Cuczkowsky, aczby kthore
35
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rany dal Gyagnyeszcze..., tho gyey dal za yey
poczathkem, ysze gy vchwaczyla za *yeko gardło
y rana mu dala 1429 Kai nr 1053; Acz ktho...
gelenya... przes pszy drvgego gonyonego...
weszmye albo vphaczy (si aliąuis... receperit aut 5
rapuerit)..., thaky za swyerzą... trzy grzywny...
zaplaczycz bącz powynyen Sul 81; In speciem
hominis se mutauit (sc. diabolus), quem ipsa
(sc. Margareta) apprehendens, ychfaczywschy,
sub se ad terram proiecit XV med. R XXIV 10
361; Vchwaczonego od zwyerzocza nye bodze
gescz (captum a bestia non comedent), abi syo
tim nye pokalal B Z Lev 22, 8; Pomoz my panye,
gydzecz na myo riba. Y rzecze angyol: Vfacy
15
10 za skrzele (apprehende branchiam eius),
wiczyogny k sobye BZ Tob 6, 4; Nunąuid
erit cautum muri comprendere, gl. detinere aby
yphaczyla, cattum? 1466 R XXII 26; Tako pothem wschythkye tluscze chczyaly vchvaczycz
mylego Iesucrista (Iesus... cum cognovisset, 20
quia venturi essent, ut raperent eum Jo 6, 15),
aby y (leg. ji cgo5) yczynyly krolyem Rozm 350,
sim. ib. 349; Yako począł (sc. Piotr) tonącz,
zavolal rzekącz: Gospodnye, zbaw mye! Nathychmyast myły Iesus vczyagnavschy rąką vchvaczyl 25
y (apprehendit eum Mat 14, 31) ib. 351; Posiał
(sc. jeden człowiek) slugy svoye k tym oraczom,
aby pobrały ovocze yego, a oracze vchvaczącz
sługą yego (apprehensis servis eius Mat 21, 35)
yednego było (pro były), drugyego zabyly ib. 30
410; Oracze vzrącz syna... vchvaczyvszy y vyrzvczyly y (leg. ji cgo\ apprehensum eum eiecerunt
Mat 21, 39) z vynnycze y zabyly y (leg. ji fgo5)
ib., sim. ib. 652; Nayemnyk..., ktoregosz ovcze
nye ssą vlasne, vzrzavschy vylka... yczyekl, 35
a vylk vchvaczy y rozpądzy ovcze (rapit et dispergit oves Jo 10, 12) ib. 426; Zly lud, przeklączy
Zydoyye, dopyro y (leg. ji, sc. Jesucrista)
vchvaczyly za yego syyąthe yloschy ib. 711;
O tern, yako Iudasch... ychvaczyl mylego Iesu- 40
crista ib. 648, sim. ib.; ~ Si te deus raptam,
ychwaczywschy, in celo, sicut sancto Paulo
fecerat, ostenderet hoc donum et premium, quod
yiduis est in celo preparatum XV med. SKJ V
264; ~ w uczynku (swoim) być uchwaconym 45
'uwikłać się we własne złe czyny, ponieść skutki
złych czynów, malis facinoribus a se commissis
irretiri, poenam malorum facinorum dare9: Vznan
będzye pan sądy czynyączy, w uczynku yego
ychwaczon iest grzesznyk (in operibus manuum 50
suarum comprehensus est peccator, FI: polapon
iest) Pul 9, 17.
2.
'ująć, pojmać, capere, comprehendere :
Gdze zak swanczoni albo caplan bilbi zabith, wranyon, yfaczon (captus), yanth..., 55
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tam cirkew albo cirekvi... prawem... szą zapo
wyedzany Sul 4; Gen nye bandzeli bycz mocz
yfaczon albo yanth (qui si comprehendi non
poterit), thedi przebiwacze tego *myascza przysząngą iako wynowaczcza yąncz nye mogli ib.;
Wsdi slosthnyk then ma bycz sbyegem et przes
kogokolye yfaczon (per quemcumque capi potuerit, Dział 4: by byl ylapyon), może bicz xandzv
byskupoyi podań bancz a klanth ma bicz ib.; Gysz
mąszoboycza nye bądzeli w szaplaczenyy, tho
gest nye bądzely mocz zaplaczicz, wfaczon bąndącz (captus fuerit), mąką główną ma bicz
skaran Sul 41; Goraczą gest rzecz, gdy kogo
yfaczą (OrtMac 49: ychwacza) a on kogo byge
albo dobyya, albo gdy gy yffaczą (OrtMac 49:
wchwacza) wczyekanyy (leg. w uciekaniu) za
<ś>wyezą (dum... in facto recenti... seu in fuga
facti apprehensus fuerit) OrtOssol 43, 1; Gdyby
czlowyek... wynon o głowa y o czyaszkye rany,
albo o gyna nyesprawna rzecz... by w thym vffaczon (OrtMac 130: by... ychwaczon) y przywyedzon przed sand (si... foret detentus et ad iudicium deductus) ib. 94, 4; Gdysz ten goscz
z nyzadna rzeczą yath any w czem yffaczon
(nullo criminali facto sit deprehensus, OrtMac
137: uchwaczon),... tedy on gest blyszchy swą
sygyą y gymyenye bronycz ib. 100, 3; Byskupovye zydoysczy chczyely y (leg. ji, sc. Jesusa)
vchvaczycz (quaerentes eum tenere Mat 21,
46), alye nye smyely przed lyvdem Rozm 455,
sim. ib. 458. 460; O tern, yako lyczemyernyczy
zydowsczy vchvaczyly yedna vbogą nyevyastą
ib. 464; ~ uchwacić, ufacić na (w) gorącej
rzeczy, w (za) gorącej rzeczy uchwacić, ufacić
'ująć na gorącym uczynku, in crimine recenti
deprehendere*: Bąndzyely ktho nalyezyon w przestapyenyy malzenszthwa, bądź maz albo nyewyasta, a gdy nany strzegą, szlowye ysz go za
goraczey rzeczy ychwacza (fuerit quis... deprehen
sus in adulterio et in stupro in facto manifesto,
OrtOssol 71, 3: yffyczą), thy mayą sz wołanym
przed prawo przywyescz y ten yczynek na nye...
dowyescz OrtMac 96; Nye mayą ny na kogo przyszącz any szwyadeczstwa wzącz, ale bąndze<li>
yfaczon (OrtMac 31: badzyely uchwaczon)
w gorączey rzeczi (nisi deprehensus fuerit in
facto manifesto) OrtOssol 31,4; Bandzely kthory
czvdzy czlowyek w goraczey rzeczy w ktorem
szlem yczynku wffaczon (OrtMac 56: bądzyely...
ychwaczon), then muszy przed naszym sandzą...
bycz praw ib. 47, 1; Gdysz on prosto na mya
zalowal anym yffaczon (OrtMac 138: nye gestem
ychwaczon) w goraczey rzeczy (nec ego in facto
manifesto deprehensus sum) ib. 101, 3; Gdysz
ten ozalowany nye yffaczon (OrtMac 138: nye
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uchwaczon) na goraczey rzeczy (in facto manifesto
deprehensus non sit) ib. ; ~ ufacie za gorąca,
za gorąca uchwacić, ufacie: Gdyby then za
goraczą wffaczon (si hic in facto manifesto de
prehensus fuerit), [...] kako to mayą szandzycz
w wyązane dny podług prawa? Nye bandzely
szlonczą (pro szlomczą) myrv w wyazane dny za
goraczą wffaczon (fuerit... facto manifesto... non
deprehensus, Ort Mac 78: nye bądzyely... vchwaczon) y ozalowan, na thego mayą... zalowącz
w trzech szandzyech OrtOssol 60, 2; W kthorych leczye<ch> mogą gye (sc. dziecię) szandzycz
o gorącze rzeczy, gdy w nych za goraczą wphaczono (pro facto manifesto, si in eo deprehensus
fuerit, Ort Mac 90: ychyczono)? ib. 67, 3; Vczyny-ly kto która nyesprawna rzecz wyazany
(leg. w wiązany) czasz, tego nye bronyą wyąszane
czassy, bandzely wffaczon za goraczą (si in
facto manifesto fuerit deprehensus, OrtMac
117: bądzyely vchwaczon za goraczey rzeczy)
ib. 86, 2; ~ uchwacić w cudzołóstwie: Przyyyodschy przeden nyeyyastą, ktorasch była v czydzolosthyye vchvaczona (adducunt... mulierem in
adulterio deprehensam), y... postayyly (sc.
licemiernicy) yą posryod lyvda, rzekącz kv mylemv Iesucristuszoyy: Mystrzy, ta nyeyyasta
vchvaczona v *czodzolostvye (haec mulier modo
deprehensa est in adulterio Jo 8, 3—4) Rozm 464.
3. serce uchwacić, słowem uchwacić 'pozys
kać sobie, zjednać, uczynić swoim zwolennikiem,
conciliare sibi, amicum reddere*: Yakoby rzeki
(sc. Piłat): Ty mass slova tako slotkye, tako
mądre y laskave, yze yednem slovem vchvaczys
Rozm 771; Yze... Iesus przetho nye chczyal Pylathovy o praydzye odpoyyedzyecz, ize by był Pylath
yslyschal gy, czvsch Iesucrista, takye rzeczy
movycz, byłoby yego sercze od boga vchvaczone,
yzby y (leg. ji rgo5) był pusczyl ib. 786; ~ uchwacić (przykładem) 'pociągnąć ku czemuś, ad
aliąuid trahere : Ut ex hiis, que animus novit,
surgat (sc. omnis scriba doctus?) ad incognita,
que non novit, quatenus exemplo yisibilium se
ad invisibilia rapiat wchwaczon XV med. GlWroc 84 v.
4. uchwacić w mowie, w słowie, w słowie
uchwacić 'przyłapać na mówieniu czegoś nagan
nego, karygodnego, stwierdzić, że ktoś użył kary
godnych słów, in malis verbis, poena dignis aliquem prehendere, statuere aliąuem verba poena
digna dixisse*: Vyschedwschy nyevyerny lyczemyernyczy yczynyly rądą przeczyw mylemv
Iesuszovy, yakoby y (leg. ji fgo5) vchvaczyly
[ychvaczyly] v movye (ut caperent eum in sermone Mat 22, 15) a yakoby y (leg. ji) zgubyly
Rozm 327; Chczącz ychyaczycz mylego Iesusza

v slovye (ut caperent eum in sermone
Mat 22, 15)..., czy ystny posloyye począly go
pytacz ib. 455; Lycemyernyczy zydovsczy...
myslyly, yakoby y (leg. ji fgo3) vchvaczyly
w slovye ib. 464; To sza movyly (sc. licemiernicy)
kvschącz y (leg. ji, sc. Jesusa), aby y (leg. ji)
mogły omovycz albo v slovye vchvaczycz (Jo
8, 6) ib.
5. 'siłą posiąść, odebrać, vi capere, expugnare, recipere : Yze... królestwo nyebyeskye yest
vsylszthvem rozbyto a wschylnyczy ye vchvaczą
(violenti rapiunt illud Mat 11, 12) Rozm 316;
Wscheliky, który słucha słowa bożego a nye rozvmye, przyydącz sly nyeprzyaczyel dyabel y vchvaczy to, czo było naszyano v yego serczv (rapit,
quod seminatum est in corde eius Mat 13, 19)
ib. 337; Ovcze moye sluchayą glossa mego...
a ya ym daye zyvoth vyeczny, yze nye zgyną
na vyeky, any ych kto z moych rąkv vchvaczy
(non rapiet eas quisquam de manu mea Jo 10,
28) ib. 428.
6. *pojąć umysłem, zrozumieć, mente comprehendere, intelligere’: Rzecl iesm: Iusze vchwaczil
iesm to (nunc coepi, Pul: yrozumyal yesm) FI
16, 10; ~ w umyśle uchwaconym 'w uniesieniu,
w zachwyceniu i radości, in mentis excessu,
cum gaudioż: Vspyeszyly szye kszyozenta ...
Tamo Benyamyn, yunoszka, wmyslye (leg.
w umyśle) ychwaczonym (in mentis excessu, FI:
w misly wisokey) Pul 67, 29.
7. dziedziestwem uchwacić codziedziczyć, otrzymać w spadku, hereditate accipere’: Czakay
gospodna a strzeszi drogi iego. Y powiszi cze,
aby dziedziezstwem ychwaczil zemo (ut heredi
tate capias terram, Pul: aby w dzedzycztwo wzyol
zyemyę) FI 36, 36.
8 miłość uchwacona 'obłąkanie miłosne,
furor amoris : *Algneset miloscz ychuaczona 1472
Rost nr 1784.
(Uchwalacz) Ufalacz erozjemca, sędzia polu
bowny, arbiter, reconciliator : Obye stronye...
o... czlonky... na nas spysczyli, yacoby na rozgodzczą, yfalyączą y gednaczą przygyatego
(tamquam in arbitrum compromissarium, arbitratorem, laudatorem, definitorem seu amicabilem compositorem, Sul 3: iako w iadnacza
szlvbyonego, wfalcząn, skazacza y przyiaczelskegoycladacza), dawayacz... nam ... mocz, abyś
my krom wszego sądy... podlvg naszey woley kv
sstatky przywiędły Dział 3.
Uchwalać epostanawiać, orzekać, zarządzać,
constituere, decernere, iubere5: Ustawiami, vchwaliamy y od thego czasy tak skazujem (statuimus,
laudayimus et ordinayimus), ys ieslizebi... ziemianyn ... smialbi ... dom cziykolwie naya
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chacz..., thakowi gwalthownik uthracza czescz
1498 MacPraw VI 272.
(Uchwalca) Ufalca frozjemca, sędzia polubow
ny, arbiter, reconciliatoP: Thi tho stroni...
w nas... o członki... spusczyli y poszlubyly iako
w iadnacza szlybyonego, wfalcząn, skazacza
y przyiaczelskego vcladacza (tamąuam in arbitrum compromissarium, arbitratorem, laudatorem, definitorem seu amicabilem compositorem,
Dział 3: na rozgodzczą, yfalyączą y gednaczą
przygyatego) dayąncz... naam... mocz, abychom
mogli... na thi członki virzecz, yfalycz a skazacz,
wgednacz a vrząndzicz Sul 3.
Uchwalić, Ufalić f o r m y : inf. ufalić Sul 3;
~ praet. 3. sg. m. uchwalił Sul 92, XV p.post. RRp
XXV 181; 2. pi. m. ufaliliście 1451 PawSejm nr
113; 3. pi. m. (bohemizm) uchwalili jsu 1430
AGZ XI 55; uchwalili 1472 WilkCzch 96; ufalili
1483 Zap III 218, 1485 Zap IV 186; - part.
praet. pass. n. sg. m. uchwalon 1436 RRp XXIII
277; /. uchwalona OrtCel 1, XV p. post. GIKórn
II 203; cf. też Uchwalony; ~ praes. pass. 3. sg. m.
jest uchwalon OrtMac 35; ~ condit. pass. 3.
sg. neutr. -by uchwalono OrtMac 61; -by
ufalono OrtOssol 49, 4.
Z n a czen ia : 1. *postanowić, orzec, zarządzić,
podjąć jakąś decyzję, constituere, decernere,
iubere’: Thi tho stroni... spusczyli y poszlubyly
iako w iadnacza szlvbyonego..., dayąncz...
naam... mocz, abychom mogli... na thi członki
virzecz, vfalycz a skazacz (pronuntiare, laudare,
definire, arbitrari et ordinare),... iakokole naam
szą bandze wydzecz yzitheczney Sul 3; Cum
Cezar decreuisset, wchwalil, ut antiąuorum filii
pro patribus militarent XV p. post. RRp XXV
181; — o sejmikach ziemskich: In conyencione
omnium terrigenarum..., qui omnes unanimiter
infrascriptam sentenciam et decretum invenerunt
et imperpetuum laudayerunt al. ychwalily gsu
1430 A G Z X I 55; Xanząn łan... s swoyąn naviszchąnradą... takye czlonky... u seymye... vchwalil i thim tho obiczayem srzandzil Sul 92; Vos
omnes laudavistis al. ufaliliscze, quod quicunque esset in eadem conyencione, nihil deberet
pati in istis terminis 1451 PawSejm nr 113;
Omnes (sc. nobiles) unanimi consilio praehabito
uphalyly, quod nullus kmetho habet aeternitatem 1483 Zap III 218; Tota communitas nobilium
sic inveniunt al. uphalyly, quod quilibet dominus
in villa sua debet locare jus 1485 Zap IV 186; ~
o władzach miejskich: Arbitrium, id est voluntas, consensus al. ychwalona wola, alias dicitur
welkerz wschystkych OrtCel 1, sim. XV p.
post. GIKórn II 203; Then przepadł myeszky
wyelkyerz... albo yako kthory wyelkyerz od
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radzyecz... gesth postawon y yawno ychwalon
(nisi quod consules... alia arbitria desuper constituissent publice denuntiata, OrtOssol 34, 2:
wywołań) OrtMac 35; Myasto k thąkym rzeczam
nych (pro nycz) mą, nyszlyby tho oszobnye
wphalono (nisi specialia arbitria statuta... desu
per fuerint, OrtMac 61: nyszlyby... wchwalono)
OrtOssol 49, 4; Laudum communitatis tocius
al. ychwala,... quod omnes una voce laudaye
runt al. ychwalyly 1472 WilkCzch 96.
2.
*pochwalić, wyrazić uznanie, laudare, comprobare : Sed quoniam seipsum qui commendat,
non ille probatus est, gl. comendatus approbatus
vchvalon, ex hoc ipsis non immerito placuit
carbunculi audire sentenciam radiantis 1436
RRp XXIII 277.
Cf. Uchwalony
Uchwaliście cf. Ufaliście
(Uchwalony) Ufalony, Ufaleny 'godny czci,
chwalebny, uwielbiony, honore dignus, venerabilis3:
Quia corpus eius yenerabile, wfalen[y]e, ostenditur ca 1500 R XLVII 373; Quia ibi eius cor
pus yenerabile, vfalon[y]e, etc. ib.
Uchwała, Hufala, Ufała fo rm y : n. sg. uchwała XV p.pr. R XVI 343,1453 StPPP II nr
3506, OrtOssol 43, 2, etc.; ufała XV in. JA
XXVII 266, 1466 TymWol 6, 1485 Zap IV 185;
hufała XV RocznHist II 77; ~ g. sg. uchwały
1421 KodWP V 317, 1451 ZapWarsz nr 940,
OrtMac 50, 1462 KsNWarsz I nr 571; ufały
1425 KsNWarsz I nr 66, 1452 ib. nr 314, Ort
Ossol 43, 2, etc.; ~ d. sg. uchwale OrtMac 49,
OrtOssol 13, 4. 14, 1; ufale OrtOssol 43, 2; ~
ac. sg. uchwałę Sul 89, XV med. R XXIII 269,
OrtMac 43, etc.; ufałę 1448 StPPP II nr 3342,
OrtOssol 89, 3, 1464 ZapWarsz nr 1182, 1476
TymNiew 507; ~ i. sg. ufałą 1445 KsNWarsz
I nr 205, 1458 A G Z X II 257, 1459 ib. 261. 262; /. sg. uchwale 1453 StPPP II nr 3507.
Z n a czen ie: 'postanowienie, orzeczenie, za
rządzenie, decyzja, decretum, edictum, consultum: Vchvala laudum XV p. pr. R XVI 343;
Parillus fuit, qui instituit tale laudum, ychwalą:
quicunque fecisset adulterium, debuit poni ad
boyem eneum XV med. R XXIII 269; Laudum
al. wfala 1466 TymWol 6; ~ fstatuty, postano
wienia, zarządzenia sądów wiecowych, sejmików
ziemskich, sejmów, prawo ziemskie, statuta, decreta, edicta iudiciorum, ąuae tempore conventuum celebrandorum habebantur, edicta comentuum terrae cuiusdam, edicta consilii generalis,
ius terrestre, quod dicitur : Mandamus, quatenus... compareatis iudicio in regali, prudenti
viro Niczkoni... pro eo, quod non curantes
laudum terrigenarum al. uchwali siue ucladu
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trahitis ipsum ad ius spirituale pro quinquaginta
marcis 1421 KodWP Y 317; Magnifici domini
presidentes in judicio colloqnij generalis laudum
fecerunt al. wphalą, et fecerunt publice proclamare 1448 StPPP II nr 3342, sim. i b Pakly
ktho thą vchwaląn (nostrum statutum) przestanpicz smyal knabrnye..., taky przestampcza...
karan ma bicz Sul 89; Predictam villam possides
contra consuetudinem Regni Poloniae, quia
consuetudo al. uchuala est proclamata ex mandato domini regis 1453 StPPP II nr 3506; Nos
itaque... ex mandato et laudo al. uchuale dictorum dominorum omnium consiliarorum domini
regis decernimus sentencia diffinitiua mediante
ib. nr 3507; Post quamlibet cittacionem luet
sibi tres marcas pene... nulla re reponendo nec
bello, generali colloquio, literis regalibus, legacione, convencionibus generalibus, laudo al.
vfalą nec novo 1458 AGZ XII 257; Si daret se
cittare in ius..., post quamlibet cittacionem sibi
luet tres marcas pene..., nulla re terminum repo
nendo nec nova institucione seu vetera al.
nową vfalą any starą 1459 ib. 261, sim. ib. 262;
Colloquium al. vchwaly XV p. post. JA VI 337;
Hufala terrigenarum..., quod nullus laboratorum
debeat vadere laborare in partes Prussie XV
R o c zn H istllll;
ufała ziemie, ziemska, ziem
ska uchwała, ufała 'prawo ziemskie, ius terrestre,
quod dicitur: Jacom ja zadzirzal borj y lassy
w pokoyw trzy latha pola zemskyey ychfaly
1451 ZapWarsz nr 940; Jako ya nye dzyrsza
lanky..., ale Pogorzelecz... ha zadzyrszalem then
Pogorzelecz daley trzech lath w *pogoyv podluk
wlfaly zemye hy pole lystha 1463 ib. nr 1160;
Jakom ya roszdzyelyl szya s Katharzyna y zadzyrzalem zyemska yphala trzy lyatha 1464 ib.
nr 1182; Thady, kandym schedl..., thady yesth
mogę a po zasthawach chodzylo wyschey trzidzesczy laath pothla yphali zemye 1469 ib.
nr 2934; Debet dare laudum terrestre al. yfalą
zemską 1476 TymNiew 507; ~ 'zarządzenie,
postanowienie władz miejskich, prawo miejskie,
edictum eorum, qui concilio urbano intererant3:
Arbitrium, yoluntas, consensus vlg. wffala, wola
XV in. JA XXVII 266; Nicolaus debet solvere...
mediam alteram sexagenam... sub pena al. pot
[z] wphala 1445 KsNWarsz I nr 205; Nyekthorzy xanzątą... szwa myasta postawyly..., a<by>
wszythkym obyczayem takye prawo y wyelkyerz,
po polszku vch<w)alą (ius, OrtMac 43: vchwalą), ymyely, yaky my mamy w naszem myesczye
OrtOssol 39, 2; Gdyby raczcze s przyswolenym
<pospolstwa uczynili) który wyelkyerz, szlowye
wffalą (arbitria constituunt, OrtMac 122: uchwalą) ib. 89, 3; Iuxta modum Taltunicem al.

yphaly 1460 KsNWarsz I nr 548, sim. 1463 ib.
nr 592; Si non solyerit, extunc idem domus est
elapsus a Bartholomeo prout ciyitatis al. ychwaly
1462 ib. nr 571; Sequitur laudacio al. uchyala
per communitatem ciyitatis Czchów laudata et
constituta 1483 WilkCzch 97, sim. 1472 ib. 96;
Uphala juris locati 1485 Zap IV 185; Arbitrium,
yoluntas, census uchwala wolna alias dicitur
*wyelbyerz wszythkych XV ex. Zab 526; ~ ~
uchwała, ufała mieścka, mięska, mieścka uchwała, ufała 'prawo miejskie, leges, ąuibus oppidorum incolae utebantur3: Dominus Augustinus
proposuit domum... iuxta ius civile vlg. podług
yfali mesczkey 1425 KsNWarsz I nr 66, sim.
1452 ib. nr 314; Przesthapyly kto przeczywko
raczczam albo przeczywko myesczkyey yffale
(contra... iura ultra ipsorum arbitria, ib. 13, 4.
14, 1: przeczywko wchwale, OrtMac 49: vchwale), od tego mogą raczcze wszandz wyną podług
mylosczy y yffaly (iuxta suam yeniam et voluntatem) myescz[ye]kyey (OrtMac 50: ychwaly
myeszkyey) OrtOssol 43, 2; Bandzely ktho
wybran raczcza... a bandzely wssznaczon ra
ną..., tedy mogą od nyego wzancz myesczka
vch[ch]walą, a nyestly {leg. nie jestli) na to kthorą
w myescze ychwala (arbitrium), tedy gy mayą
ffoldrowacz ib.
Uch wątli wie 'szybko, spiesznie, gwałtownie,
yelociter, festinanter, yehementer : Quod in tali
sublimissima deuocione non fuit (sc. Maria virgo)
mente alienata nec corpore debilitata, cum tamen
alii sancti ex cadem deuocione raptim et ad
momentum eis concesse, wchwathliwye y thess
na mały czass gym poschyczonego, debilitati
et in extasim rapti legantur XV med. SKJ V 279.
Uchwatliwy 'wiele w sobie mieszczący, pojemny,
qui multa continet, capax : O beatus Marie venter, qui est capacior, *wchwadlifszy, celis, diffusior terris, latior elementis, eo quod dei filium
continere yaluit, quem totus mundus comprehendere non potuit XV med. GIWroc 67 v.
Uchwatnić 'gwałtownie porwać, unieść, rapere,
auferre3: Scio hominem in Cristo antę annos
quatuordecim... raptum, wchwatnyonego, huius modi vsque ad tercium celum (II Cor 12, 2)
XV med. SKJ I 68.
Uchwycić, Ufycić fo rm y : praes. ind. 3. pl.
uchwycą 1466 R XXII 16, OrtMac 84; ufycą
Sul 89, OrtOssol 71, 3; ~ praet. 1. sg. m. ufyciłem 1478 ZapWarsz nr 1214;-m ufycił 1478
ZapWarsz nr 1212, 1490 ib. nr 1704; 3. pl. m.
uchwycili BZ Jos 8, 23; ~ condit. 3. sg. f.
uchwyciłaby BZ Deut 25, 11.
Z n a czen ia : 1. 'wziąć gwałtownie w ręce,
chwycić, złapać, manibus prehendere, capere3:
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Bodzeta-li dwa m0za myecz myedzi sob0 swar...
a chcz0cz zona gedna viwadzicz m0za swego
s rokv sylnyeyszego, sczognolaby roko y vchwicilabi łono gego (si... apprehenderit verenda
eius), vtnyesz roko gey BZ Deut 25, 11; Jakom 5
ya nye przyyachał schamopyanth... w dom do
Pyotra... anym go uphyczyl za gardło yego
1478 ZapWarsz nr 1212; Jako ya... nye vphyczylem czya za gardło ib. nr 1214; Jakom ya vyeprza... samothrzecz nye vfyczyl anym go w 10
dom swoy wyosl 1490 ib. nr 1704.
2.
'ująć, pojmać, capere, comprehendere : Rapiunt, gl. accipiunt wchwyczą 1466 R XXII 16;
Vyna takyego gwaltownyka, gdi gy yphicząn
Sul 89; Samego *króle Hay ziwo vchwyczili 15
(apprehendernnt viventem) y dali gy Jozve BZ
Jos 8, 23; ~ na gorącej rzeczy uchwycić, za go
rącej rzeczy ufycić 'ująć na gorącym uczynku,
in crimine recenti deprehendere : Gdy ktho czo
nyevrzadnego w myesczye yczyny, gdy na gorą- 20
czey rzeczy zawolanye ychwyczą OrtMac 84;
Bandze<li> ktho naleszyon w nyemalszenst[e]wye..., bandz masz, bandz nyewyastą, a gdy
nayn strzegą, szłowye ysz za gorączey rzeczy
yffyczą (fuerit quis... deprehensus... in stupro 25
in facto manifesto, Ort Mac 96: ychwacza),
ty mayą sz wołanym przed prawo przywyescz
OrtOssol 71, 3.
Uchycić uchycić za gorąca 'ująć, złapać
na gorącym uczynku, in crimine recenti deprehen 30
d e r e W kthorych lyeczyech mayą ono (sc.
dziecię) sządzycz o goracza rzecz, gdyby w nyey
za goracza ychyczono (pro facto manifesto,
si in eo deprehensus fuerit, OrtOssol 67, 3:
35
wphaczono)? Ort Mac 90.
Uchylać (się) 1. 'przystawać, zatrzymywać się
na krótko, paulum consistere: Przeto iako
goszcz bodoci gesz w szemy, iako podroszni
ychilyasz syo kv bidlenyy (declinans ad manen40
dum)? BZ Jer 14, 8.
2.
niejednoznaczne z powodu braku kontekstu:
*Ychila declinat XV med. GIWroc 23 lv.
Uchylę 'miejsce ukryte, kryjówka, locus abditus, l a t e b r a Wyeszyele gich yako yego, yen
szrze ybogyego na ychylyu (in abscondito Hab 45
3, 14) Rui Hab 22.
Uchylić się 1. 'usunąć się na bok, decedere,
se r e m o v e re Bicz bila syo osslicza nye ychilila
s drogy (nisi asina declinasset de via), ystopiwszi
z myescza mnye przecziwniky, bilbich czo zabił 50
BZ Num 22, 33; Patrzil tego Saul, abi Dauida
przebodl kopygym k scyenye, ale Dauid syo
ychilyl od oblycza (declinayit... a facie) Saulowa
a kopye po stronye w scyano ytknolo BZ I Reg
19, 10; ~ przenośnie 'odstąpić od właściwych 55
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zasad postępowania, praecepta honeste se gerendi
reicere: Ten... chodził po wszech drogach Daui
da, oczcza swego, nye ychilyl syo (non declinayit)
any na prawyczo, any na lewyczo BZ IV Reg
22, 2, sim. ib. II Par 34, 2.
2. uchylić się k komuś 'zlitować się nad kimś,
alicuius miseren : Vtnyesz roko gey ($c. żenie),
any syo ychilisz k nyey (nec flecteris super eam)
zadno milosczo BZ Deut 25, 12.
Uchylisko 'miejsce schronienia, refugium : Refugium, ychyliska, non habet XV med. R XXV
156.
Uciąć fo rm y : praes. ind. 1. sg. utnę De morte
w. 255. 290. 375; 2. sg. utniesz BZ Deut 25, 12;
3. pl. utną Ort Mac 57, OrtOssol 47, 2; ~ imper.
2. sg. utni FI i Pul 118, 39, Rozm 268; ~ praet.
1. sg. m. uciął jeśm FI II Prol 5; -m uciął 1450
ZapWarsz nr 951, 1467 ib. nr 1313, 1471 ib.
nr 1416. 3032, 1472 ib. nr 3073; 2. sg. m. -ś
uciął Rozm 691; 3. sg. m. uciął 1417 Pozn nr
932, 1425 Kai nr 916, Sul 40, etc.; ~ pląperf.
3. sg. m. był uciął Rozm 690; ~ part. praet.
act. uciąw Sul 67; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
ucięty XV KatMog 249;/. ucięta 1456 ZabUPozn
97, XV p. post. R XXV 180; neutr. ucięto Ort
Ossol 47, 2, Rozm 641; g. sg. neutr. uciętego
BZ Lev 22, 24; ac. sg. neutr. ucięte 1466 RRp
XXII 19, Rozm 644. 684; n. pl. ucięty XV p.
post. RRp XXV 180; g. pl. m. uciętych 1433
StPPP II nr 2477; ~ condit. pass. 3. sg. neutr.
-by ucięto OrtMac 57.
Z naczenia: 1. 'cięciem oddzielić część od
całości, odciąć, a re ąuadam tota partem abscidere, secando dividere9: Ale ia wyiow od nego
iego mecz, vczol iesm głowo iego (amputayi
caput eius) FI II Prol 5; Yaco my Micolay...
dal pąncz ran... y wcząl my wcho y rąką 1417
Pozn nr 932, sim. 1425 Kai nr 916, Sul 40, etc.;
Johannes... cum XXX kmethonibus... terminum
habent... pro XXX jumentis indomitis... interfectis et pro caudis earum secatis al. ycząthich
1433 StPPP II nr 2477; Vcząw rąką (mutilans...
in manu, Dział 55: kto rany w rąką),... pyąncznaczcze grzywyen, alye vcząw wyelgy palecz
(in pollice... mutilans), oszmy grzywyen, a za
kaszdy gynszy palecz vcząw (digitum... amputans) gy trzy grzywny grosszow themv ocząthemv
zaplaczycz ma Sul 67; Wszelki<e> dobitczo...
stlvczone albo yczotego, albo odyotego łona
(quod... sectisablatisque testiculis est)nye offyervicze panv BZ Lev 22, 24; Vtnyesz (abscides)
roko gey (sc. żenie) BZ Deut 25, 12; Wybyyą-ly
czlowyeku ząb albo kąwalecz vthną palczą
(fuerit... pars digiti abscisa),... tho nye gest
ochromyenye..., ale gdy komv cząly vczątho
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(OrtMac 57: gdyby... yczyatho) członek sz
palczą (absciditur articulus integer a digito)...,
tho zowyemy chromotha OrtOssol 47, 2, sim.
OrtMac 57; Sed ut sibi manus, qua scribebat,
abscinderentur vczątha 1456 ZabUPozn 97;
Cristus corripuit demptaąue, gl. auriculum cisam vcząthe vcho, restituit 1466 RRp XXII 19;
Yakom ya nye szbyl Jacuba... anym mu ranky
wczal 1467 ZapWarsz nr 1313, sim. 1471 ib.
nr 1416. 3032, 1472 ib. nr 3073; Ktho szya rath
kv bythwye myecze, vthna mv raka y piecze
De morte w. 290; Quia ipse Duscha... supereąuitans super bona... nobilis Michaelis... et
abscidit al. vczyal furem ipsius Iohannem...,
quem Michael suspendit de iure 1484 AGZ XV
530; Statutum eciam erat inter eos, vt quicunque suum regem subiuuaret, illi statim brachia
amputarentur vcząty XV p. post. RRp XXV 180;
Bądzyely raka prava tvoya pogarschacz czyebye,
vthny yą (abscide eam Mat 5, 30) Rozm 268;
Które vcho myeczem svyątego Pyotra yczyąto
(giadio deciditur) ib. 641; Który (sc. Jesus)
mogl vcho v<c>zyąthe nayroczycz ib. 644, sim.
ib. 684; Ktoremy (sc. Malkuszowi) byl Pyotr
yczyąl vcho (cuius abscidit Petrus auriculam Jo
18, 26) ib. 690; Sprostny czloyyecze,... tysch
yczyąl brathu memv vcho ib. 691; — przenośnie:
uciąć (rękę) 'odebrać zdolność szkodliwego dzia
łania, facultate nocendi aliąuem pri\are: Quia
manus eius (sc. diaboli) trahens ad penam, est
illi sic amputata, yczatha, quod nullum iustum
post mortem potest ad penam trahere, ut prius
XV p. post. R XXV 180; ~ uciąć szyję 'przez
przecięcie szyi oddzielić głowę od tułowia, cervice
persecta caput a trunco dmdere : Vtnacz szyya
y w kosczelye De morte w. 255; Wszythkyem
szyyem vthna szygye ib. w. 375.
2. 'cięciem, sieczeniem itp. uszkodzić, secando
violare, d e s tr u e r e Jakom ja mlina nye vcyąl
samodzessanth gwalthem any mlinarza sbil 1450
ZapWarsz nr 951.
3. 'położyć kres, przerwać, finem alicui rei
imponere5: Vtny przeczywenstwo (amputa opprobrium) mogę FI 118, 39, sim. Puk, Vczyal amputauit (cum enim iam acervatim cecidissent super
alterutrum mortui, interstitit, sc. deus, et amputavit impetum Sap 18, 23) ca 1470 MamLub 158.
4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu :
Bohday yczyęty XV KatMog 249.
Uciądzać f o r m y : inf. uciądzać 1398 Kościan
nr 98, 1428 Pozn nr 1494. 1504; ~ praet. 1. sg.
m. -śm uciądzał 1391 Pozn nr 284; -m uciądzał
1424 Kościan nr 1024. 1039. 1040, eter, f. -m
uciądzała 1428 Kościan nr 1324; 3. sg. m. ucią
dzał 1397 Kościan nr 33, 1405 Pyzdr nr 262,

1420 Kościan nr 821, etc.; f. uciądzała 1424
Kościan nr 1242; 3. pi. m. uciądzali 1423 Kościan
nr 997, 1424 ib. nr 1242.
Z n a c z e n ie : 'zająć w szkodzie, wziąć komuś
zastaw, przeprowadzić egzekucję na mieniu dłu
żnika, damnum inferentem deprehendere, pignus
auferre, bona ąuaedam debitori adimere3: Jaco
czssom wząl wos, tom ycządzal na swem na pra
wem 1424 Kościan nr 1040; Jaco czo czelacz
moya yczandzala, tho yczandzala v pna, a on
ramby dambyno, ... ale nye wczandzaly na crolewsky drodze ib. nr 1242; Jaco czssom cządzal
ludzy pana Tuchorskego y wząl dwa cazuby,
tom ycządzal na dzedzyne pana Jarognewskego
1425 ib. nr 1128; ~ kogoś: Jako mi so Wanczlaw
poclonil przeth swantim Marczinem y o tosm
gy yczandzal 1391 Pozn nr 284; Isz Stephanus
Pettra yczandzal, isze ot nego cradl 1397 Kościan
nr 33; Iaco Adam podał szo Janovy w penandzech pot czoszo, gdzebi gi coli yczandzacz
mogl o yego penodze 1398 ib. nr 98; Iaco łan
se poddał Tome pod czog in VII fertones a przed
rokem go ne yczodzal 1405 Pyzdr nr 262; Jaco
ize Czerna... Marczina kmecza ycządzal tedy,
kyedy mv drzewo noczną rzeczą... brał w zapuscze chązebne a on mv tedy wosz y konye wsząl
1420 Kościan nr 821, sim. ib. nr 832, 1421 ib. nr
877, 1422 Kai nr 803, 1425 Kościan nr 1142,
1426 ib. nr 1154; Jaco czsso moy ludze wczan
dzaly włodarza Czaczskego, to ycządzali w mem
lesse prawem a on rwe chmel 1423 Kościan
nr 997; Jaco czssom ya ycządzal Jana..., tom
gy ycządzal... na dzedzinach pana Abramowich
1424 ib. nr 1024, sim. 1426 ib. nr 1156, 1432 ib.
nr 1442; Jaco czssom wcząndzala Adama *kmąthowicza, tom gy wczandzala w mem czinszy
1428 ib. nr 1324; Ysze Pyotr... szedł *samoczywarth w Pakoschew sad y rwali gego cruszky
a tamo kędy *Pachos... chczal gy yczandzacz,
tedy syan mu yczandzacz nye dal 1428 Pozn
nr 1494, sim. ib. nr 1504; ~ coś: Jaco czssom
ycządzal trzy wozy w lesse na Ranczsku, tom
ycządzal na swem na prawem 1424 Kościan
nr 1039; Yako czso moy rzandcza yczyodzal
ty syekyry, tho yczyodzal na mem na prawem
a ono robyo 1424 Pyzdr nr 771.
Uciągać 'ubliżać, uwłaczać, znieważać, ignominia, contumelia aliąuem afficere, de fama
alicuius detrahere: Qui, gl. sc. invidi detractores,
cum in presentes pałam disgressari, gl. crudelisare ywloczacz, yczągacz, non yaleant 1466 R
XXII 11.
Uciąganie 'ubliżanie, znieważanie, ignominia,
contumelia aliąuem ajficiendi actus3: Invidia:...
detraccio hydanye, yczoganye M W gl. 69.
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Uciągły cf. Uciągnąć
Uciągnąć 1. fubliżyć, znieważyć, ignominia,
contumelia aliąuem afficere9: Thaczy... yako
pozescze mayą bycz sądzeny, a yakokole gych
czczy przes tho nye bywa yczągnyono (licet 5
honori ipsorum per hoc minime derogetur),
wszdy przewyczezeny Sul 81.
2. czabrać, odebrać, eripere, adimere, auferre*:
In illa die... auferet dominus ornamenta calceamentorum vczyagle (pro vczyagne, /eg. uciąg- 10
nie?) trzewiky barwy one (Is 3, 18) XV med. R
XXII 322.^
Uciąża 'obciążenie, onus*: Gula:... ventris
ingluuies brzucha yczozaa, vczozene M W gl. 69.
(Uclążać) Uciężać fo r m y : praes. ind. 1. sg. 15
uciąźam 1471 MamKal 273; 5. .sg. uciąża i?Z
Ruth 1, 13, 1466 R XXII 11; 3. p l uciążają
1413—4 JA XIV 503, Dział 57. 64, Pul 37, 4; imper. 2. sg. uciężaj BZ Lev 25, 39; ~ part.
praes. act. adv. uciążając BZ Lev 25, 43, Dział 20
2; ~ inf. uciężać XV ex. PF V 20; ~ praet.
3. sg. neutr. uciążało XV med. SKJ V 256; ~
praes. pass. 3. sg. m. uciążan bywa 1436 R
XXIII 276; 3. pl. m. uciąźani bywają Sul 29; ~
condit. pass. 3. pl. m. -by uciąźani Sul 26. 25
Z n a czen ia : 1. 'być ciężarem, obciążać, oneri
esse alicui, onere aliąuem p r e m e r e Nam tumor
ille sui corporis benedicti ipsam (sc. Mariam)
non grauabat, yey nye vczązalo, sed magis eam
reddebat leuiorem XV med. SKJ V 256; Bo zlo- 30
szczy moye weszły so na moyę głowę y yako
brzemyę czyęszkye yczyozayo mye (gravatae
sunt super me, FI: yczoszily se S0 nade mno)
Pul 37, 4.
2. 'gnębić, dręczyć, kłopotać, dokuczać, ucis 35
kać, premere, \exare, torąuere, ajfligere, molestum esse: Vczozayo deprimunt 1413—4 JA
XIV 503; Gysz kmyecze nye bandąly krzywy
wyni swego pana, chczemi..., abi przes tho pozwanye kthorymkolye obyczayem nye wczązany 40
(quod... non grayentur) Sul 26; Skvszenyee
naas nayczylo, ysz nyeegdi stayączy kv prawy
yakobi nyestayączy... yczaązany bywayą (puniuntur et grayantur) o nyestaanyee Sul 29;
Zalibi ybostwem przinodzon soocz przedalbi 45
syo tobye brat twoy, nye ycyoszay gego (non
eum opprimes) roboto robotników BZ Lev 25,
39; Nye bodo przedawani obyczagem nyewolniczim, yczozayocz ge przes mocz (ne affligas
eum per potentiam) ib. 25, 43; Aczby nyektory 50
sądzą... dzerszącz strona yedna... skazał...
nyesprawiedlywie, ycząszayącz drygą stroną
(alteri parti ipsum condemnando, Sul 55: yą
skazyyącz), tedy strona ycząszona odzowie syą
kv wysszemy stoły Dział 2; <C> zastokrocz przed 55
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nas gest przywodzono, kako sluszebnyczy...
ziemyany... ycziaszayą ib. 57; Wyele lyvdzy...
gygraya nad gymyenye albo nad pyenyadze
gotowe, bo nye tak ge yczaszayą (non eos gravat)
gotowe pyenyadze yako gymyenye, a przeto nye
ma bycz gygrano gedno o gotowe ib. 64; Vczązam (war. lub.: wąszko, czaszno) cohartor (baptismo autem habeo baptizari et ąuomodo coartor usąuedum perficiatur? Luc 12,50) 1471
MamKal 273; Vcząszacz deprimere XV ex.
PFW 20; ~ Nyechayta, proszo, dzewki me, bo
wasz smotek wyocey myo mocy a ycyosza (vestra
angustia magis me premit) BZ Ruth 1, 13.
3.
'osłabiać, czynić ociężałym, niesprawnym,
infirmum, gravem, lentum, debilem reddere*: Sed
cum visus senio ingrossatur, ycząsan bywa, aspectus ex parte racionis acuitur 1436 R XXIII
276; Sensus eneryat (sc. vinum), rationem exasperat, gl. indurat, ebetat ycząza, intellectum
debilitat 1466 R XXII 11.
Uciążanie 'stwarzanie dolegliwości, molestiam
afferendi actus*: Yzze z obiczayy pozywanya
nyeyana yczazzenya y yczyznyenya przes nasze
sandzee y yrzandnyky przychodzycz obikly,
thegodlya tym tho yczązzanyaam a yczyznenyaam (eisdem gravaminibus et oppressionibus)
przeczyyicz szą chcyąncz, ystawyami Sul 26.
Uciążenie fo rm y : n. sg. uciąźenie XV in.
R XXV 272, Dział 14, 1466 R XXII 13, M W
gl. 69; ~ g. sg. uciążenia Dział 12. 14; ~ ac.
sg. uciążenie Sul 55, Dział 37; ~ i. sg. uciążenim
Sul 11, ca 1470 MamLub 18; ~ n. pl. uciążenia
Sul 26.
Z n a czen ia : 1. 'obciążenie, brzemię, ciężar,
onus*: Vczoszene iugum XV in. R XXV 272;
Gula:... yentris ingluuies brzucha yczozaa,
yczozene M W gl. 69; ~ przenośnie: Pothkomorze nasz tego, gen lepsze snamyona... albo kopcze vkaze, skazyyącz poth yczązenym swego
sąmpnyenya (sub onere conscientiae),... ma
przypysczycz kv szwyathczenyy Sul 11.
2. 'ucisk, udręczenie, vexatio, afflictatio, molestid: Yzze z obiczayy pozywanya nyeyana
yczazzenya (nonnulla grayamina) y yczyznyenya
przes nasze sandzee y yrzandnyky przychodzycz
obikly (Dział 14: przez pozewne listy bywa vcząszenye), thegodlya... ystawyami Sul 26; V spra
wyedliyich sząndzy nye ma... laska przewaszycz..., alye... sprawyedlywye skazanye kasdemv mayą yczynycz..., by nye yako rosproscze
swoyey czczy... przes laską abo przes dari czso
czynyli stronye drygey na ycząszenye (in gravamen) Sul 55; Gdyby tego dnya wszytkych rzeczy
nye dokonali (sc. sędzię), tedy kromye ycząszenya (absąue alicuius causae yulneratione, war.
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offensione, Sul 25: przez obrazenya) stron yvstrzeyszego dnya... mayą pozywane rosprawycz
Dział 12, sim. ib. 14; Nyektorzy... swymsze
sasy adom... szkody ny ewymowne czynyą, w czemsze to nasze szemye nyemale ycząszenye czyrpyą (terrae nostrae maxime devastantur, Sul
46: opvsczyewayą) ib. 37; Irretit misemm grauitas annosa, gl. etas ponderositas antiqua
szwyaszylo lethne vczązene, leonum, inglaciat
corpns corąue senile gelu 1466 R XXII 13; 10
Vczaszenym glodw (war. kal.: obczązonym gło
dem) ingrauascente famę (ad peregrinandum in
terra tua yenimus, ąuoniam non est herba gregibus seryorum tuorum, ingravescente famę
in terra Chanaan Gen 47, 4) ca 1470 Mam Lub 15
18; ~ Reąuiey enim et soporis excessiua continuacio, gl. perseueracio, mansio vczązenyą,
yirtutibus quam plurimum aduersatur 1466 R
XXII 10.
20
Cf. Uciążyć
Uciążony 1. (o kobiecie, de muliere) uciążona
rbrzemienna, praegnans9: Vcz0sona (sc. Maryja)
[...] ne posnausi moza ca 1400 R XXV 257.
2. (o śnie, de somno) 'głęboki, mocny, altus :
Vczianszoni sen gravis sompnus (precamnr, sanc- 25
te domine,... quietam noctem tribue, ne gravis
somnus irruat, hostis nobis surripiat) 1444 R
XXIII 303.
3. 'osłabiający, utrudzający, extenuans (?)*:
Vcząszonego refrigentem XV med. Zab 514. 30
(Uciążyć) Uciężyć (się) fo rm y : a. z zaimkiem
zwrotnym się: praet. 3. sg. f. uciąźyła jest FI
i Pul 31, 4; 3. pl. f. uciążyły są FI 37, 4.
b.
bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg.
uciąży Ort Mac 110, OrtOssol 81, 3; 3. pl. 35
uciążą 1456 R XXXIII 183; - imper. 2. pl.
uciężycie BZ Lev 25, 46; ~ inf. uciężyć Dział
16; ~ praet. 3. pl. m. uciążyli B Z Gen 49, 23; ~
condit. 3. sg. m. uciążyłby XV med. SKJ I 74;
/. uciąźyłaby 1444 R XXIII 304; ~ part. praet. 40
pass. n. sg. m. uciążon 1444 R XXIII 305, ca
1470 MamLub 111; uciążony XV med. GIWroc
66 r, XV
SKJ I 145; /. uciążona XV in. R
XXV 267, 1448 R XXIV 353, 1454 R XLVII
353, eter, ac. sg. neutr. uciążone B Z Gen 2, 21; 45
n. pl. m. uciążeni XV p. post. R XXV 183;
cf. też Uciążony; ~ praes. pass. 3. sg. m. uciążon
jest Rozm 621.
Z n a czen ia : 1. 'obarczyć ciężarem, obciążyć,
onus alicui imponere, onere premere’: Vczosona 50
onerata XV in. R XXV 267; Si dominus nudus
ingreditur in regnum celorum, servus superfłuitate onustus, *vczosony, *wdrezeny, quomodo
intrabit? XV med. GIWroc 66 r; Si nauis est
yacua, yacillat, si nimis onusta, yczaszona, mer- 55
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gitur 1454 R XLVII 353; Instat asello institor
et pressum, gl. grauatum asellum yczązony, pondere fvste premit 1466 RRp XXII 16; Jesus
s mastha yywyedzon, krzyzem *vczuszony XV
ex. SKJ I 145; ~ przenośnie: Wczanszilaby
premat (arvina... ne... obstrangulatae mentis
ingenium premat) 1444 R XXIII 304; Drzemotą
uczązon sopitus (Holofernes iacebat in lecto
nimia ebrietate sopitus Judith 13, 4) ca 1470
MamLub 111.
2. 'zgnębić, udręczyć, dokuczyć, premere,
vexare, torąuere, molestum esse’: Ligatus es,
ut solveres ycząnszon, abis wisuolil (qui es creator siderum,... ligatus es, ut solveres mundi
ruentis complices) 1444 R XXIII 305; Szemdlalam wyelyką mylosczą, waczey yranona mylosczą, nysszly ycząssona myemocza quam gravata
infirmitate 1448 R XXIV 353; Ne quis supergradiatur, nyezprawnye a gwałtem yczazylby,
neque circumueniat in negocio fratrem suum
(I Thes 4, 6) XV med. SKJ I 74; Alye yczyoszyli
gego (exasperayerunt eum)... a zawydzely gemu
czy, gysz to myely strzali BZ Gen 49, 23; Synów
israelskich nye yczozicze przes mocz (ne opprimatis per potentiam)! BZ Lev 25, 46; Wharg
(pro tharg) na za[sza]szyą wykupyenye może
dobrze szye stacz..., acz tesz na wykvpyenye
onego, czo przedawa, vmowa nye yczyaszi albo
nye barso yraszi, szlowye nye ydraczy OrtOssol
81, 3, sim. OrtMac 110; Circumdabunt te inimici tui vallo et coangustiabunt, id est ycząnszu
(R XXIV 74. 85, GIWroc 68 v: vcisną), te vndique (Luc 19, 43) 1456 R XXXIII 183; Aczby
nyektory sądzą... dzerszącz strona yedna...
skazał... nyesprawiedlywie, ycząszayącz drygą
stroną, tedy strona ycząszona (pars damnata, Sul
55: strona skazana) odzowie syą kv wysszenw
stolv Dział 2; <N>aszy vrządnycz<y>... wząli
to w obyczay..., chczącz strawy a robothy nad
ktorąkole personą yczązycz (gravare yolentes)...,
na ty yste pozwy dzywne... wynaydyyą ib. 16;
Venite ad me omnes, qui laboratis et
onerati estis, ycząszeny (var. ocząszeny, R
XXIV 75: ocąszeni, Rozm 323: yestesczye vdrączeny), et ego reficiam vos (Mat 11, 28) p. post. R
XXV 183.
3. 'uczynić cięższym, tu przenośnie, graviorem
reddere, hoc loco dicitur translate’ : O slothkosczy
ykazanego myloszyerdzya, yze yemv rzeki (sc.
Jesus Judaszowi): PrzyączyeM... Vczyązon yest
grzech y mąka yego Rozm 621.
4. uciężyć się nad kimś 'stać się komuś cięża
rem, utrapieniem, oneri alicui esse, molestum
esse’: Bo we dne y w noczi yczoszila se iest
nade mno (grayata est super me) roka twoia
36
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FI 31, 4, sim. Pul; Bo lichoti moie weszli so
na głowo moi0 a iaco brzem0 *czoszke vcz0szily
se S0 nade mn0 (gravatae sunt super me, Pul:
vczy0zay0 mye) FI 37, 4.
5.
w mylnym rozumieniu tekstu czeskiego:5
Wpuszczyl przeto pan bog yczyoszone semye
(pro yczyoszenye senne, soporem, Stary Testa
ment Cardy: otrapenie senne, MamLub 6: sen,
drzemanye) w Adama BZ Gen 2, 21.
10
Cf. Uciążony
Ucichnąć 'przestać mówić, zamilknąć, desinere
loąui, conticescere’: Aby nyezgodny yczychnali
a zgodny przespyecznoscz myeli, ykladi y prawa
są przez rącze bosze ystawyony Dział 1; Vschytko
mye yczyeschenye opysczylo, nyebyeszky oczyecz 15
mylczy, syn ydzye na szmyercz, anyely yczychly
Rozm 527.
Uciec, Uciec się fo r m y : praes. ind. 1. sg.
uciekę FI i Pul 138, 6, BZ I Reg 27, 1; 2. sg.
ucieczesz De morte w. 244; 3. sg. uciecze Sul 7, 20
ca 1450 PF IV 576, BZ Gen 16, 6, etc.; 2. pi.
ucieczecie Rozm 580. 611; 3. pl. ucieką FI i Pul
103, 8, Rozm 131. 481; uciekną Dział 8; ~
imper. 2. sg. uciecz a. uciec EwZam 295; 1. pl.
ucieczmy Gn 1 b. 12 a. 174 a, etc.; 2. pl. ucieczcie 25
BZ Is 48, 20; ~ praes. ind. z partykułą ać dla
wyrażenia trybu rozkazującego 3. sg. ać uciecze
BZ IV Reg 10, 25; ~ part. praes. act. adv.
uciekąc Sul 20; ~ inf. uciec Sul 61, XV med.
GIWroc 136 r, BZ Gen 31, 20, etc. etc.; ~ praet. 30
1. sg. m. uciekł jeśm FI i Pul 142, 11;/. uciekłam
B Z Judith 11, 13; -m uciekła BZ Judith 10, 12;
2. sg. m. jeś uciekł BZ Gen 31, 21; f. -(e)ś uciekła
BZ Ruth 2, 12; 3. sg. m. uciekł jest ca 1500
GIKazB I 68; uciekł 1397 Pozn nr 352, 1402 35
KsMaz I nr 228, 1403 Pozn nr 809, etc. etc.;
uciek 1391 TPaw IV nr 3913;/. uciekła 1493
AkChełm 19, Rozm 36; neutr. uciekło (jest) FI
113, 3; 3. du. m. uciekłasta BZ Num 16, 43. IV
Reg 19, 37; 1. pl. m. uciekliśmy Rozm 658. 40
736; -(e)smy uciekli Rozm 657. 658; 3. pl. m.
uciekli są BZ Gen 14, 10; są uciekli FI 30, 15,
BZ II Par 30, 6; uciekli BZ I Reg 19, 8. III Reg
20, 30. IV Reg 25, 4, etc.; ~ pląperf. 3. sg. m.
uciekł był BZ I Par 11, 13; był uciekł BZ II Par 45
25, 27; 3. pl. m. uciekli byli Rozm 672; byli
uciekli B Z I Mach 2, 15; ~ condit. 3. sg. m.
uciekłby XV med. SKJ V 273; (-)by uciekł BZ
Ex 14, 5. Num 35, 15. 25, etc.; neutr. by uciekło
BZ Deut 2, 36. 3, 4; 3. pl. m. (-)by uciekli ca 50
1420 R XXIV 82, Sul 22. 42, etc.; ~ part.
praet. act. uciekw 1450 ZapWarsz nr 604; uciekszy XV ex. MacDod 139, Rozm 657; ~ part.
praet. act. II cf. Uciekły.
Z n a czen ia : 1. 'szybko się skądś oddalić (aby 55
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uniknąć niebezpieczeństwa), zbiec, ujść, \elociter
discedere ex aliąuo loco (periculi vitandi causa),
fugere, abire, evadere9: Sicut Petrus in Petri
equo non recesit, ne uczek, sed in proprio equo
equitavit 1391 TPaw IV nr 3913; Od porokowanya twego yczeko (fugient) FI 103, 8, sim. Pul;
Morze yzrzalo gest y yczeklo (fugit, Pul: vczyekalo) FI 113, 3; On mu wszitko prawisno
postopil any noczno rzeczo yczekl 1403 Pozn
nr 809; Ne fugiant vlg. abycz ne wczekli ca
1420 R XXIV 82, sim. Rozm 656; Kmyecz
yczekąncz (fugiens) przes wyni swego pana nyegenego prawa nye posczygnye, yano zemskye
Sul 20; Gdibi w gąnthstwye bandącz yczekli
(si... effugerint, Dział 8: paknyaly z yączstwa
yczekną),... mayą bycz wolny Sul 22; Cumque
Gedeon purgaret frumenta, ut posset fugere,
yczecz, inimicos, apparuit ei angelus domini
(Jud 6, 11) XV med. GIWroc 136 r, sim. BZ
Jos 8, 20, Rozm 54. 655; Ipsum arestayi..., quia
michi fugam dedit al. yczyekl cum meis pecuniis
1453 AGZ XIV 364; Tedi geden s tich, genze
to yczyekl (evaserat), powyedzal Abramowy BZ
Gen 14, 13, sim. ib. 31, 22, etc.; Gdisz yo Saray
skaszny, ona precz yczyeczye (fugam iniit) ib.
16, 6; Nye chczyal gest Iacob wsyawycz swemu
czczyowy, bi chczal yczyecz (quod fugeret) ib.
31, 20, sim. ib. IV Reg 10, 24, Rozm 138; Przecz
yesz przes mego wyedzenya yczyekl (cur... fugere
yoluisti)? BZ Gen 31, 27; Powyedzano gest
krolyewy Egipskich, yszebi lud uczyekl (quod
fugisset) BZ Ex 14, 5, sim. ib. I Reg 19, 17, etc.;
Vcyeczelycz (si lapsus fuerit), bodze dusza twa
za gego duszo BZ III Reg 20, 39; Wnydocz
zbycye ge, acz nygeden nye ycyecze (nullus
evadat) B Z IV Reg 10, 25; Vczyekly fugerunt
(fugerunt conciti nec respexerunt Jer 46, 5) ca
1470 MamLub 217, sim. XV p. post. RRp XXV
180. 181, Rozm 655; Gdy wszythky lvdze poszeczesz, a *gdesz szama yczeczesz? De morte w.
244; Non uultis sibi extradere al. wy dacz mulierem ipsius non liberam al. nyewolną,... que
mulier afugit sibi al. uczyekla de curia ipsius
1493 AkChełm 19; Vzryącz to drugye dzyeczy
nathychmyast yczyeka (fugierunt) Rozm 131;
Ta radą on vbaczyvschy y chcze *vczycz, bo
szye nasz boy ib. 509; Yze mnye samego opusczyyschy yschysczy yczyeczeczye ib. 611; Vschysczy
yczyekly były, alye... szye tha dwa navroczyly
ib. 672; Strach y boyassn przyschła na nass...
y yczyeklyssmy ib. 736; ~ z określeniami nazy
wającymi punkt wyjścia: od kogoś, czegoś: Gisz
so widzeli me, na dwór so yczecli (Pul: wen vczekaly) ote mne (foras fugerunt a me) FI 30, 15;
Kamo... od oblycza twego yczeko (quo a facie
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tua fugiam)? FI 138, 6, sim. Pul; O chtore szito
na mo zalowal Stasek, tom ia wszol sprawne,
kedi ote mne yczekl 1402 KsMaz I nr 228, sim.
1404 Pozn nr 564, 1421 Kościan nr 860, etc.;
Tegomdlya ya Pyotrowy konya wzyal, kędy ode
mne yczekph po osta<t)ky prziyal 1450 ZapWarsz nr 604; Przetom ycyekla od gych oblycza (ego fugi a facie eorum) BZ Judith 10, 12;
Vcyeklam od nych (fugi ab illis) ib. 11, 13;
Winydzcye z Babylona, vcyeczc<i)e od Kaldeyskich (fugite a Chaldaeis) BZ Is 48, 20; Yako
myły Iesus poyyedzyal szvym zvolyenykom...,
yze... myely... yczyecz od nyego Rozm 579;
Kyedy iuz od nyego odbyegly y yczyekschy v noczy od svego mystrza..., począly gadacz ib.
657; O na nasz, na nyedostoyne, yzezmy tako
sromothnye od nyego yczyekly! ib., sim. ib.
658; My nye dbayącz yego dobroczy... y vczyeklysmy od nyego ib. 658, sim. ib.; ~ z czegoś:
Isz Jan day<a)l tego czloweka f *twirdzao...
a s gego strosze *vczegl 1397 Pozn nr 352, sim.
BZ I Reg 20, 1; Gen acz yczyecze z *yąnthswa
(si effugerit a captiyitate) szebye dzirszanczego,
bandze praw y wyswolyon oth moczi gego Sul
7; Przeto ucyeko z gego roku (fugiam... manus
eius) BZ I Reg 27, 1; Przetoz szye boyącz, aby
ym z rąku nye yczyekl {sc. Krystus) Rozm 615; ~
komuś: Jacom ya Vyaczslawa nye wygnał sz
gego domu szylą, ale my yczekl swynamy {leg.
z świniami) 1441 ZapWarsz nr 708, sim. 1420
Pozn nr 1067; Vyecz y {leg. ji, sc. Jesukrysta)...
yyązczye mądrze, bycz vam nye yczyekl Rozm
514, sim. ib. 616. 688; ~ z określeniami nazy
wającymi przyczynę ucieczki: przed kimś, czymś:
Vczyeczmy przed Izrahelem (fugiamus Israelem)
BZ Ex 14, 25; Pobył ge (sc. Dawid Filistyny)
wyelyko rano y ycyekly przed gego oblyczim
(fugerunt a facie eius) BZ I Reg 19, 8, sim.
Rozm 86; Vcyekl bil lyvd przed Filystinskimy
(fugerat... a facie Philisthinorum) BZ I Par
11, 13; Przeth nyv (sc. kosą) nykth nye yczeczye
De mor te w. 80; ~ czymś: Kyedy myą yet ego...
yzryczye, yschysczy strachy yczyeczeczye Rozm
580; Tedy... zyolyenyczy opusczyly y {leg.
ji fgo’) myslyą y czyalem, yschysczy strachem
yczyekly ib. 654, sim. ib. 656; ~ uciec od kogoś,
czegoś 'opuścić, porzucić kogoś, coś, aliąuem,
aliąuid relinąuere5: Vyny, prze które oth pana
swego yczecz (a domino suo fugere) slvza tako
kmyeczewy, szą thy Sul 61; O tern myslyl {sc.
Jozef), yakoby mogl yczyecz od nyey {sc. Ma
ryi, ab ea de sua fuga) Rozm 56; ~ Effugiet
fictum yczecze od falsiwego (spiritus enim sanctus disciplinae effugiet fictum Sap 1, 5) ca 1450
PF IV 576.
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2. 'udać się do kogoś a. gdzieś dla uzyskania
ratunku, pomocy, schronienia, zwrócić się o pomoc,
schronić się, ad aliąuem vel in aliąuem locum se
conferre auxilii petendi causa, fidei alicuius se
committere, c o n fu g e r e do czegoś: Gysz bądącz nalezeny, by tesz do czirekwye yczekly
(si ad ecclesiam fugiant, Dział 33: aczby do kosczola... yczekl), pomoczy... otrzimacz nye mayą
Sul 42, sim. BZ Num 35, 6; Gen szyo bal słowa
boszego..., kazałuczyeczslugam swym y dobitku
do domow (fecit confugere servos... in domos)
BZ Ex 9, 20, sim. ib. 21, 13; Moyzes y Aaron
yczeklasta do stany zaslybyonego (fugerunt ad
tabernaculum foederis) BZ Num 16, 43, sim. ib.
IV Reg 19, 37; S tich myast... trzi bodo za
Iordanem..., aby yczekl do nych (ut confugiat
ad eas), ienze... krew przelał BZ Num 35, 15,
sim. ib. 35, 25; Ten do gednego s tich myast
yczecze (ad unam... urbium confugiet) a ziw
bodze BZ Deut 19, 5, sim. ib. II Par 25, 22; Iestliby kto nyenayidzal blisznego swego y... ranił
gy... a sam by yczekl do gynego drzewyey vczinyonich myast (si... fugerit ad unam de... urbibus) BZ Deut 19, 11; Tedi powyedzano Saulowy,
isze ucyekl Dauid do Geth (quod fugisset... in
Geth) BZ I Reg 27, 4, sim. ib. 22, 1, etc.; Vcyekly
cy, gysz biły ostały, do Affet (fugerunt... in
Aphec) myasta BZ III Reg 20, 30, sim. ib. IV
Reg 25, 4; Gdisz bil ycyekl do Lachis (cumąue
fugisset in Lachis),... tu gy zabyly BZ II Par
25, 27; Abi przipodzily ti, gysz to biły ycyekly
do myasta (confugerant in ciyitatem) Modin BZ
I Mach 2, 15; Veszmy dzyeczya y mathką yego
a yczyecz do Egipty (fugę in Aegyptum Mat 2,
13) EwZam 295; Kxąndz Boleszlaw... szam do
Schyradzą uczekschy zbył XV ex. Mac Dod
139; ~ k(u) komuś, czemuś: Pane, ku tobe
yczekl gesm (ad te confugi) FI 142, 11, sim.
Pul; Nye vidas panv parobka gego, ktorisz k tobye yczecze (ad te confugerit) BZ Deut 23, 15;
Nye nalyazlem do nyego nyczego ot tego dnya,
iakosz ycyekl ku mnye (transfugit ad me) BZ
I Reg 29, 3; Vcyekly k nyemv (transfugerunt ad
eum)... Ednas a Iozabaad BZ I Par 12, 20,
sim. ib. 19, 19; Tedy czy, którzy ssa v zydovskey
zyemy, yczyeką kv goram (fugiant ad montes
Mat 24, 16) Rozm 481; ~ na coś: Jaco ten slodzey, czso mi na gród yczekl..., ten mi taco vele
pobrał..., iaco dwadzeszcza grziuen 1408 Kościan
nr 361; Ktorzisz syo ostały, yczyekly so na goro
(fugerunt ad montem) BZ Gen 14, 10; Vcyekl
on y sinowye ge<go na) gori (fugit... in montes)
BZ I Mach 2, 28; Vczyekl od nych ssam na górą
(fugit... in montem Jo 6, 15) Rozm 350; ~
pod coś: Pełno mzdo przymyesz ot pana boga
36*
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Israhelowa, k nyemuszesz prziszla y vcyekla
pod gego skrzidle (sub cuius confugisti alas)
BZ Ruth 2, 12; ~ w coś: W nyes to (sc. miasta)
gdisz yczecze sbyegli (in quibus cum fuerit
profugus), przirodzony zabithego nye bodze 5
mocz gego zabicz BZ Num 35, 12; ~ ~ uciec
się: Postawyą thobye myescze, gdze szą ma
vczyecz (in quem fugere debeat Ex 21, 13) XV
p. post. Kałużn 283; *Vczyczmy sya po dar du
cha syyatego, aby on raczył nassze syercza ros- 10
kr<z>evycz XV ex. S K J l 147; Statim ille homo
vcyekl sya ad beatam virginem et ad illos sanctos..., ut pro eo zastąpyly ad deum ca 1500
GIKazB I 44; Quid factum est, yestchnąl yest
ad deum..., ycyekl sya yest ad misericordiam 15
dei ib. 68; ~ do kogoś, czegoś: Uczeczmy syą
do boga wszechmocznego, yschby gy (sc. dar
ducha świętego) nam raczył szeslacz w syercza
nascha XV med. MacDod 35, sim. XV ex. SKJ
I 147; Ministroyye albo prelaczy thego bra- 20
czthva mayą sye o tho yczyecz do bysskupow
(ad... episcopos... studeant habere recursum)
1484 Reg 716; Mogą sye do poyyąthu svego
bysskupa yczyecz ib.; ~ k(u) komuś, czemuś:
A presto my yczeczmi szo dzysza k ne (sc. 25
Maryi), szauitagocz go tho to modlithfwo
Gn 1 b, sim. ib. 12 a. 174 a. 178 b; Enim ista
yirgo benedicta diuidendo regnum cum filio suo
reliąuit filio suo partem iusticie et sibi asumpsit
partem..., vt is, qui timet iudicari a filio dei 30
secundum iusticiam, recurreret, yczyeklbi sze,
ad matrem, ad forum, k sządu, misericordie XV
med. SKJ V 273; Zydovye kyedy począly blogoslayyoną dzyeyyczą przymączacz..., yczyekla
szye kv bogv (ad deum... confugit)... y począla 35
szye modlycz Rozm 36; O mylosczyyy oycze,
gdzye yest tvoye mylovanye nynye?... Kv komy
szye yboge matce yczyecz? ib. 526.
3.
uciec miecza, ręki, ręku, śmierci, (od) gnie
wu 'uniknąć śmierci, gniewu, kary itp. z czyichś 40
rąk, ejfugere mortem, iram, poenam, similia,
quae aliąuis c o m m in a tu r Nye bila iest wyesz
ani myasto, ges to by yczeklo naszich rokv
(quae nostras effugeret manus) BZ Deut 2, 36,
sim. ib. 3, 4; Zwoi sobye, które chcesz: albo trsy 45
lyata glod w zemy, albo za trzi myesyoce ycyekanye przed swimy nyeprzyiacyelmy a gych myecza
nye mogocz ycyecz (gladium... non posse evadere) BZ I Par 21, 12; Acz syo on nawrocy ku
zbitkom, gisz so ycyekly roku (effugerunt ma- 50
num) krolya asyrskego BZ II Par 30, 6; Nye
gest, kto bi mogl ycyecz roki twey (qui effugiat
manum tuam) BZ Tob 13, 2; Rodzayy yaszczerzyczy, chtho ykasze vam yczyecz od przyszłego
gnyew (fugere a yentura ira Mat 3, 7, Rozm 55
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178: yczyecz vnyew, pro gnyew, leg. gniewu,
przychodzącego) ? EwZam 298; Podług czloyyeczego przyrodzenya chczyal smyerczy yczyecz,
alye bostwo... chczyalo, aby vmarl Rozm 605.
4.
'gonić, ścigać, fugientem perseąui (?):
Ffugare gonycz, yczyecz, yypadzycz ca 1500
Erz 113.
Cf. Uciekły
Uciecha fo rm y : n. sg. uciecha FI I Prol
10, 1436 RRp XXIII 276, XV med. R XXII 238,
etc. etc.; ~ g. sg. uciechy 1436 RRp XXIII 276,
XV med. R XXII 236, Pul 16, 3, etc.; ~ d. sg.
uciesze XV med. PF IV 592, 1453 R XXV 213,
XV p. post. R XIX 58; ~ ac. sg. uciechę XV
med. R XXII 236. 238, XV med. SKJ I 68, etc.
etc.; ~ v. sg. uciecho 1464 Wisi nr 1945, Naw
34, XV p. post. R XXV 201, Rozm 711; - /. sg.
(w) uciesze Bogur C—E, XV ex. M P K Jll 317; ~
n. pl. uciechy Pul 93, 19.
Z n a czen ia : 1. 'mile przeżycia, uczucie zado
wolenia, szczęścia, radość, też przyczyny wywołu
jące te uczucia, res iucundae, animus contentus,
felix, gaudium, laetitia, oblectatio, etiam causae,
quae hunc animi motum ejficiunf: Indica michi,
soror, ut tecum gaudeam, huius sit iocunditatis,
gl. gaudii, exultacionis yczyechy, que racio!
1436 RRp XXIII 276; Quanta fuit iocunditas,
gl. gaudium, yczecha, in fruendo, tanta est
mesticia in carendo ib.; Nową pyeszn scladam
o krolevnye nyebyeskey kv ycyeszye krzescyanskyey XV med. PF IV 592, sim. 1453 R XXV
213, XV p. post. R XIX 58; Quoniam raptus
est in paradisum pochwatnyon gest w szlothkoscz, w yczecha szwyęthych w nyebye (II Cor
12, 4) XV med. SKJ I 68; Bil szaszyą on rex...
wyączszee (leg. w więcszej) radoszczy y yczyesze,
nyszly kedi przetthym bil XV ex. MPKJ II
317; Serui szabyeszely gemv, powyadayąc ge
my yczyechą y wyeszyele ib. 320, sim. XV p. post.
SIO cc XXXIV 162; Deus autem paciencie
et solacii, gl. id est operatur consolacionem yensza (pro yensze) czyny na duschy vczechę, det uobis idipsum sapere in alterutrum
(Rom 15, 5) XV c*. SK J I 50; Zdrów bądź,
Yoachymye,... myr y yczyechą, zdroyye y nadzyeya yyelykyego yeszelya przymy dzyszyą
(salus atque gaudium... spei... tibi sit) Rozm
3; ~ Vczecha boleści iest (sc. żałtarz, consolatio
doloris est) FI I Prol 10, sim. Pul 114 arg.;
Mathka szvą poszadzyl, gdzesz boża prayycza,
nasz grzesznych yczyechą 1453 R XXV 209,
sim. Naw 113; Ach, moy<a> namilscha yczyecho,
ach, moye namilsche weysrzenye! 1464 Wisi nr
1945, sim. Naw 34, Rozm 711; Pokazy my v mogym konyczy nawyszscha yczyechą dvschy mey
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Naw 67, sim. ib. 119; Thwoye myloszne nawyedzenye thako nakarmy szyercze moye..., abych
nad czyą nye zadała nygyedney yczyechy (consolationem) Naw 151; O szwathloszczy blogoszlawona, o yczecho nyewymowona! XV p.post.
R XXV 201; O krzyzy szyyethy..., thy yesz
pewna nadzyeya nasza y krzeszczyanszka vczyecha wszythka! XV ex. Kałużn 290, sim. ca 1500
PieśniWład 173, Rozm 697; ~ cnagroda, praemium: Eze kaszdi taky nye chcze any mosze
thu myecz yczyechi *swyey, ządayącz nyebyeskye
podluc bogaczstwa a chfali nyebyeskye XV med.
R XXII 236; Ten a taky zaluyączi bądze vczyesson, eze mu grzechi gego bądą otpusczoni,
a w onich takye ma yzrzecz albo thu, albo onam
yczyechą albo pomstą ib. 238, sim. ib. 236;
Blogoslawyeni, gisch placzeczye nynye, bo syą
bądzeczye smacz. A plodulc (pro podluc) roslozenya żeli bądze yczyechą ib. 238; Slovo boże
stało szye nad Yanem..., aby... kazał y przepoyyedal yczyechą odkupyenya (solacium redemptionis) Rozm 175; ~ 'niebo, według wierzeń
chrześcijańskich miejsce wiecznej szczęśliwości
po śmierci, caelum, locus aeternae beatitatis
mortuorum vulgo putatur: O swyathy Voczyesze, v bogasz wczesze (leg. w uciesze) Bogur C—E.
2. 'pocieszenie, przywrócenie radości, usunięcie
smutku, consolatio, metus propulsatio : Tedy
yląkla szye tą pany... y szaszmaczyla szyą,
a w them szmathku... nyepamyetalye rzekła
ta pany na yczechą (pro consolatione) temv
gosczowy: Prze bog, panye gosczyy, mye<j>czye
dobra myszl! OrtOssol 56, 3, sim. OrtMac 71;
Nye chczyala yczyechy (renuit consolari, FI:
wzgardzala weselicz se) dusza moya Pul 16, 3,
sim. Rozm 10; Vczyechy (consolationes, FI:
wesela) twoye yczyeszyly duszę moyę Pul 93, 19;
Prorok z persony czerekwe molwy, yczyechę
dayocz wyernym Pul 115 arg., sim. Rozm 18;
Modły a szye thobye,... abych... poczyla na
moyey dvschy yczyechą dobrothy twoyey Naw
143; —Cum ipsa (sc. Maria) est speciale refugium,
ochłodą, nostrum omnium, ipsa consolatrix,
yczecha, pauperum XV ex. MPKJ II 324, sim.
Rozm 41.
3. 'pomoc, wsparcie, podpora, auxilium, adiumentum, subsidium, firmamentum : Ut virgo
Maria nato filio haberet solacium yirile, ycze
chą maschską, qui eam cum puero custodiret
XV med. SKJ V 256; Byada mnye, sinu moy,
y przeczsmi cyo wisiały na to drogo, swyatlo
naszich oczy..., ycyecha ziwota naszego (so
lacium vitae nostrae)? BZ Tob 10, 4; Bo thy
yesz mocz y wszythka yczyechą (FI i Pul: vtoka)
moya (fortitudo mea et refugium meum Psal

30, 4) M W 98 b; Gospodzyn sczwyerdzenye
moye y yczyechą (FI: vtoka) moya (firmamen
tum meum et refugium meum) Pul 17, 1, sim.
ib. 9, 9.
Ucieczenie fo rm y : n. sg. ucieczenie Gloger,
XV med. R XXII 322; ~ g. sg. ucieczenia
Sul 4; ~ d. sg. ucieczeniu Rozm 633; ~ ac.
sg. ucieczenie Rozm 672; ~ /. sg. (po) uciecze
niu Rozm 657.
Z n a czen ia : 1. 'szybkie oddalenie się prze a
niebezpieczeństwem, ucieczka, actus periculum
velociter fugiendi, fuga : Przebiwacze tego myascza przysząngą, iako wynowaczcza yąncz nye
mogli any gemy prziczini yczeczenya dały (nec
occasionem effugiendi dederunt) Sul 4; Przezto
tako długo myły Iesus odyloczyl sve yaczthvo,
aby yego zvolyenyczy myely czass kv yczyeczenyv Rozm 633; Yako apostoloyye po tern vczyeczenyy myedzy sobą gadały ib. 657; Tho vczyeczenye znamyenyyą (leg. znamienuje) svyątą
cerkew v *oplupyenyv ołtarzów v Vyełky Czvartek ib. 672.
2. 'odstąpienie, porzucenie, actus discedendi,
relinąuendi’: Troiako rzeczo bodze czistota
schowana: pyrzwa iest richle yczeczenye od
zlich mysly Gloger; Dissolucio de diyino officio,
apostasia yczeczene, ystopene svego zakona XV
med. R XXII 322.
Ucieczka 1. 'szybkie oddalenie się przed niebez
pieczeństwem, actus periculum velociter fugiendi,
fuga: Na vcy<e)czką in fugam XV p. pr. R
XVI 339.
2. 'chronienie się, actus confugiendi, se recipiendi, se abdendi3: Confugii yczeczky vel vczekanyą (dedit ergo filiis Aaron sacerdotis Hebron
confugii ciyitatem ac suburbana eius Jos 21, 13)
ca 1470 MamLub 57.
Uciekać, Uciekać się fo rm y : praes. ind. 1.
sg. uciekaję Naw 47; uciekam ca 1420 WokTryd
nr 156, BZ Gen 16, 8; 2. sg. uciekasz Rozm
675; 3. sg. ucieka XV in. R XXIV 73; 1. pi.
uciekamy XV ex. R XIX 73; 3. pl. uciekają Sul
82, XV med. S K J \ 276, 1466 R X X II25, etc.; ~
imper. 2. sg. uciekaj Rozm 80; 1. pl. uciekajmy
XV
MacDod 140, XV
PF V 104; 2. pl.
uciekajcie Naw 186, XV ex. SKJ I 146, Rozm
311; 3. pl. uciekajcie FI i Pul 67, 1; ^ part.
praes. act. adv. uciekaję BZ III Reg 20, 30;
uciekając Sul 60. 61. 82, etc.; adi. uciekając
BZ Lev 26, 37, Rozm 665; ac. sg. m. uciekają
cego Sul 61; neutr. uciekające ca 1470 MamLub
1; i. sg. f. uciekającą Naw 34; g. pl. m. ucieka
jących Rozm 612; d. pl. m. uciekającym Naw 61;
~ inf. uciekać Gloger, OrtMac 44, XV ex. SKJ
I 143, etc.; ~ fut. 2. pl. m. uciekać będziecie

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

285

286

UCIEKAĆ

UCIEKAĆ

BZ Lev 26, 36; 3. pl. m. będą uciekać BZ Lev
26, 32; ~ praet. 2. sg. m. -(e)ś uciekał BZ Gen
35, 1; neutr. uciekało jeś FI i Pul 113, 5; 3. sg.
m. uciekał 1414 Kościan nr 516, 1450 StPPP
II nr 3413, BZ I Par 19, 18, etc.; f. uciekała
1461—7 Serm 350 v; neutr. uciekało (jest) Pul
113, 3; 3. pi. m. uciekali B Z I Par 10, 1. 12, 1.
Judith 5, 12, Pul 30, 15; ~ condit. 3. sg. m.
(-)by uciekał OrtOssol 81, 4, XV ex. R XIX 89;
3. pl. m. bychą uciekali FI 59, 4; by uciekali
1453 R XXV 213, Pul 59, 4, XV p. post. R
XIX 58.
Z n a czen ia : 1. 'szybko się skądś oddalać
(aby uniknąć niebezpieczeństwa), uchodzić, velociter discedere ex aliąuo loco (periculi vitandi
causa), fugere, abire, e v a d e r e Czo gest tobe,
morse, ysz vczekalo gesz (fugisti) ? FI 113, 5,
sim. Pul; Mercenarius... videt lupum venientem
et dimittit oues et fugit vceka (Jo 10, 12) XV
in. R XXIV 73; Vcekam fugio ca 1420 WokTryd
nr 156; Paknyąlyby... yczekayącz alybo byegayącz (fugiendo) zyemyenynom szkody czynyl Sul
60, sim. ib. 61; Pan, kthory gego kmyecza przymye vczyekayączego (cmethonem... fugientem),
pirwemy panv... vyną... ma zaplaczycz Sul 61;
Quod ipse officialis pre nimio timore fugit al.
uczekal 1450 StPPP II nr 3413; Uczyekayocz
Egipsczy (fugientibus Aegyptiis), podkali ge
wodi BZ Ex 14, 27; Padali nagle yczekayocz
(fugientes) BZ Jos 7, 5; Zatym Benadab ycyekaio
(fugiens) wszedł w myasto BZ III Reg 20, 30;
Gdisz ony ycyekaly (fugientibus his), bog nyebyeski otworzil gym morze BZ Judith 5, 12; Mozely ktho szwego dlusznyką ylapycz..., a nawyaczey gdyby szye kryl albo yczekal (qui sibi
recedere vellet, OrtMacRp 110: gdy... yczyekal)
OrtOssol 81,4; Tunc pede precipites repedant, gl.
regrediuntur yczyekayą, ad tecta Quirites 1466
R XXII 25; Vcz<e>nye yczekayącze sczygą
literas studentes (pro fugientes) perseąuitur
(deniąue cum litteras quasi toto orbe fugientes
persequitur, captus a piratis atque yenumdatus
Prol I) ca 1470 MamLub 1; Morze wrzało (leg.
ur-ziało) yest y yczyekalo (fugit, FI: yczeklo)
Pul 113, 3; Offyarvymy szye dobrovolnye, by
nass nye kryączych albo yczyekayaczych nalyezly
Rozm 612; Aczby yczyekacz chczyal, zastrzelczye y (leg. ji, sc. Krystusa) ib. 616; Zvolyenyczy
yczyekayą, znany y przyaczyelye precz byezą
ib. 660, sim. ib. 671; Kyedy yydzyal (sc. święty
Piotr) yne yczyekayącz, nye yczyekal, ale stal
z daleka ib. 665; ~ z określeniami nazywającymi
punkt wyjścia: od kogoś, czegoś: Dal ies boioczim
se czebe znamo, bicho yczekali od oblicza
*locziszka (ut fugiant a facie arcus, Pul: by

yczyekaly przed lęczyskyem) FI 59, 4; Vczekaycze od liczą iego (fugiant... a facie eius), gisz
nenazrzo FI 67, 1, sim. Pul; Ad eius conspectum
fugit terra oth gegosch yeszroku yczekala szemya (Ap 20, 11) 1461—7 Serm 350 v; Gysz
mye wydzyely, wen yczekaly (FI: na dwór so
yczecli) ode mnye (foras fugerunt a me) Pul 30,
15; ~ z czegoś: Yz Jacub... ne yczekal zayoczski
s tego pobicza za Odro nepoczeszlywe 1414
Kościan nr 516; Bodo syo nad nyo (sc. ziemią
waszą) dziwycz nyeprzyaczele waszi, gdisz bidliczele bodo z nyego yczekacz (cum habitatores
illius fuerint) BZ Lev 26, 32; Gynako morza
szle mnychy..., czo sz clastora yczekaya De
mor te w. 441; ~ z określeniami nazywającymi
przyczynę ucieczki: dla czegoś: Kyedy yczyekal
(sc. Jesus) dlya bolyesczy (pro lsczy, dolum
fugiens) y dla mąky okropnego Heroda Rozm
80; ~ czemuś: O Pyetrze, nye byl czy yązyk
nyevesczy myecz albo schablą,... yze tako yey
razom stąpasch y yczyekasch! Rozm 675; ~
przed kimś, czymś: Chczo przed gemy yczekacz
iako przed nyeprzyyaczeelem Gloger; Przed
obliczym Saray, panyey mey, yczyekam (a fa
cie... ego fugio) BZ Gen 16, 8; Gdizesz yczyekal
przed bratem Ezau (fugiebas Esau) ib. 35, 1;
Straszy ge zwyook lista leczoczego a tak yczekacz
bodzecze iako przed obliczim myecza (et*ita
fugient quasi gladium) B Z Lev 26, 36; Vcyekaly
moszowye israhelsci przed Palestinskimy (fuge
runt... Palaesthinos) BZ I Par 10, 1, sim. ib.
12, 1; Vcyekal Syrski przed Israhelem (fugit...
Israel) ib. 19, 18; Ps<alm> Dauid, kędy yczyekal
przed Saulem w yamę (cum fugeret a facie Saul
in speluncam) Ionak Pul 56 arg., sim. ib. 3 arg.;
Otho yczyekayczye przed szwyathym krzyzem,
sthrony (ecce crucem domini fugite partes
adversae)! Naw 186.
2. 'udawać się do kogoś a. gdzieś dla uzyskania
ratunku, pomocy, schronienia, zwracać się o pomoc, chronić się, ad aliąuem vel in aliąuem locum
se conferre auxilii petendi causa, fidei alicuius
se committere, c o n fu g e r e do czegoś: Yako
anyol... kazał yemv (sc. Jozefowi) yczyekacz...
do Eyptv (quod fugeret in Aegyptum) Rozm
80; Vczyekay do Eyptu (in Aegyptum fugias)!
ib.; Vstawschy Iozeph v noczy,... poskoczyl do
Eyptu yczyekayącz (in Aegyptum fugiens) ib.;
Kyedy yczyekal do Eyptu (cum fugeret in
Aegyptum) ib. 81; Yako vasz bąda przeslyadovacz v tern myesczye, yczyekayczye do drugyego
(fugite in aliam Mat 10, 23) ib. 311; — k komuś:
Swyata Maria, nalagodnyeyscha yczyecho, k thobye yczyekayacza prósz za mna! Naw 34; Kwyathkv dzyewyczy y wschem obczym k thobye

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

287

UCIEKAĆ

UCIEKŁY

yczyekayaczym..., *tzyebye proscha! Naw 61; ~
~ uciekać się: do kogoś: Nąm nauką w them
szlowye dal, by szą do bogą uczekal wschelki
czlowyek w potrzebach w zwych XV ex. R
XIX 89; Mysly sle szyerczv thvemu przychodzacze rychło do Chrystusza vczyekacz szya
(cogitationes malas cordi suo advenientes mox
ad Christum allidere) XV e*. S K J I 143; - k(u)
komuś, czemuś: Ex quo ipsa sicut hodie suscepit
choronam glorie eterne, tunc hoc tempore specialiter liberalis est omnibus, qui ad eam confugiunt, ipsam implorant k nyey vczekaya sze,
yą wzywayą XV med. SKJ V 276; Mystrz Maczyey o thobye pyssze wszemv ludv kv yczyessze,
by szya k thobye vczyekaly 1453 R XXV 213,
sim. XV p. post. R XIX 58; Gdyby raycze yąly
przyszyasznyka, czo rzecz mowyl gynnych przyszyasznykow a then przyszyasznyk woły szye
ku praw (leg. prawu) wczyekacz rzekacz OrtMac
44; Gospodze moya myła, k thobye szye vczyekaya, yazesz wszythko moye yczyeszenye Naw
47; K Mariey szą uczekaymy, grzechy y zlosczy
opuscząymy! XV ex. MacDod 140, sim. XV ex.
P F Y 104; K tobye szye uczyekamy, panno szwyetha! XV ex. R XIX 73; Maryą posdrawaycze,
k nyey szya wczyekaycze! XV ex. SKJ I 146.
3. eunikać, stronić, vitare, fugere': Padnye
kalsdi na swo braczo iako boy<ow?> vczekayoocz (quasi bella fugientes) BZ Lev 26, 37; ~
uciekać rany, ręku'unikać kary (z czyichś rąk),
poenam, quam aliąuis comminatur, vitare': Ysze...
thaczy nyeyolny rąkv panów szwogych vczyekayącz (manus... subterfugientes),... v sząszadow, gdy yczekayą (effugiunt), noczowani bywayą Sul 82; Gdisz kroi Sennacherib wrocyl
syo od Zidowstwa ycyekaiocz rani (fugiens...
plagam), *gesz bil bog nan przepuscyl BZ Tob

Iozephovym Rozm 80; Vy modlyczye szye, aby
yasche yczyekanye (fuga Mat 24, 20) nye było
zymye ib. 482; ~ dać w uciekanie 'dopuścić do
ucieczki, fugam non impedire5: Dales syny gego
w yczekanye (in fugam) y dzewki w yocze królo
wi... Seon BZ Num 21, 29; ~ w uciekanie obro
cie 'zmusić do ucieczki, aliąuem fugare, in fugam
yertere3: Nenawidzocze gi w uczyekane obroczo
(in fugam convertam) FI 88, 23, sim. Pul; ~
'możliwość ucieczki, facultas fugiendi3: Zgynola
(pro zgynolo) wczekane ote mne (periit fuga
a me) FI 141, 6, sim. Pul.
2. 'chronienie się, też miejsce schronienia, actus
confugiendi, se recipiendi, se abdendi, etiam perfugium’: Opoka ybeszenye geszom albo ycze
kanye (refugium, Pul: vtoka) FI 103, 19; Potem
sinom Aaronowim dały myasta ku vcyekanyv
(ad confugiendum) BZ I Par 6, 57, sim. ib. 6,
67; Confugii yczeczky vel yczekanyą (dedit ergo
filiis Aaron sacerdotis Hebron confugii civitatem Jos 21, 13) ca 1470 MamLub 57; Unde
domus (sc. aeterna) multiplex est: presentis
exilii, suffragii, et hoc est refugii, yczyekanyą,
eterni gaudii XV p. post. GIDom 85; Secunda
domus est domus suffragii yczekanya ib.; Tercia
domus est refugii, yczekanya, hec est yirgo
Maria ib. 87.
Uciekli wy 'taki który ucieka, uciekający, qui
fugit, fugiens': Cumque per solitudinem erabundam (sc. ovem) cerws, vagam et profugam, gl.
exulem vczeklivą, invenisset, cepit prius querere
sue solitudinis et erroris occasionem 1436 R
XXIII 277.
Uciekły f o r m y : g. sg. m. uciekłego 1464
TymWol 40; neutr. uciekłego BZ Deut 19, 12; ~
g. pl. m. uciekłych ca 1470 MamLub 218; ~ d.
pl. m. uciekłym BZ Num 35, 11; ~ ac. pl. m.
uciekłe ca 1470 MamLub 185.
Z n a c ze n ia : 1. 'ten kto uciekł, zbieg, qui
fugit, p r o fu g u s Jakom ya Thomka, kmyecza
Pyotrowa..., ze dwu wlokv... noczn<ą> rzeczą
yczeklego, w domy w moyem nye zachowałem
1464 TymWol 40; ~ Opatrzcze, która myasta
mayo bycz kv pomocy yczeklim (in praesidia
fugitivorum) BZ Num 35, 11; S wczyeklych de
profugis (de perfugis, qui transfugerant ad
regem Babylonis,... transtulit Nabuzardan Jer
52, 15) ca 1470 MamLub 218.
2. 'wypędzony, wygnaniec, exsuV: Vczyekle
profugos (congregabit profugos Israel Is 11,
12) ca 1470 MamLub 185.
3. 'przeznaczony dla zbiegów, profugis destinatus*: miasto uciekłe 'miasto azylu, oppidum,
ubi asylum conceditur : Posli (pro poslo) starosti
tego myasta y yiczogno gy s tego myasta vcze-
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Uciekanie f o r m y : n. sg. uciekanie FI 103,
19, FI i Pul 141, 6, Rozm 482; ~ g. sg. uciekania
ca 1470 MamLub 57, XV p. post. GIDom 85.
87; ~ d. sg. uciekaniu BZ I Par 6, 57. 67; ~
ac. sg. uciekanie FI i Pul 88, 23, B Z Num 21,
29. I Par 21, 12; ~ l. sg. (w) uciekaniu OrtMac
49, OrtOssol 43, 1, Rozm 80.
Z n a c z e n ia : 1. 'szybkie oddalanie się przed
niebezpieczeństwem, ucieczka, actus periculum
yelociter fugiendi, fu g a \ Zwoi sobye, które
chcesz: albo trsy lyata glod w zemy, albo za
trzi myesyoce ycyekanye przed swimy nyeprzyiacyelmy (te fugere hostes tuos) BZ I Par 21,
12; Goraczą gest rzecz, gdy kogo yfaczą, a on
kogo byge... albo gdy gy yffaczą wczyekanyy
(leg. w uciekaniu, in fuga facti) OrtOssol 43, 1,
sim. OrtMac 49; O yczyekanyy (de fuga)
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kiego (de loco effugii, Biblia taborska: z toho
miesta vtoćistneho) BZ Deut 19, 12.
Ucieńczać 'czynić delikatnym, wrażliwym, tenerum, mollem reddere’: Sicut in naturalibus feruor
ignis maxime corpulenciam extenuat et eam
perspicuam et lucidam reddit, sic in spiritualibus
amor feruidus dei cor extenuat schercze yczencza
1461—7 Serm 400 v.
Ucieńczyć 'uczynić bardziej cienkim, wiotkim,
osłabić, tenuiorem, flexibilem facere, infirmum
reddere: Vczenczony atenuatus ca 1455 JA
XIV 493.
(Ucierać) Ucirać 1. 'usuwać wilgoć pocierając
czymś suchym, osuszać, tergendo desiccare,
tergere\* Począla lzamy yego svyate nogy vmyvacz y vczyrayącz yloszy svoymy glovy (capillis... tergebat Luc 7, 38) Rozm 319; Ta lza
my... polyeyala moye nogy a yloszy yczyrala
(capillis suis tersit Luc 7, 44) ib. 320; To była
ta Marya, która pomazała Yesucrista masczyą
drogą y yczyrala nogy yego svoymy yloszy
(extersit pedes eius capillis suis Jo 11, 2) ib. 434.
2. 'skrobiąc usuwać brud, zeskrobywać, oczysz
czać, radendo sordes removere, detergere, purgare :
Vnde dicitur, quod testa vlg. scorlupa saniem
vlg. gnoy morborum radebat ylg. yczyral (sc.
lob), sedens in sterąuilinio (Job 2, 8) 1454 R
XLVII 353, sim. 1456 R XXXIII 183.
3. 'pocierać pieszczotliwie, łasić się, blande
atterere, adulan : Lyzącz yego syyąte rące, czalvyacz y yczyrayącz yego nogy (extergendo pedes
suos), szyą y {leg. są ji, sc. Jesukrysta) czczyly
(sc. lwowie) Rozm 138.
(Ucieradło) Uciradło 'kawałek płótna, chustka
do obcierania twarzy, pars lintei faciei detergendae apta: Vczyradlo pothu sudarium (Act 19,
12) ca 1470 MamLub 300.
(Uciernić) Ucirnić 'nałożyć splot gałązek
cierniowych, cierniem zadać ból, coronam
spineam alicui imponere, corona spinea imposita
dolorem ejficere': Vczirnion {GIWroc 94v: start)
atritus (yulneratus est propter iniąuitates nostras, attritus est propter scelera nostra Is 53, 5)
1444 R XXIII 304.
Ucierpieć, Ucirpieć, Ucirzpieć f o r m y : praes.
ind. 2. sg. ucirpisz Rozm 824; 3. sg. ucirzpi Sul
69; ~ praet. 3. sg. m. ucierpiał jest 1498 MacPraw VI 272; ucirpiał ca 1420 R XXV 229;
1. pl. m. -smy ucirpieli B Z I Reg 21, 5.
Z n a czen ia : 1. 'doznać bólu, cierpienia, przy
krości fizycznej lub psychicznej, dolore ajfectum
esse, corporis vel animi dolor premi": Takocz za
naz yczyrpal othkupyczel swatha ca 1420 R
XXV 229; Rospamyątay to trudne stanye yego
(sc. Jesukrysta) v słupa, yyącz czy bądzye slotko
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czyrpyecz, czokoly przen yczyrpysch Rozm
824; ~ ucierpieć szkodę 'ponieść stratę,
damnum, detrimentum capere : Z iymienya yego
{sc. gwałtownika) ma bicz napierwey zaplaczona
skoda onemu, kthori yą yczierpial yesth (passo)
1498 MacPraw VI 272.
2. 'zostać ukaranym, ponieść karę, puniri,
poena ajfici9: Nyszlyby oczecz sz vyny synowey...
w grzesze ganyebnem byl vidan, alybo bądącz
obyynyon nye mógłby szą oczysczycz,... tedy
podług dostoynosczy vyny obrachowany vczyrzpy (punietur, Dział 60: mayą bycz skarany)
Sul 69.
3. 'powstrzymać się od czegoś, aliąua re abstinere’: Myenyszly o nyewyastach, tegosmi ucyrpyely (continuimus nos) od trzecyego dnya,
iakosmi na drogo wiszly BZ I Reg 21, 5.
(Ucierpienie) Ucirpienie, Ucirzpienie 1. 'dozna
nie bólu, przykrości fizycznej lub psychicznej,
dolore ajfectum esse, corporis vel animi dolore
premi (sensu subst.fi: Zdrów bancz, stworziczelu
wszego stworzena, *narodzils szo w *vczirpeyna
{R XXV 225: wczyrpyenye, leg. w ucirpienie
czy w cirpienie, ib. 226: na czirpyenye) prze suego
luda zawinenye 1424 R XXV 225; Ve, temporalis
miserie yczyrpyenya na thym szwyecze XV med.
R XXV 154; ~ ucir(z)pienie mieć 'znosić przy
krości, cierpieć, molestiis, incommodis premi,
dolorem capere’: Przikazalem...post..., abichom
vcyrzpyenye myely (ut affligeremur) przed pa
nem bogem naszim a prosyly gego za prawo drogo
BZ I Esdr 8, 21; Obuł szye {sc. św. Bartłomiej),
alye wżdy, by... yczyrpyenye myal svym {leg.
z swym) stvorzyczyelem, nasul thego ystnego
kamyenya ostrego v boty y chodzyl tako aze do
szmyerczy Rozm 236.
2. 'cierpliwe znoszenie, cierpliwość, aliąuid
patienter ferendi actus, patientia’: Przesz mąky
thwey yczyrpyenye day duszam naszem poczeszenye M W 91 a; In vita Cristi fuerunt quinque
yirtutes: summa misericordia... inenarrabilis passibilitas nyewymowne wczyrpyenye XV ex. R
XXV 147.
3. 'powstrzymanie się od czegoś, wstrzemięźli
wość, aliąua re abstinendi actus, abstinentid:
Tercium est abstinencia, ucyrpyenye, perfecta,
ut non solum ieiunet os 1403 GIJag 102; Paklibi... przisyogo syo zawyozala (sc. małżonka),
aby postem albo ginich rzeczi ycirzpyenim
*znadzila (ut... per... abstinentiam affligat)
*duszą swo, na voly mozovey bodze, aby ycinila
albo nye ycinila BZ Num 30, 14.
(Ucierpnienie) Ucirpnienie 'zdrętwienie, ścier
pnięcie, tor/?cr9:Wczyrpnenetorpor 1462 R XXV
270.
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Ucieszać 'usuwać smutek, przywracać radość,
dodawać otuchy, tristitiam pellere, laetitiam
afferre, in spem bonam adduce^e : Czo oczyecz
myloszyerdzya [yen] nygdy nye przestanye
vczyeschacz nądznych (consolari... miseros),
gdysch tako vydzy smąthną (/eg. smętne) Rozm
3; Oney prószył (sc. Jozef Maryi), yczyeschayącz
v yey placzv ib. 57; ~ Qui se kathesisat, vczescha (SKJ I 112: gen ge navcza, MamLub 286:
tym, czo [szą] gy navczą, MamKal: thim, czo
schą na naukach), in omnibus bonis (Gal 6, 6)
1435 GIKazB II 54.
Ucieszenie fo r m y : n. sg. ucieszenie XIV
233, XV in. GIKazB II 110, 1437 Wisi
nr 228 s. 89, etc. etc.; ~ g. sg. ucieszenia XV
in. GIKazB II 100, ca 1431 Msza XII s. 218,
BZ Judith 8, 20, etc.; ~ d. sg. ucieszeniu XV
med. GIWroc 79 r, BZ I Par 19, 2, Rozm 52.
53; ~ ac. sg. ucieszenie Kśw dv 9. 10. 12—3,
Gn 2 a, etc. etc.; ~ v. sg. ucieszenie Naw 37.
48, XV p. post. SIO cc XXXIV 162; - i. sg.
ucieszenim XV p. pr. RRp XXIV 375, ca 1470
MamLub 119, Rozm 39; ~ n. pl. ucieszenia
XV in. GIKazB II 88.
Z n a c z e n ia : 1. rmiłe przeżycia, uczucie zado
wolenia, szczęścia, radość, też przyczyny wywo
łujące te uczucia, res iucundae, animus contentus,
felix, gaudium, laetitia, oblectatio, e/Zam causae,
#wae
animi motum ejficiunt9: Pouada nam
duoie u tih sloueh suoti Symeon:... suoie presmerne ucessene z uidena sina bożego
dv 10, «/w. ib. 9. 12—3; Glorificacio (sc. beatae
Mariae), vczeszene blogoslavenym: Ibi coronaberis XV in. GIKazB II 110, sim. XV med. SKJ
V 272, ca 1470 MamLub 144, XV p. post.
ErzGlos 175; Ve, vobis divitibus, qui habetis
consolacionem, wczessene, huius seculi (Luc
6, 24) XV med. GIWroc 89 v; Oblekła syo w rucho vcyeszenya swego (vestimentis iucunditatis
suae) BZ Judith 10, 3, sim. 1456 ZabUPozn 95;
Admirabilis et gloriosa consolacio ny<e)wy
mowne vczeszenye 1466 R XXII 23; Wczeszenym jubilo (donec impleatur risu os tuum et
labia tua iubilo Job 8, 21) ca 1470 MamLub
119; Vczessenyą exultacionis (timor domini...
laetitia et corona exsultationis Ecclus 1, 11) ib.
158; Na vczeszenye in oblectacionem (convertetur tibi in oblectationem Ecclus 6, 29) ib. 160;
Qwythnącza panno Maria..., yczyeszy nasz
wszysthky szmathne, day nam yczyeszenye
duszne! ca 1500 PieśniWład 174, sim. De
nativ w. 82; Th we oblycze szmyercz odpądza,
duszy yczyeszenye dava ca 1500 PieśniWład 178;
Przyslan (pro przyslam) k tobye, abych szye
yeselyla tvemv yczyeschenyy Rozm 52; Poro-

dzysch y (leg. ji, sc. syna) temv svyatv kv *vyelykymv veselyv y yczyeschenyy ib. 53; Vschytko
mye yczyeschenye opysczylo, nyebyeszky oczyecz mylczy, syn ydzyena szmyercz ib. 526; ~
Maya panny yczyeszenye, kv szvey cznosczy
obronyenye z Maryey zyyothą 1453 R XXV 212,
sim. XV p. post. R XIX 57; Swyantha Maria,
slothkye yczyeschenye, szłyvthvy szye nade mna!
Naw 37; Gospodze moya myła..., yazesz wszythko moye yczyeszenye Naw 47, sim. ca 1500
PieśniWład 177; Mathka od szyroth, odyaczye
ybogych, yczyeschenye wzdychayanczych,...
slvthvy szye nade mna! Naw 48; Poydzysz,
mylę yczyeszenye, wsznyoszą czye w wyeczne
sbawyenye XV p. post. SIO cc XXXIV 162;
*Swfoy na oblycze przyloszyl myły Iesus y wythyforzyl oblycze szwoye naszwyąthsze, thocz
iesth yczyeszenye duszne ca 1500 Pieśni Wlad 178;
Cwathek cysti, smuthnego syercza yczesyenye ca
1500 R XIX 74; A czemu nam smutek, gdi ta
panna wyesele a przerasseni (pro przi nassem)
sconanu yyecznye yczesyene ib.; ~ (miejsce)
ucieszenia 'niebo, caelum : Ipsis, domine, et
omnibus fidelibus in Xpo ąuiescentibus, thym
y *swszythkym wyernym w Kryszczye othpoczywayoczym, locum refrigerii, ochlodzyenya, wczeszyenya, lucis ac pacis, y pokoyy, vt indulgeas,
deprecamur ca 1431 Msza XII s. 218; ~ wieczne
ucieszenie 'zbawienie, wieczna szczęśliwość po
śmierci, beatitudo aeterna, qua post mortem pii
gaudenP: Day nam wyeczne yczyeszenye! XV
p. post. R XIX 98.
2. 'pocieszenie, przywrócenie radości, usunięcie
smutku, consolatio, metus propulsatw : Isze tocz
ga vam dzysza yelike yeszele sgauam, chosczy
ono fszythkemu svathu, ludu bodze na uczeszene
Gn 2 a, sim. Gn gl. 106 a; *Przistopmy s waroo
przed tron fały s<więtej, prosimy, aby nam) od
nego było yczeszene i yszmerzene XIV ex.
Pocz 233; *Vczyesseny solacii (deus autem
patientiae et solacii det vobis idipsum sapere
Rom 15,5) ca 1400 P F IV 753; Quia apostolis...
dati erant multi pisces..., per quos notantur
consolaciones, id est yczeszena XV in. GIKazB
II 88; Tercio interpretatur (sc. Capharnaum)
villa consolacionis yczeszena ib. 100; Vczyessenye solamen 1437 Wisi nr 228 s. 89; Sic sunt
quidam ad penitendum pigri et ad bene agendum tardi, quia sub qualibet vmbra, transitorio refrigerio, och<ł>odzenym, yczyeszenym,
uel temporali, aut delectacione mundana...
yolunt quiescere XV p. pr. RRp XXIV 375;
Consolaciones, wczessene, tue letificayerunt
animam meam (Psal 93, 19) XV med. GIWroc
28 v; Hoc fecit... propter misticam conso-
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lacionem wczesz<enie> ib. 39 v; Verba ista
leguntur... ad consolacionem, ku yczeszenu,
fidelium ib. 79 r; Vczessyenye blandimentum ca
1450 PF IV 572; Ostrzezenye, poczwyrdzene,
vczesyenye ib. 576; Gedno mylvy yey yydzenye,
naydzesz v nyey yczyeszenye 1453 R XXV
213, sim. XV p. post. R XIX 58; Posiał Dauid
<posły> ku gego vcyeszenyv (ad consolandum
eum) dlya smyercy gego oczcza BZ I Par 19, 2;
Bog nyebyeski day tobye radoscz a ycyeszenye
za to tezknoscz (gaudium pro taedio), *iozesz
to drzewyey cyrpyala BZ Tob 7, 20, sim. Rozm
6; Przeto czekaymi w pokorze ycyeszenya
naszego (consolationem eius) BZ Judith 8, 20;
Dans eis (sc. agnus beatis) lac in potum erudicionis, carnem in pastum consolacionis czalo
w pokarm yczeschenya 1461—7 Serm 314 v;
Cum yenerit paraclitus yczyeszenye ducha swąthego (Jo 15, 26) 1475 R XXV 128; Przes thwe,
panno, narodzenye, day thwem slugam yczye
szenye! ca 1500 PieśniWład 174; Maria za tern
yczyeschenym (Maria consolata) polyeczala
szye bogv wschechmogączemy Rozm 39; Począla
(sc. Maryja) sama v schobye myslycz z yyelykym
płaczem, alye z drugyey strony nadzyeyala szye
nyektorego yczyeschenya ib. 590; Troyąka
*rzeczy za nass odzyerzal, czysch vyny odpusczenya (pro odpusczenye), mylosczy yczyeschenye a slavy dosczygnyenye ib. 606.
3. *pomoc, wsparcie, obrona, auxilium, adiumentum, defensw: In refugium ylg. na yczeszenye XV p.post. R XXV 161.
Uciesznica 'ta która sprawia radość, pociesza,
dodaje otuchy, quae gaudio ajficit, consolatur,
in spem bonam adducif: Zawolaymi s płaczem
dzyszya ku wyelebney yczyesznyczi! XV p. post.
SlOcc XXXIV 163.
Uciesznik fo rm y : n. sg. uciesznik XV p.
post. R XXV 275, Rozm 273. 565. 570. 571; d. sg. uciesznikowiMJL 125 a; ~ ac. sg. uciesznika Rozm 172. 563; ~ v. sg. ucieszniku Rozm 6.
Z n a czen ie: 'ten który sprawia radość, pocie
sza, dodaje otuchy, qui gaudio ajficit, consolatur,
in spem bonam adducif: Myloszyerny gospodnye, zlyvtownykv nądznych, vczyesznykv my
loszyerny (miserorum pius consolator)! Rozm 6;
Myły yczyeschnyk nasz Iesucrist rzeki k nym
ib. 273; ~ o duchu świętym: Chwała oczczu...,
chwała Jezucristowy, chwała yczesznykowy,
ien iest w troyci iedini przed wiekem M W 125 a;
Spiritus sanctus est advocatus noster, est conso
lator, yczeschnyk, noster, quia ipse consolatur,
czeschy, suos fideles XV p. post. R XXV 275;
Przez yyyeszyelyenya moyego nye ostayyą czyą,
alye posła yczyeschnyka czychego (paraclitum

mitissimum), to yest ducha syyątego..., yen
czyebye bądzye yeselycz myasto mnye Rozm
172, sim. ib. 563; Vczyeschnyk duch syyąthy
(paraclitus... spiritus sanctus Jo 14, 26), ktorego
poslye oczyecz v ymyą moye, ten vass navczy
yschytkych rzeczy ib. 565, sim. ib. 570. 571.
Ucieszny fo rm y : n. sg. m. ucieszny Rozm 23;
f. ucieszna XV p. post. GIDom 56, Rozm 20;
neutr. ucieszno XV med. R XXV 159; ucieszne
ca 1500 R XLVII 373; ~ ac. sg. m. ucieszny
1467 Zab 447, Rozm 563; ~ v. sg. m. ucieszny
XV cx. PF III 179; ~ /. sg. f. (w) uciesznej XV
med. SKJ V 257; neutr. uciesznem Kśw cv 25; ~
n. pl. neutr. ucieszna Rozm 21; ~ ac. pl. f.
ucieszne Rozm 40. 566; neutr. ucieszne Rozm
566; ~ i. pl. uciesznymi 1466 R XXII 26.
Z n a czen ie: 'sprawiający radość, przyjemność,
przyjemny, miły, qui gaudio, voluptate ajficit,
iucundus, gratus, dulcis5: Pismo togo croleuicha...
naziua crolem luda zidowskego... w yego ucesnem uelikih chud cyneny Kśw cv 25; Delectabile, yczeszno, est XV med. R XXV 159; Cum
esset, inąuit, virgo (sc. Maria) grauida, salubri
leuitate plaudebat w yczeszney lekkoszczy sze
wesselyla XV med. S K J Y 257; Sic me nec<t)areys, gl. dulcibus yczesznymy, yerbis fouet 1466
R XXII 26; Jesu Christe..., racz my dacz przebytek w nyebye yczyeschny 1467 Zab 447;
Oracio in gaudiis est iocunda, yczeszną, in luctu
placida, in tristiciis grata XV p. post. GIDom
56; Salve tantundem charissime yczieszny! XV
ex. jPFIII 179; Predicacio eius valde erat vczeszne et laszkaye ca 1500 R XLVII 373; Svego
{leg. z swego) yrodzenya wschytka była (sc.
Maryja) yczyesna Rozm 20; Vsta yey roskoschna
była a barzo yczyesna (os eius delectabile fuit
et amoenum) ib. 21; Yey gloz byl znamyenyty,
slotky, slvzny, roskoschny a barzo yczyeschny
(vox... fuit... dulcis et amoena) ib. 23; Yze anyely cząstocrocz nayyedzaly dzyeyyczą Marya,
moyyącz s nyą barzo yczyeschne {ib.: *vczyeschnye) rzeczy ib. 40; Kako myły Iesus... obyeczoval svym zyolyenykom yczyeschny dar zeszlacz, ducha syyąthego ib. 563, sim. ib.; Rozmayte nayky a barzo yczyeschne słowa movyl
(sc. Jesus) ib. 566; Tako ym rozmayte a barzo
yczyesne navky począł movycz ib.
Ucieszony cniezwykły, nadzwyczajny, podziwu
godny, singułaris, eximius, admiratione dignuś*:
Hec est dies (sc. annuntiationis), quam fecit
dominus... Licet dominus omnes dies et annos
fecerat, tamen ista dies specialiter deo atribuitur,
przidan, propter quedam opera, que operatus
est in hac die, et sunt IHI-or. Primum est mul
tum gaudiosum. Secundum multum flebile et
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dampnosum. Tercium ualde mirabile, vczeszoni,
et inauditum.... Tercium fuit mirabile et inauditum, quia hodie virgo concepit sine semine
XV in. GIKazB II 110.
Ucieszować 'usuwać smutek, przywracać ra
dość, dodawać otuchy, tristitiam pellere, laetitiam
ajferre, in spem bonam adducere: Quia ipse
bonus (pro bonos) et non malos consolatur
wczessuye XV med. GIWroc 40r.
Ucieszyciel 'ten który sprawia radość, pocie
sza, dodaje otuchy, qui gaudio afficit, consolatur,
in spem bonam adducif: Otkod szvkacz bodo
tobye ycyeszicyelya (consolatorem) ? BZ Nah
3, 7; Yze Xpus iest yczyeszyczel na patriarchy,
proroky y apostolsky zbór Pul 88 arg. \ ~ o du
chu świętym: Paraclitus, yczesicel,... spiritus
sanctus (Jo 14, 26) XV in. R XXIV 73; Si enim
non abiero, paraclitus, ycessycel, non yeniet ad
vos (Jo 16, 7) XV med. GIWroc 35 v. sim. ib.
40 r. 42 r, ca 1450 PF IV 574, ca 1500 GIKazB
I 25; Aby then tho myły szwyathy duch, moy
yczyeschyczyel,... raczyłby szercze moye zapalycz Naw 138; Venisti desiderabilis yczeszyczelyv XV p. post. R XXV 199; Bąndz sz namy,
panye boszye, prószymy yczyeszyczyela *thwyego ib. 236; O nalepszy uczesziczelu (consolator
optime)! XV ex. AKLit III 106.
Ucieszyć fo rm y : praes. ind. 1. sg. ucieszę
1461—7 Serm 36 r ; 2. sg. ucieszysz FI i Pul
118, 82, M W 33 b ; 3. sg. ucieszy B Z Gen 5, 29;
3. pl. ucieszą ca 1470 MamLub 224; ~ imper.
2. sg. ucieszy Naw 68, XV p. post. R XXV 236,
ca 1500 PieśniWład 174, etc.; uciesz 1453 R
XXV 212, XV p. post. R XIX 57; 2. pl. ucieszy
cie ca 1470 MamLub 199; 3. pl. ucieszycie ca
1470MtfraLwM79;~/w/’.ucieszyćXVmed. GIWroc
56 v, XV med. R XXII 240, BZ Tob 10, 7, ca
1500 PieśniWład 178. 179; ~ praet. 1. sg. m.
-(e)śm ucieszył Spow 2; -(e)m ucieszył Spow 6 ;
/ . (-e)m ucieszyła Spow 4; ja ucieszyła De morte
w. 238; 2. sg. m. ucieszył jeś FI i Pul 85, 16. Is
1, Pul 70, 23; jeś ucieszył FI 29, 1; -(e)ś ucieszył
B Z Ruth 2, 13, Pul 29, 1; 3. sg. m. ucieszył
jest BZ Gen 50. 21; ucieszył De nativ w. 60,
ca 1500 PieśniWład 175, Rozm 8. 14;/. ucieszyła
jest M W 25 b; ucieszyła Rozm 79; 3. du. m.
jesta ucieszyła FI i Pul 22, 5; 1. pl. m. -smy
ucieszyli Spow 1; 3. p l.f. ucieszyły Pul 93, 19; ~
condit. 1. sg. m. bych ucieszył Rozm 38; /. bych
ucieszyła XV p. post. R XIX 48; 2. sg. m. -by
ucieszył Naw 106, Rozm 4; 3. sg. m. -by ucieszył
B Z I Par 19, 3; /. ucieszyłaby 1444 R XXIII
307; -by ucieszyła 1453 R XXV 210; neutr. (-)by
ucieszyło FI i Pul 118, 76, M W 29 b ; 3. pl. m.
ucieszyliby XV p. pr. R XVI 340; -by ucieszyli

BZ I Par 19 2; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
ucieszon XV med. GIWroc 48 v, ca 1470 Mam
Lub 114; ucieszony XV med. Zab 517; /. ucie
szona XV p. post. SlOcc XXXIV 162; ac. sg. f.
ucieszoną Rozm 8; n. pl. m. ucieszeni FI i Pul
125, 1; cf. też Ucieszony; ~ inf. pass. sg. m.
być ucieszon XV med. R XXII 238; ~ praes.
pass. 1. sg. m. ucieszon jeśm FI i Pul 118, 52; ~
part. praes. pass. adv. sg. m. sąc ucieszon XV
med. R XXII 238; ~ fut. pass. 3. sg. m. będzie
ucieszon XV med. R XXII 238, ca 1470 MamLub
159; 3. pl. m. będą ucieszeni XV med. R XXII
236. 237. 238. 245; ucieszeni będą XV med. R
XXII 238.
Z n a czen ia : 1. 'sprawić radość, przyjemność,
dać radość, laetitiam, voluptatem ajferre’ : Ani
ies vczeszil (nec delectasti) neprzyaczol(P«/: anysz
yczyeszil nyeprzyaczyelye) mogich nade mno
FI 29, 1; Vczyeszylyby leuarent XV p. pr. R
XVI 340; Nunc autem hic consolatur, wceschon,
tu vero cruciaris (Luc 16, 25) XV med. GIWroc
48v; Vczeszony iocundus XV med. Zab 517; la
szya nath nyemy pomsczyla a swa kosza vczeszyla De morte w. 238; Vczeszon alacer (egressus
est... Aman laetus et alacer Esth 5, 9) ca 1470
MamLub 114; Bądze ycesson iocundabitur (qui
honorat patrem suum, iucundabitur in filiis Ecclus 3, 6) ib. 159; Wczyessycze syą (war. kal.:
yyeschielą schią) letantur (laetetur anima yestra
Ecclus 51, 37) ib. 179; Vczyessyczą (leg. ucie
szycie) syą (war. kal.: yyeschielcze schią) consolamini (yenite et consiliamini simul Is 45, 21) ib.
199; Vczyechy twoye yczyeszyly (laetificayerunt,
FI: yweselili so) duszę moyę Pul 93, 19; Proscha
czyebye..., aby... moy a duscha yczyeschyl wnąthrznym yeszelym Naw 106, sim. Rozm 4; Panna
wyelmy yczeszona, wszey radosczy napelnyona
XV p. post. SlOcc XXXIV 162; Mary a vzryawschy yey vyarą yczyeschyla ya Rozm 79.
2. 'usunąć smutek, smutek zamienić w radość,
pocieszyć, tristitiam finire, consolari : Prot twoy
y dopecz (pro dobecz) twoy, ta iesta me yczeszila
(ipsa me consolata sunt) FI 22, 5, sim. Pul;
Bo ty, gospodne, podpomogl ies me y yczeszyl
ies me (consolatus es me) FI 85, 16, sim. Pul, sim.
FI i Pul Is 1, Pul 70, 23; Pomnal gesm sody
twoge od weka, pane, y wczeszon gesm (conso
latus sum, M W 26a: poczeszilem sie) FI 118, 52,
sim. Pul; Bodz myloserdze twoge, by (M W 29 b:
abi) yczeszylo mo (ut consoletur me) FI 118, 76,
sim.Pul, sim .M W 29b; Gdy yczeszysz mo (quando
consolaberisme)?H 118, %2,sim. Pul, AfB/ 33b;
Vczyneny gesmy yako yczeszeny (consolati) FI
125, 1, sim. Pul; Szpowadami szo bogw...,
yszeszmi... szmothnego ne wczeszili (Spow 2:
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izesm... ne wczessil, 6: yszem... nye wczyeszyl, 4:
y<s)chem... nye wczeschyla) Spow 1; Wcessicz
placare XV med. GIWroc 56 v; Blogoslawyeny,
gisch zaloscz mayą albo lkayą, bo ony bądą
yczyescheny (consolabuntur Mat 5, 5) XV med.
R XXII 236, sim. ib. 237. 238. 245; Acczbi gich
(sc. grzechów) yusze sznacz, sącz vczyeschon
darem ducha swyątego, zapomnyal ib. 238;
Ten a taky zaluyączi bądze vczyesson, eze mu
grzechi gego bądą otpusczoni ib.; Kto takye gest
w żeli nądze tego swyata..., tenczi podluc rzeczi
Cristowey ma bicz vczeschon ib.; Czy, gisch
luczkych zaluyą, yczyescheni bądą gich polebschenym nyecakym ib.; Ale duschne (sc. uczynki)
są gyne, takye syedm: radzicz glupyemu,...
yczyessicz smątnego ib. 240; Bogem oczczem
przeżegnaną (sc. Maryja), by yego szyny mathka
była, czo by szmythne yczyeszyla Adamoyo
plemya 1453 R XXV 210; Krasznasz panna yesz
w szlycznosczy,... yczyesz czloyyeka szmanthnego ib. 212, sim. XV p. post. R XIX 57; Ten nas
yczyeszy od yczynkow (consolabitur nos ab
operibus) y od robot roku naszu BZ Gen 5, 29;
Uczyeszyl gest ge (sc. Jozef braci, consolatus
est eos) ib. 50, 21; Nalyazlam myloscz przed
twima oczima, panye moy, genszesz myo vcyeszil (consolatus es me) BZ Ruth 2, 13; Gdisz
prziszly..., abi Amona ycyeszily (ut consolarentur) BZ I Par 19, 2; Ti mnymasz, bi Dauid prze
swo czescz posiał, abi cyo ycyeszil (qui consolentur te) nad szmyercyo oczcza twego ib. 19, 3;
Temu syo ona ycyeszicz nykake nye mogła
(nullo modo consolari poterat) BZ Tob 10, 7;
Si forte audietis, vnde consolamini w[s]czeszony
były 1456 ZabUPozn 90; Vczyessą *sya (war.
kał.: yczeschią) solabuntur (consolabuntur vos
Ezech 14, 23) ca 1470 MamLub 224; Tha (sc.
nadzieja) mie yczieszila iest (haec me consolata
est Psal 118, 50) w poniżeniu moiem M W 25b;
Vczyeschy mye tedy maczyerzynym szlyythowanym! Naw 68, sim. XV p. post. R XXV 236,
ca 1500 Pieśni Wład 174. 178, Rozm 6. 524. 697.
746; Przemów k mathcze, bych szya uczyeszyla
XV p. post. R XIX 48; Angyol szwyathly gye
(sc. pastyrze) przestraszył a przestraszone vczyeszyl De nativ w. 60, sim. ca 1500 Pieśni Wład
175, Rozm 8. 14; Racz yczyeszycz moyą duszą...,
vkasz my oblycze thwoye! ca 1500 Pieśni Wład
178, sim. ib. 179; Przyschedlem k tobye nadzyevaya szyą, abych czyą tesch nalazl yczyeschoną
(te consolatam) Rozm 8; Bog... posiał myą z nyeba k thobye, bych czye yczyeschyl (ad consolandum te) ib. 38; ~ 'wzmocnić, pokrzepić, reficere,
r e fr ig e r e Vczieschilaby refrigeret (castos fides
refrigerans somni yaporem temperet) 1444 R

XXIII 307; Ego reficiam yczesza (Mat 11, 28)
1461—7 Serm 36 r.
Cf. Ucieszony
Ucięcie 1. 'oddzielenie cięciem części od cało
ści, odcięcie, a re ąuadam tota partem abscidendi,
dmdendi actus : Jaco tego pachołka, czoszm gy
yąl o wczącze Maczeyewi raky, ot *thegom
szacunku ne wząl 1420 Pozn nr 1067, sim. 1456
ZapWarsz nr 1046; Ysze ten tho Pyotr za tho
palczow yczącze (pro eadem mutilatione)...
dosziczyczinyenya ządal, my... thego tho Pyotra... skazaliśmy prziszącz, yako przerzeczone
cztirzech palczow wczącze (mutilationem) myal
oth lana Sul 40; Vstawyamy, ysz gdi slachczicz...
slachczicza zabige, abi za głową szesczdzesząth,
za yczącze (pro mutilatione, Dział 31: od skaszenya abo yczącza) ktoregole... czlonky trzidzesczi... grziwyen zaplaczicz powynyen byl Sul 41;
O vczączv palczow (de digitorum mutilatione)
Dział 28.
2. 'stanowcze przerwanie, położenie kresu,
finem ałicui rei imponendi actus': Obykli szą
łakomy sandzee..., ysze gdysz... slyaachthą
cząndzayą, nathemmyescze lup dzelyą... Na
wcząncye thego obiczayy (ad succidendam...
hanc consuetudinem, Dział 9: chczącz ten obyczay zatraczycz) slosczyyego... ystawyami Sul22.
Uciężać cf. Uciążać
Uciężny 'surowy, uciążliwy, dokuczliwy, severus, molestus, gravis, acerbus : Arciorem vitam
yczoszneysze ca 1450 R XXV 223.
Uciężyć cf. Uciążyć
Ucinać 'oddzielać cięciem od całości, odcinać,
a re ąuadam tota partem secando dmdere, abscidere5: Demittere yczynacz, przestayacz ca 1455
JA XIV 492; Rusticus obliąua succidens, vczinayącz, cornua falce, credidit insanum perdomuisse pecus XV p. post. PF III 287; Vczynacz
amputare XV ex. PF V 19; Demittere vczyn[y]acz vel pothczynacz ib.; ~ przenośnie 'odłą
czać, wyłączać część z większej całości, a re ąua
dam tota partem seiungereVczynayącz sectantes
(librum... Tobiae... Hebraei de Catalogo
diyinarum scripturarum secantes Tob prol.)
ca 1470 MamLub 107.
Uciosać 'obrobić, ociosać, dolare, circumcidere :
a. drzewo 'obrobić siekierą, wyrównać, securi
dolare, aeąuare9: Iozeph, ysch byl czyesla, dal
słudze svoyemv dvye drzeyye, aby ye yczyosal
rovno (secanda duo ligna... dedit et aeąuanda)
podług myary Rozm 127; ~ b. kamień 'wygła
dzić, polire, limare5: Politorum yczoszanego aut
ygladzonego (aedificayit atrium interius tribus
ordinibus lapidum politorum III Reg 6, 36) ca
1470 MamLub 80.
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Uciosić 'wygładzić, wypolerować, tu przenośnie:
uczynić doskonałym, polire, łimare, hoc loco
translate: perfectum, absolutum reddere9: Si ergo
wohimus locari in illo celesti templo lapides
nostros, id est animas, debemus polire vczyossycz Gn gl. 154 b.
Ucir- cf. UcierUcirz- cf. UcierUcisk f o r m y : n. sg. ucisk 1461—7 Serm 92
r ; ~ g. sg. ucisku ca 1500 SIO cc XII 165; ~
ac. sg. ucisk 1484 Reg 716; ~ /. sg. (w) ucisku
Ort Mac 141.
Z n a czen ie: 'stosowanie przymusu, narzucanie
przykrych obowiązków, ciężarów itp., uciemięże
nie, utrapienie, cierpienie, udręka, actus cogendi,
molesta ojficia imponendi, opprimendi, molestia,
dolor, aerumna9: Tho szlubowanye, czo ge czynyl
ten człek w yączthwye, <w> thakym vczyszkv
(in... coactu, OrtOssol 103, 4: w... naczysky),
podług prawa nye ma stacz OrtMac 141; Mulier
egressa de finibus Tyri, que interpretatur angustia vczysk 1461—7 Serm 92 r; Z gich (sc.
biskupów) doradzenym... dzielacz k themv
mayą na thaky yczysk y tez krzywdą (in talibus
iniuriis) po pr<awo> 1484 Reg 716; Z niedostathku, z uczysku, s smuthku bedzie wybawion
ca 1500 SIO cc X II 165.
Uciskać 1. 'zmuszać, przymuszać, cogere :
Vrgente necessitate ycziskaiocz ca 1428 P F I 483.
2. 'powściągać, poskramiać, coercere, domare9:
Lumbos precingimus, cum carnis luxuriam per
continenciam, wtrzymane, cohartamus vczyskamy XV med. GIWroc 60 r.
3. 'dręczyć, nękać, gnębić, vexare, perseąui,
opprimere9: Qui yeraces Christianos sine misericordia persequuntur et opprimunt ytlumyaya, opczązayą, yczyskaya XV ex. MPKJ II 326.
Uciskanie 1. 'cierpienie, męka, dolor, cruciatus9: Secundo fuit (sc. dolor Christi) magnus,
quia tanta angaria, ycziskane, inuassit eum, quod
sudor eius factus est tanquam gutte sanguinis
XV p. pr. R XXII 334.
2. 'bezprawne wejście w posiadanie, in possessionem alicuius rei contra legem venire (sensu
subst.y: Impeticio dicitur intromissio yiolenta
vlg. ucziskanye vel wsdanye sandem 1444 AKPr
II s. XIII.
Uciskować 'gnębić, krzywdzić, opprimere, iniuria afficere9: Nunc yenerunt peccata tua, que
antę operaberis, iudicans iniusta iudicia, innocentes opprimens, nyewinne yczyszkuyą, et
dimittens noxios (Dan 13, 53) XV p. pr. SKJ I
312.
Ucisnąć fo rm y : praes. ind. 3. sg. uciśnie
OrtCel 9, 1466 R XXII 15; 3. pl. ucisną XV

in. R XXIV 74, ca 1420 ib. 85, XV med. GIWroc
68 v; - inf. ucisnąć ca 1455 JA XIV 492, 1466
RRp XXII 25; ~ praet. 2. sg. m. -ś ucisnął
Pul 30, 10; 3. pl. m. ucisnęły 1493 GlAug
122; ~ part. praet. pass. n. sg. m. uciśnion XV
med. RRp XXIV 372; uciśniony XV med. GI
Wroc 96 r; g. sg. f uciśnionej Dział 62; ~
praes. pass. 3. pl. m. uciśnieni są BZ Ex 14, 3; ~
praet. pass. 3. sg. m. uciśnion był Pul 142,4; ~
condit. pass. 3. sg. f. -by uciśniona Sul 11. 35.
Z n a czen ia : 1. 'wywrzeć nacisk ze wszystkich
stron, ciasno otoczyć, opasać, ab omni parte
premere, circumdare, cingere9: Circumdabunt
te inimici tui vallo et coangustabunt te vndique
ycisną ca sze wsech stron (Luc 19, 43) XV in.
R XXIV 74, sim. ca 1420 ib. 85, XV med.
GIWroc 68 v; Vczysznyeny soo (coartati sunt)
w szemy, zatworzyla gest ge puszczya BZ Ex
14, 3; Vicus premit, gl. via angustat ylyczka
yczysznye, sczyszka, artus asellum 1466 R
XXII 15; Anysz mye yczysnol (nec conclusisti
me, FI: ani ies sczisnol me) w ręku nyeprzyaczelya Pul 30, 10.
2. 'dokonać aktu przemocy, gwałtu, krzywdy,
vim, iniuriam alicui inferre9: Prosząncz gego (sc.
zaklinacza), abi thake swyatki kv pomozenyw
prawdze, yszbi nye yczisznona (ne veritas opprimatur), rosgrzeszyl Sul 11, sim. ib. 35; Obprimere yczysnącz, gwalthovacz, gwalth czynycz
ca 1455 JA XIV 492; ~ 'zgwałcić, vim mulieri
inferre9: Opprimit yczysnye abo sesromoczy
OrtCel 9; Tedy nye tylko rodzina takyey vczysnyoney (oppressae, Sul 61: osylon[y]ey), ale
y wszystka wiesz... mogą wstacz Dział 62.
3. 'udręczyć, znękać, vexare, urgere, premere,
cruciare aliąuem : Ipse (sc. deus) autem wlneratus est propter iniquitates nostras, attritus,
yczysnyon, est propter scelera nostra XV med.
RRp XXIV 372; Mortua cur satagis membra,
gl. sc. Ihu Cristi, grauare, gl. cruciare, tormentare yczysznącz, magis? 1466 RRp XXII 25;
Oppresserant, obczyashili, yczisnali, me peccata
quasi grave pondus et tu alleyiasti me 1493
GlAug 122.
4. 'napełnić niepokojem, sollicitudinem alicui
afferre, anxium reddere9: Sequebatur patrem
puelle, qui procedebat anxius, wczyssnony, pro
salute filie XV med. GIWroc 96 r; Vczysznyon
(FI: teszny) byl we mnye duch moy (anxiatus
est super me spiritus meus) Pul 142,4.
Uciszać 'czynić cichym, spokojnym, uśmierzać,
tranąuillum reddere, sedare, mitigare : Ty panasz moczy morza, ruszanye zaprawdo leleiana
iego ti vcyszasz (mitigas) FI 88, 10, sim. Pul.
Uciszenie 'cisza, spokój, silentium, tranąuilli-
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tas: Facta est tranąuilitas, yczyszenye, magna
(Mat 8, 26) XV med. R XXIV 366.
Uciszyć 'uczynić cichym, pokornym, demissum,
modestum reddere : Sercza scruszonego y vczyszonego (cor contritum et humiliatum, Pul:
vszmyerzonego, R XXIV 352: szerczem szcrusszonym a pokornym), bosze, ne wzgardzisz FI
50, 18.
Uciśnienie f o r m y : n. sg. uciśnienie ca 1420
R XXIV 82, ca 1428 PF I 493, 1440 R XXV
242, eta.; ~ g. sg. uciśnienia Sul 26; ~ ac. sg.
uciśnienie Sul 75. 98, XV med. GIWroc 103 r,
etc.; ~ /. sg. (przy) uciśnieniu Sul 34, XV med.
PF V 60, XV med. SKJ I 68. 72; - n. pl. uciś
nienia Sul 26, BZ I Par 21, 13; ~ d. pl. uciśnieniam Sul 26; ~ ac. pl. uciśnienia XV p. post. R
XXV 175.
Z n a czen ia : 1. 'stosowanie przymusu, narzu
canie przykrych obowiązków, ciężarów itp., ciemiężenie, /eż cierpienie, udręka, actus aliąuem
cogendi, opprimendi, vexandi, alicui molesta officia
imponendi9: Yzze z obiczayv pozywanya nyeyana
vczazzenya y vczyznyenya (gravamina et oppressiones) przes nasze sandzee... przychodzycz
obikly, thegodlya tym tho vczązzanyaam a vczyznenyaam (gravaminibus et oppressionibus)
przeczyvicz szą *chcyąncz, ystawyami *SW 26;
Kaszdego sz nych (sc. kmieci) pozwacz (m a),
przestanym kaszdego wiszszey popysanego wczysznyenya (cessante... oppressione) /Z?.; Przy
them tho vczysznyenyv thakoszmy myszili
ystawycz Sul 34; Yakokole o latha gim było
obeszrzano..., aby w then tho czasz nye powinny
biły *othpowyedzacz, a wszakosz ginszimy rosmagithimy *oczązenymy cząstokrocz yczysnyenye czirzpyą (aliis... grayiminibus... opprimuntur) Sul 75; Przes czanste naschich ybogich poddanich czandzanye... ybodzi naschi poddany
schkodi yyelykye i yczysnyenye rosmagite czyrzpyely (quod... oppressiones... patiebantur) Sul
98; Neque alie angustie, gl. angustia wczysnene,
potuerint non separare a caritate Christi (quis
ergo nos separabit a caritate Christi? tribulatio?
an angustia? an fames? Rom 8, 35) XV med.
GIWroc 60 v; Qui (sc. populus Israeliticus)
afflictus erat a duce Holoferne, qui vna voce
clamauerunt in eorum affliccione, w uczisnenu,
ad mulierem sanctam Iudith XV med. PF V
60; Pro huiusmodi autem gloriabor, pro mea
autem nichil, nisi in infirmitatibus meis, gl.
id est de tribulacionibus, quas pacior w klopoczech, w vczysznyenv (II Cor 12, 5) XV med.
SKJ I 68; Sed in omnibus nosmetipsos exhibeamus sicut dei ministros... in tribulacionibus, in
necessitatibus, in angustiis w klopoczech, w po-

trzebnosczach, w vczysznyenyv (II Cor 6, 4) ib
72; Vczysnyenye oppressio ca 1450 PF IV 571;
Ze wszech stron so my yczisznyenya (me angustiae premunt) BZ I Par 21, 13; Tyrus interpretatur angustia yczisznene abo vdr0cze<nie>,
ynadzene 1461—7 Serm 90 r; Si considerayeris
resolucionem tuam in putredine..., non peccabis
peccato elacionis, si nuditatem, nagoscz, cum
nihil nisi vile sudarium portabis, non peccabis
peccato cupiditatis, si anxietatem, yczisznene,
qua rumpentur omnes compages corporis tui...,
non peccabis peccato carnalis uoluptatis ib.
320 v; Datus est mihi stimulus, wczysznyenye,
sathane XV p. post. GIKórn II 191; Dantes
sua bona egenis, sustinentes angustias, yczysnyenya, et persecuciones huius seculi XV p. post. R
XXV 175; Uczisnye<n>ye angustatio XV ex.
SKJ III 67; Cum me sic sencio in angustiis,
yczysnyenye, positum, neque delector comedere
nec bibere ca 1500 GIKazB I 88; ~ 'stłumienie,
zduszenie, actus opprimendi9: Nawiklismi, esze
szkazanye klanthwi swyathkom... sloscziwye...
obiklo bicz obrzeczano, sz gegosz obrzeczenya
mnoszy szą prawdi yczisnyenye (oppressio veritatis, Dział 23: odrzyczenym czynya sylne yczys
nyenye prawdze) Sul 34; — 'znieważanie, urąga
nie, actus contumelia afficiendi, deridendV: Azesmi nye biły cyebye posłuszny..., przeto podda
ny smi w *roschwatany... a w ganyebne yczisznyenye (in improperium) wszitkim narodom
BZ Tob 3, 4.
2. 'obawa, niepokój, metus, pavor9: Erunt
signa in sole... et in terris pressura magna gencium
yczisznene (GIJag 92: sczis[cz]nene, Rozm 482:
ydrączenye) luczszke, pre confusione sonitus
maris et fluctuum (Luc 21, 25) ca 1420 R
XXIV 82, sim. ca 1428 PF I 493, 1440 R XXV
242, 1448 R XXIV 354.
3. 'surowość, bezwzględność, severitas, rigor:
Adventum eterni iudicis tanto securiores videbitis, quanto nunc districcionem, wczyssnene,
illius timendo preyenietis XV med. GIWroc 103 r.
Uclicz 'wybawca, pocieszyciel, redemptor,
consolator: Cognomen Cristi predulce paraclitus, gl. id est consolator yczlicz 1466 R XXII
21. ~ Odczytanie niepewne.
Uczarować 'rzucić na kogoś czary, uroki, za
czarować, zauroczyć, fascinare, incantare, infatuare (?): Permittit deus malum hominem, ut
yczaruge ca 1500 R XLVII 373.
Uczący 1. 'chętny do nauczania, qui doceri
vult, docibilis : Vczanczego docibilem (servum...
domini non oportet litigare, sed mansuetum
esse ad omnes, docibilem, patientem II Tim 2,
24) 1471 MamKal 291.
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2. 'uczony, vir doctuś: Vsrzal kxy0stwo swe,
ze na swey stronye uczoczi gest odlozon (quod...
doctor esset repositus) BZ Deut 33, 21.
Ucząstek cf. Uczęstek
Ucząstka 'mająca w czymś udział, uczestniczka
czegoś, quae alicui rei interesf: Cum omnibus
sanctis participat (sc. beata virgo), yczastka
yest, in gloria, quia omnium virtutes et merita
in se, w sobye, habuit 1456 ZabUPozn 94.
Uczciciel corruptum pro mściciel 'tu ten kto
karze za niewierność, kto się mści. qui pro
infidelitate poena afficit, ulciscitur : Vczczycziele
(war. lub.: msczyczel) zelotes (ego sum dominus
deus tuus, fortis, zelotes, yisitans iniquitatem
patrum in filios Ex 20, 5) 1471 MamKal 23.
Uczcić, Ućcić, Utcić fo r m y : inf. uczcić MIT
44 b, ca 1500 iirz 113, itozm 541; ~ praet. 3.
sg. m. jest uczcił Rozm 85; uczcił 1447 AGZ
XIV 249, Rozm 20; /. utciła XV med. GIWroc
19 v; 3. pl. m. uczcili XV ex. AKLit III 106; ~
condit. 3. sg. f. -by uczciła XV med. PamLit
XXVIII 308; 1. pl. m. uczcili bychom XV
med. R XXIV 349; bychmy uczcili Rozm 743; ~
part. praet. pass. n. pl. m. uczczeni 1456 Zab
UPozn 111; v. pl. m. uczczeni M W 49 a; cf.
też Uczczony; ~ praes pass. 3. sg. m. uczczon
jest FI i Pul Moys 1; ~ praet. pass. 3. sg. neutr.
było uczczono Rozm 90. ~ Grafika nie pozwala
na rozróżnienie w wykazie form postaci z -czci -ćc-.
Z n a c ze n ia : 1. 'otoczyć czcią, okazać cześć,
uwielbić, honore afficere, venerari, exornare5:
Poymy gospodnv, slawnye yczczon gest (magnificatus est Ex 15, 1, BZ: obwyelyczyl sze gest)
FI Moys 1, sim. Pul; Sacrificium laudis honorificavit me vtczyla me (Psal 49, 23) XV med.
GIWroc 19 v; Vczczili bichom ut honorificemus
XV med. R XXIV 349; Nimis honorati, vczczeny, sunt amici tui, deus 1456 ZabUPozn 111;
Kto chcze przes teszknosczi vczczicz bożą matką,
przesz ti dny może nyssze modlitwi mowicz
M W 44 b; Wesselczie sie zawzdi w panye, wi
nacznotlywszi y dziewiczi manzowie, od boga
nyewimownye vczczeny M W 49a; Vczczycz
venerari ca 1500 Erz 113; Vczczycz honorificare
ib.; ~ Podlvg tego, yako bog wschechmogaczy
okraszyl yą (sc. Maryją)..., takyesch ya przy
rodzona nadobnosczyą okraszyl, yze yey czyalo
yyelyka craszą vczczyl (venustavit) Rozm 20; ~
Non honoravit al. nye vczczil meum officium
1447 AGZ XIV 249; Przeto vam troyą rzecz
pospolv chcze povyedzyecz: Pyrve..., yze drzevyey nyzly y (leg. ji, sc. Jesukrysta) przyvyedzyem, [...], bychmy y (leg. ji, sc. sędzią) vczczyly
y pyenyądze dały Rozm 143.

2. 'przeznaczyć ku czyjejś czci, alicui dicare :
a. o dniach, świętach, de d ’ebus, diebus festis:
Celebraverunt et octavas ejus dedicaverunt
uczczyli XV ex. AKLit III 106; Potrzebysna
była Vyelyka Nocz starego zakona pyrvey
yczczycz (pro Yczczycz), thoz svyąto vyerne
Vyelyka Nocz vstavycz Rozm 541; ~ b. o przed
miotach kultu ( tu pogańskiego), de rebus, qnas
pagani colunt: To drzeuo, yesz było vczczyono
kv modlytvye dyablom (arbor haec, quae prius
erat superstitiosa de daemonum oraculis et
praestigiosa), potem było posvyączono sczyem
IesvcristvsoYem mymo ye Rozm 90.
3. 'przyjąć jako zacnego gościa, ugościć, po
częstować, aliąuem hospitem honestum excipere,
hospitio aliąuem recipere, ad coenam imitare :
Item Martha sathagebat, doszycz czynyla, bo
scha proczowala, kakoby Xcrista swolenyky (leg.
z zwoleniki) vczczyla XV med. PamLit XXVIII
308; Myal (sc. zbójca) o nych vyelyką pyecza,
aby ym dal potrzeby, v pyczyv y v yedzenyv
yest ye vyelmy vczczyl (in cibis et in potibus
ipsos recreavit) Rozm 85.
Cf. Uczczony
Uczciwie czy Ućciwie 'zgodnie z zasadami
etycznymi, zgodnie z prawem, moralnie, secundum
praecepta ad mores pertinentia, secundum leges :
Jako ya tho vyem, eze sya Micolay... v szemy
vczczivye chovą 1468 ZapWarsz nr 1322.
Uczciwość czy Ućciwość rszacunek, poważa
nie, oznaki szacunku, reverentia, reverentiae
signa : Chczemy, abi ten, oth kogo wyszła kląthwa..., o stanyw kv praw (leg. prawu)... sze
wsythką vczczywosczą (cum omni reverentia)
bil vpomyenyon a proszon Sul 35.
Uczciwy czy Ućciwy 1. 'zgodny z zasadami
prawa i moralności, qui leges et bonos mores
colit, honestus, probus, integer : Aczbi ten, kthoregosz w zemy nye, po vczczivich sluszbach i po
swich rzeczach s zyemye bi viyechal, tedi temu,
yegosz nye..., rok przes sandze ma bicz sdan
Sul 85.
2. (grzecznościowo o dostojnikach duchownych)
' czcigodny, wielebny, venerabilis9 reverendus3:
Mi łan... xanząn massowskye... pospołu s vczczyvim w bodze (cum reverendo in Christo) oczczyem, xąndzem Iacubem, biskupem ploczskym... vstawyami czlonky nyzey popy ssane
Sul 106.
3. eokazały, zaszczytny, splendidus, decorus,
insignis5: Priuatur (sc. equus) faleris, freno, gl.
tenaculo vsdy, priuatur honesto, gl. nobili
wczczyve 1466 R XXII 15.
Uczczenie 1. 'oddanie czci, okazanie czci,
uszanowania, actus honorem tribuendi, venerandL:
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Si autem volumus a deo exaurdiri..., debemus
habere sex condiciones:... humilem adoracionem, vczczyenye, veri corporis Christ i XV p.
post. GIDom 86; Vczenya honoracionis ca 1500
R XLVII 369.
2. 'wyróżnienie, wysoka godność, veneratio, dignitas, honor : Ubi ex temetipso deuiatio magna,
gl. decliuitas sklonenye, ibi ex uirtute dignificacio, gl. sublimitas *vczenye, maxima 1436 R
XXIII 277.
Uczczony fo rm y : n. sg. m. uczczony ca 1500
Erz 113;/. uczczona ca 1500 Erz 113; ~ g. sg.
m. uczczonego Sul 6; ~ /. pl. m. uczczonymi
Sul 60.
Z n a czen ie: 'godny czci, szacunku, czcigodny,
honore dignus, renerabilis9: Venerabilis vczczyony
vel vczczyona ca 1500 Erz 113; ~ uczczony
w bodze (jako tytuł dostojnika kościelnego,
appelatio, qua qui dignitates ecclesiasticas adepti
sunt, ornantur): Z radi* yczonego w bodze (venerabilis in Christo) oczcza... arcibyskvpa,... prawaszmi yczynili Sul 6; Vstawyamy, ysz... ma
przeth w bodze yczczonymy panmy (coram
yenerabilibus dominis), byskypem *poznyanyskym alyboprobosczem..., oszyyathczycz S u l60.
Uczedlnik 'ten co się uczy, tu o uczniach Jezusa,
discipulus, hic de Iesu Christi discipulis9: Ten
ps<alm> powyada, yze Xpus... od czlowyeczego
yczedlnyka przeradnego przedan yest Pul 54 arg.
Uczenie fo rm y : n. sg. uczenie BZ Lev 8, 8.
Deut 32, 2; ~ g. sg. uczenia ca 1420 R XXIV 81,
ca 1470 MamLub 129, 1471 R XXIV 379, XV
p. post. P F III 288; ~ d. sg. uczeniu FI 118, 66; ~
ac. sg. uczenie BZ Deut 33, 3, ca 1470 MamLub
286; ~ i. sg. uczenim BZ II Par 35, 3; ~ /. sg.
(w) uczeniu ca 1420 R XXIV 81; ~ ac. pl.
uczenia BZ Num 24, 16.
Z naczenia: 1. 'ogólny zasób wiadomości,
ogól umiejętności, wiedza, poglądy, doctrina, scientia, disciplina: Dobroczy y kaszny a yczenyw
(scientiam, Pul: nauczę, M W 28a: nauki) navczy mo FI 118, 66; Vcz<e>nye (mamotrekt ka
pitulny: uczenie) yczekayącze sczygą literas studentes (pro fugientes) perseąuitur (deniąue cum
litteras quasi toto orbe fugientes perseąuitur,
captus a piratis atąue yenumdatus Prol I) ca
1470 MamLub 1; ~ 'wiedza książkowa, scientia
e libris petita : Litteraturam yczenya ludskyego
(ąuoniam non cognovi litteraturam Psal 70, 15,
FI i Pul: pisma) ca 1470 MamLub 129, sim. 1471
R XXIV 379.
2. 'pouczanie, rada, też zbiór pouczeń, doctrina,
praeceptum, consilium, etiam praeceptorum corpus9: Sszlussza szwego myssztrza czczicz, acz
szo chcze w yego wczenw nawczicz ca 1420 R

XXIV 81; *Obleczye (sc. biskupa) w suknyoo
modroo a s wyrzchu naplecznik poloszy, genze
zwy0zaw passem przyrz0dzy ku napyrsznyku,
na gemze gest yczyenye a prawda (in quo erat
doctrina et yeritas) BZ Lev 8, 8; Rzeki iest
naslychacz rzeczi bozey, ienze zna yczenya
(doctrinam) nayisszego a widzenya wszechmogoczego widzy BZ Num 24, 16; Wzroscze iako
descz yczenye me (doctrina mea), poplinye iako
roszą przemowyenye me BZ Deut 32, 2; Kto
syo przibliza k gyego nogam, przymo gego
yczenye (de doctrina illius) ib. 33, 3; Movyl
ku slugam koscyelnim, gychsze to uczenym (ad
quorum eruditionem) wszitek Israhel poswyoczoval syo bogu BZ II Par 35, 3.
3. 'uczenie się, studia, actus discendi, tirocinium, studia : Bo z wczena modrego dobywayo
czczy y chleba dobrego ca 1420 R XXIV 81;
Ten czo szą na yczenye byerze qui catetisatur,
id est instruitur (war. kal.: then, czo schą na
nauką, na yczienye byerze qui catezizatur;
communicet autem is, qui catechizatur verbo,
ei qui se catechizat in omnibus bonis Gal 6, 6)
ca 1470 MamLub 286; Wszelka navka yczyenyą
omnis scyencia studendi XV p. post. PF III 288.
Uczenik cf. Uczennik
Uczennik, Uczenik fo rm y : n. sg. uczenik
Gloger\ uczennik Gloger, Rozm 618; ~ ac. sg.
uczenika Rozm 616; ~ n.pl. uczenicy XV med. R
XXIV 363; uczennicy XV p. pr. Zab 519, XV
med. R XXII 233, XV p. post. R XXIV 374,
Rozm 710; ~ g. pl. uczennikow ca 1425 EwKReg 41, XV med. GlWroc6\ r, Rozm 617; d. pl. uczenikom 1456 Msza VI s. 261, sim.
XIV; uczennikom 1424 Msza III s. 56. 57,
sim. VII. XIV; ~ ac. pl. uczenniki Rozm 677; ~
/. pl. (o) uczennikoch Rozm 611.
Z n aczenia: 1. 'ten co się uczy, tu o uczniach
Jezusa, discipulus, hic de Iesu Christi discipulis9:
Wsząl chleeb..., przeszegnal, lamaal, roszdaal
wcznyoom albo swym yczennykoom (discipulis
suis, Msza V II: uczennykom, VI. XIV: yczenykom, VIII: szwolennykom, I: szwolenykom,
IV: zwolenykom, ycznyom) 1424 Msza III s.
56; Wsząw... kelych... przesz<e>gnaal, roszdaal
yczennikom (discipulis, Msza VI: yczenykom,
IV: wczniom, VII: szwolennykom, I: szwoleny
kom) swym ib. s. 57, sim. XIV; Casu onego dwa
z uczennykow, duo ex discipulis, Gezusowy<ch>
gydechu do mesta (Luc 24, 13) ca 1425 Ew KReg
41; Vczennyczy apostoli XV p. pr. Zab 519;
Gdi syadl (sc. Jesus), przistąpily k nyemv vczenniczi gego (discipuli eius Mat 5, 1) XV med. R
XXII 233; Vczenyczy discipuli XV med. R
XXIV 363; Yzecz ma (sc. Krystus) yennego
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vczenyka svego barzo yemv podobnego Rozm
616; Alye baczczye, yzecz nocz yest, latvey
szye może czlovyek omylycz y mozeczye yącz
nyektorego pravego myasto yego z yego vczennykow ib. 617; Przyączyelyv..., naczesz przyschedl ? Aby sługa pana, vczennyk svego mystrza
zdradzyl ? ib. 618; Trzeczye, czemv by vczennyky
zgromadzał ib. 677; Spytał yego o yczennykoch
(de discipulis suis Jo 18, 19) ib.
2. 'uczony, vir doctuś*: Yeden vczennyk (war.
ib.: yczenyk) mówi tako Gloger, sim. ib.; Nisi
habundaverit iusticia vestra plus quam scribarum et Phariseorum, genocz wassza sprawedlywocz *crescen<s)ka ne *bodze opphilstwa (pro
opphitsza) nyz sprawedlywocz wczennykow luczemernyczska, non intrabitis in regnum celorum (Mat 5, 20) XV med. GIWroc 61 r; Cherubin
vczennyczy. Cherubin pre aliis eminent in sciencia et interpretantur plenitudo ścieńcie XV p.
post. R XXIV 374; Bo yako pysche szvyaty
Maczyey, yze vszysczy popoyye y yczennyczy,
mystrzoyye y lyczemyernyczy..., czy szye vszysczy zgromadzyly v dom Annaschoy Rozm 710.
Uczeń form y: n. sg. uczeń XV in. R XXIV
74, 1471 MamKal 112, Rozm 235. 311; - d. sg.
uczniowi Naw 27, Rozm 235. 311; ~ n. pl.
uczniowie 1484 Reg 704, Rozm 354; uczniewie
XV med. R XXII 234; ~ g. pl. uczniów ca
1420 R XXIV 83; ~ d. pl. uczniom 1424 Msza
III s. 56, sim. IV, XV p. pr. R XIX 92; - i. pl.
uczńmi Rozm 240.
Z n a czen ie: 'ten co się uczy, discipulus5:
Non est discipulus, vcen, super magistrum (Luc
6, 40) XV in. R XXIV 74; Na lepsche textu zrozumyenye ma bicz to wyedzyano, eze bili mystrzewye, yako y dzyssya schą gich ycznyewye,
aczle dyabel mystrze pobrał XV med. R XXII
234; Vczien discipulus (sicut solitum est scholaribus disciplinis Esth prol.) 1471 MamKal 112;
Nye bącz yczyen (discipulus) nad svego mystrza,
bocz doszycz yest vcznyovy (discipulo Mat
10, 24— 5), by był yako yego mystrz Rozm 235,
sim. ib. 311; ~ o uczniach Jezusa: Assumpsit
Ihus duodecim discipulos suos secreto wszol
albo k szobe przyyol dwanacze wcznow potayemne (Luc 18, 31) ca 1420 R XXIV 83; Wsząl
chleeb..., przeszegnal, lamaal, roszdaal wcznyoom albo swym yczennykoom (discipulis suis,
Msza VII: uczennykom, VI. XIV: yczenykom,
VIII: szwolennykom, I: szwolenykom, IV:
zwolenykom, ycznyom) 1424 Msza III s. 56;
Wzow... kyelich... przeszegnal dal y tesch wczniom (discipulis, Msza III. XIV: yczennikom,
VI: yczenykom, VII: szwolennykom, I: szwole
nykom) 1426 Msza IV s. 314; Powiedzcie ucz

niom radośnie, że Chrystus wstał potężnie XV
p. pr. R XIX 92; Ktorąz tho vyarą pana Iesu
Crysta apostolovye, zyolenyczy i vcznyovye
(discipulorum)... ludzy... nauczyły 1484 Reg 704;
Czyebye ycznyowy szwemy, Janowy, polyeczyl
Naw 27; Stała szye yedna gadka myedzy zvolyenyky albo ycznmy (ex discipulis Jo 3, 25) svyątego Yana Krzsczyczyela a myedzy Zydy Rozm
240; Czerny tvoy vcznyovye (discipuli Mat 15, 2)
przestąpyyą ykazanye yaszych starszych oczow,
bo nye vmyvayą svoych rąkv, kyedy yedzą
chleb? ib. 354.
Uczerwienić, Uczyrwienić 'zabarwić na czer
wono, rubore inficere3: Vczyrwyenycz se rubrari
ca 1455 JA XIV 505; Respice in tunicam filii tui,
propter quod ita est rubricata et sangyinolenta,
gl. tunica rubricata yczerwyenyona, ykrwawyona
XV p. post. Kalużn 272.
(Uczesnąć) Uczosnąć 'zerwać (owoc), decerpere
(fructum y: Abi nye doszogl (sc. Adam) swo roko
na drzewo żywota wyecznego a nye yczosl (ne...
sumat) owocza, a sznyadl B Z Gen 3, 22.
(Uczestniczka) Uczęstniczka 'kobieta posia
dająca udział, współwłaścicielka, mulier, quae
partem ąuandam bonorum possidef: Tedi tha
nyewyastha pospołu syey braczyąn ycząnstnyczka
bandzye thego gymyenya (participabit de eisdem
bonis) Sul 105.
Uczestniczyć cf. Uczestnić
(Uczestnić) Uczęstnić ( ?) 'brać w czymś udział,
alicui rei interesse : Vstawyamy, aby oczczecz
sza slego syna a thakesz zaszą syn prze oczcza
nye czirzpyal. A thosz o braczey rodzoney...
wykładamy myecz dzirzecz, nyszlyby oczecz
sz vyny synowey alybo syn sz oczczowey, alybo
brath sz vyny brathowey ycząsthnyączą (leg.
uczęstniący ?) w grzesze ganyebnem (participando in crimine) byl vidan..., nye mógłby szą
oczysczycz Sul 69. ~ Może należy poprawić na
ycząstnyczączy ?
(Uczestnik) Uczęsnik, Uczęstnik fo rm y : n.
sg. uczęstnik Gn gl. 52 b, FI 118, 63; uczęsnik
M W 27 a—b, Pul 118, 63; ~ i. sg. uczęstnikiem
Rozm 784; uczęsnikiem XV in. GIKazB II 103,
XV ex. PF III 177; ~ n. pl. uczęstnicy 1405
AKPr X 160, Sul 105, 1461—7 Serm 417 r,
XV ex. SKJ I 76; ~ ac. pl. uczęstniki 1405
AKPr X 160; ~ pl. uczęstniki XV ex. PF III
177.
Z n a czen ia : 1. 'biorący w czymś udział,
uczestniczący, qui alicui rei interesf: Nonne
hominem ad huc (pro hoc) creasti, ut participaret, *vczostnik, tuam bonitatem? Gn gl. 52 b;
Yczanstnyg (pro uczanstnyk, Pul, M W 27a—b:
yczęsnyk) gesm ya (particeps ego sum) wszech
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boyoczych se czebe FI 118, 63; Participem,
vczasznikem, me facit dominus (Psal 118, 63)
XV in. GIKazB II 103; Sacerdotes... sacrificiis
neglectis festinabant participes fieri palestre
yczastniczi bicz valki 1461—7 Serm 417 r; Czynysch gye vcząsthnyky thwoyey mylosczy Naw
135; Nye chczesz bicz yczasznykyem they
rzeczy non vis esse affinis hujus rei XV ex. PF
III 177; Nye ssa yczasznyky they rzeczy non
sunt affines hujus rei ib.; Nolite ergo effici
participes, nye chczeycze bycz yczęstnyczy,
eorum (Eph 5, 7) XV ex. SKJ I 76; Który yest
z boga, slova bożego słucha, przez które posluszenystyo bądzye yczyąstnykyem krolevstva me
go Rozm 784.
2. 'mający prawo do części czegoś, is, cui pars
alicuius rei ex lege veniP: Bidlo... i thesz zitho...
ku they tho wdowye... ma sluschecz, s (pro f)
kthorichze tho... przirodzeny nye mayąn bicz
yczanstnyczi (non debent existere participes)
Sul 105.
3. 'świadek czy wspólnik, testis vel socius
alicuius rei \ Nawogius... unacum Jachna, consorte sua, accusantur... pro uczanstnyky vlg.
et quia non statuit ipsos 1405 AKPr X 160;
Pro eo, quod non statuit homines, qui yocantur
vlg. uczanstnyczy ib.
(Uczestność) Uczęsność, Uczęstność 1 .rwspół
udział, współuczestnictwo, alicui rei interesse
(sensu s u b st.f: Vcząstnoscz mayocz (communicantes, Msza V II: *ucząsthphocz mayąncz, IV:
poszpolu yszyyayocz albo czanscz mayo<c),
X III: obczuyancz) y pamyocz czczącz albo
chwalocz napirzwey falebney albo slawotney
panni dzewicze Mariey 1424 Msza III s. 53,
sim. VI. XIV; S tey oltarzowey uczostnosczy (ex
hac altaris participatione, M szaN : *vczastzonscz)
naszwyotszchego syna tweego czyalo y krew
prziyąlybichoom ib. s. 61, sim. VI. XIV; Vcząstnoscz ymam communico 1448 R XXIV 352;
Participacione, *wczestnosczy, fidei XV med.
GIWroc 87v; Vczasznoszczy participacionis XV
p. post. Zab 522; Ad finem, in quo est diuinitatis
participacio, ycząsthnoscz,... in quo fine societas
dei et sanctorum XV ex. MPKJ II 326.
2. ezwiązek, łączność, coniunctio, societas*:
Preyidit, przeysznal, eam deus, quam admissurus
erat ad filii sui tantam communicacionem,
ycząnstnosczy, ut esset naturalis yrodzony XV
med. R XXV 159.
(Uczestny) Uczęsny, Uczęstny 1. 'biorący
udział, uczestniczący w czymś, qui alicui rei
interest*: Biły yczostny (participes erant) tego
grzechu włodarze y starosti BZ II Esdr 8, 71;
Nygdim syo ku ygrziwim nye przimyesyla any

k tim, gisz w lekkoscy chodzą, uczostnam syo
vczinyla (participem me praebui) BZ Tob 3, 17;
~ Vcząstny consortes (maxima et pretiosa nobis
promissa donavit, ut per haec efficiamini divinae
consortes naturae II Pet 1.4) ca 1470 MamLub
305; ~ 'wiele mieszczący, capax’(?): Vczaszna
capax XV p. post. Zab 522.
2. 'wyróżniony, nadzwyczajny, insolitus, extraordinarius : Prerogatiua vcząstna myloscz ca
1500 Erz 113.
(Uczestwo)Uczęstwo 'współuczestnictwo, współ
udział, alicui rei interesse (sensu subst.f: Ieruszalem, gesz stawo yako masto, gegosz wczostwo
albo dzyal (Puł: yczęstek) gego w nyem (ut civitas, cuius participatio eius in idipsum) FI 121, 3;
~ *Ucząsthphocz mayąncz (communicantes,
Msza III. VI. XIV: ycząstnoscz mayocz, IV:
poszpolu vszyvayocz albo czanscz mayo<c>, X III:
obczuyancz) y pamyąncz [y] czczyącz, wyelbącz, chwalebhney... dzyewycze panny Mariey
XV p. post. Msza VII s. 53.
Ucześcić 'posilić, pokrzepić, tu przenośnie,
recreare, reficere, firmare aliąuem, hoc loco dicitur translate*: Qui cibat pauperem, refocillat,
vcesczy, animam XV med. GIWroc 48 r.
Uczęsnik cf. Uczestnik
Uczęsność cf. Uczestność
Uczęsny cf. Uczestny
Uczęstek, może też Ucząstek fo rm y : n. sg.
uczęstek Puł 121, 3; ~ g. sg. uczęstka 1403
KsZPozn nr 1502; uczęstku 1403 KsZPozn nr
1386, XV med. R XXV 159; - d. sg. uczęstku
1423 Kał nr 859; ~ ac. sg. uczęstek 1400 StPPP
VIII nr CCCXII 51. CCCXLII 51, 1422 RtKon
nr 391, 1423 ib. nr 399, 1493 GlAug 121; i. sg. uczęstkiem XV med. R XXIII 279; ~
n. pl. uczęstkowie XV med. S K J \ 261; ~ ac. pl.
uczęstki 1405 KsZPozn nr 2309.
Z n a czen ia : 1. 'część majątku przypadająca
komuś w wyniku dziedziczenia, udział w spadku,
bonorum pars, ąuae alicui hereditate venit*:
Skarbko... cum Jaschcone... terminum ad
colloquium pro vczanstek, pro poramba ac pro
silua 1400 StPPP VIII nr CCCXII 51, sim. ib.
nr CCCXLII 51; Gnewomirus... et Heduigis...
obtinerunt sortem vlg. *vczonsteku ville Puncino, pro qua sorte Derslaus... fecerat accionem
1403 KsZPozn nr 1386; Heduigis... obtinuit et
aquisivit sortem vlg. vczanstca hereditatis Puncino super Gnewomirum ib. nr 1502; Otha...
habet terminum cum... Przibislao... pro allodio
in Minori Bukowecz, quod emit ad Fredrich et
ad Hankam... seu pro sortibus vlg. o vczanstki
1405 ib. nr 2309; Ysse Wlodzymir dal za then
wczanstek Potrowskich *dzedzy XXXX-ta mar-
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cas 1422 RtKon nr 391; Jako Zophia... k temu
vczasthku na Ywankach, czosz obszalowala
Jandrzeya..., krwya y przyrodzenym *plisza
nyszye Andrzey 1423 Kai nr 859; Ysse
Domaska then wczanstek dzedziny kupił podług
lista 1423 RtKon nr 399.
2. 'współuczestnictwo, współudział w czymś,
uczestniczenie, alicui rei interesse (sensu s u b st.f:
Sapiencia constitutus est dominus homo, namque participio, gl. participacione, communicatione ycząsthkem, sapiencia ex divina ymagine
decoratus XV med. R XXIII 279; Od yczanstku
a participacione XV med. R XXV 159; Omnia
elementa suberant eorum imperio, quia deus
admisisset eos in communionem, ycząstek, opczo<wanie>, sue deitatis 1493 GlAug 121; ~
w zbyt dosłownym przekładzie z łaciny: Ieruzalem, yesz stawyo yako <miasto>, yegosz vczęstek yego (FI: wczostwo albo dzyal gego)
w Yeruzalem (ut ciyitas, cuius participatio eius
in idipsum) Pul 121, 3.
3. 'mający w czymś udział, uczestnik czegoś,
qui alicui rei interesF: lam estis nostri consortes,
thowarzysche, et participes, ycząsthkowye, nostre glorie XV med. SKJ V 261.
Uczęstniczka cf. Uczestniczka
Uczęstnić cf. Uczestnić
Uczęstnik cf. Uczestnik
Uczęstność c f Uczestność
Uczęstny cf. Uczestny
Uczęstować 'udzielać pomocy, pomagać, alicui
auxilium ferre : Potrzebnosczam swiyątych ludzy
yczęstuyącz necessitatibus sactorum communicantes (Rom 12, 13) XV ex. SKJ I 58.
Uczęstwo cf. Uczestwo
Uczęszczać 1. 'często albo gromadnie coś ro
bić, gdzieś bywać, saepius vel cum aliis aliąuid
facere, loco ąuodam esse : Vcząssczala frequentavit 1448 R XXIV 353.
2. w mylnym tłumaczeniu łac. crebrius 'częś
ciej, saepius3: Powyodo yczoscyaio grawko
(ducam crebrius stilum, Biblia taborska: powedu czastiegie rafigi) na twarz gego BZ IV
Reg 21, 13.
Uczliwie 'zgodnie z zasadami etycznymi, mo
ralnie, secundum praecepta ad mores pertinentia,
honeste, integre*: Ize braczya mayą vczlyvye
myezkaczi a tez mayą sye rozpusthnosczy...
yystrzegaczi 1484 Reg 710.
Uczliwość, Ucztliwość fo rm y : n. sg. uczliwość XV p. post. RRp XXIV 374; ucztliwość
XV med. R XXIV 368; ~ g. sg. uczliwości
XV p. post. GIDom 85. 86; ~ d. sg. uczliwości
1484 Reg 709; ~ i. sg. uczliwością XV p. post. R
X X V 181, XV p. post. RRp XXV 182. 183; -

/. sg. (w) uczliwości XV p. post. R XXV
176.
Z n a czen ia : 1. 'szacunek, poważanie, oznaki
szacunku, reverentia, reverentiae signa : Hanc
domum honorare valde debemus..., primo propter... Xpi et sanctorum honorificenciam Cristowey vczlyvosczy XV p. post. GIDom 85, sim. ib.
86; Ecce reuerencia vczlyvoscz, ymernoscz XV
p. post. RRp XXIV 374; Deus pater habuit
corpus eius (sc. Stephani) in magna reuerencia
wyelkyey yczlywosczy XV p. post. R XXV 176;
Habemus graciam, per quam seruiamus placentes deo cum mętu et reyerencia sz yczlywosczą
(Hebr 12, 28) ib. 181; Quando volunt (sc.
reginae) procedere vbi, tunc yadunt cum magna
reuerencia, z wczlyyosczą, et gloria XV p. post.
RRp XXV 182; Ego seruaui matrem domini
cum omni reuerencia z yczlywosczą ib. 183; ~
'godność osobista, dignitas personalis, quae nunc
dicitur: Plascze... <mają> myeczi (sc. bracia)...
rozporzysthe... albo zschythe..., yako tho sluschą ku gych vczlyvosczy (ut congruit honestati)
1484 Reg 709.
2. 'spełnianie czynności religijnych, ofiar, spra
wowanie obrzędów religijnych, cultus dei, res
dwinae : Placeat tibi, sancta trinitas, obsequium,
obyatha, ycztliwoscz (Msza III. VI. XII. XIV:
sluszba), seruitutis mee XV med. R XXIV
368.
Cf. Czliwość
Uczliwy 1 'nieposzlakowany, uczciwy, rzetelny,
integer, honestus, probus, diligens, fide dignus5:
Wysnawam, ysz byl y yest dobrym a yczlywym
czlowyekem 1464 AcPosn I 366.
2. 'tytuł grzecznościowy używany w stosunku
do mieszczan, zwłaszcza piastujących urzędy
i godności, appellatio cmum urbanorum, praec.
eorum, qui dignitatibus et muneribus ąuibusdam ornati e ra n f: Iesliby szie przidalo, yzeby nykthory
thowarzisz szie pothim chciał pythacz albo ba
dacz, czygye by tho było doszwolyenye..., thych
tho opatrznych a vczlyvich nathenczas bendączich..., thaki ode czczy y od robothi ma bycz
odssąndzon 1491 RKJŁ VII 58.
Uczony fo rm y : n. sg. uczony XV in. R XXIV
74, ca 1470 MamLub 194, Rozm 331; ~ n. pl.
uczeni BZ I Par 9, 2. II Par 29, 12. Neh 9, 5; ~
g. pl. uczonych BZ II Par 30, 16; ~ d. pl.
uczonym XV med. SKJ V 262, BZ II Par 29,
30; - ac. pl. uczone XV med. SKJ V 265, BZ
II Par 29, 25.
Z n a c ze n ia : 1. 'przynależny do pokolenia
Lewi, poświęcony służbie ołtarza u Żydów, lewita,
qui ad tribum Levi pertinet, apud Iudaeos sacrorum administer, Levita5: Vstauil yczone (Leyitas)
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w domv bozem B Z II Par 29, 25; Przikazal
Ezechias kroi... vczonim (Levitis), abi chwalyly
pana sloui Dauidouimy ib. 29, 30; Kaplany
przigymaly kv przelewanyv krew z roku vczonich (Levitarum) ib. 30, 16; Rzekły vczeny
(Levitae) Iozue a Cetmyel B Z Neh 9, 5, sim.
ib. I Par 9, 2. II Par 29, 12.
2. uczony w zakonie, uczony nad ludem
(w Biblii) 'znawca Biblii i przepisów religijnych,
ich interpretator i nauczyciel, Scripturae sacrae
peritus, qui legis divinae praecepta explicat ac
docet*: Ecce ąuidam legisperitus, vconi w szakone (GIWroc 74 r: magister zakona), surrexit
temptans eum (Luc 10, 25) XV in. R XXIV 74,
sim. Rozm 331; Considera, cui primum natiuitas
Xpi est... annunciata! Ecce pastoribus... et pauperibus, non legisperitis yczonym w zakonye
XV med. SKJ V 262; Congregans (sc. Herodes)
omnes principes sacerdotum et scribas populi,
vczone nad ludem, sciscitabatur ab eis, vbi Xpc
nasceretur (Mat 2, 4) ib. 265.
3. 'pisarz, człowiek wykształcony, scriptor,
vir eruditus*: Vczoni literatus (ubi est litteratus ?
Is 33, 18) ca 1470 MamLub 194.
Uczosnąć cf. Uczesnąć
Uczta 1. 'posiłek, cibus, cena : Post prandium,
po *ueczthe, die dominico sermo XIV ex. Zab
520.
2. 'obrzęd pogrzebowy, może biesiada pogrze
bowa, exsequiae, fortasse epulum funebre*: Przyyado na myasto Achod..., gdzesz to yczynyly
yczto (ubi celebrantes exsequias)... s wyelykym
płaczem BZ Gen 50, 10.
Ucztliwość cf. Uczliwość
Uczuć fo rm y : inf. uczuć M W 64 a; ~ praet.
3. sg. f. uczuła XV med. SKJ V 279, M W 57b—
58a; ~ part. praet. act. uczuwszy XV med.
RRp XXIII 280; ~ condit. 3. sg. m. by uczuł
BZ I Reg 26, 12.
Z n a czen ia : 1. 'doznać wrażenia zmysłowego,
aliąuid sentire : Ardoris sensu, gl. percepcione
yczuwszy XV med. RRp X X III280; Virtus altissimi obymbrabit tibi... Quis... excepta fortasse
illa, que sola hoc felicissime in se meruit experiri,
w sobye vczvla, mente capere (sc. hoc)... possit
(Luc 1, 35) XV med. SKJ W 219; Tacz iesth ona
ziemya swyątha, kthora szwyatloscz ognysthą
we krzv zatrzymała, zadney szkazy szpalenya
nye yczula M W 57 b—58 a; Day nam vczucz
nyeczo thwey mąky M W 64 a.
2. 'zbudzić się, expergisci : Nye bilo tu nygenego, kto bi to wydzal a rozumyal albo uczul
(evigilaret), bo spały wszitci B Z I Reg 26, 12,
Uczyciel fo rm y : n. sg. uczyciel BZ II Esdr
8, 21. 9, 42; ~ g. sg. uczy cielą BZ II Par 26, 11;

~ d. sg. uczycielowi BZ II Esdr 9, 50; ~ ac. sguczyciela ca 1470 MamLub 92.
Z naczenie: 'ten kto naucza innych, nauczy
ciel, qui alios docet, mag ster, doctor : Bila
woyska gego boiownykow, gisz wichadzaly ku
pobyczyy pod roko... Amaziasza yczicyelya
(doctoris) BZ II Par 26, 11; Vczyczyela doctorem (non faciet ayolare a te ultra doctorem tuum
Is 30, 20) ca 1470 MamLub 192; ~ Stal Ezdras
kapłan y yczicyel zakona (sacerdos et lector
legis) na stolczy drzewyanem BZ II Esdr 9, 42,
sim.ib.8,21 ;Powye Acharaces Ezdre, byskupowy
yczicyelyowy (pontifici et lectori) a nayczonim,
gysz yczily sebranye ib. 9, 50.
Uczyć, Uczyć się fo rm y : praes. ind. 1. sg. uczę
BZ Is 48, 17; 3. sg. uczy FI i Pul 17, 37,
etc., XV p. post. GIDom 71; 1. pl. uczymy
XV med. R XXII 242; 3. pl. uczą 1471 MamKal
263, Rozm 99; ~ imper. 2. sg. uczy BZ II Esdr
8, 26; 2. pl. uczycie XV in. R XXIV 75; uczcie
BZ Deut 31, 19, Rozm 323. 484; ~ part. praes.
act. adv. ucząc BZ II Esdr 8, 8, XV p. post.
PF III 288, Rozm 14; adi. ac. pl. m. uczące Pul
118, 99; cf. też Uczący; ~ inf. uczyć XV med.
R XXII 242, Rozm 129. 423; ~ praet. 3. sg. m.
uczył XV med. R XXII 235, BZ Gen 49, 32.
IV Reg 17, 28, etc.; 3. pl. m. uczyli B Z II Esdr
9, 49, Rozm 14; ~ pląperf 3. sg. m. był uczył
BZ Neh 8, 12; ~ condit. 1. sg. m. -bych uczył
M W 28 b ; 3. sg. m. (-)by uczył FI i Pul 104, 21,
BZ I Esdr 7, 10. Neh 9, 20, Rozm 692; 1. pl. m.
-by uczylibyśmy XV ex. SKJ I 50; 3. pl. m.
bychą uczyli Pul Deut 41; -by uczyli B Z Lev
23, 4 3 .1 Esdr 7, 25; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
uczony BZ Neh 7, 65, Rozm 343; d. sg. m.
uczonemu BZ II Esdr 9, 39; ac. sg. m. uczonego BZ Ex 36, 2; /. uczoną ca 1470
MamLub 200; n. du. m. uczona OrtMac 59;
g. pl. m. uczonych Rozm 174; superlat. n.
pl. m. nauczeńszy XV ex. MPKJ II 317; cf.
też Uczony, Nieuczony; ~ praet. pass. 3. sg.m.
był uczon Rozm 214.
Z n a czen ia : 1. 'przekazywać, wpajać jakieś
wiadomości, pewien zasób wiedzy, jakieś umiejęt
ności, objaśniać, wykładać, docere, erudire, instruere aliquem*: Iensze vczy (docet) rocze moie
ku boiowi FI 17, 37, sim. Pul, sim. FI i Pul
143, 1; Vzrzaw Ihus gromadi... wlasl na górą...
a otworziw swa vsta vczil ge (docebat eos Mat
5, 2) XV med. R XXII 235, sim. Rozm 250;
Twoy dobri duch dalesz gym, gen bi ge vczil
(qui doceret eos) BZ Neh 9, 20; Vczoną eruditam (dominus dedit mihi linguam eruditam Is
50, 4) ca 1470 MamLub 200; Vczyl erudiuit
(vir peritus multos erudivit Ecclus 37, 22)

300

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

301

UCZYĆ

UCZYNEK

1471 MamKal 172; Nade wszystky vcz0cze
(FI: *vczone) mye (super omnes docentes me)
rozumyal yesm Pul 118, 99; Respondens vlg.
uczi XV p. post. GIDom 71; Bo tam (pro ten)
ystny Natanael byl dobrze vczon v zakonye
(iste enim legisperitus) Rozm 214; Odpovyedzyely
Zydoyye...: V *grzeschezesz szye wschystek
vrodzyl, a thy nasz chczesz vczycz (tu doces nos
Jo 9, 34) ? ib. 423; ~ Gdisz wezwał ge Moyszesz
a kaszdego mosza uczonego (omnem eruditum
virum) B Z Ex 36, 2; Doiod nye stanye kapłan
vczoni y vmyali (sacerdos doctus et eruditus)
BZ Neh 7, 65; Rzekły Ezdrze, byskupowy vczonemu w pysmye (pontifici et lectori) BZ II Esdr
9, 39; Dwa thowarzysza albo zaky vczona (duo
scholares) przy dworze darował yeden drugyego
Ort Mac 59; Biły... tres philosophowye mystrzowye navczeynszi tres maximi magistri XV ex.
M P K JII 317; Proscha mązow vczonych (deprecor a viris litteratis)..., aby poprąvyly Rozm
174; Wschelyky mądrzecz vczony (omnis scriba
doctus Mat 13, 52) podobyen bądzye czloyyekovy czeladnemv ib. 343; ~ czegoś: la, pan bog
twoy, vcz0 cyo vszitecznich rzeczy (docens te
utilia) BZ Is 48, 17; ~ czemuś: Dokonaw przykazanya, gymsze to syni vczyl (ąuibus filios
instruebat),... i skonczal gest BZ Gen 49, 32;
Tedi Ezdras prziprawyl syerce swe,... <a>bi
vczil Israhela przi<kazaniu> bozemv (ut... doceret in Israel praeceptum) BZ I Esdr 7, 10; Gisz
vczily lyvd zakonu bozemv (docebant legem
domini) BZ II Esdr 9, 49; Chovaly yą podlvg
yey svyatosczy y dostoynosczy, vczącz ya czes
nym *obyczayow (moribus instruitur) Rozm
14; Ten ystny mystrz, yen y (leg. ji fgo’) pysmv
chczyał vczycz (de scripturis docere... volebat)
ib. 129; ~ czegoś a. czemuś: By navczyl ksoszota yego yako sam sebe a stare yego modrosczy
vczyl (ut... prudentiam doceret) FI 104, 21, sim.
Pul; Bo Ezdras bil w tern odzerszal wyelyko
boiazn, abi nyczego nye opuscyl... a vczocz
wszego *Isrrahela wszey sprawyedlywosci y sodu
(docendo... omnem iustitiam et iudicium) BZ
II Esdr 8, 8; ~ coś: len vczi czloweka navko
(qui docet hominem scientiam)? FI 93, 10,
sim. Pul; Vczinyly wyelyke wyesyele, bo zrozumyely słowom, gesz ge bil vczil (quae docuerat
eos) BZ Neh 8,12; Tesch ya vczyly syyaty zakon
(ipsam docent moribus servare disciplinam)
Rozm 14; ~ Vczcze (docete, sc. canticum)
syny israhelske, acz pamyotliwye dzerzo a vsty
spyewayą BZ Deut 31, 19; ~ ze zdaniem:
Bidlyl w Betel a vczil (docebat), kako bi syo modlyly panv bogu BZ IV Reg 17, 28; Ezdraszv...,
vstaw sodze i włodarze, abi vczily (ut iudi-

cent) lyvd, kako maio żywy bicz BZ I Esdr 7, 25;
Ti takez, Ezdraszu,... wszitki... vczi (doce), ysze
ktorzi-bi-koly przestopyly zakon, abi biły pylnye
karany BZ II Esdr 8, 26; Vczyly ya, aby ve
slvtce (pro skvtce) vyara myala Rozm 14.
2. uczyć się 'przyswajać sobie pewien zasób
wiedzy, wiadomości, przyzwyczajać się do czegoś,
discere3: Modlitwamy syą czisczimi, ale czczyenim syą vczimi XV med. R XXII 242; Lepey syą
modlicz, nysze cziscz albo syą vczicz ib.; Pauperes ewangelisantur wbodze (pro wbodzy)
novy zakon przygymąyą... albo z ewangeliey
schą vczą (Mat 11, 5) 1471 MamKal 263; Scrutante, gl. investigante *vczyacz szyą, zophiam, gl.
talem scyenciam XV p. post. PF III 288;
Vczczye szye(discite Mat 11,29,RXXIV75: vcicze) ode mnye, yszczyem czychy Rozm 323; ~
czemuś: Poniziles mie, abich se vczil (FI: abych
*nawyk,Pw/: abych powykl) szprawiedliwoscziam
twogim (ut discam iustificationes tuas Psal
118, 71) M W 28 b; Vczczye szye przykladovy[e]
o ffykovym drzevye (ab arbore... fici discite
parabolam Mat 24, 32) Rozm 484; ~ z inf.:
Vt per ea, que scripta sunt, doceamur pati pro
proximis aby przesz tho, czo pyszano yest,
vczylybysmy szę cyrpyecz za blysnye (Rom 15, 4)
XV ex. SKJ I 50; A tako po lyekv vczą szye
(sc. dzieci) chodzycz (sic consuescunt paulatim
ambulare) Rozm 99; K temv odpovyeda svyaty
Yan Zlothovsty v kazanyy o Pyetrze, yze to
bog przepusczyl przeto, aby szye Pyotr vczyl
nad ynymy slutovacz ib. 692; ~ ze zdaniem:
Ostanye (sc. wszelki) w stanyech sedm dny, abi
syo vcili pośledni waszy (ut discant posteri vestri), zecem kazał w stanyech przebiwacz synom
israelskim, gdiczem ge yiwyodl z zemye egypskey, ia pan bog wasz BZ Lev 23, 43;~ w nie
dokładnych przekładach tekstu łacińskiego 'prze
konać się, zrozumieć, nabrać rozumu, sibi persuadere, intelligere, sapere coepisse : Vczyl schą
(war. lub.: yygysczyl, leg. ujiścił, szą) didicit
(cumque intellexisset cogitationes eorum..., didi
cit, quod conarentur in regem Artaxerxem manus
mittere Esth 12, 2) 1471 MamKal 116; *Bycho
<sie?> yczyly (utinam saperent Deut 32, 29)
y yrozumyely! Pul Deut 41.
Cf. Uczący, Uczony, Nieuczony, Douczyć,
Nauczyć, Pouczyć, Przeuczony, Wzuczyć,
Nauczać, Przeuczać
Uczynek fo rm y : n. sg. uczynek 1444 AKPr II
s. XIV, Sul 64, XV med. GIWroc 101 r, etc.
etc.; ~ g. sg. uczynka 1444 R XXIII 304, BZ
Judith 8, 33, OrtOssol 71, 2, etc.; uczynku Sul
86, XV med. GIWroc 109 v, BZ Ruth 2, 12,
Ort Mac 96, etc.; ~ d. sg. uczynkowi XV p. pr.
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R XLVII 358; uczynku 1461—7 Serm 349 v.
400 v, Rozm 207; ~ ac. sg. uczynek Dek V 1,
Sul 9. 29, etc. etc.; ~ i. sg. uczynkiem Spow
4, ca 1430 GIKazB II 18, Sul 48, etc.; ~ /. sg.
(w) uczynku ca 1425 EwKReg 42, 1426 Pozn
nr 1229. 1230, etc. etc.; ~ n. pl. uczyncy BZ
IV Reg 12, 19. 13, 12. 14, 15, etc.; uczynkowie
BZ III Reg 14, 19. 29. 16, 14, etc., XV p. post. R
XXV 266; uczynki XV in. GIKazB II 96, XV
med. PamLit XXVIII 308, XV med. SKJ V
269, etc. etc.; ~ g. pl. uczynków FI i Pul Ath
38, Spow 3. 4, ca 1430 GIKazB II 29, etc. etc.; ~
d. pl. uczynkom 1484 Reg 718, Rozm 430; ~
ac. pl. uczynki Gn 178 a. 179 a, FI i Pul 63, 10,
etc. etc.; ~ i. pl. uczynki XV med. R XXII 246,
XV med. SKJ I 56, Rozm 749; ~ /. pl. (w) uczyncech XV in. GIKazB II 107, 1436 R XXIII 277,
XV med. R XXII 240, etc., XV
Zab 536;
uczynkoch FI 9, 16, FI i Pul 142, 5, Gloger, etc.,
Rozm 221, etc.; uczynkach XV med. SKJ
I 74, 1471 MamKal 83, XV <?*. SKJ I
143.
Z n a c z e n ia : 1. 'czyn, postępek, działanie,
factum,facinus, actus5: Fftorecz gy (sc. św. Jana)
nasz Xc miły prze gego uelike vcynky chualy
Gn 179 a; W uczinkoch (Pul: w uczynku) roku
swoiu (in operibus manuum suarum) polapon
iest grzesznik FI 9, 16, sim. FI i Pul 142,5; Ziawili so dzala bosza y vczinki iego (facta eius)
vrozumely so FI 63, 10, sim. Pul; Kv gegosz
przysczv wszytezy lvdze wstacz ymayo <i
czynić) od wczynkow (de factis) swoych
lyczbo FI Ath 38, sim. Pul, M W 114 a;
Dawam sche *tysche vynna, *ychem *grzechyla
szyerczem, uszthy, yczynkyem Spow 4, sim.
XV p. post. Kalużn 272; Opravacz w obiczaiech,
strzecz wczinczech (leg. w uczyncech) XV in.
GIKazB II 107; O Gezusw..., genze byl prorok
moczny wczincu (leg. w uczynku, in opere)
a w sio we (Luc 24, 19) ca 1425 EwKReg 42;
Any szo s grodu... zgely, any zasza wyachali,
any tego Jan vszithku mą, any po tern yczinku
v Yana byli 1426 Pozn nr 1229, sim. ib. nr 1230,
1489 ZapWarsz nr 1640; Opera fructuosa owocz
sz[e] dobrich wczynkow pochodzonczy ca 1430
GIKazB II 29; Vnde premeditacionis masticacio
semper preponenda est in cunctis humanis actibus, gl. operacionibus, accionibus yczinczech
1436 R XXIII 277; Dawcza twego yczinka 1444
ib. 304; Vczinkowy accioni XV p. pr. R XLVII
358; Teen iest odloczon, kto sie gospodny
offeryie w iegoo wszeech yczynkoch Gloger, sim.
Rozm 221. 223; Omniumąue rerum exercitamina, gl. exercicia, gęsta, opera yczinky, virtutis esse, non etatis XV med. GIWinc 148;

Opportet digne sumentem hoc sacramentum
habere actus, wcynky, et habitus yirtuosos XV
med. GIWroc 48v ; Aby sza rodzyly nasze wczy<n)ky kv sbawyenyw XV med. PamLit XXVIII 308;
Bądą wasz gonicz albo popądzacz, czu grozamy
albo yczinky wasz nądzącz (Mat 23, 34) XV
med. R XXII 246; Wyera bez yczinkow martwa
gest (fides sine operibus mortua est Jac 2, 26)
ib. 321; Violentus et inglorius actus est laudacionis conatus richli a nyechwalebny yest yczinek,
robotha vel yszilnoscz, ku marney chwale XV
med. R X X III279; Vt probetis, gl. sc. experimentaliter per effectum operis, abyscze doszwyedczyly dobrymy yczynky, que sit yoluntas dei
(Rom 12, 2) XV med. SKJ I 56; Quomodo yos
opporteat ambulare, gl. sc. in bonis operibus
yako macze zycz w dobrych yczynkach (R XXV
165: yczynkoch, I Thes4, 1) ib. 14, sim. XV ex.
SKJ I 143; Ut filius (sc. dei) nasceretur ex virgine, fuit conyeniens ad complementum operum
dei bilo zgodno ku doskonanyy yczynkow bożych
XV med. SKJ V 255; Maledicta terra in opere,
przeklątha bandz w uczynku, tuo (Gen 3, 17,
BZ: w twem yczynyenyu) ib. 266; Prziwyedze
pan na czo glod... y layanye na wszitki yczynki
(in omnia opera) twe, czosz ty czinis BZ Deut
28, 20, sim. M W 15 b, Rozm 314; Otplacy tobye
bog twego yczinku (pro opere tuo) BZ Ruth 2,
12; Nye zgrzeszay, krolyy, nad swim sługo
Dauidem, bo... gego yczinki (opera) tobye dobre
so barzo BZ I Reg 19, 4, sim. M W 13 b, Rozm
239, etc.; Isze... obyatowaly czydzim bogom,
gnyewaioc myo na wszitkich yczincech swu roku
(in cunctis operibus manuum suarum) BZ IV
Reg 22, 17; Nye chczo, biseye wi spitaly yczinka
mego (ut scrutemini actum meum) BZ Judith
8, 33; Prostoscz yyary ku yczinky 1461—7 Serm
349 v, sim. ib. 400 v, Rozm 207; Braczyą..., yestly
mogą, mayą sobye zyednacz... mąza..., któryż
by ye przyyodzyl... ku yczynkom mylosyernym
1484 Reg 718; Szyercze szliachethne a wyszokye
nye pytha o wczynczech... nyewyesczych (de
operibus mulierum) XV p. post. R I s. XLIII;
Quales sunt hodie nostri actus yczynkoue XV
p. post. R XXV 266; Hec ąuarta dominica...
dicitur yaccans, vlg. nyedzela oszobnego obyeranya w myloszyernych yczynczech XV ex. Zab
536; Prayda przebya glovą, a dobry yczynek
schyyą lamye Rozm 684; ~ popełnić, stroić,
czynić uczynki: Takes cy by fsythcy prelacy
melibycho ony strogich thy to dobre ycinky
svotego Potrą Gn 178 a; Ty yczinky czinycz gest
bicz my<ło)syerdnim czyelnye XV med. R
X X II240; Czinyl (sc. Manaen) zle yczinki (fecit,
quod erat malum) przecyw bogu BZ IV Reg
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15, 18; Stało szye, kyedy myły Iesus popelnyl
thy słowa y thy wschytky yczynky, przykłady
(parabolas Mat 13, 53) Rozm 344; ~ przewieść
w uczynek 'wykonać, facere, exsequi : Woźni...
przissyangayąnczego... navczicz ma, abi swoyan
przissyangąn przewyodl w vczinek (ut suum
iuramentum deducat in effectum) Sul 99; ~
napełniać, pełnić, uczynić uczynkiem cwykon(yw)ać, (z)realizować,facere, exsequi, explere>:
Qui peccatum non fecit, gl. sc. in opere nec in
verbo yenze grzechy yczynkyem nye yczynyl
(I Pet 2, 22) XV med. SKJ I 82; Przekloti,
ktosz nye ostanye w ymovye tego prawa ani
gego yczinkyem (opere) pełni BZ Deut 27, 26;
Szal my, yszem Saula yczinyl królem, bo... mich
slow yczinkem (opere) nye pelnyl BZ I Reg
15, 11; Chcze (sc. św. Franciszek), aby... yego
synoyye thą tho yyarą... vyznavaly... y teze
yczynkyem napelnyali (opere... adimplere) 1484
Reg 705; ~ dopuszczony, grzeszny, zły uczy
nek, uczynek grzeszny, przeklęty, zły 'prze
stępstwo, występek, malefactum, crimen’ : Pomny
swanczicz nedzele..., aby sze ne vrich<l)il na
uczynek (Dek V 2—4: na yczinky) przeklanty
Dek V 1; Pozwani ho wczynek grzeschni (pro
facto criminali) przes (pro przed) krołyewską
wyelmosznosczą ma odpowyadacz Sul 9; Wstawyami, abi pozwani o kthorekoly grzesznee
yczynky (pro ąuibusłibet criminibus) powynny
biły othpowyedacz Sul 28; Gdibi kthori szli
yczynek (crimen) w sząądze... wczynil, thedi
o thaką wyną przes kaszdego czelyadzyna
<może> bicz pozowoon Sul 29; Alle bandzely
kthory czvdzy czlowyek w goraczey rzćczy
w ktorem szlem yczynku wffaczon, then muszy
przed naszym sandzą... bycz praw OrtOssolM, 1,
sim. OrtMac 56; <G>dy swiąte pysmo swiąthczy,
ysze syn nye ma czyrpyecz za oczcza..., ny szłyby
oczecz s synem... w gednem złem vczynkv (in
crimine, Sul 69: w grzesze ganyebnem) byłyby
*wymierni Dział 60; Stharostha... ma przidacz
woźnego... kv opithanyu, iesli yesth yawna sła
wa około vczinkv thego złego (pubłica infamia
de accusato et patrato scelere) 1498 MacPraw
VI 272; Omnem comissum ylg. dopusczony vczynek... nobis dimisit (sc. Jesus) XV p. post. R
XXV 173; Discede a me fomes peccati, nutrimentum facinoris, gl. nutrimentum facinoris
kablyczyely *zslych yczynkow ca 1500 GIGn 39;
Cristus yest slodzyey albo złe yczynky pelnyączy
(utrum sit malefactor Iesus) Rozm 771; ~ sie
dem uczynków miłosiernych, miłosierdzia: Tesz
sya davam yynyen deo omnipotenti..., ysszem
nye popelnyl szyedmy yczynkow mylosyernych Spow 3. 4; Tocz mylossyerdze... zalezi

w syedmy yczinczech mylossyerdzya XV med. R
XXII 240.
2. 'przestępstwo,
występek, malefactum,
crimen’ : Zalosczą przywyedzeny s dopysczonych slodzeysthw y ginszych yczynkow (de... ceteris actibus malis) lasky p<r)oszycz obykli Sul
47; Paklibi ktho... swey nyewinnosczy... nye
dbał oczisczicz, tedi podluk yczinky swego
(iuxta suum delictum et commissum)... czyrzpyecz
bandzye Sul 86; Owyny-ly rada swego myesczanyna o kthorykolye yczynek (pro excessu), czosz
yczynyl naprzeczywko myasty OrtOssol 37, 1,
sim. OrtMac 40; ~ 'grzech uczynkowy, zwany
też aktualnym, peccatum actuale’: Sanctus yero
Iohannes Baptista, quia in utero matris sanctificatus fuit, actuale peccatum, wczynke (pro
wczynek ?), nunąuam fecit XV med. GIWroc 52 y ;
Qui ąuasi nichil fecerunt contra dominum actualiter wczynkem ib. 90 v; ~ jawny, licowany
albo gorący uczynek 'czyn przestępczy ujawniony
w chwili popełnienia, crimen tempore ipso, quo
commissum est, manifestum : Manifestum factum dicitur liczę yel yawny uczinek 1444 AKPr
II s. XIV, sim. XV in. JA XXVII 267, 1453 AKPr
II s. XXI; Manifestum factum lyczowany albo
goranczy yczynek OrtZab 529.
3. 'postępowanie, zachowanie się, agere, se
gerere (sensu subst.f (?): Habitu obczoyanym,
yczinkem (in similitudinem hominum factus et
habitu inyentus ut homo Phil 2, 7) 1471 MamKal 292.
4. w pl. 'czyny, zdarzenia, fakty, wypadki his
toryczne, quae facta sunt, res gestae : Gyny
yczinkowye (reliąua autem sermonum) Zamri... popy sany so w ksyogach skutków dny krolyow israhelskich BZ III Reg 16, 20; Ale gyny
yczinci (reliąua autem sermonum) Ioasowi
y wszitko, czso czinyl, so popysany w ksyogach
dny krolyow Iuda BZ IV Reg 12, 19, sim. ib.
13, 12. 14, 15. 18. 28. 15, 6, etc. ; Res geste, gl.
id est pacta yczynky sznamyenythe, regumąue
ducumąue tristia bella... monstrauit Homerus
XV ex. GIKórn II 210; Mementote operum, na
yczinky, dzege, starsych, patrum yestrorum ca
1500 GIGn 60; ~ 'opowieść o czynach, narratio
rerum gestaium\ Ale gyny yczinkowye (reliąua
autem yerborum) Geroboamowy, kako boiowal
a krolyowal, popysani so w ksyogach yczinkow
(in libro yerborum) dny krolyow israhelskich
BZ III Reg 14, 19, sim. ib. 14, 29. 16, 14. IV
Reg 13, 8, etc.
5. w pl. ' wspólnota, związek, societas, coniunctio : W uczinki (in copulatione) swyotich pa
triarchów bodzes przipusczon BZ Tob 6, 20.
6. 'zakończenie działania, wynik, skutek, even-
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tus, effectus3: Duo sunt principales effectus,
wczinki, misericordie XV in. GIKazB II 96; liii
ergo homines..., cum vidissent potenciam divinam per effectum, vczinkem, probatam,... dicebant, quia hic est verus propheta ca 1430 ib. 5
18; Vczynek effectus XV med. R XXV 158; In
hodierno evangelio ostendit filius effectum, vczynek, dileccionis dei patris, quam habuit ad salu
tem generis humani XV med. S K J Y 271; Zrzadz
ve mnye grzeschne czyalo albo vczynek twoyey 10
vyecznosczy Naw 136; Effectus est finis rei
skvthekh, vczynek, konyecz ca 1500 Erz 113;
Oth vczynkv ab effectu ib.; Varvyczye szye od
falschyvych prorokow..., na ych yczynkoch albo
ovoczoch (a fructibus eorum Mat 7, 16) pozna- 15
czye ye Rozm 283; ~ Numquid gestum casu,
wczynku przygody, creditis, fratres mei, ut...
Thomas deesset XV med. GIWroc 109v.
7.
'rzecz wykonana, przedmiot, quod confectum
est, res, opus3: Wmyotaly (sc. królowie asyrscy) 20
gych bogy w ogen, bo nye biły bogowye, ale
yczinkowye roku lyydzsku (opera manuum hominum) z drzewa a s kamyenya BZ IV Reg
19, 18; Sancta in manibus extraneorum facta
sunt, templum eius sicut homo ignobilis yczinky 25
y kosczol zostali szo w ranku opczich (I Mach
2, 8) 1461—7 Serm 416 v.
Uczynianie (?) 'czyn, uczynek, factum,facinus3:
Corrozaym uipraua so: taynicha moia mne, a znamonuie so si<rce> [...] taynimy grehy scalano 30
y oth togo zbauicela zlymy vcinan[...] Kśw cr
13. ~ Bruckner proponuje czytać: złym uczynianim.
Uczyniący 'taki który może być wykonany,
zbudowany, qui fieri, aedificari potest3: Quam 35
quidem yillam... cum omnibus agris,... cum
molendinis aquaticis, yentilibus factis et faciendis, yczynyonymy albo yczynaczymy,... resignamus 1460 PF V 38.
Uczyniciel 'twórca, sprawca, creator, auctor: 40
Vczyniczel auctor XV med. R XXV 160.
Uczynić, Huczynić fo rm y : praes. ind. 1. sg.
uczynię FI i Pul 88, 34, XV med. SKJ V 260,
BZ Gen 18, 30, etc. etc.; (bohemizm) uczynim
XVp .p r. S K J I 312, ca 1470 MamLub 214; 2. sg. 45
uczynisz FI i Pul 1, 10. 17, 30. 48, 19, etc. etc.;
3. sg. uczyni Kśw cr 19, FI i Pul 1, 4. 36, 5, etc.
etc.; 1. pi. uczynimy FI i Pul 59, 13. 107, 14, BZ
Ex 19, 8, etc.; uczyniemy EwZam 298. 299;
uczynim Rozm 179. 366. 810; 2. pl. uczynicie 50
1424 Msza III s. 58, sim. I. IV. VI. VII. XIV,
XV med. R XXII 239, etc.; 3. pl. uczynią FI
105, 3, Sul 67. 74, etc. etc.; ~ praes. ind. z par
tykułą ać dla wyrażenia trybu rozkazującego
1. sg. ać uczynię BZ III Reg 21, 2. I Par 21, 55
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10, Rozm 405; 3. pl. ać uczynią BZ Num 15,
38; ~ imper. 2. sg. uczyni FI 82, 8, M W 37 a,
Rozm 133; uczyń FI 5, 9, FI i Pul 6, 4. 11, 1,
etc. etc.; 3. sg. uczyni FI i Pul 21, 8. 40, 2, BZ
Gen 48, 20; uczyń B Z Ruth 1, 8, Rozm 178;
1. pl. uczynimy BZ Gen 11, 4. Neh 6, 2; uczyń
my 1449 R XXV 166, B Z Gen 1, 26. I Esdr
10, 3, Rozm 587; 2. pl. uczynicie BZ Lev 22, 24;
uczyńcie FI Is 5, BZ Lev 9, 6. 23, 19, etc. etc.; ~
part. praes. act. adv. uczynię FI 146, 2, 1428
MPKJ II 308; uczyniąc BZ Lev 25, 21, XV
GIWp 69; adi. n. sg. m. uczyniący Sul 59; cf.
też Uczyniący; ~ inf. uczynić 1391 Pozn nr 126,
1396 ib. nr 194, 1400 ib. nr 432, etc. etc.; ~
praet. 1. sg. m. uczynił jeśm FI 29, 9. 30, 16.
68, 11, etc., FI i Pul 118, 83; uczyniłeśm BZ
Gen 27, 19, Pul 87, 4; uczyniłem BZ I Par 17, 8,
M W 39 a, ca 1500 JA IV 93; uczyniłech XV
ex. GIWp 70; jeśm uczynił FI i Pul 1, 3. 31, 5.
37, 6, etc., BZ Ex 10, 2; jem uczynił 1403 Pyzdr
nr 219; jestem uczynił BZ Gen 20, 5; -(e)śm
uczynił 1396 Pozn nr 319, 1398 Pyzdr nr 66,
1399 Kościan nr 140, 1423 ib. nr 992, BZ Gen
7, 4; -(e)m uczynił 1399 Pozn nr 367, 1401 Pyzdr
nr 151, 1406 RafPocz 11, etc. etc.; -(m) uczynił
1450 ZapWarsz nr 948, 1461 TymWol 79, BZ
Deut 26, 14; ja uczynił 1423 ZapWarsz nr 63,
OrtMac 140, etc., Rozm 46; /. uczyniłam Rozm
527; -m uczyniłam 1471 ZapWarsz nr 3042;
-śm uczyniła 1421 Kościan nr 880, 1422 ib.
nr 964; -(e)m uczyniła 1428 ZapWarsz nr 2776.
2791. 2824, etc. etc.; 2. sg. m. uczynił jeś FI
8, 6. 43, 2, FI i Pul 51, 2, etc. etc., Pul Hab 23;
uczyniłeś ca 1420 R XXIV 83, BZ IV Reg 10,
30. I Par 17, 17, etc.; jeś uczynił FI 8, 4. 15, 11.
70, 21, etc. etc., Pul 67, 31; -(e)ś uczynił FI i Pul
Moys 20, BZ Gen 3, 14. 4, 10, etc. etc.; f. -ś
uczyniła 1408 MacDod 43, BZ Gen 3, 13. Ruth
2, 11; neutr. jeś uczyniło B Z Nah 3, 16; 3. sg. m.
uczynił jest FI 1, 14. 17, 21. 48, 12, etc. etc.,
Pul 117, 23; jest uczynił jest XV in. MódlJag
36; jest uczynił Gn 3 a. 4b, FI 7, 16, etc. etc.,
Pul 40, 10; (jest) uczynił Gn gl. 155b, BZ Gen
24, 35; uczynił 1387 Pozn nr 17, 1388 ib. nr 41.
48, etc. etc.; huczynił 1391 Pozn nr 98, 1423
AKPr VIIIa 156; /. uczyniła jest FI 117, 16;
jest uczyniła BZ Lev 5, 16. Deut 22, 21; uczy
niła 1391 Pozn nr 129, 1394 Kościan nr 65, 1400
ib. nr 147, etc. etc.; neutr. uczyniło jest FI 68, 13.
75, 2, FI i Pul 21, 15; uczyniło FI i Pul 105, 34.
106, 39. 113, 2, etc.; 3. du. m. uczyniłasta BZ
Gen 3, 7. Ex 7, 10. 20, etc.; jesta uczyniła BZ
Lev 20, 17; -sta uczyniła BZ Lev 20, 12; /.
uczynilesta FI 118, 73; uczyniłysta Pul 118,
73; uczyniłasta BZ Gen 19, 35; -sta uczynile BZ

UCZYNIĆ

Ruth 1, 8; 1. pl. m. uczynili jesmy FI 125, 4;
uczyniliśmy ca 1470 MamLub 191; -(e)smy
uczynili 1396 Pozn nr 196, FI 105, 6, 1402 Maik
119, etc.; -m uczynili XV med. R XXII 239,
1471 ZapWarsz nr 3038; 2. pl. m. uczyniliście
Rozm 355; jeście uczynili Kśw av 9; -ście uczy
nili XV med. R XXII 240, BZ Ex 5, 21. Jos
2, 10, etc.; 2. pl. uczyniły są Rozm 103; uczyniły
Rozm 103; m. uczynili są FI 52, 4. 78, 7. 82, 7,
etc., BZ Ex 36, 8; są uczynili FI 9, 14. 70, 11,
FI i Pul 13, 4, etc., Rozm 442, etc.; uczynili FI
i Pul 82, 9, 1402 RtKon nr 145, 1414 Kal nr 439,
etc. etc.; uczyniły 1420 Pyzdr nr 661; /. uczyniły
są FI II Prol 2. 63, 8, BZ Ex 10, 22; uczyniły
1428 ZapWarsz nr 2849, 1443 Pozn nr 1625,
M W 29a, Pul 63, 8; neutr. uczyniła są FI 92, 7;
uczyniły są FI 68, 4; są uczyniła Pul 91, 5; ~
pląperf. 1. sg. m. -śm był uczynił BZ Gen 8, 12;
3. sg. m. uczynił był BZ Gen 2, 8. IV Reg 17,
35; jest był uczynił Gn 4a. b. 5b, etc.; był uczy
nił 1429 ZapWarsz nr 255. 2915, BZ Gen 8, 6,
etc. etc., Rozm 105, etc.; f. jest była uczyniła
Gn 4a. 14b. 177a; była uczyniła BZ Lev 6, 5,
Rozm 141; neutr. było uczyniło Rozm 137;
1. pl. m. -smy uczynili byli BZ Deut 3, 6; 3. pl. m.
uczynili byli BZ I Par 10, 11; są byli uczynili
Gn la. 173a. 183a; byli uczynili BZ Jud 9, 57.
III Reg 21, 26. IV Reg 17, 30, etc.; ~ condit.
1. sg. m. uczyniłbych BZ Lev 26, 44; (-)bych
uczynił FI i Pul 39, 11, 1421 Kościan nr 886.
887, etc., Rozm 231, etc.; f. (-)bych uczyniła
1407 Kal nr 202, BZ III Reg 17, 12, Naw 60;
2. sg. m. -by uczynił FI i Pul 70, 3. 79, 3, 1407
Kal nr 195, etc., Rozm 599; 3. sg. m. uczyniłby
Dział 56, 1466 RRp XXII 19; -by uczyniłby
BZ Ex 20, 25. Lev 6, 3. 20, 10. Num 35, 23;
(-)by uczynił FI i Pul 7, 2. 13, 2. 4, etc. etc.; f.
uczyniłaby BZ Lev 5, 17; -by uczyniła 1418
Kal nr 646, BZ Lev 23, 30. Num 30, 14, etc.;
3. sg. f. a. 3. du. m. by uczyniła Rozm 642;
1. pl. m. (-)bychom uczynili 1423 Kal nr 700,
BZ Gen 35, 3; (-)bychmy uczynili Rozm 612.
637. 790; (-)bysmy uczynili Dział 52. 60, XV
ex. GIWp 69; 2. pl. m. -byście uczynili BZ I
Esdr 7, 18, Rozm 539. 772; 3. pl. m. bychą uczy
nili FI 144,12. 149, 9; -by uczynili Sul 28. 50—1,
etc.; f. -by uczyniły Rozm 350; ~ condit.
praet. 3. sg. m. -by był uczynił Gn 4b; ~ part.
praet. act. uczyniw 1386 Pozn nr 2, ca 1431
Msza XII s. 216, 1432 Pyzdr nr 1048, etc., ca
1470 MamLub 185; uczyniwszy 1391 Pozn nr
102. 112,1393 ib. nr 137, etc. etc.; uczyniwsz (?)
Sul 15.47; ~ part. praet. pass. n. sg. m. uczynion
1391 TPaw IV nr 4030, FI i Pul 13, 22. Ath 21,
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etc. etc.; uczyniony Sul 79, Pul 89 arg.; /. uczy
niona Gn gl. 120a, 1420 Pozn nr 995, Sul 92,
etc.; neutr. uczyniono 1399 StPPP VIII nr 8092,
1402 JA VI 204, etc. etc.; g. sg. f. uczynionej
Rozm 637; d. sg. m. uczynionemu Sul 51; ac.
sg. m. uczyniony Sul 70, Rozm 719. 720; /.
uczynioną Sul 33. 75, XV med. R XXII 245,
etc.; neutr. uczynione Rozm 74; i. sg. m. uczy
nionym Sul 90; /. sg. m. (o) uczynionem Sul 45;
f. uczynionej Sul 15; neutr. uczynionem Dział
56; n. pl. m. uczynieni FI 12, 19, 1424 Msza
III s. 63, sim. VII. XII, 1449 R XXV 166, XV
med. SKJ I 100; /. uczynione FI 110, 7; neutr.
uczyniona Sul 20. 78; g. pl. uczynionych XV
med. R XXV 152; neutr. uczynionych BZ Deut
19, 11; ac. pl. m. uczynione Pul 113 arg.; /.
uczynione 1444 R XXIII 305, XV
MacDod
148; i. pl. m. uczynionymi 1460 PF V 38; cf. też
Uczyniony; ~ inf. pass. sg. m. być uczynion
Sul 33; /.b y ć uczyniona OrtMac 40, OrtOssol
37, 2; neutr. uczyniono być BZ Ex 22, 9; być
uczyniono Sul 51; ~ praes. pass. I. sg. m. uczy
nion jeśm FI 30, 14. 101, 8, FI i Pul 70, 8. 101,7,
Pul 30, 16; uczynioneśm Pul 30, 14. 101, 8;
uczynionem M W 33 b; /. -(e)m uczyniona
OrtMac 133, OrtOssol 97, 1; 2. sg. m. uczynion
jeś BZ Deut 27, 9. I Reg 15, 17; (-e)ś uczynion
BZ Gen 3, 19, Rozm 129; /. uczyniona jeś M W
14a; 3. sg. m. uczynion jest FI 117, 21, FI i Pul
143, 5, XV in. ModlJag 36, etc.; jest uczynion
FI i Pul Ath 20, BZ G en3, 23. 9, 6, M W l i l a ;
/. uczyniona jest FI i Pul 118, 56, BZ I Esdr
9, 8. I Mach 2, 11; jest uczyniona 1423 TPaw
VII nr 3356, B Z I Reg 26, 24. Tob 2, 22; neutr.
uczyniono jest BZ Lev 8, 34, Pul 75, 2; 1. pl. m.
uczynieni jesmy FI 78, 4, FI i Pul 125, 1; uczynienismy Pul 78, 4. 125, 4; 3. pl. m. uczynieni
są B Z IV Reg 19, 26. I Par 12, 21, Pul 72, 19;
są uczynione Rozm 318; /. uczyniony są BZ I
Mach 2, 8; są uczyniony Pul 89, 2; neutr. uczy
niona są FI i Pul 32, 9; są uczyniena ca 1425
EwKReg 43; ~ fut. pass. 3. sg. m. uczynion
będzie FI i Pul 48, 17; neutr. będzie uczyniono
Sul 22. 66, Gloger; ~ praet. pass. 3. sg. m. jest
był uczynion Gn 3 b; /. była uczyniona BZ IV
Reg 23, 22, Rozm 829; 3. pl. m. uczyniony były
BZ IV Reg 23, 4; ~ condit. pass. 3. sg. m. byłby
uczynion BZ Is 48, 18; -by uczynion BZ Gen
2, 7, Rozm 224; /. -by uczyniona była BZ II
Par 29, 24; by uczyniona Rozm 204, 324;
neutr. -by uczyniono OrtMac 85, OrtOssol 64, 1;
-by uczynione Rozm 205; 3. pl. m. -by były
uczynione Rozm 318; neutr. by były uczyniony
Rozm 317.
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Układ znaczeń

(u)prawiznę,
urząd
ziem
ski ; ~
prawo,
skazanie,
ustawienie, wielkierz uczynić;
~ prawo uczynić; ~ uczynić
rok; ~ uczynić sąd; ~ targ,
umowę, zmowę uczynić, uczy
nić ślub; ~ świadectwo uczy
nić kimś; ~ żałobę uczynić 313
ggg. akty religijne.......
315
hhh. akty realizacji cudzej łub
własnej w oli...................
315
iii. z dopełnieniem płeonastycznym 315
jjj. varia; ~ śmiech uczynić; ~
więcej czegoś uczynić . . . .
315
b. dopełnieniem za im ek.......
315
~ dopełnieniem zaimek to odsyłają
cy do treści poprzedniego (wyjątkowo
następnego) zdania; ~ uczynić (coś)
nad to.
c. dopełnieniem bezokolicznik . . .
317
d. dopełnieniem zdanie zależne bez zapowiednika; ~ z zapowiednikiem to
317
e. dopełnienie w zdaniu niezależnym
318
B. uczynić kogoś, coś kimś, czymś, ja
kimś 'przydzielić komuś jakąś funkcję,
godność, jakość, spowodować, spra
wić, być przyczyną, że ktoś, coś staje
się kimś, czymś, jakimś, munus aliąuod
alicui assignare, honorem, ąualitatem
alicui tribuere, auctorem esse, efftcere,
ut alicuius, alicuius rei status vel na
tura m u t e t u r ......................................
318
a. określeniem predykatywnym rze
czownik ..............................................
318
b. określeniem predykatywnym przy
miotnik, przysłówek, porównanie lub
z d a n i e ..............................................
319
aa. cecha wyrażona przymiotnikiem 319
bb. cecha wyrażona przez porówna
nie ................................... . . . .
320
cc. cecha wyrażona przysłówkiem; ~
daleko uczynić; ~ prożno uczynić 321
dd. cecha wyrażona przez zdanie 321
c. określeniem predykatywnym wyra
żenie przyimkowe...............................
321
3. uczynić się 'stać się, dokonać się,fieri
321
4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu 321
Z naczenia: 1. w użyciu samodzielnym (bez
dopełnienia bliższego) 'wykonać jakąś czynność,
postąpić, działać (dok.), facere, agere : A. bez
dodatkowych określeń: Otpowyedzal (sc. bog
Abrahamowi): Nye uczyno (non faciam), naleszoni-ly bodo w nyem trzidzeszczy sprawyedlywich BZ Gen 18, 30; Tocz gest rzecz, ktorosz to przykazał bog. Yczynczye (facite),

1. w użyciu samodzielnym (bez dopełnienia
bliższego) 'wykonać jakąś czynność,
postąpić, działać (dok.), facere, agere*
A. bez dodatkowych określeń
. . . .
B. z określeniami nazywającymi sposób
działania, postępowania..........
307
a. z przysłów kiem ..................
307
~ dobrze, dobrotliwie uczynić ko
muś; ~ o coś sądownie uczynić; ~
dosyć uczynić; ~ z przysłówkami za
imkowymi.
b. z wyrażeniami przyimkowymi . .
c. ze zdaniem okolicznikowym . .
C. z określeniami nazywającymi osobę
lub przedmiot, którego dotyczy dzia
łanie, postępowanie............................
2. w użyciu niesamodzielnym (z dopełnie
niem bliższym) 'zrobić, wytworzyć, wy
konać, być sprawcą, facere, conficere,
auctorem e sse .......................................
A. uczynić coś ( c z e g o ś ) ....................
a. dopełnieniem rzeczownik . . . .
aa. dopełnieniem rzeczownik nazy
wający zasadniczo przedmioty. .
~ 'stworzyć, facere, condere, creare ; ~ 'przyrządzić, przygotować,
facera, apparare ; ~ przenośnie:
uczynić drogę czyjąś.
bb. dopełnieniem rzeczownik nazy
wający funkcję, urząd, stanowisko
'wyznaczyć, powołać, ustanowić
czymś, aliąuem facere, creare (e. g.
magistratum, r e g e m f....................
cc. dopełnieniem rzeczownik nazy
wający zasadniczo a kty................
aaa. akty mowy; ~ uczynić pa
mięć ...........................................
bbb. akty dobra] ~ uczynić uży
tek; ~ wyjątkowo z dopełnie
niem w gen.................................
ccc. akty z ł a ...........................
ddd. akty przemocy; ~ uczynić
początek (na kogoś, na kimś,
nad kim ś)...................................
eee. akty u z n a n ia ...................
fff. akty prawne; ~ w wyspecja
lizowanych znaczeniach praw
nych: gwar uczynić; ~ jedna
nie uczynić; ~ liczbę uczynić;
~ niewinność uczynić; ~
otpor uczynić;
~
pamięć
uczynić; ~ pokorę uczynić;
~ prawo uczynić, uczynić
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a syawy sy0 wam chwała gego BZ Lev 9, 6;
Paklibi slvbila (sc. małżonka)..., aby postem...
znadzila dysza swo, na voly mozovey bodze,
aby yciniła albo nye ycinila (ut faciat sive non
faciat) BZ Num 30, 14; Panye Yesu Criste,
szynu boga zyyego, vczyn y prze szwa myła
mathka yyszluchay mye grzeschna! Naw 75;
Bo ya yestem czlovyek pod moyą moczą mayączy ryczerze a rzekącz... słudze memv: Vczyn
to! a on vczyny (fac hoc, et facit Mat 8, 9) Rozm
287; Baczmy smyarą boga naschego, yze on
mogącz tą rąką yschuschycz... yschakoz nye
yczynyl, ale ssmyerno odpovyedzyall ib. 683.
B. z określeniami nazywającymi sposób dzia
łania,, postępowania: a. z przysłówkiem: Rychło
yczynyly so (cito fecerunt, Buł: yczynyly), zapomnyely S0... dzal yego FI 105, 14; Poyce
gospodnv, bo welycze yczynyl gest (magnifice
fecit Is 12, 5, Pul: yczynyl) FI Is 6; Ize Maczek
kmecz nyesprawyedliwye sobye yczinil any
gosczinnego dal wlodarzowy, any go oth nego
włodarz wsąl 1441 StPPP II nr 2927; Thesz
w przythczach nyszey popysanych thą vyną
ypadnye:... kedi ktho nyepoczesthne sz *kthore
ycziny (ut qui stuprayerit yirginem, Dział 60:
gwałt yczyny), yako tho nyewyastą obnyeczczy
Sul 70; Nye chczyalesz my dacz mich dzewek...
poczalowacz. Nyemodrzesz yczynyl (stulte operatus es) BZ Gen 31, 28; Uczynyo dzywnye
tego dnya w szemy Gessen (faciam mirabilem...
terram Gessen) BZ Ex 8, 22; Przysząsznyczy
nyesprawnye wczynyly OrtOssol 53, 2, sim.
Ort Mac 65; Kto przygany sadzy, yszby krotko
yczynyl Dział 51; *Dawyerznye (war. kał.:
dowyerzenye) vczynyv fiduciam (fiducialiter
agam Is 12, 2) ca 1470 MamLub 185; Sicominus
pakli gynak yczynysz (war. kał.: takly gynak
yczynisch; similiter paenitentiam age, si quo
minus, yeniam tibi cito Apoc 2, 16) ib. 308;
Yęzyky swymy lzywye yczynyly (dolose agebant, FI: so czinili) Pul 13, 5; Chvalyl pan lychothnego ylodarza, yze mądrze yczynyl (quia prudenter fecisset Luc 16, 8) Rozm 389, sim. ib.;
Myśmy vzdy tako ganyebnye yczynyly, yzessmy
od nyego yczyekly ib. 657; ~ ~ dobrze, do
brotliwie uczynić komuś 'dobrze się z kimś
obejść, wyświadczyć komuś coś dobrego, aliąuem
bene tractare, alicui benefacere5: Spowadacz czi
se bodze, gdi dobrze yczinisz iemu (cum benefeceris ei) FI 48, 19, sim. Pul; Dobrotliwe vczin,
gospodne, w dobrey woli twey Syon (benigne
fac... Sion) FI 50, 19, sim. Puł, KartŚwidz;
Tucz tobye dobrze yczynyo (benefaciam tibi)
BZ Gen 32, 9; Eya, eya, dusza mogyą,... vczyn
dobrze szamą szobye SkargaPłoc w. 20, sim.
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SkargaWroc w. 33; ~ ~ o coś sądownie uczy
nić 'wszcząć proces o coś, wystąpić ze skargą
do sądu w jakiejś sprawie, in ius vocare, litem
alicui intendere5: <A)cz komv konye abo woły...
gwałtem vezma, ten gdy przed rokiem o takye
rzeczy... sadownye nye ycziny, tedy potem aczby
chczal czinicz, ma bycz dawnoscza odrzyczon
Dział 50; ~ ~ dosyć uczynić, uczynić dosyć
czadośćuczynić, zaspokoić czyjeś roszczenie, pre
tensję, zastosować się do wyroku sądowego,
wypełnić zobowiązania, alicui aliąuid petenti
satisfacere, sententiam iudicis obsermre, promissa sohere : Vade prius reconciliari, dosicz
vczin, <fratri tuo> (Mat 5, 24) XV in. R XXIV
74; Yako m<i> then czlowyek sbyegl any nye
yczynyw dosszycz podle prawa, nye oszadzywsszy
podia szemszkyego vkladu 1432 Pyzdr nr 1048;
O tych, gysz z sąndv wychodzą szkazaany, nye
doszycz wczynywszy (non facta solutione) Sul
22; Paknyaly wynowati yczynywszy dosycz po
tern prawie powoda chczal nagabacz, tedy powod wygmye syą do swego prawa Dział 32;
Yesthlyby rzeczy kthore przy sobye czudze
myal..., (ma do)sziczi yczynyczi (satisfacere)
1484 Reg 707; ~ komuś: O cthoro *chancz
szeme Dorotka na Wichno szalowała, o tho
ya byl rankoymo, yssze gey dosszicz wczinila
1422 PF VIII 17; Jakom doschycz wczynyl
pannye Barbarze 1432 Kościan nr 1434; Kedi
prawem przekonany szkazani doszycz wczynycz
... sz szandv odydze stronye zyskaley nye do
szycz vczynyv Sul 10; Jakom ya czethl lysth
Mikolayovi y Iaszczolthovi a ony my myeli
dosycz yczinicz 1456 SprTNW VIII 2, 30; ~
komuś o coś: Quod *Nicolto data est o szino
rano super Domaslavum, o tho mu doszicz
uczinono 1405 TPaw IV nr 1026; Jaco mnye nye
[o]vczinono dosycz o Cr[o]czonowo rankoyemsthwo za oborzne 1443 ZapWarsz nr 724; ~
komuś czymś: Iacosm ya s Boguslayem zamenil
przecziwco karczmę... nivo..., tym gem mv do
szicz yczinil 1403 Pyzdr nr 219; ~ komuś na
czymś: Na they czwarthey czaszczy Micolay...
szwey mamcze dosycz yczynil 1424 Kał nr 909;
~ (komuś) za coś, kogoś: Iaco Mikosz... tam
mu mai doszicz za yego conn... yczinicz 1400
Pozn nr 432, sim. 1437 Pyzdr nr 1138; lako
za ti ow[ow]cze... Albartus... yczinil dosicz
za pana Wocenczego Raczemskego duso kapliczy 1402 Pozn nr 808; Ysze paney Luchne
doszicz wczynono za yey wano 1416 Pyzdr nr
466, sim. 1417 Kał nr 610, 1434 ZapWarsz nr 621,
etc. ; O cthoro spas na myo Bronisch szalował,
za thom ya gemy dosicz yczinila 1428 ZapWarsz
nr 2776, sim. ib. nr 2791; O ctore pyenandze ya
39*
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na Pyotra zalowal, za thi mne bil Climek doszicz nye uczinil 1429 ib. nr 255, sim. ib. nr 2915;
Gdi po thich dnyoch... za dopusczone wyni nye
handze onym... doszicz vczynyono (non fuerit...
satisfactum)..., thedi slvszno bąncz cząnszebnykoom oną czązzą rosdacz Sul 22; Paknyąly
bądze... krwawa (,sc. rena), thedi yako y sza
myeczową reną wykładamy doszycz bicz vczynyono (declaramus satisfaciendum) Sul 51; Day
my, yzbych... wszchech szye grzechów spowyedala a szerdecznym szkrvschenym za nye do
szycz yczynyla Naw 60; Myła matko boża,...
przycyng se do sffego mylego syna za namy, zęby
nas racyl wyslwhac..., abyśmy thw za nase
grzyhy dosyć wcynyly a dosyć wcyngwc byśmy
se mw dostały XV ex. GIWp 69; ~ komuś
czymś za coś: Jako mne Jan nye uczinil plasczem
za suknyan doszicz 1428 ZapWarsz nr 329; ~
czemuś: Themu lystu Michał yest doszicz wczinyl
1419 Kościan nr 732; Chcza[n] praw (leg. prawu)
dossycz yczynycz 1435 Pozn nr 1577, sim. OrtOssol 102,1; lako dossicz uczinily rąkogemstwu
swemu 1446 StPPP II nr 3267; Przeto ysz ony
mvsa szye troszkacz o tho,... yakoby szwey
przysządze dosycz yczynyly Ort Ossol 75, 3,
sim. OrtMac 101; Vschytky dny tvoyego zyyota
nye mogą doszycz yczynycz yego syyatey yedney
kropy krvye Rozm 824; ~ ~ z przysłówkami
zaimkowymi: takież, tako(ć), takoż: Nagotuy
wyna a dawa gemy (sc. otcu) pycz ... Y yczynylasta (sc. siostry) tako BZ Gen 19, 35; Uczyny
(fecit) Moyszesz <a> Aaron, yakoosz to bil
bog przykazał, takosz s00 uczynyly (ita egerunt) BZ Ex 7, 6; łączem sgrzeszyl przed panem
bogyem israhelskim a takoczem yczinil (sic et
sic feci) BZ Jos 7, 20; Tedy slachczycz, czso tako
yczyny, nye otrzyma oczczysny Dział 40; Tedy
on vz[v]yawschy vegla v łono svey suknye
ponyosl. Chczyącz takyesch yne dzyeczy yczy
nycz y zezgly sobye svknye Rozm 124; Kto ma
dvye sukny, day yedne ny mayączemy, a kto ma
potrayy, takyesch vczyn (similiter faciat Luc
3, 11) ib. 178; Alecz tako yczynmy: zagrozyyschy
yemu mąkamy okrutnemy y ranamy yypądzyemy y (leg. ji, sc. Jesusa) ib. 587, sim. ib.; ~
jako(ć), jakoż: Abichom tesze f rospacz ne
fstopyly, gakocz gest byl *Iudzasz ycynil Gn
14 a; Przeto nye porazo wszech dusz, yakosm
bil yczynyl (sicut feci) BZ Gen 8, 21; Bo gest
pan bog nasz oszyszyl wody gego (sc. Jordana)..., iakos bil yczinil (sicut fecerat) pirwey
w Morzy Rvdnem BZ Jos 4, 24, sim. ib. IV
Reg 21, 3. 7.
b. z wyrażeniami przyimkowymi: Po krzywdzyesmy yczynyly (iniuste egimus, Pul: yesmy

czynyly), lychoto yesmy strogyly FI 105, 6;
Uczynyl gest pan podlya słowa Moyszeszowa
(fecit dominus iuxta yerbum Moysi) BZ Ex
8, 13; Tedy my... przysądzylismy Indrzychovy,
ysz podług prawa yczynyl Dział 29; Vstawyamy,
aby odtychmyast szadny ziemyanyn naszs
z nyszadnym czydzoszemcem na zakład nye
gygral... Paknyaly kto nad to vczini (quod si
ąuispiam contra hoc statutum yenerit temerarie)
a na kostkach da na zakład... pyenyadzy,...
tedy any wynowaczecz, any rąkoymya za to
ma czso czyrpyecz ib. 37; Non enim fecit vlg.
bo nye yczynyl podluk czlowyeczego obyczayu
XV p. post. P F 1 199; A gdy przynyesly dzyeczya
Jesusa rodzyczy yego, aby yczynyly podług
szvyczayv zakony zan (ut facerent secundum
consuetudinem legis pro eo Luc 2, 27) EwZam
294; Bo ty mozesch yczynycz podług svey voley
Rozm 520; Alye by kto mogl rzecz, yze Pyotr
nye yczynyl podług tego, yako yemv byl Cristus
przykazał ib. 689; Pytał (sc. Piłat) ych przeto,
aby potem mogl rzecz przed królem y przed
yschytkyem lyvdem, yze yczynyl z yyelyką radą
y z yyelykym rozmysłem ib. 718.
c. ze zdaniem okolicznikowym: Vczynylesm,
yakosz my kazał (feci, sicut praecepisti mihi)
B Z Gen 27, 19; Wszedszy Moyszesz a Aaron
przed ffaraona y uczynylasta, yako gyma bil pan
przykazał (fecerunt, sicut praeceperat) BZ Ex
7, 10, sim. ib. 7, 20; Ya wam dobrze dowyerzam,
ysz wy nye yczynycze gynako, nyszly yako gest
prawo (aliter non facturos, nisi ut iuris est)
OrtOssol 53, 2, sim. OrtMac 65; Vczyn s nyą,
iako chczesz vtere ea ut libet (ecce... ancilla
tua in manu tua est, utere ea ut libet Gen 16, 6)
ca 1470 MamLub 9; S temy to stawky może
uczinicz y nechacz..., gyako bisse gemy nalepey
zdało 1488 FontesŚl II 16; Nayda-ly zlodzyeya,
yczyną, yako sze zlodzyegem (Ex 22, 7) XV
p. post. Kałużn 285.
C. z określeniami nazywającymi osobę lub
przedmiot, którego dotyczy działanie, postępo
wanie: komuś: Vczini onim (fac illis, Pul:
vczyn gym) iaco Madian FI 82, 8; Gensze zyawa
słowo swoge Yakobowy..., ne yczynyl gest
tako wszey postaczy (non fecit taliter omni nationi) FI 147, 9, sim. Pul; Sic et pater meus
celestis faciet vobis thakesz y oczecz moy nebeszky wczini wam (Mat 18, 35) ca 1420 R XXIV
82; Vczyny tobye (faciat tibi) bog yako Effraymowi BZ Gen 48, 20; Zagladzilissmi ge, iakosmi
ycinili były Seonovi (sicut feceramus Sehon)
BZ Deut 3, 6; Boczyem dal vam przykład, aby
yakom ya vam yczynyll, yschbyszczye y vy
takyesch raką albo serczem yczynyly (ut quem-
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admodum ego feci vobis, ita et vos faciatis
Jo 13, 15) Rozm 539; Albo by vass mogl (sc.
Jesus) vdrączycz rozmaytą pomstą, yako vczynyl
Eyptom ib. 628, sim. ib. 629; ~ przeciw, prze
ciwko, naprzeciwko czemuś: Vyną *pyącznadzaszcza przepadnye tylkokrocz, gylkokrocz vcziny
przeczywko temv vstawyenyv (ąuoties contra
hanc constitutionem contravenerit) Sul 80; Tedy
on gest yczynyl naprzeczywko szwey przyszadze
(contra iuramentum... fecit) OrtOssol 90, 4,
sim. ib. 80, 1, OrtMac 107. 124; Paklibi czy
ysczy sądzę... przeczyw naszey woley vczynyly
Dział 9; Acz gy (sc. człowieka prawego) podam
w gych wolą, przeczyw vstawyenyu y zakonu...
yczynyę XV p. post. RozmPam 473; ~ o kogoś:
Yeslyby szye przidalo, yszby on nyemoczny
vmarl..., thedy... mystrzovye mayą onemv vmarlemu... kossulye kvpycz... a thakyesz o robyencza mayą yczynycz, yeslyby robyenyecz vmarl
1491 RKJŁ VII 57; ~ z kimś, czymś: A ty,
gospodne, vczyn se mno (fac mecum) prze ymo
twoye FI 108, 20, sim. Puł, sim. FI i Pul 118,
124, M W 39 b; Pyrworodnego s szwych dzeczy
mnye dasz y yczynysz takyesz z wolmy (de
bobus... similiter facies Ex 22, 30) XV p. post.
Kałużn 286; ~ o czymś: Myeyczye vyarą,
nye telko o drzeyye yczynyczye (non solum de
ficulnea facietis Mat 21, 21), alye bysczye rze
kły górze: podnyeszy szye..., nathychmyast
szye stanye Rozm 452.
2. w użyciu niesamodzielnym (z dopełnieniem
bliższym) 'zrobić, wytworzyć, wykonać, być
sprawcą, facere, conficere, auctorem e ssć : A. uczynić coś (czegoś): a. dopełnieniem rzeczownik:
aa. dopełnieniem rzeczownik nazywający zasad
niczo przedmioty: Genszecz dom gestcy on bil
medzy dvema domoma yczynon Gn 3b; A tako
yocz tamo Ioseph svemu oslouiy... gestcy on
byl gasły yczinil Gn 4a; Illud enim ynguentum
confectum, yczynona, erat Gn gl. 120 a; [...]
nomine Pantheon, quod Tytus... construxerat
gest gy zalosil y vcinil ib. 155 b; Rocze moie
yczinili so (operatae sunt) organi FI II Prol 2;
Vczinil iest (Puł: uczynyl) *ssody (parayit vasa)
smertne FI 7, 14; Wpadł w doi, iensze iest yczinil
(quam fecit, Puł: yczynyl) FI 7, 16; Pogroszeni
so ludze w upascy, iosz so yczynily (quem fecerunt, Puł: ktoresz yczynyly) FI 9, 14; Vczinil
(aedificayit)... swotoscz swoio w zemi FI 77, 75,
sim. Puł; Wczyno albo budyyo (Puł: uszyedlyayocz) Gerysalem (aedificans Ierusalem) gospodzyn rozproszena yzrahelska sberze FI 146, 2;
Oczecz od nykogo gest wczynon (pater a nullo
est factus) any stworzon, any porodzon FI Ath
20, sim. Puł, M W l i l a ; Syn od oczcza samego
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gest, ne yczynon any stworzon (filius a patre
solo est, nec factus, nec creatus). ale porodzon
FI Ath 21, sim. Puł, M W l i l a, sim. FI i Puł
Ath 22; Wwedzesz ge y wsczepysz na górze dzedzyczstwa twego natwardszego przebytka twogego, genszesz yczynil (quod operatus es Ex
15, 17), gospodne! FI Moys 20, sim. Puł; Jaco
tan drogo... Ondrzey yczinil 1407 Kał nr 285;
Kyegdi Otha sypał trzi copcze a szedm yczinil
czosn, a tho yczinil *Stanislaovą volą 1413 Kał
nr 425; Jsze ta grobla..., cszoz wczynona na
dlusku, *wycrzymana *crzydzesczy lath 1420 Pozn
nr 995; Gdzebich ya jal a yczynil graniczą, to
myely trzymacz pod zacladem 1421 Kościan
nr 886, sim. ib. nr 887; Jako ta droga ne gest
nouo yczinyona, ale gest i bila stara dawna
1423 TPaw VII nr 3356; O kthoro rano na mo
Woczech zalowal, to mu ya yczinil za yego
poczanthkem 1423 ZapWarsz nr 63; Ya<ko>
czosz pan Lucas yczinil mlin na Krzinkach 1437
Pyzdr nr 1109; Ecce fenum tibi lectum faciam
na tern czy loże yczynya XV med. SKJ V 260;
Wszowszy lyszczye tikowe yczynylasta (sc.
Adam i Ewa) sobye wyenyky (fecerunt sibi
perizomata) BZ Gen 3, 7; Otworzil Noe ok[o]no,
ges to bil w korabyu yczynyl (quam fecerat)
ib. 8, 6; Podzmi, yczynymi sobye myasto (faciamus nobis ciyitatem) ib. 11, 4; Wesmy trzi
myarky moky... a yczyn (fac) potplomik chleba
ib. 18,6; Poydzemy do Betel, abichom tamo yczy
nyly (ut faciamus) ołtarz bogu ib. 35, 3; Paklybi
ołtarz kamyenny uczynylbi (si altare... feceris),
nye bodzesz gego dzelacz s czyosanego kamyenya
BZ Ex 20,25; Uczynyly so (fecerunt) wszistczy
modrzy szerczem... opoon dzeszyocz ib. 36, 8;
Powyecz gim, acz vcino sobye podolki (ut faciant
sibi fimbrias) B Z Num 15, 38; Iestliby kto...
ranił gy (sc. bliźniego)... a sam by yczekl do
gynego <z> drzewyey yczinyonich myast (ad
unam de supradictis urbibus) BZ Deut 19, 11;
Vczinyl gesz (fecisti) sobye bogy czvdze a dote
BZ III Reg 14, 9; Day my wynnyczo swo, acz
yczinyo (ut faciam) sobye zagrodo szelno ib.
21, 2; Tak ganyebni yczinyl syo (sc. Achab),
ysze naszlyadowal módl, gesz biły yczinyly Amorey (quae fecerant Amorrhaei) ib. 21, 26; Przikazal kroi... kapłanom..., abi wimyotaly s koscyola... ssodi, gesz yczinyoni bili (quae facta
fuerant) Baalowy BZ IV Reg 23, 4; Tedy on
yczynyl (fecit) krolowy trzy puszky OrtOssol
35, 4, sim. OrtMac 38; Mozely czlowyek zarobyone albo gyne szwe gymyenye odkazacz...
po szwey szmyerczy, szlowye testamenth s tego
yczynycz OrtOssol 61, 4, sim. OrtMac 80;
Quam quidem yillam... cum omnibus agris,...
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cum molendinis aąuaticis, yentilibus factis et
faciendis, vczynyonymy albo yczynaczymy,...
resignamus 1460 PF V 38; Consules debent
sibi agerem sepire al. tarasz yczynycz 1490 AGZ
XVI 409; Drogy yczynyl yes (viam fecisti Hab
3, 15) w morzu konyom twoym Pul Hab 23;
Chcze (sc. Żyd) rozdeptacz ony obrazy, które
było yczynylo dzyeczyą (imagines, quas fecerat... puer) Rozm 137; O sukny, ktorasz była
yczynyla dzyeyycza Marya Iesuszoyy... Mary a
Iesuszoyy yczynyla szyknyą tkanem dzyalem
(fecerat opere textili tunicam) ib. 141; Mogą
zlomycz ten kosczyol boży rąką yczynyony
(templum hoc manu factum) a po trzech dnyoch
yny nye rąka vstavyony yczynycz (non manu
factum aedificabo Marc 14, 58) ib. 719; ~ coś
z czegoś: Nyczi s szitowia yczinione fila favis
cirpea (fila favis scripea floreis... fingimus) 1444
R XXIII 305; W potu swego oblicza bodzesz
sobye chleba dobywacz, alysz szo w szemyo
nawroczysz, z geyszesz to yczynyon (de qua
sumptus es) BZ Gen 3, 19; Ti vczyn sobye
korab s drzewa heblowanego (fac tibi arcam
de lignis leyigatis) ib. 6, 14; Vczyn s tego kamyenya <chleby> (dic ut lapides isti panes fiant
Mat 4, 3) Rozm 194; Yako yny myenya, yze
ta korona była yczynyona s czyernya morskyego
ib. 829; ~ Vczin se *mno znamo (fac mecum
signum) w dobrem FI 85, 16, sim. Pul; Bocz
gesm ya zatwyrdzyl gego..., abich uczynyl dzywi
(ut faciam signa) ti to BZ Ex 10, 1; Ti moy (pro
mow) w usszy syna twego..., kyelkokrocz gesm
starł Egipskye a *dzywe me gesm uczynyl (signa
mea fecerim) w nych ib. 10, 2; Moyszesz a Aaron
zaprawdo uczynylasta wszitka znamyona y dzywy (fecerunt omnia ostenta) ib. 11, 10; Glos
apostolow dzywy v Zydow yczynyone wzpomynayoczy Pul 113 arg.; Pysmo svyatego Yana
evanyelysty dosvyaczscha, yze myły Yesus vczynyl vyelye czvd (multa signa fecerit) Rozm 42,
sim. ib. 203. 212, etc.; Górze tobye, Bethzeyskyemv Myastv, bo by ty czvda były yczynyony (si...
factae essent yirtutes Mat 11, 21) w Thyrzy
albo v Szydonye..., snadz by były czynyly
pokvtą ib. 317; ~ 'stworzyć, facere, condere,
creare5: Bo vzrzo nebossa twoia, dzala palczow
twogich, mesocz y gwazdy, iesz ies ty yczinil
(quae tu fundasti, Pul: geszes ty zalozyl) FI 8, 4;
Zwastowacz bodoo nebossa sprawedlnoscz iego
ludu,... iensze yczinil gospodzin (populo...,
quem fecit dominus) FI 21, 34, sim. Pul; Bo on
rzeki y yczinona so (facta sunt), on kazał y stwo
rzona so FI 32, 9, sim. Pul; Ti ies yczinil (tu
fecisti) wszistki craye zeme FI 73, 18, sim. Pul;
Bo iego iest morze a on yczinil ie (ipse fecit

illud) FI 94, 6, sim. Pul, M W 108a, sim. FI i Pul
95, 5. 103, 20; etc.; Ten gest dzen, gensze gest
yczynil (quam fecit, Pul: yczynyl yest) gospodzyn FI 117, 23; Roczetwoy, gospodnye, wczynylesta (fecerunt, Pul: yczynylysta, M W 29a:
yczinili) mno FI 118, 73; Ten yest dzen, yenzse
yest boog uczinil yest (quam fecit) XV in. MódlJag 36; Res multum necessarie in Christiana
fide solent a Scriptura sancta describi... Sicut
patet de mundi creacione, corporalium creaturarum de materia prima, que sub nomine terre
exprimitur, formacione, yczynyenya, et formatoris (pro formatorum ?), yczynyonych, diffinicione, hominis quo ad corpus de limo terre produccione et anime a deo infussione XV med.
R XXV 152; Nazwał gest (sc. bog) szwyatloszcz
dnyem a czmi noczo y yczynyl wyeczyor (factumque est yespere) BZ Gen 1, 5; Vczynyl bog
(fecit deus) szwyerzota szemska ib. 1 , 25, sim.
ib. 5, 1. 6, 6; Rzeki (sc. bog): Vczynmi czlowyeka
(faciamus hominem) ku oblyczu a ku podobyenstwu naszemu ib. 1, 26; Uczynyl bil pan bog
ray rozkoszy (plantayerat... paradisum) ib. 2, 8;
Zagladzo wszistko stworzenye, czsoszesm yczy
nyl (quam feci) na syemy ib. 7, 4; Bocz czlowyek
gest yczynyon (factus est) ku oblyczy boszemu
ib. 9, 6; Ty gesz Adama z gylu yczinyl zemskego
(tu fecisti Adam de limo terrae) BZ Tob 8, 8;
Drzewyey, nysz so góry yczynyony (priusquam
montes fierent, FI: nisz S0 gori były) albo stwo
rzona zyemya,... od wyeka ty yes bog Pul 89, 2;
Myły panye,... mozesch uczynycz s czego nycz
y z nysczego czo Naw 84; Azaby my czo nyepodobno yczynycz a ya wschytko yczynyl y stvorzyl slovem? Rozm 46; Yenze narodzyl szye
z dzyeyycze nyeporysoney y przyal s ney czalo
slovem yczynyone bozem (ex illa sumpta carne
de verbo dei facto) ib. 74; ~ 'przyrządzić, przy
gotować, facere, a p p a r a r e Gdisz bili weszły
w gego dom, yczynyl gest (sc. Lot) godi (fecit
convivium) BZ Gen 19, 3, sim. ib. 21, 8; Vczincye Wyelyko Noc (facite Phase) panu bogu waszemv... any bila yczinyona taka Wyelka Noc
(factum est Phase) ode dny sodz BZ IV Reg 23,
21—2; Nye yczinyly gemy lyvd sławnego pogrzeba (non fecit... exsequias) BZ II Par 21, 19;
Zona onego zboycze yczynyla kąpyel (balneum... parayit) dzyeczyączyy Rozm 86; Cristus...
przyschedl kv myasty... y myeskal tamo... Tedy
ssą yczynyly yemv yyeczerzą (fecerunt... cenam
Jo 12, 2) ib. 442; ~ przenośnie: uczynić drogę
czyjąś 'pokierować czyimś postępowaniem, aliąuem regere, consilio iuvare*: Gospodne,... vczin
(Pul: rzędzy) w obesrzenu twoiem drogo moio
(dirige... viam meam) FI 5, 9.
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bb. dopełnieniem rzeczownik nazywający funk
cję, urząd, stanowisko 'wyznaczyć, powołać,
ustanowić czymś, aliąuem facere, creare (e. g.
magistratum, reg em f: Jan y Jęndrzey... vczynily, vstavily y... obrzondzyly... procuratora,
actorem, sprawcza ca 1428 PF I 479; Dwa tyszyacza ryczerzow... vczynyly sobye krolya
Rozm 114.
cc. dopełnieniem rzeczownik nazywający za
sadniczo akty: aaa. akty mowy: Za yutra pan
uczyny to słowo w szemy (faciet dominns verbum
istud in terra). Y uczynyl gest pan to słowo
(fecit ergo dominus yerbum) w drugy dzen BZ
Ex 9, 5—6; Pomowil gy bycz slodzegya...
y gynsze vele slow tym równa... vczynyl 1474
Zab 540; Trzeczye słowo Bethffanya, po greczkv
od tego, czo szye stało na svaczbye, yakoby o do
my yczynyone (ąuasi in domo factam) Rozm
205; Czy movyą, yze Kristus po svem... kvszenyv yavnye kazał, apostoly sebral y kazanye
nagorączsche (pro na górze)... yczynyl ib.,
sim. ib. 263. 265; ~ uczynić pamięć 'wspomnieć,
wzmiankować, mentionem facere5: Czo yest,
yzes yczynyl pamyecz (mentionem fecisti) troyce? Rozm 165.
bbb. akty dobra: Blogoslaweny, gysz... vczynyo (Puł: czyny o) prawoto (faciunt iustitiam)
FI 105, 3: Prawycza panowa yczynyla gest (Puł:
yczynyla) moczy (dextera domini fecit yirtutem)
FI 117, 16; Vczinmi, *czymmi (operemur bonum
ad omnes Gal 6, 10) 1449 R XXV 166; Wszakosz
przetho raczył szo na then swyath *narodczycz...,
aby przes tvo swotho szmercz medzy bogem
oczczem a medzy grzesznym myr uczynyl 1451
MacDod 105, sim. Rozm 599; Przeto my chczącz
takym szkodam konyecz yczynycz, ystawyamy
Dział 37; Ize widzeli oczi moie zbawenye twe,
czoszes yczinil (quod parasti Luc 2, 31) przed
oblyczym wszego luda M W 144 a; Blogoslayyony pan bog..., yse... yczynyl odkupyenye (fecit
redemptionem Luc 1, 68) lyvdv swego EwZam
290; Vczynylem pokoy pepigi fedus ca 1500 JA
IV 93; Yedna dzyewka... ogarnąla w schwoy
zyvot króla nyeba y zyemye... y yczynyla myr
myedzy bogyem oyczem y myedzy rodzayem
czloyyeczym Rozm 51; ~ komuś: Vczinisz przespech prawemu (diriges iustum) FI 7, 10, sim.
Puł; Ta yczynona gest my (haec facta est mihi),
bo prawot twoych dobywał gesm FI 118, 56,
sim. Puł; Wolał kw mnge (sc. Dawid), wcynyleh
mw wyslwhange (ego exaudiam eum Psal 90,
15) XV ex. GIWp 70; Ya yyerza, ysz V<asza>
M<iłość) raczy my yczynycz sprayyethlywoszcz
XV ex. SlArch I pril. 23; Dzyekuyczye yemv
(sc. Piłatowi), yzecz my taką przyaszn yczynyl

Rozm 802; ~ dla kogoś: Yaco tuta Xpus mowy:
Prze sprawyedliwoscz, tho gest prze caliszdą
dobrocz boga dla yczinyoną XV med. R XXII
245; ~ z kimś: Dobroto yczynil ges se slygho
(bonitatem fecisti cum servo, M W 27b: dobrocz
ycziniles slugam) twogym, pane FI 118, 65,
sim. Puł; Uczynysz se mno miloszerdze (facies
mihi misericordiam) y sprawyedlywoszcz BZ
Gen 47, 29; Vczin s wama pan mylosyerdze,
iakosta wi yczinyle s umarlimy (faciat yobiscum
dominus misericordiam, sicut fecisti cum mortuis)
y se mno BZ Ruth 1, 8; Nye yczyniless s nymi
(war. kał.: nye yczynylesch gym) non posuistifs]
eis (non posuisti eis misericordias Is 47, 6) ca
1470 MamLub 199; Vysluchay, myły synkv,
poslutney prozby mey, yczyn ze mną prozbą
y myloscz thvą, yczyeschy vzdy mye Rozm
524; ~ ~ uczynić użytek 'przynieść pożytek,
zaowocować, utilem esse, fructum ferre*: Sed
faciat (sc. yerbum), quecumque iussero, et prosperabitur, ycziny yszytek, in hys, ad que misi
illud (Is 55, 11) XV p. pr. S K J I 312; Dam pozegnanye me wam lyata szosztego ycinyocz yzitky
(faciet fructus) trzy lata BZ Lev 25, 21; ~ ~
wyjątkowo z dopełnieniem w gen.: Ne iest, kto
bi yczinil dobrego (non est, qui faciat bonum,
Pul: dobre) FI 13, 2, sim. Puł, sim. FI 13, 4.
52, 2. 4.
ccc. akty zła: Esz po podswiganu penandzi
wczinil Mathias scody C grziwen 1398 StPPP
VIII nr 6389, sim. 1400 Pozn nr 440, etc.; Czosm
Micolayeui dal rok, f temesm niyedney scodi
ne yczinil 1396 Pozn nr 319; Iensze ne yczinil
lsczi (non egit dolum, Puł: zdradę) w iozice
swoiem FI 14, 3, sim. Puł; Obrzekayącz, yszbi
kazną... swych panoow... wyelga dowynyenya
wczynyly (quod... delictacommiserunt, Dział 16:
czynyą) Sul 28; Gdibi kthori szli yczynek w sząądze... nowo wczynil (si aliquod crimen... committatur), thedi o thaką wyną przes kaszdego
czelyadzyna <może> bicz pozowoon Sul 29;
O thych, gysz slodzeystwa, sboystwa alybo gyne
krzywdi yczinywsz(de... furta et spolia committentibus, war. facientibus) szą sbyegly s krolewstwa Sul 47, sim. ib. 15; Deplorans acta oplakaiacza wczynon[y]e grzechy XV med. Zab 513;
Czsokoly szkody uczynyono mosze bicz (quidquid damnum inferre potest), ku bogom... prza
ma przydz BZ Ex 22, 9; To istoo skodo, czsosz
gest yczynyla (sc. dusza, quod intulit damni),
nawroczy BZ Lev 5, 16; Nye ycinicze kradzestwa
(non facietis furtum) ib. 19, 11; Iestlibi kto
czydzolozil s zono czvdzo a czydzolostwo ycinilbi
(si... adulterium perpetraverit) s zono blisznyego
swego, smyerczo vmrze czydzolosznik ib. 20, 10;
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Oba ymrzeta, boszta grzech skaradi vcinila (scelus operati sunt) ib. 20,12; Oba vcinilasta nyemy
grzech (uterąue operatus est nefas) ib. 20, 13;
Ktos-bi-kole poyol szostr0 *swyo... a ona opatrzilabi ganb0 bratow0, *nyeslvsnyo iesta rzecz
vcinila (nefariam rem operati sunt) ib. 20, 17;
Vmrze (sc. dziewka), ze gest vczinila nyecistoto
(ąuoniam fecit nefas) w Israhel BZ Deut 22,
21; Gdyby w zawyaszany cząsz głową zabythą
albo czokole gynego nyerzadnego vczynyono
(si... homicidia... aguntur) OrtOssol 64, 1,
sim. OrtMac 85; Gdy kto komv drogą szastapy
z ostra bronya, <ktorąż> myeny... nyesprawnoscz
vczynycz OrtOssol 88, 2; O zlodzeystwie we
wsy... vczynyonem (defurto... comisso). <U)sta
wiamy tesz, acz kto ze wsy pana gynszego vczynylby zlodzeystwo,... schkoda ma zaplaczycz
Dział 56; Ewa szya vlakomylą, szmyaloscz
vczynylą De morte w. 136; Jakom my domow...
nye szeszgli any w rzeczach domowych... schkody nye yczinyly 1471 ZapWarsz nr 3038; Jakom
ya przischethwschi do domy Ondrzeyowego...
nye yczinylam schkodi..., jako poi kopi groschi
ib. nr 3042; Caritas łaszka... myloszerna yesth,
bo za slosczy uczynyone sluszy swem ('wszem’)
dobrem... kasdemu XV ex. MacDod 148;
Ządaczye sąda na potąpyenye tego a *stavyeczye,
yakobysczye nycz nygdy złego nye yczynyly
Rozm 772; Ktory-by-koly svem septanym vczynyl nyepokoy v zyemy, tego mamy vmorzycz
ib. 789; ~ komuś: Jaco Voczech yczinil Janoui
za *dzensacz g<rzywien> skodi 1388 Pozn
nr 41, sim. ib. nr 48, 1393 ib. nr 140, etc.; Jaco
mi... Boguslaua yczinila 5 marcas dampni 1391
ib. nr 129; Isz Janusz ne wstał o niua Micolagewa a on mu niiedne criwdi ne wczinil 1397 ib.
nr 219; Jako... rosbito moy dom, wczinono mi
za poczdzeszant grziwen skodi 1402 JA VI 204;
Thy conye yczynili my szcodi, yako szescz grzi
wen 1420 Pyzdr nr 661; O cthorem zayancye
gansi szalował na Pyotra, ti gemy... szcodo
yczinili 1428 ZapWarsz nr 2849; *Oszaczczowanye skody przekonany w sządze skodą yczynyączy (conyictus iudicio damnum inferens) panv,
gego pastwą popasł, dosycz yczynycz ma bycz
przypądzon Sul 59; Ysz prze nyewdzącznoscz
przes dzeczy oczczy yczynyoną (propter ingratitudinem patri factam per fiłios)... myedzy
oboyą stroną myrzączką... pochodzy..., vstawyamy Sul 75; Jakom ja nye pocyąl ląnky Pyotrowy any mv skody yczinil za polthorj copy
gwałtem 1450 ZapWarsz nr 948, sim. 1461
TymWol 79; Nawroczy wszytko... a pyotoo
czyoszcz nadto panv, gesz {pro gemusz) to skodo
bila yczynyla (cui damnum intulerat) BZ Lev

6, 5; Gdyby wydzalraczcza..., y<ż> kogo zabyto... albo czokoly gynego bezprawnego komvkoly bandz yczynyono OrtOssol 98, 3, sim.
OrtMac 135; Czerny thwa łaszka straczyly, zacz
czo szlego yczynyly? De morte w. 148; Ale bich
ci ne przedluszil any theszknosczy uczynyl,
patrzy obecada meego Park 413; Vyelyka zaloscz my yczynyl svoymy zlymy slovy (yerbis
impiis me nimis molestavit) Rozm 133; Vschelky,
który yezmye myecz, czysch kv pusczenyy
krzyydy yemv yczynyoney, od myecza zgynye
(Mat 26, 52) ib. 637; ~ przeciw komuś, na
kogoś, nad kimś 'w stosunku do kogoś, erga
aliąuem : Wschysczy yydzyely, kako był potvarz yczynyl (sc. Antypater) przeczyy braczyey
(quod fratribus suis conseryisset calumnias)
Rozm 105; Vczynyl yyelye złego przeczyy mnye
(contra me magnum malum egit) ib. 133; ~
Cezo Petrek yczinil na me *schodo dzesancz
grziyen, tichem na nim prawem dobił 1391 Pozn
nr 130, sim. 1393 ib. nr 146, 1397 ib. nr 332;
Yze Brycy sszedw na gospodą Thomkową y huczynil swadą na gego czeladz 1423 AKPr
VIIIa 156; ~ Gdyby ktho yczynyl naglą rzecz
nad szyrothą (si quis enormitatis in viro orphano... gesserit) OrtOssol 57, 3, sim. ib. 16, 3,
OrtMac 72; Niechay posromoczeny bando
pysny, yze... zloscz yczinily {FI i Pul: czyniły)
nade mno (confundantur superbi, quia... iniquitatem fecerunt in me Psal 118, 78) M W 29b;
Wschytkye bych Zydy chczyal ymaczycz a pyscza
bych yczynyl nade wschytkyem lyvdem zydowskyem (terram cum gente deyastarem) Rozm 231.
ddd. akty przemocy: Czso iest na nas szalo
wano, w tern szye niczs *na snagem, bichom tho
yczinili, ten gwałt 1423 Kai nr 700; Vstawyamy,
aby kmyecz zabiyącz kmyecza za wyną mąszoboystwa castellany, to gest panystw {leg. pań
stwu), w tkorem mąszoboystwo yczynil (in qua
homicidium commissum fuerit),... cztyrzi grziwni... zaplaczil Sul 41; Thesz w przythczach nyszey popysanych thą vyną ypadnye:... ktorikole
tesz o gwalth... na yawnyey volney drodze vczinyony (quicumque inhonestatem aliquam in via
fecerit, Dział 60: kto gwałt vczyny) bądze prze
konań Sul 70; Vstawyamy, aby starosthy... ginszich rzeczy mymo czlonky niszey popyszane
nykake sądzycz nye myely:... sbyanye na gosczinczy... albo yczinyony gwalth Sul 79; ~ ko
muś: Isz Przibek Swonthosze ne yczinil oszila
1391 Pozn nr 90; Jaco Piotrek ne wczinil Staszcoui gwałtu 1397 ib. nr 338, sim. 1398 ib. nr
360, 1402 Kai nr 77, etc.; Yako Jan cupowal
v Wawrzincza... y zayasdo mu Wawrzinecz
yczinil 1428 Kai nr 724; Paklibi tey istey nyewyes-
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czye... dluzey ziwye bicz... przigodzylo syąn,...
thegdi... ku d[r]zyrzawye gymyenya yey, yako
myala przed gwałtem yey vczinyonim (antę violentiam sibi illatam),... ma bicz przipusczonąn
Sul 90; Jacom ya Stachnye gwałtem usilstwa
nye uczinil 1455 Czrs s. XCIII; ~ przeciw ko
muś, nad kimś 'w stosunku do kogoś, erga,
adversus aliąuem9: Vcziin przeciw gemv (sc.
Seonowi) boy (comitte adversus eum proelium)
BZ Deut 2, 24; ~ <Ja>co Toma ne vczinil moczi
nat Chroslo 1389 Pozn nr 239; ~ ~ początek
uczynić, uczynić początek (na kogoś, na kimś,
nad kimś) 'zacząć, wywołać zwadę z kimś,
zaczepić kogoś, rixam excitare, aliąuem lacessere :
Jakom ya Mikolaya sbyl za yego poczanthkyem,
gdym gyechal przesh yego gymyenye a on poczathek na mya vczynyl 1487 ZapWarsz nr 1583; ~
Yze kmecze vczynili poczanthek na synu gego
1423 M PK JII 302; ~ Aczby mv sze cso *dostala, tho mv sze dostało za gego poczanthkem
a Marczyn nad nym poczanthku nie yczynil
1429 Kai nr 1034, sim. 1428 ib. nr 1026.
eee. akty uznania: W bodze vczinimi czescz
(faciemus yirtutem) FI 59, 13, sim. Pul, sim. FI
i Pul 107, 14; Kthori dnya pirwyego... accepit
panem... tibi gracias agens chwało yczynyw
CMsza I. IV. VII. VIII: czynyacz, III. VI. VII.
XIV: dayocz) ca 1431 Msza XII s. 216; Cum
corwus astucior ocurrisset, peracto mutue salutationis officio, gl. completo alternate salutis
ordine yczinywszy spolnego poszdrowyenya
vrzad, satis leta subiunxit (sc. vulpes) XV med. R
XXIII 279; Vczynyą ponent (ponent domino
gloriam Is 42, 12) ca 1470 MamLub 197; Kto
yest yyąthschy ve cznotach myedzy vamy...,
ten ma pyrvey smyerna służbą yczynycz (Luc
22, 26) Rozm 558; ~ komuś: Tedy vocz naprzecif gemu nyszadny clouek ne gestcy on
yyszetl był, abycz mu on ktoro czescz był yczynil
Gn 4 b; Ale przisla *goczina, ze kazdi, ktoz
zabye was, domnim<a)wa sobe posslugo wczyn<i)cz bogu (arbitretur obseąuium se praestare
deo Jo 16, 2, Rozm 570: aby bogu v tern służbą
yczynyl) ca 1425 EwKReg 43; O tern, yako Zydovye volaly na podvoyskyego, yz Iesuszovy
taką czescz yczynyl Rozm 751, sim. ib. 752.
fff. akty prawne: Iaco Buthka... uczinila zaplaczene przed Yanem 1394 Kościan nr 65; Jaco
Marcin bil na swem rocze f Szamotulech y kczal...
prziszogo yczinicz 1396 Pozn nr 194; To *berzemu na naszo prziszongo, yonszmi {leg. jążsmy) yczinili ib. nr 196; Gisz strzegli dusze
moiey, rado so yczinili (consilium fecerunt, Pul:
yczynyly) w iedno FI 70, 11; Werne wszytky
kaszny gego, *poczwyrsona na weky wekom,

yczynone... w prawocze (mandata... facta in...
aeąuitate, Pul: czyny one) FI 110, 7; Ot tich
kony... zaplatąsmy yczynili 1441 StPPP II
nr 2973; Samperzs... przes wlostną przysągą
wczynyoną oth gabanya ma bicz prozsn yczinyon (per proprium iuramentum praestitum
ab impetitione agentis absolvetur) Sul 33; Ryczerze... sz granycz krolewstwa nye poyynny
slyzzycz nam, alysz gym podobne doszyczyczynyenye przes nasz bądze yczynyono (nisi ipsis
competens satisfactio per nos impendatur,
Dział 52: yszbysmy gym dosycz za to yczinili)
Sul 66; Gdy dwa... bracza roszdzal myedzy
sobą yczynyą (si... divisionem... fecerint,Z>z/a/ 54:
gdyby... dzal yczynyli) Sul 67; Nye dadzoodz
gym yczynycz nyszadnego omyeszkanya (nullam
facere... moram) BZ Ex 12, 39; Gdy yvsze tha
nyewyasta yczynyla tho danye (dum... donum
sic fecerat), poszła za masz OrtOssol 29, 1,
sim. Ort Mac 26; Ysz myloscz może bycz vczynyona y besz panów (venia ostendi potest
absąue dominio) OrtOssol 37, 2, sim. OrtMac
40; Vczynyla mv (sc. stara pani gościowi) pewne
szlubyenye (faciendo sibi certam promissionem)
OrtOssol 57, 2, sim. OrtMac 72, sim. Rozm 28;
Aczlyby zastawa nye stała za thy pyenyądze,...
a powod... nye yczynyl szadney wymowy,...
tedy ma ymyecz dosycz na tey zastawie Dział
20; Jakom ya Jacobą... nye odegnal oth pozith
kow gego..., kthore szą na gymyenyy gego, za
kthore gymyenye sz thoba zamyaną yczinyl
1471 ZapWarsz nr 3008; Yako nyeyyerny lyczemyernyczy... yczynyly radą przeczyv mylemy
Iesuszoyy Rozm 327, sim. ib. 439. 508; ~ ~
w wyspecjalizowanych znaczeniach prawnych:
gwar uczynić, uczynić gwar czabezpieczyć, po
ręczyć, spondere, fidem suam interponere5: Gwar
yczynyon (satisdacio facta est) OrtOssol 99, 1;
Pytam praw a: Gdysz yczynyl gwar, mozely
żałoby podwyszycz? ib. 99, 3, sim. ib. 99, 4; ~
jednanie uczynić 'polubownie załatwić sprawę,
arbitrum esse in aliąua re, controversiam discep tarę9: Tedy przyszagy ma woyth przy yacz
y czso na gednanyy każą dacz y gednanye może
sampyerzem (leg. z sąpierzem) yczynycz dokonale OrtOssol 91, 2; ~ liczbę uczynić, uczynić
liczbę *zdać rachunek, rozliczyć się z powierzo
nego mienia, bonorum sibi commissorum rationem
reddere\ Nyestly then opyekaldnyk they dzewcze yczynyl lyczbą {OrtMac 26: lyczby),...
tedy geszcze mą tą lyczbą yczynycz (si... non
posuit rationem, extunc ei adhuc facere debet)
OrtOssol 29, 1, sim. OrtMac 26; Vezvavschy
y {leg. ji, sc. włodarza) rzeki (sc. pan) k nyemv...:
Vczyn lyczbą o twoym vlodarztvye (redde ratio-
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nem vilicationis tuae Luc 16, 2) Rozm 389; ~
niewinność uczynić 'oczyścić się z stawianych
zarzutów, criminationem repellere, culpam a se
amovere: Tedy by on za tho zadney nyewynnosczy mogl vczynycz (nullam innocentiam pi o eo
facere posset) OrtOssol 53, 4, sim. OrtMac 66; ~
otpor uczynić, uczynić otpor 'odpowiedzieć na
zarzuty przeciwnika procesowego, ad ea, quae
adversarius in iudicio obiecit, respondere’: Do
mini, faciatis legere literam. quam dum audirem,
super ipsam respondebo al. yczinyo othpor
1457 AGZ XV 11; Paulus..., procurator Allexandrii, respondit al. vczinil othpor ib. 13, sim.
ib.; Pars adversa debet super hoc respondere
al. odpor vczynycz 1490 AGZ XVII 264; ~
pamięć uczynić 'zapłacić tzw. pamiętne, pecuniam
pamiętne \ocatam sol\ere : Skazvgemy..., aby
thaczy gygracze, aczby... o ktorekole rzeczi...
rąkoymye vlozili, o gich vpomynanyv... o tho
parnyącz yczinyli Sul 50—1; ~ pokorę uczynić
'publicznie upokorzyć się, publice se submittere :
Debui tibi dare canem pro cane a pokorą uczinicz 1414 PawPoj nr 40; Johannes... debet
humiliari al. pokorą uczynycz 1465 ib. nr 46; ~
prawo uczynić, uczynić prawo, (u)prawiznę,
urząd ziemski 'postąpić zgodnie z prawem, wy
pełnić obowiązki wynikające z prawa, legitime,
ex lege agere, ojficia ex legibus manantia explere’ :
Jaco Stasszek szedł precz ne ucziniw kszeney
uprayisny 1386 Pozn nr 2; Isz Jakub wiszedl
Jakuszowi ne yczinifszi nigednego prawa 1391
ib. nr 102, sim. ib. nr 112, 1393 ib. nr 137, etc.;
Jako Staszek wiszedl, ne yczinil szwemu opekadlniku nigedne prauiszni 1396 ib. nr 196;
Ysze Micolay kmecz posedl precz ne vczina
yrzandu zemskyego 1428 MPKJ II 308; ~
prawo, skazanie, ustawienie, wielkierz uczynić
'wydać, ustanowić jakieś prawo, przepis, ustawę,
orzeczenie, legem ferre, aliąuid edicere5: Na
wyekvgystąy {pro wyekygystąn) rzeczi pamyąncz
ystawyenya a prawaszmi yczynili Sul 6; Chceemi,
abi nasza wstawyenya... w Wyslycy yczynyona
(constitutiones editae), nye patrzyli przemynąlich... rzeczi Sul 20; Szkazanya przesz nye (sc.
rycerzy) yczynyona (sententiae per eosdem latae)
mocz mayą wyekyystą Sul 78; Tedy przepadły
ten wyelkyerz, czosz na to yczynon {OrtMac
42: yczynyly) OrtOssol 38, 3; ~ prawo uczynić
'osądzić, wymierzyć sprawiedliwość, iudicare, ius
dicere’ : Jakom ya do Hyncze sial, by mi prawo
za Potrą yczinil..., ha on thego ne yczinil 1432
ZapWarsz nr 391; Jaco mnye Micolay ne chczal
yczinicz prawa s rządnym paropkem 1443 ib.
nr 730; Bądzely ten sbyek... groszy czynyl...,
pan... prawo polske s nym poządayączim ma

yczynycz (ius Polonicale... ministrare) Sul 80;
Mogły nad nym gego prawo iako nad szlodzye<je>m yczynycz (potuerunt super ipsum iudicasse, OrtMac 38: ydzyalacz) OrtOssol 36, 2;
Kako woyth wszadzyl go w yacztwo any żad
nego potem sz nym prawa yczynyl ib. 90, 3; ~
uczynić rok 'rozstrzygnąć pewne kwestie w to
czącym się sporze sądowym, toczyć sprawę przed
sądem, res in iudicio diiudicare, causam in iudicio
agere5: Yacosm ycinil {ib. nr 913: yakom yczinil)
roc medzi Czaslauem a medzi Jaroslauem 1398
Pyzdr nr 66; Jacom ja wczinil rok myedzi
Fyemką a myedzi Bartlomyegem, ysze nye mała
stawacz koni 1414 ib. nr 423; Ysze czso Parzisz
y Micolay yczynily rok o pomoszene prawa
kmothouiczu..., tegosz ya dopomogl 1423 Pozn
nr 1130; ~ uczynić sąd 'wydać wyrok, orzecze
nie (tu o wyrokach i prawach boskich) sententiam
dicere (hoc loco dicitur de iudiciis et legibus
d m n is f: Bo ies yczinil sod (fecisti iudicium)
moy y przo moio FI 9, 4, sim. Pul, sim. FI i Pul
98, 4; Z neba ysliszani yczinil ies sod (fecisti
iudicium) FI 75, 8, sim. Pul; Bycho wczynily
{Pul: aby yczynyly) w nych sod spysan (ut faciant in eis iudicium conscriptum) FI 149, 9;
Nade wszemy bogy egipskymy uczynyo sood
(faciam iudicia), ya pan BZ Ex 12, 12; Uczinilem
{FI i Pul: czynił gesm) sod y sprawiedliwoscz
(feci iudicium et iustitiam Psal 118, 121) M W
39a; ~ targ, umowę, zmowę uczynić, uczynić
ślub, zmowę 'zawrzeć jakąś umowę, umówić się,
ugodzić się, pactionem, foedus facere, inter se
constituere : lakom ya s Stanisławem vmovi nye
uczinil, abich myal po kopye za kalsde sto wąnczoszu zaplaczicz 1446 AKPr VIII a 49; Thakeesz mowymi o Zidzeech y kaszdey szmowye
przezeń {sc. przez syna) wczynyoney (de... contractu inito) Sul 15; Takesz tesz mowymy o kasdem targv yczynyonem (de omni contractu
inito, Dział 36: aczby ktori yczynyl którą vmową)
sz synem, abi nye bil vaszen Sul 45; Vczinyl
bil (sc. pan bog) smowo (percusserat... pactum)
s nymy B Z IV Reg 17, 35; Podz, yczinymi slyvb
(percutiamus foedus) społu BZ Neh 6, 2; Fedus
pertranssimus yczynilissmi (percussimus foedus
cum morte Is 28, 15) ca 1470 MamLub 191; ~
świadectwo uczynić kimś 'przedstawić kogoś
w sądzie w charakterze świadka, świadczyć się
kimś, aliąuem testem in iudicium adducere, aliąuo
teste u ti: Moze<li> o to on szwyadeczthwo
yczynycz szwym oczczem (an ostensionem facere
yaleat suo patre)? OrtOssol 42, 4, sim. OrtMac
49; ~ żałobę uczynić, uczynić żałobę 'wystąpić
ze skargą do sądu, in ius vocare, litem alicui
intendere5: Kyelkocrocz sansyath na sansyąn-
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da... zalobąn bi vczinyl (quotiescumque...
quaestionem deponeret)..., przeczywna strona
acz przi, wlostnąn przissyąngąn zaprzenye
*poczyrwydzycz ma Sul 95; Geden zalowal na
drugyego po vmarley raczę... y vczynyl trzy
żałoby (ponendo tres querelas) OrtOssol 62, 1,
sim. OrtMac 80.
ggg. akty religijne: Bocz w syedmy dnyoch
dokona syo szwyoczenye, yakosz y nynye vczynyono gest (factum est), abi rzood szwyoty
syo popelnyl BZ Lev 8, 34; Vczincze y koszla
(facietis et hircum) za grzech ib. 23, 19; Bo za
wszitek Israhel przikazal bil kroi, abi obyata
yczinyona bila (ut holocaustum fieret) za grzech
BZ II Par 29, 24; A za oka mgnyenyee yczinyona
gest modlitwa (facta est deprecatio) nasza przed
panem bogem naszim BZ I Esdr 9, 8; O tern,
yako syyaty Pyotr po tern zaprzenyy... rospamyatal szye y yczynyl pokutą Rozm 691; Bo
tedy syyaty Pyotr byl v takym rospacz<eni)v,
yze by nye była modlythya, którą zan yczynyl
myły Iesus v ogrodzye, takez by szye byl obyeszyl yako Iudasch ib. 700.
hhh. akty realizacji cudzej lub własnej woli:
W głowę ksog pisano iest o mne, bich yczinil
wolo twoi0 (ut facerem yoluntatem tuam),
bosze moy FI 39, 11, sim. Pul; Przist0p pyrwi
a vczin przikazanye krolyowo, iakosz S0 vczinyly wszitci narodowye (fac iussum regis, sicut
fecerunt omnes gentes) BZ I Mach 2, 18; Mnyszchy, czo mayą lathą y czo yczynyly poszluszenstwo (oboedientiam fecerunt), sszą szwyatha
(leg. z świata) vmarly OrtOssol 60, 2, sim. ib.
60, 1, OrtMac 77; Nye chczyelybychmy daley
zyvy bycz, nyslybychmy voley svoyey nad nym
(sc. Jesukrystem) nye yczynyly Rozm 612.
iii. z dopełnieniem pleonastycznym: Dzalo, iesz
yczinil ies (quod operatus es, Pul: gyes yczynyl)
we dnoch gich FI 43, 2; Venit ad lucern, aby była
zgewona gego dzala, bo <w> *bocze S0 wczynena
(sunt facta Jo 3, 21) ca 1425 EwKReg 43; Wszelkego dzala nye ycinicze w nyem (sc. w dniu
sobotnim, non facietis in eo) BZ Lev 23, 3,
sim. ib. 23, 7; Owyny-ly rada swego myesczanyna
o kthorykolye yczynek, czosz yczynyl naprzeczywko myastv (pro excessu contra ciyitatem
facto) OrtOssol 37, 1, sim. OrtMac 40; Czosmy
schlyschely czynov, ktoresch czynyl v Kapharnavm, vczyn tesch thv (quanta audiyimus facta
in Capharnaum, fac et hic Luc 4, 23) Rozm 252;
Yzeby v sodomskym myesczye były thy yczynky
*byly yczynyone, które są v tobye (sc. w Kafarnaum) yczynyone (si in Sodomis factae fuissent
yirtutes, quaef actae sunt in te Mat 11,23), azasby
aze do dzyscheyschego dnya było zostało ? ib. 318.
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315

jjj. varia: Yszebiscze vy tho dobrze yedzely,
yscy ten tho dzen *dysegszy gestcy gy byl sam
mili Xpc yczinil Gn 177 a, sim. ib.; *Pomocz
yczynil yest dzywow swoych (memoriam fecit
mirabilium suorum) FI 110, 4, sim. Pul; Przetosz
przikazyyą tobye, aby ycinil ty to rzeczi (ut
facias hanc rem) BZ Deut 24, 18, sim. ib. 24,
22; Zalybych wszethl thwey moczy, gdybych
sthrzekl ve thnye y w noczy, temv bych yczynyl
wrosza y postayyl dobra sthrosza De morte w.
355; Iesus yczynyl glosz rąkoma klasczącz
(sonum dedit manus compulsando), yako kyedy
chczą ptaky wzpądzacz Rozm 137; To yyczyazstvo, ktorez yczynyl myły Iesus, nye za dar szye
stało ib. 624; Dzyeyko luda mego,... yczyn sobye
plącz yedynego syna tvego (luctum unigeniti fac
tibi Jer 6, 26), plącz żałobny a barzo gorzky ib.
736; ~ śmiech uczynić fośmieszyć, ludibrio facere: Szmyech my bog yczynyl (risum fecit
mihi deus) BZ Gen 21, 6; ~ więcej czegoś
uczynić 'rozmnożyć coś, powiększyć ilość czegoś,
numerum alicuius rei augere’ : <Wię>cey gesz
yczinylo ku<p)czeny<a> twego (plures fecisti
negotiationes tuas), nysz gest gwyazd ny<e>byeskich BZ Nah 3, 16.
b.
dopełnieniem zaimek: Wszistco, czsocoli
yczini (omnia, quaecumque faciet), przespeie
FI 1, 4, sim. Pul; *Yago tobe so ne sznayo,
aczbich czo ycinila 1407 Kai nr 202; Si enim hoc
egero, yczinim, mors michi est (Dan 13, 22)
XV p. pr. S K J 1312; Vczyny Noe wszitko (fecit...
omnia), czso gemy bil bog przikazal BZ Gen
7, 5; Czso gest to, czsosz gesz-yczynyl (quod facere yoluisti)? ib. 29, 25; Dussa, która... vczynylabi gedno (si... feceritque unum) s tego, gesz
to zakonem boszym zabronyono gest BZ Lev
5, 17; Wszitko yczinisz, czoszkoli navczo (facies,
quaecumque docuerint) czo kapłani BZ Deut 24,
8; Wszitko, czsozesz ty przikazal nam, yczinimi
(omnia... faciemus) BZ Jos 1, 16; Sychymyczskym, czsosz biły yczinyly (quod operati erant),
otplaczono gest BZ Jud 9, 57; Przeto iszesz tak
chitrze yczinyl, to, czso gest dobrego (quia studiose egisti, quod rectum erat)... i to wszitko,
czsosz bilo w mey miszly, przecyw domv Achabowu yczinylesz (fecisti contra domum Achab),
syodo sinowye twoy na krolyowye stolczy BZ
IV Reg 10, 30; Gdysz moya zoną nycz może
yczynycz (nihil facere potest) przesz mey woley,
bo ya gesthem gey prawy opyekalnyk OrtOssol
42,1, sim. OrtMac 48, sim. Rozm 567; Yze poyyedzyal my wschytko, czom yczynyla (dixit mihi
omnia, quaecumque feci Jo 4, 39) Rozm 249; ~
komuś: Ne bodo se bacz, czso my yczini cyalo
(quid faciat mihi caro) FI 55, 4, sim. Pul, sim.
40*
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FI i Pul 55, 11. 117, 6; Wipowem..., kaco wele
vczinil iest {Pul: vczynyl) duszi moiey (ąuanta
fecit animae meae) FI 65, 15; Ach myloscz, czosz
my vczinyla, eszesz me tak oślepiła 1408 MacDod
43; Czo vczinila Margorzatha Smichne, tho za
yey poczanthkem, kedi yey rzecla: Curwo 1428
ZapWarsz nr 2824, sim. ib. nr 2856; Czsom
vczinila Katharzine, tho za yey poczanthkem,
kedi mi rzecla: Curwo ib. nr 2856, sim. ib.
nr 2824; A czsosz tobye, synu, yczynycz (tibi...
ultra quid faciam)? BZ Gen 27, 37; Powyedzal
gest Moyszesz przyyaczyelu swemu wszitko,
czso bil uczynyl bog ffaraonowy (quae fecerat...
pharaoni)... prze Israhelya BZ Ex 18, 8; Tedi
vszrzaw Balach... wszitko, czosz bi vcinil Israel
Amorreyskemv (omnia, quae fecerat... Amorrhaeo) BZ Num 22, 2; Czsom ycinila tobye
(quid feci tibi) ? Przecz myo bygesz? ib. 22, 28,
sim. ib. 22, 30; Sliszelismi..., czoszscze ycinili
dwyema kroloma (quae feceritis... regibus)
amoreyskima BZ Jos 2, 10; Ze trsyech rzeczi
dauam wolenstwo tobye, geno ktoresz chcesz,
sobye zwoi, acz yczinyo tobye (et faciam tibi)
B Z I Par 21, 10; ~ nad kimś: Gdisz bili synowye
israelsci na pvsci y naleszli czlowyeka zbyerayocego drwa w dzen sobothni y podali gy Moyzeszovi y Aaronovi..., ktorzis to wrzycili gego
w czemniczo, nye wyedzocz, czso nad nim myeliby ycinicz (quid super eo facere deberent)
BZ Num 15, 34; To gdisz wszitko ysliszely moszowye Iabes Galaad, to czsosz Filystinowye
yczinyly biły nad Saulem (omnia..., quae...
fecerant super Saul) BZ I Par 10, 11; Ya yam...
poyyedam, yze Helyasz yvz przyschedl, a ony
yego nye poznały, alye yczynyly nad nym, czo
chczyely (fecerunt in eo, quaecumque yoluerunt
Mat 17, 12) Rozm 369; ~ w kimś: *Podzwirdzi,
bosze, to, czso yczinil ies (Pul: yes yczynyl)
w nas (quod operatus es nobis) FI 67, 31; ~
z kimś, czymś: Kyedy gosczya... wydadzy gosczyowy za rąką..., czo albo kako s thym mayą
yczynycz? OrtOssol 69, 3—4, sim. ib. 21, 2.
35, 1. 51, 4, OrtMac 36. 92; By nam raczył (sc.
bog) zyayycz, czosz bychmy s tą yyelyebną
dzyevką myely yczynycz (quid de facto yirginis
possimus ordinare) Rozm 28, sim. ib. 27; Czoz
yczynym z Yesussem, yen... yest czloyyek nyeyynny? ib. 810; Yako Pylath pytał mylego Iesusza, czo by myal z yego mąką yczynycz ib. 842;
Za tym mylczenym Pylath rzeki... yemv (sc.
Jesusowi): Se mną nye moyysch, y czo my s tobą
yczynycz (quod faciam tibi) ? ib. 845; ~ ~ Rzeki
gest pan k nyemu (sc. Kajinowi): Czsosz yczynyl
(quid fecisti) ? BZ Gen 4,10; *Lepal mowyl k nye
mu (sc. Abraham k bogu): A gdi naleszoni bodo

cztyrdzeszczy, czso yczynysz (quid facies)? ib.
18, 29, sim. ib. 18, 30. 32; Mystrzy, czo uczynyemy (quid faciemus Luc 3, 12, Rozm 179: yczy
nym)? EwZam 298, sim. ib. 299; Począly yego
tluscze pytacz rzekącz: A czosz nam tedy yczy
nycz (quid... faciemus Luc 3, 10)? Rozm 178;
Tegodlya kyedy przydzye pan tego {pro tey) vynnycze, czo yczyny onym oraczom (quid faciet
agricolis illis Mat 21, 40)? ib. 410; O myły nasch
zbavyczyelyv, thvym zyolyenykom kazesch odpoczyyacz, a thy czo yczynysch? ib. 613, sim. ib.
532; Kyedysby yeden anyol... zabyl ossm thyszyączy mazow bronnych, a czos by yczyny la
dyanascze czem anyolow? ib. 642; Otoz ya
muschą barzo pylnye pytacz, czosz yczynyl ib.
794, sim. ib. 775. 777. 813; ~ ~ dopełnieniem
zaimek to odsyłający do treści poprzedniego (wy
jątkowo następnego) zdania: Prisogl iesm, iz uam
hochal <jeśm podać zi>emo urogow uasih, izbisce cu gih bogom <nie chodzili. Tog) o iesce ne
ucinily Kśw av 9; K nemuz, gdaz clouek gresny...
stopy,,., (strumienie gor)skih slez za grehi uilige... Iacocoly to gresny clouek uciny, taco nagle
sirce iego iemu doracy, yzbi greha ostał Kśw
cr 19; Allecz svoty angol gestcy szo ge on byl
ykaszal a rzekocz..., ysbi szo ona ge dzeczothka
bila dothknola. A gednocz ona gest tho bila vczinila, aszecz natichmasth gest ona sdroua była
Gn 4 a ; A tocz swoty Barthlomeg gest on tho byl
yczynil, ysczy on skoro svego {leg. z swego)
czala prze miłego Xpa dal gest byl oblupicz
Gn 172 b, sim.ib. 173 b; Gospodne, bosze moy,
acz iesm yczinil to (si feci istud): acz iest lichota
w moiu roku,... *doostoyno iest, bich spadł od
mogich neprzy(a>czol prosznich FI 7, 3, sim.
Pul; Iaco Przetwoy szamowil so Sandziuogewi
poszicicz penandzi..., a tego ne uczinil 1402Pozn
nr 543, sim. 1391 ib. nr 126, etc.; Ysze Woyczech
ne roczyl łowcze Hańcze, bi gego szona... nye wlodoncz myala przypusczycz w rocze prziaczela,
aczbi tego ne yczynila, tedi myal dacz pyancz
grziwen sa strawo 1418 Kał nr 646; Przymicze
y pycze ss tego (sc. kielicha) wszy tezy... To kylkokrocz yczinicze, na moyą pamyącz albo k moyey pamączy yczinicze (haec quotiescumque
feceritis, in mei memoriam facietis) 1424 Msza
III s. 58, sim. I. IV. VI. VII. XIV; Rzeki gest Adam :
Zona... dala my owocza s drzewa y sznyadlezm.
Y rzeki bog {sc. do Ewy): Czemusz to yczynyla
(quare hoc fecisti)? Otpowyedzala: Wosz myo
sdradzyl i sznyadlasm. Y rzeki pan bog ku woszowy: Przeto zesz to yczynyl (quia fecisti hoc),
bodzesz przeklot BZ Gen 3, 13—4; Rzeki k nye
mu bog: Sdechnyesz, przeto yzesz wsyol zono,
bocz ma moza. Alye Abimelech... rzeki gest:...
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W prostoszczy mego sercza a w gluposzczy moyu
roku gestem to yczynyl (feci hoc) ib. 20, 5;
Wszelki<e> dobitczo... stlvczone... nye offyeryicze panv a w zemi vaszee tego nye yczinicze
(hoc omnino ne faciatis) BZ Lev 22, 24; Gdyby
w zawyaszany cząsz głową zabythą... a ten,
czo to yczynyl, yczekl OrtOssol 64, 1, sim. OrtMac 85; Vstawiamy, aby o pyrwe nyepolyszenstwo sluszebnyk... ma gechacz do wsy tego zemyanyna, a tamo gęstły sam zdań w wynye,
mayą mv wzącz dwa woły, a sąly tesz zdany
kmyecze, tedy kmyeczowy po gednemy wolv. To
tesz o wtóre szadne nyeposluszenstwa yczynycz
przykazygem dw {leg. dwu) wolv, a na kmyeczy
po gednemy Dział 18; Bycz nye byl to zlodzyey,
nye podalybychmy yego tobye, czvsch nye
yestesmy tako zly, bychmy to yczynyly Rozm
790; ~ komuś: Jaco Potencia ronczila Jandrzichowy za swon czotko za wiczlene dzedziny
Morawczewo a tego mu ne yczinila 1400 Kościan
nr 147; On kroi... swotego Bartholomega kaszal
gest byl na prongo szaueszycz... y s gego gy
skory szywo oblupycz. A cdisz vocz ony *szo
mv tho były yczynily, tedy vocz pothem ony szo
gy biły sczoly Gn 173a; Bądzyeczyely proszycz
czego y ymyą moye, to ya vam yczynyą (hoc
faciam Jo 14, 14) rad Rozm 563; ~ dla kogoś,
prze kogoś, przez coś 'przez wzgląd na kogoś,
coś, respectu alicuius, alicuius rei3: Nye day szye
na te sromothną mąką Kristvszova(/?ro krzizova),
vczyn to dlya mnye, svoye matky Rozm 499; ~
Alle czemucz svoty Gan ne gestcy on byl moky
cirpal?... Napirswe pres to, iszecz nasz Xc
miły gestcy on tho byl prze fszythky verne
krescygany vcynil Gn 178 a; O myły synv,
proschą czyebye, yczyny to prze myą, smylyy
szye nad nym Rozm 133; Yako my movymy po
polszku, kyedy kogo pylno ypomynamy: A braczye, braczye, mozesch to prze myą yczynycz?
ib. 597; ~ Y posiał nan pan bog lotri kaldeyske
a lotri asyrske... Y yczinyono to przes słowo
bosze (factum est... hoc per verbum domini)
przecyw ludowy BZ IV Reg 24, 3; ~ z czegoś
'z powodu czegoś, propter a l i ą u i d Ten przekląty byskup nye chcze ossądzycz Iesucrista
przez vyny, ale pyta: Czo szye vam yydzy?
aby tho yczynyl z ych rady Rozm 726; Oblyekl
{sc. Piłat) y {leg. ji, sc. Jesukrysta) v byale
odzyenye, a to yczynyl z yego yyelykyey pychy
ib. 801; ~ na coś 'celem czegoś, alicuius rei
causa : Który by gych {sc. radziec) nye często
wał..., ten ma kaszdemy raczczy pokupicz
trzydzeszczy szelągów, a gyny radcze owynya-ly
gy, jsz gym tho yczynyl na szromothą (quod
ipsis hoc in dedecus fecit), wyszna-ly szye, tedy

tesz kaszdemy radcza {pro radczy) ma pokupycz
XXX szelągów OrtOssol 34, 2, sim. Ort Mac 35;
Gdyż yest myły Iesus vmyl nogy ych {sc. zwolenikow), vzyąl szve odzyenye, począł ym movycz vkazvyacz, yze to yczynyl na przykład,
czvsz zayemne pomoczy Rozm 538; ~ kimś,
czymś: A presto my, greszny ludze,... mamy...
nektoro moko na naszem czele... pocirpecz...,
allecz my tego szamy szobo ne moszemy dokonacz, ycynicz, a tho pres pomocy daru ducha
syotego Gn 178 b; Kto bądącz poswan, pana...
pomyeny, yszby tho yczynil gego kasznyą (quod...
fecerit de eius mandato), a on... zaydze gy
rzeknącz gy tho yczynycz swim kazanym (asserens ipsum id fecisse de suo mandato), poszwany
volen ma othydz Sul 66; Movy tu syyathy Crisostomus, yze Pyotr z yyelykey ządze... yczyąl
vcho słudze, alye tho yczynyl rychlosczyą Rozm
636; ~ uczynić {coś) nad to 'wydać więcej
pieniędzy,maiorempecuniamsolv erć*:C\\rara illius
habe, et quodcumque supererrogaueris, nat to
ycinisz, ego... reddam tibi (Luc 10, 35) XV in. R
XXIV 75.
c. dopełnieniem bezokolicznik: Blodzycz gee
yczynyl {Pul: blędzicz ye puszczy 1) w przezdroszy (errare fecit eos in inyio) FI 106, 40; Boże,
ienzes nas grzeszne ku poczantku tego dnya...
miloszerdzim przygydz yczinil M W 12 b; Ihus...
yydzyal dw (leg. dwu) brathv... y rzeki gym:
Poczczye za mną a yczynyą vas bycz rybythyy
(faciam yos fieri piscatores Mat 4, 19, Rozm
213: yczynye vasz rybytyy) lyyczkymy EwZam
302.
d. dopełnieniem zdanie zależne z zapowiednikiem lub bez: Yako mo Andrzeg sial do
Barthosza, aby Wancha ne łapał, ale *sczo moszesz swo rank0 yczinil, ale go ne lapal 1407
Kai nr 195; Yakom nye rzeki panu Lutkowy
yczinicz, czo bi mu bilo lubo 1418 Kai nr 639;
Xpus temu nauczał: Gdi, dzye, wschitko vczinyczye (cum feceritis omnia), czsso wam cazano,
rzecziczye, ezeszmi slugy nyevziteczne, czssom
yczinicz myeli, tegom nye uczinili (quod debuimus facere, fecimus Luc 17, 10, Rozm 398:
toszmyy yczynyly) XV med. R XXII 239, sim.
Rozm 398; Czssosczye genemu ss namnyeyssich
yczinili, mnyesczye yczinili (quamdiu fecistis
uni ex his..., mihi fecistis Mat 25, 40) XV med.
R XXII 240; Wydz bog a szoodz, alboszczye
uczynyly, ysze wonya nasza szmyerdzy (quoniam fetere fecistis odorem nostrum) przed
ffaraonem BZ Ex 5, 21; Wszitko, czso mowyl
gest pan, uczynymy (cuncta... faciemus) ib.
19, 8; Nawyedly dom bozi we sstaw pyrwi
a yczinyly, abi pewnye stal (firmiter eam stare
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fecerunt) BZ II Par 24, 13; Kupy cyelce...
a ofyeruy ge na ołtarzu..., a czsokoly <by>
syo lyvbylo tobye y twe<j br)acy z ostatnego
srzebra y złota, abiscye vczinyly (ut faciatis),
yczincye (facite) podle yoley bo<żej> BZ I Esdr 5
7, 18; Ten może s thym gymyenym yczinycz
y nyechacz, czo chcze OrtOssol 46, 3, sim. ib.
46, 1. 54, 4, etc.; Tedi zgoda y pokoy myedzi
lydzmy by zgynaly, a kaszdy, czso by syą gemy
lybylo, yczynyl Dział 1; Krew yego... nye vczy- 10
nyla (non... fecit), aby tlustosczya czyalo yego
zavadzyla Rozm 157; Dzyeyycza Marya vyedzączy, yze yey syn może yczynycz bostyem,
czokolyye yego syyąta volya (sciens filium habere potestatem, quaecumque yellet, facere per 15
diyinitatem) ib. 208; Bostyem yczynyl, ysch
yego nye yydzyely (yirlute diyinitatis se reddendo
eis inyisibilem) ib. 477; ~ z zapowiednikiem to:
Czo ranyl Jacusz Marlinum, to yczynil, ysz
yachal na gego dobro 1389 Pozn nr 236; Snayo, 20
eszem wszol, a czsom yczinil (Kościan nr 140:
czosmkoly yczinil), tom na swem yczinil 1399
ib. nr 367, sim. 1401 Pyzdr nr 151, 1422 ZapWarsz nr 22, 1427 ib. nr 211; Takesczy svoczy
angely szocz tho ony biły yczyniily, isze gdiscy 25
szo Xc gest byl narodzyl, ... yszecz ony
0 gego narodzeny szocz nam biły pouedaly Gn
1 a; A tocz swoty Barthlomeg gest on tho byl
yczynil, ysczy on skoro syego (leg. z swego)
czala... dal gest byl oblupicz Gn 172 b, sim. ib. 30
173 a. b; Jaco czsso Micolai... na mą zalowal,
abich mv cztirzy grzywny s gego kmeczew wząla..., tegosm ya ne yczynila 1421 Kościan nr
880, sim. 1422 ib. nr 964; Vczynze to, czsosz
czy bog przykazał (omnia, quae praecepit tibi 35
deus, fac) BZ Gen 31, 16; Vczincye se mno
to, czsosz wam ysziteczne (facite mecum, quod
vobis est utile) BZ IV Reg 18, 31; Potem ma
nayn doszwyathyczycz, ysz on tho yczynyl,
ocz tho gego zaczwyerdzono OrtOssol 95, 1, 40
sim. Ort Mac 130; Czom kyedy bogv poszlybyl,
thegom nygdy nye yczynyl SkargaPłoc w. 40;
Ony tez to z ymyschlem yczynyly, yze odvloczyly Rozm 615; Vtore to mamy yczynycz, by
sloya nasche były ystayyczne ode yschytkych 45
pospoly ib. 743.
e.
dopełnienie w zdaniu niezależnym: Ziaw gospodnu drogo twoio a pway wen, a on czi yczini
i wiwedze... prawdo twoio (ipse faciet et edu50
cet... iustitiam tuam) FI 36, 5, sim. Pul.
B. uczynić kogoś, coś kimś, jakimś 'przy
dzielić komuś jakąś funkcję, godność, jakość,
spowodować, sprawić, być przyczyną, że ktoś,
coś staje się kimś, czymś, jakimś, munus aliąuod
alicui assignare, honorem, ąualitatem alicui tri- 55
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buere, auctorem esse9 efficere, ut alicuius, alicuius
rei status vel natura mutetur : a. określeniem
predykatywnym rzeczownik: uczynić kogoś,
coś kimś, czymś: z określeniem predykatywnym
w acc.: Przyszła gedna nyewyastą przed gayony
szand... y yczynyla szwego bratha opyekaldnyka
(fratrem suum pro tutore elegit, OrtMac 26:
opyekadlnykyem) OrtOssol 29, 1, sim. ib. 11, 3,
OrtMac 26; ~ w instr.: Jakom nye wsdala
swemu mąnszu trzeczey czansczy Nyeczayny...
anym go panem dzedzicznem yczinyla 1440
Pozn nr 1602; Ale czebye wczinyo kxyozoczyem
(te... faciam principem) nad wyelikim lvdem
BZ Num 14, 12; Moy masz yczynyl mnye dzyedzyczka (fecit me heredem) po szobye przed
gaynym sandem OrtOssol 97, 1, sim. OrtMac
133; Gdzem (OrtMac 133: gdyszem) ya gego
yczynyona y poczwyrdzoną po nym dzyedzyczka
(cum egoipsiusfactus... heressum) OrtOssol91,1,
sim. OrtMac 133; Czczyenye, yako dzyeczy eypskye yczynyly sobye Iesusa krolyem (fecerunt
puerum Iesum regem) Rozm 103; Eypskye dzye
czy yczynyly szą sobye Yesvsza krolyem (sibi
regem puerum Iesum praefecerunt) ib. ; Wschithkye tluscze chczyaly vchvaczycz mylego Iesucrista, aby y (leg. ji "go5) yczynyly krolyem (ut...
fecerunt eum regem Jo 6, 15) ib. 350; O ganyebny
łotrze, kto czye takyem kupczem yczynyl? ib.
511; ~ A tako yocz natichmasth moczo tich
to bosich slof svoty Gan gestcy szo on bil rodzon<y>m szynem pannę Marie ycinil Gn 181 a;
Vczineni iesmi przekoro (facti sumus opprobrium, Pul: yczynyenysmy w potępy) sosadom
naszym FI 78, 4; Wszako gdisz syo sam za
małego polyczal, yczinyon gesz głowo (caput...
factus es) nad wszemy pokolenyamy israhelskimy BZ I Reg 15, 17; Ta, iasz bila wolna, vczinyona gest sługo (quae erat libera, facta est
ancilla) BZ I Mach 2, 11; Albosz anyol, albo
duch, albo bog oplczyony, albosz v czloyyecze
dyablem yczynyon (vel deus incarnatus tu es,
vel in hominem daemon transformatus) Rozm
129; ~ Alye gdi slachczyczowi zadana bądze
(sc. rena), thedi szesczdzesząth grzywyen,...
slachczyczowy vczynyonemv sz szolthysza (militi creato de sculteto) pyancznaczczye grzy
wyen za głową,... solthyszowy abo kmyeczowy
vczynyonemv slachczyczem (sculteto vel cmethoni factis militibus) trzy grzywny wstawyami za
rany bycz zaplaczone Sul 51; ~ w nom. (cza
sownik w stronie biernej lub zwrotnej): Tescy
dzysza Maria gestcy szo ona matuchna svemu
szinkovy milemv była ycinila Gn 177 a; Vczinil
se gest (Pul: yczynyl szye) gospodzin zaszczitcza
moy (factus est dominus protector meus) FI
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17, 21; Nade wszemi neprzyaczolmi mogimi
vczinon iesm (Pul: yczynyonesm) przecora
(factus sum opprobrium) sosadom mogim barzo FI 30, 14; Bo yczinil ies se przyemcza moy
(factus es susceptor meus) FI 58, 19, sim. Pul,
sim. FI i Pul 60, 3. 89, 1; Ztrzali malutkich vczinili so se {Pul: yczynyly szye) plagi gich (sagittae... factae sunt plagae eorum) FI 63, 8; Vczynylo S0 Szydowstwo sw0toscz gego (facta est
Iudaea sanctificatio eius) FI 113,2, sim. Pul; Dzisa
boog czlouek uczinon yest (deus homo factus),
yen przettim bil ostał XV in. ModlJag 36; Po
tem stworzył pan bog czlowyeka... y wtchnol
w oblycze gego wtchnyenym szywota, abi vczynyon clowyek szywa dusza (et factus est homo
in animam viventem) BZ Gen 2, 7; Bacz a słysz,
Israhel, dzysz yczynyon [n]yesz lvd (factus es
populus) pana boga twego B Z Deut 27, 9;
Bo wszitci bili moszowye przesylny y yczinyeny
so ksyoszota (facti sunt principes) w woyscze
BZ I Par 12, 21; Ten ps<alm> powyada, yze
Xpus, vtoka lyudzka yczynyony, myloszerdzym
nas ranym pozdrowyl Pul 89 arg.; Yakosch
yest to, yzesz szye thy yczynyl moye dzyczyą
(ąualiter tu solus es factus puer meus)? Rozm
165; Vczynyl szye Herod nyeprzyaczyel kroloyy
Aretoyy (factus est inimicus Arethae) ib. 243.
b. określeniem predykatywnym przymiotnik,
przysłówek, porównanie lub zdanie: uczynić ko
goś, coś jakimś: aa. cecha wyrażona przymiotni
kiem w nom. (orzeczenie w stronie biernej lub
zwrotnej): Isz szo Jakusz zalubil Szognewowi
praf yczinicz o schano, czszo szgorszalo 1391
Pozn nr 126; Sicut interfui, quum Martinus
factus est, praw uczinon, iustus 1391 TPaw
IV nr 4030; Iszecz then to kroi, genszecz gest
bil barszo yiszoky, tenczy szo gest on dzysza
yczinil barso niszky Gn 3 a, sim. ib. 4 b; Oua
gensecz gest tako stary byl, tenczy szo dzisza
gest bil yczinil tako miody Gn 4 b, sim. ib.
184 b; Wszitczy odchilily so se w iedno, pospołu
neysziteczny so se yczinili (simul inutiles facti
sunt) FI 13, 4, sim. Pul; Vczinil iesm se (Pul:
ydzelan yesm) smoczen (factus sum conturbatus)
FI 29, 9; Ne boy se, gdi bogat yczinon bodze
czlowek (cum dives factus fuerit homo) FI 48,
17, sim. Pul; Wszistcy... pospołu neysziteczni
yczinili se S0 (simul intiles facti sunt, Pul: so
szye sczynyly) FI 52, 4; Onemale yczinili se so
dzosla moia (raucae factae sunt fauces meae)
FI 68, 4; Czudzy yczinil iesm se braczi moiey
(extraneus factus sum fratribus meis) FI 68, 11,
sim. Pul; Swadeczstwa twoya werzocza yczinila
se so (testimonia tua credibilia facta sunt nimis,
Pul: obrzodowe twogy prawy so sze yczynyly)

FI 92, 7; Podoben yczinil iesm se (similis factus
sum, Pul: yczynyon yesm) *pellicacowi puszczey
FI 101, 7; *Wczynily gesmy (Pul: yczynyenysmy)
weseloczy so (facti sumus laetantes) FI 125, 4;
Czlowek proznoscy podoben wczynon gest
(homo yanitati similis factus est) FI 143, 5, sim.
Pul; Nawibornyeysza ycziniona ies y słodka
w roszkoszach twogich, swianta bogorodzicza
M W 14 a; lako wyelyka S0 szye yczynyla (FI:
kaco yweliczila se so) dzala twoya (quam magnificata sunt opera tua), boże Pul 91, 5; Zydoyye
chczely szye thym wymoyycz, aby szye przed
ludem dobrzy yczynyly Rozm 647; ~ Bo sobota
duchovna yest rzeczona... vtora pyrwa...,
yakoby yczynyona ze wtorey pyrva (est enim
sabbatum... quasi factum de secundo primum)
Rozm 324; ~ w acc.: Wedzce, isz dziwna (Pul:
dzywno) yczinil gospodzin swotego swego (mirificayit... sanctum suum) FI 4, 4, sim. Pul; Ibi
(pro abi) nekedy ne ułapił... dusze moiey, gdi
ne iest, kto bi odkupił any iensze by zbawona
(Pul: zbawyonym, sim. 17, 45) yczinil (qui salvum faciat) FI 7, 2, sim. Pul, sim. FI i Pul 17,
45. 75, 9; Bawni (pro iawni) ies mi yczinil (Pul:
iawnesz my yczynyl) drogi sziwota (notas mihi
fecisti vias yitae) FI 15, 11; Dziwna vczin miloserdza twoia (mirifica misericordias tuas) FI
16, 8, sim. Pul; Bo ti lud smerni zbawon yczinisz
(populum humilem salvum facies) FI 17, 30,
sim. Pul, sim. FI i Pul 55, 7; Zbawona (Pul:
zbawyonym) vczini gi (salvum faciat eum) FI
21,8, sim. Pul, sim. FI i Pul 40, 2; Blogoslawoni
gospodzin, bo dziwno yczinil miloserdze swoie
(mirificayit misericordiam suam) se mno w mescze murowanem FI 30, 27, sim. Pul; Grzech moy
znan czi iesm yczinil (delictum meum cognitum
tibi feci) FI 31, 5, sim. Pul; Speszno drogo yczini
nam (prosperum iter faciet nobis) bog zbawena
naszego FI 67, 21, sim. Pul; Bodz mi w boga
zasczitczo..., abi zbawona (Pul; zbawyonym) me
yczinil (ut salvum me facias) FI 70, 3, sim. Pul,
sim. FI i Pul 79, 3; Nad neprzyyaczoly mogymy
modra (Pul: modrym) ges mo yczynyl (prudentem me fecisti) kazanym twym FI 118, 98, sim.
Pul; Bycho znano yczynyly (Pul: aby... vczynyly) synom lydzkym mocz twogo (ut notam
faciant... potentiam tuam) FI 144, 12; Surdos
fecit audire ycinil slisącze (Marc 7, 37). XV in. R
X>ĆIV 74; Hy nouissimi ynam horam fecerunt
et pares, równe, illos nobis fecisti wczynylesz
(Mat 20, 12, Rozm 393: thysz ye nam rovne
yczynyl) ca 1420 R XXIV 83; Rzeczi pospolite,
wiele mądrczom zacrite, yczinyl odcrite Galka
w. 20; Padnyecze w skazenyy módl waszich
a ganyebne was ycini (abominabitur vos) dysza
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ma BZ Lev 26, 30; Wsrvszony vcinilbich slvb
moy (irritum facerem pactum meum) s nymi,
bo iaczem pan bog gich ib. 26, 44; Vczini czo
pan bog twoy visszego (faciet te... excelsiorem)
nad wszistki lvdzi BZ Deut 28, 1, sim. ib. 30, 9;
Vczinylem tobye gymyo wyelyke (feci tibi
nomen) BZ I Par 17, 8; Jakom yą zoną (leg.
z żoną) moya gwalthem nye ssbil szluzebnyczky... any thym zbiczim *ziwyey głowi marthweg
vczinyla 1471 ZapWarsz nr 2953; Semetipsum
exinaniuit, marnego vczinil, formam serui accipiens (Phil 2, 7) MWRp gl. 66; Bowem czlowyek
pokoya mego... wyelikę yest vczynyl na myę
obłudę (magnificayit super me supplantationem,
FI: yweliczil na mo zdrado) Pul 40, 10; Securare,
id est securum facere przespyecznego vczynycz
ca 1500 Erz 113; Nye mozesch vczynycz yednego vlossa byalego albo czarnego (non potes
unum capillum album facere aut nigrum Mat
5, 36) Rozm 269; ~ w instr.: Isz geden kmecz
wiszedl sz Welima, huczinil pusto rolo 1391
Pozn nr 98; Strzali swe *goraiocymy vczinil
iest (sagittas suas ardentibus effecit, Pul: vczynyl) FI 7, 14; Nodznim iesm se yczynil (miser
factus sum) FI 37, 6, sim. Pul; By se ne otewroczyl smerni yczinon osromoczonim (humilis
factus confusus) FI 73, 22, sim. Pul; Pożegna
(sc. bog) czebye, wyoczsim liczbo czo yczini
(maioris numeri te esse faciet), nisz so bili
otczowye twoy BZ Deut 30, 5; Vczyn mye
dosthoyna, zebych pozyyala czyala thwego
naszwyaczschego Naw 181; Ten rex... dal a polyeczyl szva dobra y krolewstwo cuidam amico
dilecto a polyeszywszi yczynyl szyą szam barso
ybogym, et sic ille rex effectus est pauper XV
ex. MPKJ II 316; Wyesze (leg. wiesz, iże) yest
ten, ktoregosz k mey tvarzy podobnem yczynyl,
zastarzal szye v grzesche Rozm 44; ~ z elipsą
przymiotnika: Eze Petrus... obozal so czinicz
praw swimi ludźmi na dzen zauiti, a ne uczinil
1415 AKPr VIII a 130.
bb. cecha wyrażona przez porównanie: lako
brzitwa ostra yczinil ies newaro (sicut novacula
acuta fecisti dolum) FI 51, 2, sim. Pul; Nye
yestem dostoyen vezvan bycz szyn tvoy, alye
yczyn mye yako yednego s thyych nayemnykoy
(fac me sicut unum de mercenariis tuis Luc
15, 19) Rozm 386; ~ Vczinilo se iest sercze moie
iaco wozk roząuiraioczy se (factum est cor meum
tamąuam cera liąuescens) FI 21, 15, sim. Pul;
Vczinil iesm se (Pul: yczynyon yesm) iaco ssod
zgubeni (factus sum tamąuam vas perditum)
FI 30, 16; Iaco dzyw yczinon iesm welu (tam
ąuam prodigium factus sum multis) FI 70, 8,
sim. Pul; *Zginoly so w Endor, yczinili se iaco

gnoy zeme (facti sunt ut stercus terrae) FI 82,
9, sim. Pul; Vczinil iesm se (Pul: yczynylesm
sze) iaco czlowek przez pomoczi (factus sum
sicut homo sine adiutorio) FI 87, 4; Vczinon
iesm (Pul: yczynyonesm) iaco wrobi szczegelny
(factus sum sicut passer solitarius) na dachu FI
101, 8, sim. FI i Pul 101, 7; Bo wczynyl gesm so
(M W 33 b: yczinyonem) yako bulga (factus
sum sicut uter) w przymroszy FI 118, 83, sim.
Pul, sim. FI i Pul 72, 22; Vczyneny gesmy yako
yczeszeny (facti sumus sicut consolati) FI 125,
1, sim. Pul; Rzeki (sc. pan bog): Owa tocz
Adam iako geden z nas yczynyon gest (ąuasi
unus ex nobis factus est), wyedzocz dobre y zle
BZ Gen 3, 22; Nawrocyla syo roka krolyowa
k nyemu y yczinyla syo iako drzewyey bila
(facta est, sicut prius fuerat) BZ III Reg 13, 6;
Cy, gysz syedzo w n\ch..., zaganbyeny soo
y yczinyeny so iako syano polne (facti sunt velut
faenum agri) BZ IV Reg 19, 26: Abi bil poslychal
przikazanya mego, bilbi yczynyon iako potok
pokoy twoy (facta fuisset sicut flumen pax tua)
BZ Is 48, 18; Było myedzy ym takye poruszenye,
yze szye yczynyl yako v dokonanyy, czysch
v takyem boyovanyv Rozm 605; Vczynyl szye
poth yego yako kropye krvye (factus est sudor
eius sicut guttae sanguinis Luc 22, 44) czyekączey na zyemy ib.
cc. cecha wyrażona przysłówkiem: Czso iest
czlowek?... Vczinil ies gi malem mney wszech
angelow (minuisti eum paulo minus ab angelis,
Pul: umnyeszylesz gy mało od angyolow) FI
8, 6; lesz wychodzo z warg mogich, ne yczino
wzdruszono (non faciam irrita) FI 88, 34, sim.
Pul; Zbawyl ye prze ymyo swoye, by znano
(Pul: znano) yczynyl mocz swoyo (ut notam
faceret potentiam suam) FI 105, 9, sim. Pul; Mało
se gych yczynylo (pauci facti sunt) FI 106, 39,
sim. Pul; Dzywno (Pul: dzywna) so yczynila
(mirabilis facta est) navka twoya FI 138, 5,
sim. Pul; Znamenicze wczyncze (Pul: zyawcze)
w lydzoch wynalezena gego (notas facite... adinyentiones eius Is 12, 4) FI Is 5; Gdi wlodika
zabyye slyachczycza,.... pokoran ma yczinycz
(debet... yeniam facre), chusti alysz do passa
opusczyw a nago syąn yczinyw (sic denudatus,
war. se denudans) z nagym myeczem... a ma
prosycz prze bog, abi yemu obrazenye otpusczono Sul 93; Którą zasrosczya bronno yczynyly
(sc. biskupowie żydowscy) swe palycze (pro
palayącze, palyącze ?) sercze y by mogły moczno
boyovacz przeczyv svemv blysnenw Rozm 798; —
daleko uczynić 'oddalić, amovere, awertere :
Dale<ko u>czynyo gnyew moy (longe faciam
furorem meum) BZ Is 48, 9;
od kogoś,
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czegoś: Daleco vczinil ies znane moie ote inne
(longe fecisti notos meos a me) FI 87, 8, sim.
Pul; Przyblyszyly so se poscygayocz mne *lychoty, ale ot zakona twego daleko wczynyly so
se (appropinquaverunt perseąuentes me iniąui- 5
tati, a lege autem tua longe facti sunt) FI 118,
150, sim. Pul; Ps<alm> Dauidow za lyud, yen od
szwyętich dalyeko yczynyon iest (pro populo,
qui a sanctis longe factus est) Pul 55 arg.; ~
uczynić prozno, prozno uczynić 'uwolnić od 10
zarzutów, zobowiązań, poręki, aliąuem criminatione, officiis, sponsione liberare5: Jaco czco (pro
czso) Maczek byl ranczil za Miczka, to w yednanu proszno uczynyono u Wanczslawa 1399
StPPP VTII nr 8092; Jako Benąk ne vcynyl rą- 15
koym proszno Potrasschevich 1424 Pozn nr
1178; Qufa domini iudicantes Laurencium kmethonem iustificayerunt vlg. proszno gy wczynili
contra Jacobum 1432 TymProc 270; Quia domini
iudicantes Stanislaum kmethonem... iustifica 20
yerunt ylg. *przosno wczynyli pro iure terrestri de medio manso 1432 TymWol 24; Quitto..., id est absoluere a debito uel debitum reddere. Quitayimus prosznoszmy yczynyly 1444
RozPaul 222 r; ~ kogoś czegoś: Czso Mirosław 25
ranczil przecziw Maczeyewi, tego go. uczinil
prozno 1387 Pozn nr 17; Jaco yest pan Mycolay
*zapladzene wczinil Jandrzeowy..., tho czosz
nan zalowal pro XII marcis ymena a tego dla
zaplaczena gy yest proszno wczynil 1423 RtKon 30
nr 400; ~ kogoś od czegoś'. Sąndza tego tho
Hermana oth tego gabanya proszno wczynil
(absolyit) wlozyw mylczenye Fałkowy Sul 40.
dd. cecha wyrażona przez zdanie: Melankolya
tako rzekącza, ktoresch yest zymne a schyche 35
(przyrodzenie), nygdy yego (sc. Jesukrysta) nye
yczynylo, aby byl smączyen (melancholia non
fecit hunc tristem) Rozm 157.
c.
określeniem predykatywnym
wyrażenie
przyimkowe: przez kogoś: lako twoy myecz 40
yczinyl szoni przes dzecy (sicut fecit absque
liberis mulieres), takesz myedzi szonamy bodze
macz twa BZ I Reg 15, 33; ~ na coś: Bo zaprawdo Assur prziszedl s nimi, yczinili se so
(Pul: yczynyly szye) na pomocz sinom Lot 45
(facti sunt in adiutorium filiis Lot) FI 82, 7;
Ten ystny centurio... yczynyl obras s kamyenya
y kazał, aby yczynyon na obras y na podobnoscz
Iesucristysza (imaginem ex lapide fecit haec parari, formam Iesu similem iussit adaptari) Rozm 50
224; ~ w coś: Pocril iesm w poscze duszo
moio y yczinilo se iest (Pul: yczynylo szye)
w przecoro mne (factum est in opprobrium mihi)
FI 68, 13; Kaco yczineni (Pul: yczynyeny so)
w rozplenene (facti sunt in desolationem), richlo 55
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seszli so prze lichoto swoio FI 72, 19; Sluszyly
so rytym bałwanom gich y yczynylo sie w pogorszenyee (factum est illis in scandalum) FI 105,
34, sim. Pul; Y ya yczynil segesm (Pul: yczynyl
yesm sze, sim. FI 68, 14) w przecywnoscz gym
(factus sum opprobrium illis) FI 108, 24; Kamen,
gen so odrzyczyly dzalayocz, ten yczynon gest
(Pul: szye yczynyl, Rozm 411: szye przygodzyl)
we głowo kota (hic factus est in caput anguli)
FI 117, 21; Mocz moya... pan y wczynil my so
gest we sbawene (factus est mihi in salutem Ex
15, 2) FI Moys 2, sim. Pul, BZ; la czyo rozmnoszo... a yczynyo czyo w zastopy lyydzskye
(feciam te in turbas populorum) BZ Gen 48, 4;
Vczynylysczye w szmyech kassn boga (irritum
fecistis mandatum dei Mat 15, 6) prze yasche
przykazanye Rozm 355; ~ w czymś: I yczinilo
se iest (Pul: yczynyono yest) w pocoyu masto
iego (factus est in pace loeus eius) FI 75, 2;
W roku czudzich yczinyoni so poswyotne rzeczi
(sancta in manu extraneorum facta sunt) BZ
I Mach 2, 8.
3. uczynić się 'stać się, dokonać się, fien :
Poloszyl yes *tczmy y yczynyla so nocz (facta
est nox) FI 103, 21, sim. Pul; A gdisz bilo slunce
za goro zaslo y yczyny szyo mrokowa czma
(facta est caligo tenebrosa) BZ Gen 15, 17; Y sunol gym (sc. popiołem) Moyszesz w nyebo y uczynyo sze rani (factaque sunt uleera)... na lyudzech BZ Ex 9, 10; Y uczynyly soo szyo czmi
tako groszne (factae sunt tenebrae horribiles)
po wszey szemi egipskyey ib. 10, 22; Nathychmyast *vczynyla szye sylne trząszyenye morza
(motus magna factus est in mari Mat 8, 24)
Rozm 290; Przykazał yyatru y morzy, yze szye
nathychmyast yczynylo barzo sylno czycho
(facta est tranquillitas magna Mat 8, 26) ib. ;
Które zyarno yzyayschy ezloyyek y yszyeye na
syym ogrodzye, a rostącz yczyny szye drzeuo
yyelykye (factum est, sc. granum, in arborem
magnam Luc 13, 19) ib. 377.
4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:[...]
ogneem bodze yczynyono a ogneem teesz bodze
skażono Gloger.
Cf. Uczyniący, Uczyniony
Uczynienie fo rm y : n. sg. uczynienie XV med.
R XXV 154; ~ g. sg. uczynienia FI i Pul 118,
126, XV med. R XXV 152; ~ d. sg. uczynieniu
FI i Pul 149, 7, Sul 35, BZ Gen 1, 26, etc. ; ~
i. sg. uczynienim Rozm 205; ~ /. sg. (w) uczy
nieniu FI 91, 4, BZ Gen 3, 17.
Z n a czen ia : 1 .rdziałanie, wykonywanie, actus
faciendi, exsequendi’ : Czas yczynena (tempus
faciendi), gospodne: Rospostrzely so zakon
twoy! FI 118, 126, sim. Pul; Mecze... w rokv
41
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gych kv vczynenv pomsczy (pro pomsty) w postaczy (ad faciendam vindictam in nationibus) FI
149, 7, sim. Pul; Chczemy, abi ten, oth kogo wy
szła kląthwa..., bil ypomyenyon..., iszbi thim
tho swyathkom klanthim kv vczynyenyv... 5
swyadeczstwa (ad perhibendum... testimonium)
... dal roszdrzeszenye Sul 35, sim. ib.; Adamowy
rzecze (sc. bog):... Przeklota szemya w twem
vczynyenyu (maledicta terra in opere tuo, SKJ
V 266: w uczynku)! BZ Gen 3, 17; Napelnyl go 10
(sc. pan Beseleela) ducha boszego, modroszczy...
y wszego nauczenya ku wimyszlyenyu, ku vczynyenyv potrzebi (ad... faciendum opus) z slota
B Z Ex 35, 32; Masz takesz wyele rzemyoszlnykow, gysz lamyo kamyen,... y wszelkego rze- 15
myosla ku vczinyenyv dzala (ad faciendum opus)
przemodrich ot złota y ot srzebra BZ I Par 22,
15; Cu vczynyenv XV p. post. JA XII 145;
Czy movyą, yze Kristus po svem posczenyy...
yavnye kazał, apostoly sebral y kazanye nago- 20
rączsche (pro na górze) przed vczynyenym czvda
vczynyl (qui dicunt dominum... sermonem in
monte factum antę vini miraculum) Rozm 205; ~
'stworzenie, creatw : Res multum necessarie in
Christiana fide solent a Scriptura sancta descri- 25
bi... Sicut patet de mundi creacione, corporalium creaturarum de materia prima, que sub
nomine terre exprimitur, formacione, yczynyenya, et formatoris (pro formatorum ?) diffinicione, hominis quoad corpus de limo terre pro- 30
duccione XV med. R XXV 152.
2.
'wytwór, dzieło, quod confectum est, opus*:
Bo cochal me ies, gospodne, w uczinenu {Pul:
w dźyele) twoiem (in factura tua) y w *dzala
roku twoyu *bodo se weselicz FI 91, 4; Intel- 35
leccio producta yczynyenye XV med. R XXV
154; Vczynmi czlowyeka..., abi panował...
wszemu stworzenyu y wszemu yczynyenyu
*trwayoczemu (praesit... omni reptili, Stary
Testament Cardy: wssemu tworu plazigiciemu) 40
BZ Gen 1, 26.
Uczyniony 'działający, sprawczy, agens, qui
ajficit alterum : Peccata... sunt eciam vilia,quia
naturam faciunt vilem..., affectivam suam dant
mundo,... operatiyam, yczinyona, sprauona, 45
suam dant dyabolo XV in. GIKazB II 109; ~
(przyczyna) uczyniona 'jedna z czterech przy
czyn ontologicznych w rozumieniu Arystotelesa,
una ex quattuor Aristotelis causis ontołogicis
quae dicuntuP: Causa efficiens yczynyona XV 50
£>*. GIGn 134.
Uczynkać 'czynić, facere’: Nikomemu criudy
ne ucincal Kśw cv 11.
Uczynkowy 'związany z uczynkiem, ad facinus
d e r tin e n s (grzech) uczynkowy 'czyn grzeszny, 55
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grzech uczynkowy, aktualny, peccatum actuałe9:
Peccato sive actuali vczynkovim XV med. R
XXV 159.
Uczynny (grzech) uczynny 'czyn grzeszny,
grzech uczynkowy, aktualny, peccatum actuale
Angeli nos custodiunt, ne in peccatum actuale,
wczynny, protrahamur XV med. GIWroc 82 r.
Uczyńca 1. 'sprawca, wykonawca, qui aliąuid
fecit, confecif: Petrus non est istius cause factor
al. yczincza, neque aliquam yiolenciam fecit
1498 AGZ XVII 350.
2. 'pełnomocnik, zastępca procesowy, qui vices
alicuius in iudicio sustinet, actor : Jan y Jęndrzey... yczynily, ystayily y... obrzondzyly szwego
wyernego y szakonnego procuratora, actorem,
sprawcza, factorem, yczynczą ca 1428 P F I 479.
3. 'ten kto przestrzega przepisów prawnych,
qui leges colit, observaP (?): Obseryator legis
yczynczą XV med. R XXV 160.
Uczyrwienić cf. Uczerwienić
Uczy szczenię cf. Uczyszczony
Uczyszczony 'oczyszczający, mający moc usu
wania zmazy rytualnej, lustrandi vim habens,
lustr ificus (?) : Vczisczonavoda(ww.lub. :yyczysczeną) aqua lustracionis (purificabis eos, sc.
Leyitas, iuxta hunc ritum: asspergantur aqua
lustrationis Num 8, 7) 1471 MamKal 40. ~
Zapewne należy rektyfikować na uczyszczenia
woda.
Uczyścić fo rm y : praes. ind. 2. sg. uczyścisz
ca 1470 MamLub 232; 3. sg. uczyści ca 1470
MamLub 176; ~ imper. 2. sg. uczyści Naw 109;
2. pl. uczyśćcie BZ II Par 29, 5; ~ inf. uczyścić
1438 TymProc 321, 1471 MamKal 199; praet. 3. sg. m. uczyścił BZ II Par 34, 5; 3. pl. m.
uczyścili ca 1470 MamLub 98; ~ condit. 3. sg. m.
-by uczyścił Rozm 559; ~ part. praet. act. uczyściw BZ II Par 34, 8; ~ part. praet. pass. c f
Uczyszczony; ~ fut. pass. 3. sg. m. uczyszczon
będzie ca 1470 MamLub 45.
Z n a c z e n ia : 1/ uczynić czystym, usunąć brud,
purum reddere, sordes removere5: Aspergit vczysczy gwasdę (pro gnasdo, mamotrekt mikułowski:
yczisti hniezdo; sicut avis deponens ad sedendum
aspergit nivem, var.: nidum Ecclus 43, 19) ca
1470 MamLub 176.
2. 'usunąć zmazę rytualną, maculam ritualem,
quae dicitur, removere, lustrare, expiare*: Sliszcye
myo, nauczeny, a posyyoczcye syo y yczisczcye
dom (mundate domum) pana boga oczczow
waszich BZ II Par 29, 5; Nadto gich kapłanów
koscy na ołtarzy (pro kapłanów koscy na gich,
sc. módl, ołtarzy) spalyl (sc. Jozyjasz) y ycziscyl
(mundayit) Iudo a Ierusalem ib. 34, 5; Przeto...
ycziscyw zemyo (mundata iam terra) y koscyol
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bozi posiał (sc. Jozyjasz)... kanczlerze, abi oprauily dom pana boga ib. 34, 8; Vczysczon bandze
(war. kał.: oczysczon bandzie) lustrabitur (qui
occiderit hominem..., lustrabitur die tertio Num
31, 19) ca 1470 MamLub 45; Vczysczyly expiauerunt (expiaverunt, sc. Levitae, templum II
Par 29, 17) ib. 98; Vczyssczysch expiabis (mundabis illud, sc. altare, et expiabis Ezech 43, 20)
ib. 232; Vczysczicz (war. lub.: *vczysczy) expiare
(irruet super te calamitas, quam non potejis
expiare Is 47, 11) 1471 MamKal 199.
3. 'usunąć skazę moralną, maculam morałem,
ąuae clicitur, remoyere9: Vczysczy moya dvscha
od nyeczystych lyvbosczy Naw 109.
4. 'uwolnić od niepożądanych składników, res
incommodas remoyere9: Schymvnye, ova satan... yyproschyl, czvsch ymyslyl, aby przełą
czył czyebye od yyary y yczysczyl, yako czysczyą
pschenyczą (ecce satanas expetivit yos, ut cribraret sicut triticum Luc 22, 31) Rozm 559; ~
(pole) uczyścić 'przygotowując pole do uprawy
usunąć to co zbędne, co przeszkadza, agrum, in
ąuo semen spargetur, radicibus, \irgultis purgare :
Quia Andreas kmetho habet... medium morgum
extirpare ylg. wykopacz y wczysczycz 1438 TymProc 321.
Cf. Uczyszczony
1. Uć cf. Ujść
2. Uć cf. Zuć, Zzuć
Ućci- cf. UczciUćwier- cf. UtwierUćwir- cf. UtwierUd 1. 'część nogi między biodrem a kolanem,
kość w tej części, pars corporis, ąuae est inter
Jemur et genu, os in ea parte*: Vd crus ca 1420
WokTryd nr 281, sim. ca 1455 JA XIV 491;
Qui equs signum habet in latere, aliud in pos
teriori parte al. na ydzy<e>, aliud in pede 1466
AG Z XV 48; Udy coxe 1478 Rost nr 2310; Vd
coxa ca 1500 Erz 113.
2. 'część ciała, członek ciała, pars corporis,
membrum : Odkryio ganyebne vdi (pudenda) twe
przed twim oblyczim BZ Nah 3, 5. ~ Bohemizm.
Udacien cf. Udatny
Udać, Udać się 1. 'dać, udzielić, dare, tribuere9:
Czlowyek roskosnego ziwota myedzi wami
y nyeczisti barzo zayidzecz bodze bratv swemv...
a nye vda (ne det) myosa synów swych, gest to
sam ge BZ Deut 28, 55.
2. udać się 'skierować się, in aliąuem locum
se conferre : Motus voce canum cerws fugit,
auia silue deserit, arua, gl. campos w pole, tenet,
gł. arripit yda szą 1466 R XXII 16.
3. udać się 'popaść w coś, zostać opanowanym,
ogarniętym przez coś, in aliąuid incidere, aliąua
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re corripi : *Vrzacz ony (sc. pogaństwo) svoye
bogy tako barzo osromoczone, yyelyky (leg.
w wieli ki) strach, v wlyaknyenye wschysczy szye
ydaly (in stuporem et timorem magnum sunt
conversi) Rozm 91.
4.
udać się 'zająć się czymś gorliwie, oddać
się czemuś, alicui rei studiose se dedere : Vdali
sze, obyoszo sze intenti de laboribus ca 1450
PF IV 569.
Udały 'silny, mocny, firmus, robustus9: Quidam
comes..,, Walterus robustus, qui in Polonico
yocabatur wdały Walter, habens castrum Tynecz prope Cracoyiam (ca 1250) MPH II 510.
Udarować 1. 'dać coś darmo, obdarować,
aliąuid alicui donare*: Kalsdy krescygan y0czecz
gest on ydarouan nisly który kroi pogansky
Gn 171 b.
2. w błędnym rozumieniu łacińskiego numerare
'włączyć, zaliczyć, uznać za coś9jako mu nera r i
'obdarować9: Nas... wybranich twych przykaszy
*szawszky w czrzeedze ydarowacz (in electorum
tuorum iubeas grege numerari, Msza I. IV.
VIII: wlyczicz, XIII: przylączycz, XII: przyrownacz, V : przyrownacz, wlicz(yć)) 1424 Msza
III s. 55, sim. VI. XIV.
Udatnie 'zgodnie z prawem, legitime, ex lege9
(?): Mathisz... constituit Stanislaum suis in
causis procuratorem firmę et vdathnye 1464
KsNWarsz I nr 628; Katherina... constituit
Stanislaum... suum in procuratorem [antę] pro
suis causis cum Barbara... firmę et vdathne 1465
ib. nr 649.
Udatność 1. 'moc, siła, potęga, potentia, vis,
robur: Vdathnoscz XV med. Zab 523; Bracya
gich, *ksyoszota po czelyadzach swich, tisyoc
syedmset a syedmdzesyot, przesylny ydatnoscyo
(fortissimi robore) ku dzalanyv potrzebi sluszebney w domv boszem BZ I Par 9, 13; Z sinow
Efraymowich dwadzescya tysyoczow a osmset,
przesylny ydatnoscyo (fortissimi robore) moszowye znamyenytszi w rodzaioch swich ib. 12, 30;
Vdathnosczą (war. kal.: moczą, ydathnosczą)
robore (sapiens corde est et fortis robore Job
9,4) ca 1470 MamLub 119.
2. 'zaufanie we własne siły, odwaga, męstwo,
śmiałość, fiducia sui, virtus, fortitudo, audacia9:
Animositatis ydathnosczy aut smyalosczy (nam
qui sine timore est, non poterit iustificari,
iracundia enim animositatis illius subyersio
illius est Ecclus 1, 28) ca 1470 MamLub
158.
Udatny fo rm y : n. sg. m. udacien BZ Deut
31,7. 23. Jos 1,6. 9; udatny ca 1470 MamLub 239;
~ ac. sg. m. udatna BZ II Par 26, 15; udatnego
ca 1470 MamLub 208; ~ /. sg. f. (w) udatnej
41*
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BZ Neh 1, 10; ~ g. pl. m. udatnych BZ II Par
Uderzenie 1. 'zbrojna napaść, napad, najście,
impetus ab armatis hominibus factus3: Irruencia
25, 6; ~ ac. pl. m. udatne ca 1470 MamLub 22.
domiciliorum wderzenye na dom, gwalth XV
Z n a c z e n ie : 'silny fizycznie i duchowo, po
in. JA XXVII 267; Irruenciam domiciliorum
tężny, waleczny, corpore et animo firmus, robustus, potens, fortis’ : Cur, domine, irascatur furor 5 yderzenye na dom XV p. post. GIKórn II 203;
Irreyerencia domiciliorum vlg. yderzenye na
tuus contra populum tuum, quem eduxisti de
dom XV ex. Zab 526, sim. OrtCel 6.
terra Egipti in fortitudine magna et manu robusta, gl. dicit: robusta, *vdathnyą, propter
2. 'zadanie ciosu, plagam inferendi actuss: Si
Christus manum tollit contra peccatorem (war.
maris diuisionem et pharaonis subuersionem
(Ex 32, 11) XV p. pr. S K J 1312; Weszwal Moy- 10 SKJ V 272: si Xpus extenderet manum contra
peccatorem ad percuciendum) kv vderzenyv,
zesz Jozve y rzecze k nyemv...: Posyl syebye
a bodz vdaczen (esto robustus) BZ Deut 31, 7,
onacz (sc. Maryja) szye w poszrzodek kladze
swoyą modlithva XV p. post. R XXV 266.
sim. ib. 31, 23. Jos 1, 6. 9; Naymem prziwyodl
z Israhela sto tisyoczow vdatnich (robustorum)
Uderzyć, Uderzyć się fo rm y : praes. ind. 1.
BZ II Par 25, 6; Roznyoslo syo gymyo gego 15 sg. uderzę BZ Ex 7, 17, Pul Deut 57, Rozm 580;
daleko, przeto ysze gemu pomagał bog a ydatna
(bohemizm) uderzym XV p. pr. Cant, ca 1470
MamLub 202; 2. sg. uderzysz BZ Ex 17, 6;
gi yczinyl (eo quod... corroborasset illum) ib.
3. sg. uderzy XV med. R XXII 237, BZ Gen
26, 15; Ony so slugy twe y lyvd twoy, gen gesz
14, 15. 15, 12, etc. eter, ~ imper. 2. sg. uderz
wikupyl w syle twey wyelykey y w roce twey
ydatney (in manu tua yalida) BZ Neh 1, 10; 20 BZ Ex 8, 16. IV Reg 13, 18, Pul 143, 6; 3. sg.
uderz Rozm 465; ~ inf. uderzyć Dział 14,
Vdathny yalitud (pro yalidus) ca 1455 JA XIV
Rozm 637. 638. 683. 824; ~ praet. 1. sg. m. -m
495; *Odatne (war. kal.: wdzączne) strenuos (eleuderzył 1446 AKPr VIII a 49, 1450 ZapWarsz
ctis yiris strenuis de cuncto Israel, constituit eos
nr 835, 1471 ib. nr 3051; -m uderzyłem 1471
principes populiEx 18, 25) ca 1470 MamLub 22;
Robustum ydatnego maza (probatorem dedi te 25 ZapWarsz nr 3025; ja uderzył 1496 ZapWarsz
nr 1769; 2. sg. m. jeś uderzył FI 68. 31; -(e)ś
in populo meo robustum Jer 6, 27) ib. 208;
uderzył Pul 68, 31; 3. sg. m. uderzył jest FI 11,
Vdatny robustus (confortare et esto robustus
23; uderzył 1397 Kościan nr 97, 1399 Pyzdr
Dan 10, 19) ib. 239. ~ Bohemizm.
nr 111, FI i Pul 11, 12, etc. eter, f. uderzyła jest
Udawca *prześladowca, ciemiężycie!, qui opprimit, vexat, perseąuitur : De illo (sc. Zizarra) 30 BZ Ex 15, 6; uderzyła FI Moys 6, 1436 RafPocz
19, XV med. GIWroc 57 v, eter, neutr. uderzyło
legimur, quod multa fecit mała. Primo, quod
1471 MamKal 8, Rozm 335; l.p l. m. uderzyliśmy
fuit dux omnium malorum, secundo, quod fuit
ca 1470 MamLub 70; -smy uderzyli ca 1470
oppressor, ydawcza, omnium bonorum XV in.
GIKazB II 112.
MamLub 204; 3. pl. m. uderzyli Rozm 332. 702.
Udawiać 'dusić, zabijać, interficere3: Posiał pan 35 821; ~ pląperf. 3. pl. m. są były uderzyły Gn
174 b; ~ condit. 3. sg. m. -by uderzył 1416 Pozn
myedzi ge lwi, gysz ge ydawyaly (interficiebant)
nr 904, BZ I Reg 20, 33, Dział 40; ~ condit.
BZ IV Reg 17, 25; Posiał pan na nye lwi, otocz
praet. 2. sg. m. -by był uderzył BZ IV Reg 13,
ge ydawyaio (interficiunt eos) ib. 17, 26.
19; ~ part. praet. act. uderzy w BZ Num 20, 11;
Udawić 'zadławić, udusić, sujfocare: Acz szye
dostali które rany Pyotrcze ot Pyotra, tho szye 40 uderzywszy Dział 14; ~ part. praet. pass. n.
sg. neutr. uderzono Rozm 822; ~ praes. pass.
dostały za yey poczotkem, ysz nan rzuciła sswoy
1. sg. m. uderzon jeśm Pul 101, 5.
(leg. zwój) y chczyala gy ydawycz 1424 Pyzdr
Z naczenia: 1. 'zadać cios, ugodzić, plagaminnr 763; Statimque Almachius a demone arripiferre, percutere, ferire : a. absolute: Miseremini
tur et... suffocatur ydawil XV med. GIWroc 41 r;
Ktorego (sc. męża) s nyo polozily, tego przidoc 45 mei saltem vos, amici mei, quia manus domini
czart... rocze ydauil (occiderat) BZ Tob 3, 8;
tetigit, wderzila, me (Job 19, 21) XV med. GI
Yze kyedy który vstal chczyącz krzyye szvyaWroc 57 v; Bo caszdi gnyewywi gest wsczyekli,
decztyo moyycz, ten natychmyast albo omyenyal
vderzi, czso w rąku ma XV med. R XXII 237;
albo y (leg. ji cgo’) dyabel ydayyl Rozm 715.
Vderzon yesm (percussus sum, FI: byt yesm)
Uderzać się 'naciskać gwałtownie, napierać, 50 yako szyano y seschlo szye szyercze moye,
bo yesm zapomnyal yeszcz chlyeba mego Pul
premere, vehementer instare5: Vyatrovye vyaly
101, 5; la vmorzę a żywo vczynę, vderzę (percuyderzayącz szye, czvsz o on dom (flayerunt
tiam Deut 32, 39) a ya vzdrowyę Pul Deut 57;
venti et irruerunt in domum illam Mat 7, 25),
Kako smyal Pyotr svyathy vderzycz, a ono
a wsdy nye spadł, bo yest byl zalozon na skalye
55 yemv było przykazano... nye przeczyvycz szye
Rozm 284.
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ve ziem Rozm 638; ~ b. kogoś: Ysze Micolay
prosił y kasal, abi Jacusz... gi yderzil y bil 1416
Pozn nr 904; W to dobo Saul pofacyl osczep,
abi gy vderzil (ut percuteret eum) BZ I Reg 20,
33; Aczby ryczerz riczerza... ranyl albo yderzyl
(si... plagam dederit) przez wylanya krwie,
tedy... tako vranyonemv wyną... przez tego,
czso vrany albo vderzy, ma bycz zaplaczona.
Aczby gynego vderzyl (si... illi inferatur),
który by nye myal prawa ryczerskyego, tedy
grzywną grosszy... ma zaplaczycz Dział 40;
Jako... gya... nye yderzyl gyego 1496 ZapWarsz
nr 1769; Thako ma przyszancz..., yako nye
wyszagnal raky swey na tho bydło, szlowye ysz
gego nye yderzyl XV p. post. Kałużn 285; Bo
yest o mnye pyssano, yze yderzą pasterza (percutiam pastorem Mat 26, 31) a yschytky szye
ovcze rozbyeza Rozm 580; Prorokyy, Criste,
kto czye yderzyl (qui te percussit Mat 26, 68)!
ib. 616, sim. ib. 684. 685, etc.; Yze y (leg. ji
rgo?) tez byczovano, alye nayyączey czterdzyesczy razov myano go yderzycz ib. 824; ~ Prawycza twoya, pane, yderzyla (Puł: vbyla, BZ:
yderzyla gest) neprzyyaczela (percussit inimicum
Ex 15, 6) FI Moys 6; ~ Bo iegosz ies yderzyl
(quem tu percussisti, Puł: yegoszesz ty uderzył),
nastali so FI 68, 31; ~ (kogoś) w coś, po czymś:
Iaco Ramsz yderzyl Maczeya trzycrocz w liczę
y kopy<m> w lep 1397 Kościan nr 97; Czom
yczinil Msciszcowi, tho za gego poczanthkem,
kedi mo w głowo yderzil 1428 ZapWarsz nr
2792, sim. ib.; Thom uczinyl za Zbyeczinim
*poczothkem, eze myą w głową uderzyła 1436
RafPocz 19; Jacom ya ne yderzil Stanisława kyem
we głowa 1450 ZapWarsz nr 835; Genze (sc.
mąż) wydzal, yze gego przemocz nye może
y yderzyl gy w byodro (tetigit nervum femoris
eius) BZ Gen 32, 25; Vnus accedens yalido ictu
capud, w glovą, eius impeciit, yderzyl, et cerebrum excussit 1456 ZabUPozn 112; Vderzy-ly
czye kto y pravą czelyyscz (si quis te percusserit
in dexteram maxillam tuam Mat 5, 39), nastaw
yemv y lyewą Rozm 269, sim. ib. 685; Yze
v lycze a przez vyny yderzyl pana vszego stvorzenya ib. 683, sim. ib. 684. 731; Aze ten smyal
yderzycz zbavyczyelya... v yego szyyąthe lycze
ib. 683, sim. ib. 637; Kyedykolyye chczyal (sc.
Krystus) przemovycz, nathychmyast yderzyly
v yego svyathą glovą ib. 702; Bo v każdą raną
dzyeszyącz razov yderzono ib. 822; ~ Vderzil
neprzyaczele swoie w posladky (percussit inimicos suos in posteriora) FI 77, 72, sim. Puł; ~
Jaco Opacz ne yderzil odlewf Jandrzea po gambey (leg. po gębie) 1402 Kościan nr 188; ~ (ko
goś) czymś: *Sczo ranyl Yoyczeęh Yoczencza,

to gy ranił gego poczotkem, is gi pirzwey camenem yderzil 1399 Pyzdr nr 111; Kedi Stanisław
prziszedl na Sczepanowo gospodo y wderzil gi
noszem 1406 Kał nr 177; Tom yczinil za iego
poczotkem, kedi mo pirwey toporem yderzil
1406 KsMaz I nr 865, sim. 1443 ZapWarsz
nr 727; Jaco mnye Yiszek gonił z ostro bronyo
i wlocznyo yderzil 1427 ZapWarsz nr 2714,
sim. ib.; Cssom ia wczinil Woythkowy, thom
yczinil za yego poczantklem, eze mo pylathikem
wedrzyl 1430 ib. nr 347a, sim. 1433 ib. nr 425,
etc.; Jakom ya, wszathwschi na vosz Mykolayow przesz woley gego gwalthem, nye vderzilem go kygem 1471 ib. nr 3025; Jakom ya
drogy dobrowolney kxadzv... nye zasthapyl
gwalthem anym go yderzil dwoyasi kamyenyem
ib. nr 3051; Tako y (leg. ji, sc. Jesukrysta) napyrvey yderzyl yeden myedzy oczy pyąsczyy (alii
autem palmas in faciem eius dederunt Mat
26, 67) Rozm 731; Bo kazdem razem, czo yde
rzyly pagą y wyąsl v czyelye, to ony yyszyepnąly
y Ueg- ji fg°5) s czyąlem ib. 821; ~ komuś
policzek, poszyjek: Ysz Gaweł przy al gwalthem...
na dzedzyna Nyegolyewo... y yderzyl mu (sc.
Sędziwojewi) polyczek 1435 Pozn nr 1651, sim.
1446 AKPr VIII a 49; Iacom ia Pyotrowi nye
yderzil dwu policzkv 1446 AKPr VIII a 49;
Yako yeden sługa zydovsky yderzyl yyelyky
poschyek mylemv Iesucristovy Rozm 682; ~
c. coś: Bo yderzil iest (Puł: yderzyl) opoko
(percussit petram) y plinoli wody FI 77, 23;
la uderzo protem... wodoo (percutiam virga...
aquam) rzeczno, obroczy sze w krew BZ Ex
7, 17; Gospodnye,... yderz (FI: dotkny) góry
(tange montes) a będo szye kurzycz Puł 143, 6; ~
w coś: Wderzym ya kyem w kerz, wyszenu zagyecze X V p. pr. Cant; *Wzczyogny proot swoy
a uderz w proch (percute pulyerem) szemsky,
acz boodoo ploszczycze po wszey szemi egipskyey BZ Ex 8, 16; Uderzysz w skalo (percutiesque petram) y wyydzecz woda z nyey ib. 17,
6; Gdisz podnosi roko Moyzes, wderziw rosgo
dwoycz w krzemyen (percutiens virga bis silicem), wysli so wodi obfite[y] BZ Num 20, 11;
Potem gemv rzeki: Vderz szipem w zemyo
(percute iaculo terram). A gdisz yderzil (cum percussiset) trsykrocz w zemyo y stal, roznyewal
syo mosz boszi nan rzekocz: Bi bil yderzil (si
percussisses) pyoczkrocz albo szesczkrocz..., pobylbi bil syrsko zemyo do skonany a BZ IV
Reg 13, 18. 19; ~ Gdy ktorego zemyanyna ma
(sc. służebnik) pozywacz, tedi... do wroth onego
ziemyanyna przygechawszy, swą laską ma yde
rzycz w wierzege (ad portam... suo baculo tangendo, Sul 26; w wrotha... lyaską tykayącz)
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a gego zawolacz, powiedayącz przyczyną, któ
rego sądzey przykazanym a kto pozywa Dział
14; Gdyby y pana, y kmyecza pospolv myal
pozwacz, tedy... lyaską w wrota kaszdego kmye
cza vderzywszy (tangendo portam, Sul 26:
dothykayącz wrooth), ma pozwacz ib., sim. ib.
2. cnapaść, rzucić się na kogoś (z czymś),
najechać, natrzeć, zaatakować, impetum facere
in aliąuem, invaciere, aggredi : Iaco Scigel szasetl
szamowtor nocznu rzeca drogu Vawrzino<wi>
y vderzil nan copiczku 1407 RtGn nr 148; Thsom
vczinil Micolayewi, tom yczinil za yego poczothkem, kedi na ino wloczno yderzil 1414 KsMaz I
nr 2267, sim. ib. nr 2268. 2271; Czsom u szye
dostało, tho szye dostało za gego poczotkem,
ysz nan sekyro yderzyl 1418 Pyzdr nr 527, sim.
1420 ib. nr 660; Ysze Swyanszek przibyegl
gwałtem... na mo gospodo y yderzil na mo no
szeni 1419 ib. nr 594, sim. 1471 ZapWarsz nr
2954; Czom yczinil Vithowi, tho za gego poczanthkem, kedi na myo kigem yderzil 1427 Zap
Warsz nr 2775, sim. 1450 R af Zrań 91, 1471
ZapWarsz nr 2960; Czom ydzyelala, thom vdzyelala za yey począthkyem, gdy na my a kyyem
yderzyla 1488 ZapWarsz nr 1231; ~ To gdisz
ysliszal Abram, ysze gest Loth yot..., zczedl
(leg. sczetł) *dospyele swe schowany<c>e...
y szczyga ony aze do Dam, a rozdzely ge w to
warzystwo y uderzy na nye (irruit super eos)
w noczi BZ Gen 14, 15; Vderzylyszmy erumpimus (siquidem nos erupimus ad australem plagam Cerethi et contra Iudam I Reg 30, 14) ca
1470 MamLub 70; Czloyyek yeden sched 1z Yervsalem do Ierycha, tedy yderzyly nany zboycze
(incidit in latrones Luc 10, 30) y oblupyly y (leg.
ji 'gos) Rozm 332; ~ Kyedy szą schły po dro
dze, szylna gorączoscz słoneczna yderzyla (magnus fuit aestus), ysch yyelykye nagabanye myely
od *slonyechnych promyenyow Rozm 87; Kyedykolyye który yyatr ym przeczyyny na nye
yderzyl, ten byl zawzdy wdzyerzan moczą boża,
aby ych nye obrazyl ib. 88; Yako sloncze na nye
yderzylo (sole autem orto Mat 13, 6),
natychmyast 'zgorzało ono naszyenye ib. 335.
3. 'opanować nagle, ogarnąć kogoś, coś, owład
nąć kimś, czymś, aliąuem, aliąuid subito occupare,
capere, alicuius rei potiri : Gdisz bilo slunce za
goro zaslo, yderzy (MamKal 8: yderzylo ruit)
na Abrama drzemota (sopor irruit super Abram)
a groza wyelika BZ Gen 15, 12, sim. ca 1470
MamLub 8; Strach boży yderzy (MamLub 15:
Yderzil) na wszitka myasta (terror dei inyasit
omnes per circuitum ciyitates) BZ Gen 35, 5,
sim. Rozm 139.
4. uderzyć się 'stuknąć się (o coś), zderzyć się

(z czymś), potknąć się, ad aliąuid allidi, pede
la b i: Imp[er]egimus podknalissmi sye aut otrączyly, aut yderzyly (quasi absque oculis attrectayimus, impegimus meridie quasi in tenebris,
in caliginosis quasi mortui Ts 59, 10) ca 1470
MamLub 204.
5. 'rzucić, cisnąć, miotnąć, iacere, mit tere*:
Vderzyl misit (tenebatque Saul lanceam et misit
eam putans, quod configere posset Dayid cum
pariete I Reg 18, 11) ca 1470 MamLub 67;
lesus rzeki: Który myedzy vamy yest przez
grzechy, ten pyryy kamyen yderz na nye (primus
in illam lapidem mittat Jo 8, 7) Rozm 465; ~
uderzyć sobą w, o ziemię 'upaść, cadere":
A yderzy szobą w zemyą et elisus ad terram
(war. kal.: a yderzy schobą o ziemyą et elisus
ad terram; cum yidisset eum, statim spiritus
conturftayit illum, et elisus in terram volutabatur spumans Marc 9, 19) ca 1470 MamLub
268; ~ uderzyć się (na coś) 'rzucić się na coś,
przypaść do czegoś, in aliąuid se conicere, ad
aliąuid accidere’: To wydzo Iosef yderzyl sze
na obliczye otczowo (ruit super faciem patris),
placzo a czaluyo gy BZ Gen 50, 1, sim. ca 1470
MamLub 19.
6. 'uderzyć spadając, spaść z hukiem, cadendo
ferire, cum fremitu cadere : Cdiszcy vocz trzecego dna gesth bilo, tedy vocz barszo velfke gro
my szo oni były thamo yderzyly (ecce coeperunt
audiri tonitrua ac micare fulgura Ex 19, 16, BZ:
poczyoly slyszecz krzmyenye), a obłok barszo
suatly gesthcy on byl tho to gysto goro prykril
Gn 174 b; Tako tluscza, która przy tern stała
y slyschala, rzekły: Grom z nyeba yderzyl (dicebat tonitruum esse factum Jo 12, 29) Rozm 467.
7. w zbyt dosłownym przekładzie z łaciny:
uderzyć (z kimś ślub) 'ustanowić, zawrzeć
(układ,przymierze), facere (fo ed u sf:Aby wszedł
w slyb pana boga y w prawye zaprziszozonim,
ges to dzysz pan bog twoy yderzi s tobo (quod,
sc. foedus,... percutit tecum) BZ Deut 29, 12;
Vd[z]erzim feriam (feriam vobiscum pactum
sempiternum Is 55, 3) ca 1470 MamLub 202.
Udławiać 'tamować komuś oddech ściskając
za gardło, dusić, faucibus interstringendis
spiritum alicui intercludere, sujfocare5: Jacom
nye cupil v Michała cobili [anyl] anym ge ydlawyal (war. ib.: wydlawyal), any"ote mnye smerczy ma 1420 Kościan nr 823.
Udłużenie 'przestrzeń, rozległość, spatium (?):
Vdluzenym spacio ca 1428 PF I 489.
Udole fo rm y : g. sg. udola BZ I Reg 26, 3;
- /. sg. (na) udolu BZ I Reg 17, 2. IV Reg
14, 7. 23, 10, etc.; udoli BZ I Reg 21, 9. I Par
14, 9; - /. pl. (po) u dolach BZ I Par 12, 15.
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Z n a c z e n ie : rdolina, nizina, w//fo, loca demissa5: Zatim sy0 tak Sani a lyvdze israhelsci
sebraly na tern wdolyv terebynti (in yallem terebinthi) R Z I Reg 17, 2; Oto myecz Golyata...,
gegosz zabyl na wdoly terebynskem (in valle
terebinthi) ib. 21, 9; Udzalal sobye twyrdze
w Gabaa Achile, tego wdolya, gesz bilo przecyw
pusczi ib. 26, 3; On (sc. Amazyjasz) pobył
Edomske na wdolyv solnem (in valle salinarum,
MamLub 88: w dole solnem) BZ IV Reg 14, 7,
sim. ib. II Par 28, 3; Pokalyal (sc. kroi) takesz
to modło Tofet, iasz gest wdolyy (leg. w udolu)
syna Ennonowa (in convalle filii Ennom) BZ
IV Reg 23, 10, sim. ib. I Par 11, 15. 18, 12;
Wszitki wignaly, ktorzi przebiwaly po wdolyach
(in vallibus) ku wzchodu a ku zapadu sluncza
BZ I Par 12, 15; Zatim Filystiny prziszedszi
rosuly syo wdoli (leg. w udoli) Raphaym (in valle Raphaim) ib. 14, 9. ~ Bohemizm. ~ Cf. Dół.
Udostoić 'uznać za godne, za godnego czci,
uczcić, aliąuid, aliąuem honore dignum putare,
colere, obseware (? ): Vdostoyl dignificavit 1434
R XXV 267.
Udośpieszny 'mający na coś wolny czas, gotów
do oddania się czemuś, qui alicui rei vacat, qui
alicui rei se dedere paratus est9: Vdospyeschny
(war. lub.: ydospyeszyli ku mod[e]lenv) yacetis
(nolite fraudare inyicem, nisi forte ex consensu
ad tempus, ut yacetis orationi I Cor 7, 5) 1471
MamKal 281.
Udośpieszyć 'znaleźć na coś wolny czas, pilnie
oddać się czemuś, alicui rei vacare, studiose se
dedere*: Vdospyeszyli ku mod[e]lenv (war. kal.:
ydospyeschny) yacetis (nolite fraudare inyicem,
nisi forte ex consensu ad tempus, ut yacetis
orationi I Cor 7, 5) ca 1470 MamLub 281.
~ Bohemizm.
Udrączać ćf. Udręczać
Udrączca cf. Udręczca
Udrączenie cf. Udręczenie
Udrączyć cf. Udręczyć
Udręczać, Udrączać fo rm y : praes. ind. 3. sg.
udręcza XV p. post. GIDom 69, Rozm 604; 2. pl.
udręczacie Rozm 306; 3. pl. udręczają 1456 R
XXXIII 183, Dział 27, XV p. post. R XXV 182;
~ imper. 2. sg. udręczaj Rozm 37. 610; 2. pl.
udręczajcie EwZam 299, ca 1500 GIKazB I
28, Rozm 740; ~ part. praes. act. adv. udręczaję
Rozm 560; udręczając Sul 103, Rozm 608; adi.
g. pl. m. udręczających FI 43, 9; /. p l . f (w) udrę
czających XV p. post. RozmPam 473; ~ fut.
1. sg. m. będę udręczać® BZ Gen 15, 14; ~
praet. 3. sg. m. udręczał XV med. R XXIV 361,
Rozm 31; 3. pl. m. udręczali Rozm 823; ~ Gra
fika nie pozwala na rozróżnienie postaci z -ę-

i -ą-. W wykazie form przyjęto umownie postać
z -ę-.
Z n a c z e n ia : 1. 'sprawiać, zadawać komuś
cierpienia fizyczne lub moralne, gnębić, męczyć,
prześladować, alicui dolorem ajferre, aliąuem
vexare, premere*: Zbawił ies wem nas od vdroczaioczich nas (salyasti enim nos de affligentibus
nos, Pul: od męczoczich nas) FI 43, 9; Gdi rok
placzenyu przischedl a dlusznyk... pyenyandzi
nye zaplaczilbi..., czy ysczy poziczacze takye
dlusznyky cząskymy yynamy ydranczayancz
(tales gravibus poenis affligentes)... s prawa
troyake albo czworakye... pyenyąndze yiczyangali ot tich tho dlusznykow Sul 103; Vdraczal
XV med. R XXIV 361; Lud,... gez gy bodo
udroczaczy (gentem, cui seryituri sunt, ego
iudicabo, Stary Testament Cardy: ia budu suditi)
BZ Gen 15, 14; Neque obtemperant (sc. ayari)
anime..., nec corpori, quia illud famę efficiunt
ylg. vdroczayv 1456 R XXXIII 183; <A>czkole
plath rzeczony trzynascze... yvsz byl zagynąl,
a wszakosz potem wynalesly pod gynszym
myanowanym, słowie pyąthnascze, ktorymsze
to ybostwo ydrączayą Dział 27; Quod inexplebilis, nyenasszyczone, est diyitum ayaricia^ quia semper cupit,... pupillum invadit
ydraęza XV p. post. GIDom 69; Predones, sboczcze, et raptores torquent, ydrączayą, illos, qui
nichil eis mali fecerunt XV p. post. R XXV 182;
Przyetom szye zatroszkal, yzyem wyelykych (leg.
w wielikich) myszlyach polozon ydrączayączych
XV p. post. RozmPam 473; Sządnego nye vdrączayczye (neminem concutiatis Luc 3, 14) any
pothfarzy czynczye EwZam 299; Marya, dzyeyyczą syyąta, nye ydrączay szye tako yyelmy
smątkyem (cum tristitia non affligaris tanta)!
Rozm 37; Y vam górze,... yze ydrączaczye lyvd
brzemyenny (pro brzemienmy, quia oneratis
homines oneribus Luc 11, 46) ib. 306; Schymynye, ova satan... ymyslyl, aby przełączył czyebye
od vyary y yczysczyl, yako czysczyą pschenyczą,
czyebye ruschayą y dzyynye ydrączayą (Luc
22, 31) ib. 560; O myły Iesucriste, yyelyko czye
ydrącza tva mąka! ib. 604; Sluchayczye...,
synoyye grzecha, o zaczmyeny Zydovye, proschą
vass, nye ydrączayczye syna mego trudną mąką!
ib. 740; Nye dosycz było przekląthym Żydom,
yze myły Cristus byl <bit> barzo przykremy
byczmy y pągamy, alye y (leg. ji fgo’) thez vdrączaly po yego serczy barzo scharadnymy
slovy ib. 823; ~ 'umartwiać się, se ipsum, corpus
suum castigare, aspere habere \ Scindite, vdrączaycye (Rozm 727: drapaycze, GIKazB I 71:
myeyczye rzewlyye), corda yestra (scindite corda
yestrą et non yestimenta yestra Joel 2, 13)!
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ca 1500 GIKazB I 28; Bogv wschechmogączemv
slvzyl (sr. Jozef) svemy... modlytvamy, postem,
czvczym ydrączal svoye czyalo (ieiuniis, yigiliis
corpus macerabat) Rozm 31; Vyelyko by szye
myely sromacz krzesczyany, którzy tey noczy
nye czvyą modlyącz szye a czyyącz, a ydrączayącz sve czyalo ib. 608.
2. corruptum pro odwracać: 'zwracać w inną
stronę, obracać, avertere, comertere : A on
(sc. Krystus)... rzeki: Gospodnye, oycze moy,vysluchay myą, bo zapravdą duch yest gotov, alye
czyalo mdlę, tegodlya nye ydrączay thwego
yezryenya ode mnye, tvego syna (Mat 26,
41) Rozm 610.
Udręczca czy Udrączca 'gnębiciel, prześladow
ca, qui opprimit, vexat, perseąuitur : ydroczcza
oppressor ca 1428 PF I 491.
Udręczenie, Udrączenie fo r m y : n. sg. udrę
czenie Gloger, 1461—7 Serm 443v, XV p. post.
R XXV 175, eter, ~ g. sg. udręczenia FI i Pul
17, 21, XV in. GIKazB II 89, XV in. R XXIV
73, 1425 PF V 33, etc.; ~ ac. sg. udręczenie
XV in. GIKazB II 109, B Z IV Reg 14; 26.1 Mach
2, 7, etc.; ~ i. sg. udręczenim Kśw dr 3, XV ex.
MacDod 138, Rozm 661, etc. ; ~ /. sg. (w) udrę
czeniu B Z Neh 1, 3. Judith 8, 20, Pul 122 arg.,
etc.; ~ ac. pl. udręczenia Rozm 481. 49r4; ~
/. pl. (w) udręczeniach Naw 45—6. ~ Grafika
nie pozwala na rozróżnienie postaci z -ę- i -ą-.
W wykazie form przyjęto umownie postać z -ę-.
Z n a c z e n ie : 'cierpienie fizyczne lub moralne,
ból, przygnębienie, smutek, utrudzenie, animus
afflictus, dolor, tristitia, defatigatw : Przeszli so
me w dzen ydroczena (Pul: ydr0czenya) mego
(in die afflictionis meae) FI 17, 21; Olei natura
lucis ministerium est, doloris et laboris, ydroczena, solamen est XV in. GIKazB II 89; Dominus
affliccionem, ydr0<c>zene, populi sui respexit
et redempcionem misit ib. 109; Tribulacione
z udranczenya 1425 PF V 33; Pan wydzal vdroczenye (afflictionem) israhelskego lyyda gorzke
barzoi?ZIV Reg 14, 26; Gisz (sc.Żydzi)... ostayyeny so... we włości, w yyelykem ydroczenyy
so (in afflictione magna sunt) a w potopyenyy BZ
Neh 1, 3, sim. ib. Judith 8, 20; Byada <mnie>,
iszem syo narodził, abich wydzal ydroczenye
(contritionem) lyyda mego a *vdroczenye (contritionem) myasta swyotego BZ I Mach 2, 7;
Hodie dominus affliccionem, na ydraczene, po
puli sui respexit 1456 ZabUPozn 86; Tyrus interpretatur angustia yczisznene abo vdr0cze<nie>,
ynadzene 1461—7 Serm 90 r; Benedictio domini
diuites facit, nec sociabitur eius affliccio ydra
czene (Prov 10, 22) ib. 443 v; Glos czerekwy
albo apostolsky o ydroczenyu złych Pul 122 arg.;

Bo moya dyscha wdraczenyy {leg. w udręczeniu
czy w udrączeniu) położona yest Naw 25; Nye
osthawysch mnye przez pomoczy thwey we
wschech ydraczenyach y potrzebyznach moych
Naw 45—6; Deus omnipotens in suos servos
fideles permittit turbaciones et fatigaciones,
ydraczenye, semper tamen eos finaliter reficit
XV p. post. R XXV 175; Dla yegom czyrpyala
wyelye wydzyenya, toczusz we sznye rozmagyte
wydzyenye y udrączenye XV p. post. RozmPam
475; Yusz drapyeszthwem, yusz udrączenym...
nye karz, boże, potapyenym XV ex. MacDod
138; Przyszedł (sc. Jesus) do onee stvdnyee,,..
penes quem fontem sz wyelikego ydrączenya
szyadl na krawądzy yolens szobye odpoczynącz
(Jo 4, 6) XV
MPKJ II 318; In yita Cristi
fuerunt quinque yirtutes: summa misericordia,...
precipua abstinencia przędnye czyala wdrączenye XV <?*. R XXV 147; Wzyyalem boga...
gorączymy lzamy, aby my<ę> albo vybavyl
z mego yyelykyego ydrączenya (ut... ab opprobrio me meo liberaret), alb<o> ma duszą s czyala
vyąl Rozm 8; Zasmączywschy szye (sc. Jozef)
nazylnye yąl yyelykye ydrączenye myecz (in
spiritu turbatur) ib. 54, sim. ib. 117; Bogoslayyeny, którzy czyrpya ydrączenye y nyenayyscz
od lyvda (qui persecutionem patiuntur Mat 5,
10) prze pravda ib. 264; Nyeyyasta... począla
yolacz... rzekącz: Smylvy szye nade mną synv
Dawydow, dzyyka moyą yyelykye ydrączenye
czyrpy ode złego ducha (małe a daemonio vexatur Mat 15, 22) ib. 357, sim. ib. 481; Tegodlya
kyedy wzryczye to podobyenstyo, ty ydrączenya
(cum... yideritis abominationem desolationis
Mat 24, 15),... tedy czy, którzy ssa v zydoyskey
zyemy, yczyeką kv goram ib. 481; Bocz tedy
bądzye ydrączenye yyelykye (erit... tribulatio
magna Mat 24, 21) ib. 482; Dzyeyycza Marya...,
kyedy to yest yslyschala,... yyelykye ydrączenya
myala ib. 494; Obyeczalesz przy *mmye bycz,
a dzysz myą chczesch schamą zostavycz yyelykym (leg. w wielikim) vdrączenyv ib. 502, sim.
ib. 591. 610; O tern, yako dzyeyycza Marya
ydrączenye albo zaloscz myala ib. 524, sim. ib.,
sim. ib. 498. 589; Nyeyyasta,... kyedy porodzy
swe dzyeczyątko, yyecz zapomny svego ydrą
czenya (iam non meminit pressurae Jo 16, 21)
ib. 573, sim. XV in. R XXIV 73; Synovy memv
dayesch czaloyanye zdradzenya, a serczv memv
dayesch raną smyerczy y ydrączenya Rozm 621;
Yze y (leg. ji, sc. Jesusa) tako nyemylosczyyye
a tako trudno mączyly, a s taką nyeczczą y s takym ydrączenym yyedly ib. 661, sim. ib. 663.
666, etc.; ~ 'umartwienie się, se ipsum castigare,
aspere habere (sensu s u b s t.f: <Człowiek syna
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bożego zło)tern, to ie skuthkem milosirdim,
cadidlem, to ie naboznim modlenim, mirro,
to ie chała udrocenim bodę darouach Kśw
dr 3; Troiako rzeczo bodze czistota schowana:
pyrzwa iest richle vczeczenye od zlich mysly...,
drvga iest vdroczenye czala Gloger; ~ 'obawa,
niepokój, metus,pavor5: Bądą znamyona v slonczv
y na myeszyączą... a na zyemy vdrączenye (R
XXIV 82: yczisznene, GIJag 92: sczis[cz]nene)
lyvda (pressura gentium Luc 21, 25) Rozm 482.
Udręczyć, Udrączyć f o r m y : praes. ind. 3. sg.
udręczy OrtMac 110, OrtOssol 81, 3, Rozm
270; 3. p i udręczą 1471 MamKal 238; ~ inf.
udręczyć Rozm 627; ~ praet. 1. sg. m. udręczył
jeśm FI 37, 8; 2. sg. m. udręczył jeś FI i Pul
43, 3; /. - eś udręczyła XV p. post. R XXII
60; 3. sg. m. udręczył XV med. R XXV 159;/.
udręczyła 1444 R XXIII 305; 3. pl. f. są udrę
czyły BZ Jer 13, 21; ~ part. praet. act. udrę
czywszy ca 1420 R XXIV 82; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. udręczon BZ Jud 10, 9; /. udrę
czona 1466 R XXII 20; g. sg. m. udręczonego ca
1420 R XXIV 83; d. sg. m. udręczonemu XV
med. R XXIV 350; ac. sg. m. udręczonego Rozm
758. 834; /. udręczoną BZ Deut 28, 65, Naw
27; n. pl. m. udręczeni 1475 R XXV 129, Rozm
217; udręczony XV p. post. R XXV 178; n.
a. ac. pl. m. udręczone 1444 R XXIII 307; g.
pl. m. udręczonych Rozm 41; ac. pl. m. udręczone
ca 1500 Pieśni Wlad 173, Rozm 263; neutr.
udręczona 1444 R XXIII 306; ~ inf. pass. sg.
m. być udręczon Dział 32; ~ praes. pass.
1. sg. m. udręczon jeśm Pul 37, 8; 3. sg. m. jest
udręczon Rozm 25; 2. pl. m. jesteście udręczeni
Rozm 323; ~ praet. pass. 3. sg. m. był udręczon
Rozm 108. 224; 3. du. neutr. są były udręczony
Rozm 600; 3. pl. m. byli udręczeni BZ Jud 10,
8, Rozm 609; ~ condit. pass. 3. pl. m. -by były
udręczony Rozm 482. ~ Grafika nie pozwala
na rozróżnienie postaci z -ę- i -ą-. W wykazie
form przyjęto umownie postać z -ę-.
Z n a c z e n ia : 1. csprawić, zadać komuś cier
pienia fizyczne lub moralne, umęczyć, dokuczyć,
zgnębić, dolorem alicui ajferre, premere, vexare,
fessum reddere’: Vdroczil iesm se (afflictus sum,
Pul: ydroczon yesm) FI 37, 8; Vdroczil ies {Pul:
ydroczyl yes) lud (afflixisti populos) FI 43, 3;
Reliąui uero tenuerunt seruos eius et contumeliis, affectos, wdrancziwsszy ye, wbywszi (MamLub 265: znądzone, GIJag 98: karawsy, skarawschz<y>, Rozm 412: ynądz,yvschy) occiderunt
(Mat 22, 6) ca 1420 R XXIV 82; Mocz szina
bożego... <r) adoszcz czloweka wdranczonego
ib. 83; Pena *figit, ydranczila, carnem (poena
ąuaedam est, quae solum carnem et cuttem

hominis frangit, secunda est poena, quae cum
hoc frangit carnem et rumpit ossa) 1444 R
XXIII 305; Fessa, ydranczona, corpora (fessa
labore corpora noctis quiete recrea!) ib. 306;
Vdranczione czlonky artus solutos (artus solutos
ut quies reddat laboris usui) ib. 307; Si dominus
nudus ingreditur in regnum celorum, servus
superfluitate onustus, *vczosony, *wdrezeny,
quomodo intrabit? XV med. GIWroc 66 r;
Vdrączonemv lasso XV med. R XXIV 350;
Dolayit dolabro alfliccionis ydraczyl XV med.
R XXV 159; W tich narodzech nye odpoczinyesz..., bocz da pan tv syercze strasy we... y d vso
zalosczo ydroczono (animam consumptam maerore) BZ Deut 28, 65; Y biły (sc. synowie izra
elscy) znodzeny barzo y ydroczeny (yehementer
oppressi) BZ Jud 10, 8; Y ydroczon Israhel
barzo (afflictus est Israel nimis) ib. 10, 9; Zaly
so bolescy cye<bie nie ud>r0czili (non... apprehendent te) iako nyewya<stę pora>dzaiocz0 ?
BZ Jer 13, 21; Acz tesz na wykypyenye onego,
czo przedawa, ymowa nye yczyaszi albo nye
barso yraszi, szlowye nye ydraczy OrtOssol
81, 3, sim. OrtMac 110; Bo nykt dwiema ranoma ma bycz ydrączon (cum afflictis non sit
addenda afflictio) Dział 32; Mens leuiter capitur, gl. decipit ydrączona, yimque mali patitur
1466 R XXII 20; Tedio affecti ydrączeny 1475
R XXV 129; Pomozy mnye, nadznyczy, we
wschech rzeczach, w gychze mnye ydraczona
poznalesz Naw 27; Kachnycko, thoczesz mą
[mą] ydrączyla, yszesz my thy szgasyla plomeny
tfey myloscy XV p. post. R XXII 60; Accedite
morbidi ad Xpm, quia... si lassi estis, id est
ydrączony, quies est XV p. post. R XXV 178;
Nakarmy nasz ytrudzone, na them szwyeczye
ydrączone! ca 1500Pieśni Wladt173; Tamo nyzadny nyest {leg. nie jest) ydrączon yrzodem albo
którą bolyesczyą (nec morbo vel dolore quisquam ibi premitur) Rozm 25; Vesel szyą, bo
bądzyesch... matka *vdroczonych (mater alflictorum) ib. 41; Wschyczy, którzy przyschły kv
Iesucristvszowy... rozmay temy nyemoczamy
ydrączeny (morbis et doloribus gravati qui
fuerunt), od Iesucrista tedy yzyaly vzdrovyenye
ib. 217; Ktokolyye ykyszyl {sc. ziele), nathychmyast był zdrov, ktorykoly byl nyemoczą ydrą
czon ib. 224, sim. ib. 108; Przynyesly wschytky
przeden mdlę albo nyemoczne rozmaytemy nye
moczamy y ydrączone rozmaytemy bolyesczyamy (yariis languoribus et tormentis comprehensos Mat 4, 24) ib. 263; Podczye kv mnye wschysczy, którzy robyczye a yestesczye ydrączeny
(qui laboratis et onerati estis Mat 11, 28) ib.
323; Vroczyvschy szye do onych trzech aposto-
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Iow, nalyasl ye spyącz, bo ssą ych oczy były
barzo vdrączony (erant enim oculi eorum gravati Mat 26, 43) yyelkym smątkyem ib. 600;
A ony (sc. apostołowie) tez od vyelykyego zamąthką były tako barzo vdrączeny (erant enim
oculi eorum gravati Marc 14, 40), ysch nye yyedzyely, czo odpovyedzyely yemv ib. 609; By
vass mógł {sc. Krystus) ydrączycz rozmaytą
pomstą ib. 627; Vzryavschy y {leg. ji rgo’)
blogoslayyona dzyeyycza Marya... tako nądzno
ydraczonego..., nye mogła przemoyycz... ny
slova ib. 758, sim. ib. 834; ~ 'przymusić kogoś
do czegoś, aliąuem imitum ad aliąuid cogere’:
Ktokoly czye ydrączy (MamLub 261: przynąd<z>y, MamKal: ynądzy), aby s nym schedl
tyszyącz stayan (ąuicumąue te angariaverit mille
passus Mat 5, 41), ydz ss nyem druga dwa
tyszyącza Rozm 270.
2. corrupta: a. pro ukrócić 'skrócić, breviorem
reddere : Aby były nye ydrączony {pro ykrocony)
ony dny (nisi breyiati fuissent dies illi Mat 24,
22), nye bylo<by> sbayyono yschelkye czyalo,
alye prze yybrane... bądą *vkrączony Rozm
482; ~ b. w błędnym tłumaczeniu wieloznacznego
łacińskiego perstringo: Vdrączą prostergent (war.
lub.: *ssabiaw prostiingens; Daniel... somnium
scribens... summatim perstringens ait Dan 7, 1)
1471 MamKal 238.
Udrzeć 'zerwać, decerpere5: W yego dzele
darth chmel y ydartho go yaco pyancz grziwen
1424 Pyzdr nr 1007, sim. ib. nr 1008.
Udusić 'pozbawić kogoś życia ściskając za
gardło, tamując oddychanie, zadusić, interstringendo fauces necare, sujfocare’ : Kogokoly
szmyercz yduszy, kaszdy w gey scolye bycz
myszy De mor te w. 13.
Udziać, Hudziać 'uczynić, zrobić, facere’:
Jakom ya samowthor nye wyechal w Maczeyow
bor, anym... bory *yyrambyli hy shkodim mv...
nye hudzal 1456 ZapWarsz nr 1039; Czocz
udzal zły kroi Hanybal w Rzymie, thaką wyelką
krew yest przeląl! XV ex. MacDod 141.
Udziałać, Hudziełać, Udzielać fo rm y : praes.
ind. 2. sg. udziałasz BZ Deut 20, 20; udziełasz
BZ Deut 28, 30; 3. sg. udziała BZ Gen 10, 11.
Ex 36, 25. I Par 22, 19; udziela BZ Ex 36, 22.
37, 28; 2. pl. udziałacie BZ Ley 23, 8; ~ praes.
ind. z partykułą ać dla wyrażenia trybu rozkazują
cego 1. sg. ać udziałam BZ I Par 21, 22. Neh
2, 5; 3. pł. ać udziałają BZ Neh 8, 15; ~ imper.
2. sg. udziałaj B Z Num 23, 1. Nah 3, 14, ca
1500 PieśniWład 174; 1. pl. udziałamy BZ Neh
2, 17; udziałajmy BZ Neh 2, 18; ~ inf. udziałać
1447 AGZ XIV 241, Ort Mac 27. 38, etc.;
udzielać 1480 ZapWarsz nr 1526, 1484 Reg

715. 720; ~ praet. 1. sg. m. udziałałeśm BZ
Num 23, 4; udziałałem 1498 ZapWarsz nr
1805; -m udzialał 1451 ZapWarsz nr 918; -m
udzielał 1470 ZapWarsz nr 2997, 1472 ib. nr
3063. 3066, etc.; -m hudzielał 1459 ZapWarsz
nr 1090; /. -m udzielała 1488 ZapWarsz nr
1231; 2. sg. m. -(e)ś udzialał Rozm 133; —ś
udzielał 1480 ZapWarsz nr 1507; 3. sg. m .
udzialał jest Pul 73, 13; udzielał jest BZ Ex
17, 15; jest udzialał BZ Lev 20, 3; udzialał BZ
Gen 2, 22. 4, 17. 8, 20, etc. etc.; udzielał XV
med. RafPocz 27, BZ Ex 36, 29. 31, etc. etc.;
f udzialała BZ I Par 7, 16 ; 3. du. m. udzialałasta
BZ Neh 3, 6; 2. pl. m. -ście udziałali Tęcz
w. 14; 3. pl. m. udziałali BZ Neh 3, 1, 1478
RKJŁ VII 59, XV p. post. R XXIV 94, EwZam
306; udzielali 1470 StPPP XI 253, 1471 Zap
Warsz nr 3048; ~ pląperf. 3. sg. m. był udzialał
BZ Gen 2, 2. III Reg 16, 32; ~ condit. 1. sg. m.
-bych udzialał 1498 ZapWarsz nr 1804. 1805;
2. sg. m. -by udzialał BZ I Par 17, 25; 3. pl. m.
-by udziałali BZ I Par 14, 1; -by udzielali XV
ex. SKJ I 148; ~ part. praet. act. udziaław ca
1470 MamLub 15; udzieław 1484 Reg 715;
udziaławszy BZ Jud 21, 23; udzieławszy 1468
TymSąd 163; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
udziełan Pul 29, 13; neutr. udziałano BZ II
Par 24, 14, OrtMac 123, OrtOssol 90, 2, 1471
MamKal 112; udziełano ca 1470 MamLub 112,
1485 ZapWarsz nr 1561, 1491 ib. nr 1705;
ac. sg. f. udzielaną Sul 91; ac. pl. f. udzielane
BZ Neh 9, 25; ~ praes. pass. 1. sg. m. udziełan
jeśm Pul 29, 9; 3. pl. m. udzielani są Pul 13, 2; ~
praet. pass. 3. sg. m. był udziałan BZ II Esdr
9, 42; 3. pl. m. udziałany były BZ Neh 7, 4.
Z n a czen ia : 1. w użyciu samodzielnym (bez
dopełnienia bliższego) 'wykonać jakąś czynność,
postąpić,' facere’: Tako ydzelal (fecit) s obu
stronu po woglech BZ Ex 36, 29; Po tych dnyach
począla Elszbyetha... mowyancz, isze tak vdzyalal mnye (sic fecit mihi Luc 1, 25) pan EwZam
288; ~ dosyć udzielać, udzielać dosyć 'zadość
uczynić, satisfacere : komuś za coś: Jako oczyecz
sz maczerza... wydawały Dorothya a wydawschi
za czacz {pro czascz?) gey doszycz vdzelaly
1471 ZapWarsz nr 3048; Yako mnye Andrzey
Gorczewsky, rakoymya, za vrzanth syemsky
dosycz nye ydzyelal 1482 ib. nr 1531; Jako Eli
zabeth... oyczem wydana y doszycz yey za
possag vdzelano 1485 ib. nr 1561; Jakom ya
thobye za wy na eLrtiylna za młynarza... dossycz
vdzelal y zaplaczyl 1490 ib. nr 1646; Jako mnye
za tho oborzne nye ydzelano dosycz 1491 ib.
nr 1705.
2. w użyciu niesamodzielnym (z dopełnieniem
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bliższym) 'zrobić, wytworzyć, wykonać,
sprawcą, aliąuid facere, conficere, auctorem
esse : A. udziałać, udzielać ccs: a. dopełnieniem
rzeczownik: aa. dopełnieniem rzeczownik nazy
wający zasadniczo przedmioty: Udzalal pan bog
s tey koszczy, gez to s Adamowa boku wiyol,
szono (aedificavit... costam... in mulierem) i?Z
Gen 2, 22; Dwoge wistruganye *bodzye na kaszdich czkach... Tako ydzyela (fecit) wszitky
czky stanowe i?Z Ex 36, 22, s/w. ib. 37, 28;
Vdzyala (fecit) dwadzyeszczya desk ib. 36, 25;
Udzelyal (sc. Beselel, fecit) szerdzy z drzewya
sethym /A. 36, 31, sim. ib. 36, 34. 37, 2, etc.;
Poszekaw ge (sc. drzewie) vdzalasz proki (instrue
machinas) B Z Deut 20, 20; Postawyl (sc. Achab)
ołtarz Baalowy w koscy<e;le Baal, gen bil
vdzalal (aedificaverat) w Samary, a vdzalal lug
(plantavit lucum) BZ III Reg 16, 32. 33; Przinyesly przed krolya... ostatnye pyenyodze,
z nych ydzalano (facta sunt) ssodi koscyelne
BZ II Par 24, 14; Odzerszely... cysterni od ginich
vdzalane (fabricatas) BZ Neh 9, 25; Stal Ezdras... na stolczv drzewyanem, gen bil k temu
ydzalan (fabricatum erat) BZ II Esdr 9, 42;
Ipsi vobiscum volunt granicies facere et scopulos
sippare al. vdzalacz 1468 A G Z X V I 53, sim. ib.;
Censit<um> erat okraszano aut vdzelano (war.
kał.: vdzialano; iussit... convivium praeparari
in vestibulo horti et nemoris, quod regio cultu
et manu consitum erat Esth 1,5) ca 1470 MamLub 112; Wszelky, <ktorzy> mayą gymyenye...,
mayą vdzielaczy testamenth (faciant testamentum)..,, aby który z nych nye zczedl zs tego
svyata nye ydzielaw testamentu (ne quemquam... contingant decedere intestatum) 1484
Reg 715; ~ Iwaschko debet sibi Nastasie...
molendinum facere vlg. ydzalacz debite 1447
A G Z X IV 241; Udzalal (sc. Kain) myasto (aedificavit ciyitatem) BZ Gen 4, 17; Potem ydzalal
(ib. Ex 17, 15: udzelal gest, Ex 38, 1: ydzelal)
Noe ołtarz (aedificayit... altare) panu bogu BZ
Gen 8, 20, sim. ib. 12, 8. Ex 37, 25. Num 23, 14;
S tey zemye wiszedl Assyr y ydzala (aedificayit)
Nynywen BZ Gen 10, 11; Vdzalay (aedifica) mi
ty sedm ołtarzowi BZ Num 23, 1; Sedm... ołta
rzów ydzalalesm (erexi) tobye ib. 23, 4; Dom
ydzelas (domum aedifices) a nye bodzesz w nyem
przebiwacz BZ. Deut 28, 30; Odeszły (sc.
synowie Beniaminowi)... na swa gymyenya,
ydzalawszi sobye myasta (aedificantes urbes)
bidlyly w nych BZ Jud 21, 23; Udzalal (sc.
Saul) sobye twyrdze (castrametatus est) BZ
I Reg 26, 3; Posiał Iram... ku Dauidoui... rzemyoslnyki scyan drzewyanich, abi vdzalaly
gemu dom (ut aedificarent ei domum) BZ I Par

14, 1; Bo ty, panye bosze moy, ziawylesz w vcho
słudze twemu, abi mv ydzalal dom (ut aedificares ei domum) ib. 17, 25; Day my myesczce swe,
acz ydzalam (ut aedificem) na nyem ołtarz
panu bogu ib. 21, 22, sim. ib. Neh 2, 5; Vczincye
swyocz panu bogu waszemu, acz bodze wnyesyona skrzinya zaslyvbyenya... w domu, gen syo
ydzala (quae aedificatur) gymyenyy boszemy
BZ I Par 22, 19; Przeto poczcye a ydzalami muri
ierusalymske (yenite et aedificemus muros Ierusalem) BZ Neh 2, 17; Powstaw Elyazib... y bracya gego... y ydzalaly brono stadno (aedificayerunt portam gregis) ib. 3, 1; Brono staro vdzalalasta (aedificaverunt) Ioyada... a Mozollam
ib. 3, 6; Bo myasto bilo barzo sziroke... a nye
ydzalani bili domi (non erant domus aedificatae)
ib. 7, 4; Przinyescyez... rozgy z drzeyya lesznego, acz ydzalaio Stani (ut fiant tabernacula)
z nyego ib. 8, 15; Vdza<l>ay og<rod)zenye
(exstrue munitiones) twe! BZ Nah 3, 14; Wdzalaw erecto (erecto ibi altari invocavit, sc. Iacob,... deum Gen 33, 20) ca 1470 MamLub
15; ~ udziałać imię komuś 'nadać komuś imię,
nazwać kogoś jakimś imieniem, nomen alicui
indere3: Porodziła Maaclia... sina a ydzalala
gemv gymyo (vocavitque nomen eius) Phares
BZ I Par 7, 16; ~ z elipsą rzeczownika: Wstanmi
a ydzalaymi (sc. mury ierusalimskie, aedificemus)
BZ Neh 2, 18.
bb. dopełnieniem rzeczownik nazywający za
sadniczo akty: akty dobra: Ale bog, kroi nasz,
przed wyeky ydzyalal yest (FI: czinil iest) zbawyenye (operatus est salutem) weszrzod zyemye
Pul 73, 13; ~ akty zła: Aczbi... kmyecz prze
nyektorąn crziwdąn yemu przes... pana vdzyelanąn (propter aliquam iniuriam sibi... factam)
od nyego bi yishetl..., tedi takyemu panu...
nyczs nye da Sul 91; Jękom ja thegodla Shczepana zabyl..., hesh na myą poczanthek bycza
pirvey ydzelal 1456 ZapWarsz nr 1053; Jakom
ja nye *przyan na Sluzheyyecz... anym mv (sc.
Mikołajowi) za dyadzeszcze grosshi shkodi
hydzelal gyaltem 1459 ib. nr 1090; Nye gonyl
sarn f xanzem... any skodi ydzelal za kopą
groschy 1456 SprTNW VIII 2, 41; Esch Maczey
nye ydzelal crzywdj Janowj 1469 ZapWarsz
nr 1302; Jakom ya nye byl pomocznykyem kv
zabyczy... Blazeya gwałtem anym skody vdzielal 1472 ib. nr 3066; W czem czyą rozgnyeyal,
yzesz y taka pomsta nad nym ydzyalal (quod
ipsum sic punires) Rozm 133; ~ akty przemocy:
Jako... Girzik... kmyeczia Marczina na dobrowolney drodze nye sbil gwałtem... ani ydzielawschi thego gwałtu w moy dom ssya wroczil
1468 TymSąd 163, sim. ib.; ~ akty prawne:
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Jakom ja nye porambil graniczę sculskyey Ja
nowi... any drugyey besz vrząndu ydzalal 1451
ZapWarsz nr 918; Thedy maya gyego przyrodzeny szamoszyodmy... przyszyaga vdzyalacz
y ykazacz (in cruce docere possunt, OrtOssol 30,
1: przyszagą ykazacz), ysz yesth^za mal<ż)enszthwa yrodzon OrtMac 27; Mogły nad nym
yego prawo ydzyalacz (potuerunt super ipsum
iudicasse, OrtOssol 36, 2: yczynycz) yako nad
szlodzyegyem ib. 38; Temv ozalowanemv czlowyekv ydzalano dzen do zayytrzą (inculpato
viro dies ultra medium noctis praefixa fuerat)
OrtOssol 90, 2, sim. OrtMac 123; In jurę suo
intersticionem fecit al. przepelszyl rog (pro przepelszly rok) vdzyalą<ł> 1469 StPPP IX nr 726;
Super hoc toti scabini susceperunt al. folk
ydzelaly 1470 StPPP XI 253; Jako my nye
dzirszymy gymyenya..., za kthore Jakvb zamyaną ydzelal 1472 ZapWarsz nr 3063; Bogat
ka... sz brathem... udzyalaly wyeczny dzal myedzy Katharzyną i Dorothka, y Szydem 1478
RKJŁ VII 59; Yako mnye yednacze yyednaly,
ysz Jan... myal sze mną ydzelacz yyeczny roszdzal gymyenym Ribim... a nye ydzelal thego
1480 ZapWarsz nr 1526; ~ akty religijne:
Przeto ze iest ydzalal szemyenya (leg. z siemie
nia) swego modło Moloch (eo quod dederit
de semine suo Moloch) BZ Lev 20, 3; Braczya...
mayą syą zgydzy oblycznye na pogrzeb y na
obchod ymarlego brata y slyzbą żałobną mv
ydzyelączy (a quibus donec missarum fuerint
celebrata solemnia) 1484 Reg 720; ~ z dopełnie
niem pleonastycznym: Odpoczynol (sc. bog)
w szyodmi dzen ode wszego dzala, czszosz bil
ydzalal (ab uniyerso opere, quod patrarat) BZ
Gen 2, 2; Ale szodmi dzen bodze... swyotszy
y żadnego dzala robotnego nyeydzalacze (nullum
seryile opus facietis) w nyem BZ Lev 23, 8;
Oretur deum pro omnibus... laboratoribus,
ut eos deus dignetur confortare in eorum sanitate ysby ony tako praczvyvczy sya svych robot
ydzyelaly XV ex. SKJ I 148; ~ varia: Spreuit
autem illum Herodes cum exercitu suo et illusit,
poszmyech ydzyelal sz nyego, indutum veste
alba (Luc 23, 11) XV p. post. Kałużn 273; Thąn
ydzyalal począthek znamyon (hoc fecit initium
signorum Jo 2,11) Ihus w Chanye Galylyeyskyey
EwZarn 303.
b. dopełnieniem zaimek: Wyszna-ly szye, tedy
straczyl głową swą a leży na radczach, czo chczą
sz nym ydzalacz (qualiter istud secum tenere
yolunt, OrtMac 36: yczynycz) OrtOssol 35, 1;
Jako mytho yyemy... o sszrenyenye, czo ydzye
lal Andris Janoyy..., tho ydzyelal za yego począthkyem 1475 ZapWarsz nr 1450; Yakosz
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thy myal sze mna posadzycz yednacze..., czegosz
nye ydzelal 1480 ib. nr 1507; Yesthlyby kto...
<p>rożnye... przysyągal..., thedy thaki... ma
rozmyslyczi, czo ydzyelal a czego sye dopusczyl
(quid fecerit) 1484 Reg 717; Czom ydzyelala,
thom ydzyelala za yey począthkyem 1488 Zap
Warsz nr 1231; O kthore sbyczye na mya zalvye
o robothliyego kmyeczya..., aczbych czo ydzya
lal (sim. ib. nr 1804), ydzyalalem tho... w szkodzye w swoyey 1498 ib. nr 1805; Czom udzyelal,
thom udzelal, gdy na myą byl XV RafPocz 26;
~ dopełnieniem zaimek to odsyłający do treści
poprzedniego zdania: W slovye thvoym rosyyna
szyecz. A gdysz tho ydzyalaly (cum hoc fecissent
Luc 5, 6), yaly ryb yyelkoszcz obfytha EwZam
306; Przes kthoregom (sc. przez Jamhurcego)
ya wskazał poselsthwo do czessarza thyreczkyego, proschącz Yego Mylosczy, yzeby szyą raczil
zyednacz s krolyem polskim..., a yesthlyby the
go nye chczal ydzyalacz, thedym mv kazał povyedzecz 1500 ListTat 174.
c.
dopełnieniem zdanie bez zapowiednika:
Euntes autem discipuli fecerunt, sicut precepit
illis Ihus ydzalaly, yako przikazal gym Ihus
(Mat 21, 6) XV p. post. R XXIV 94; - z zapowiednikiem to: O kthore sbycze zalowal pan
Paweł... Maczeya..., tho udzelal za yego poczathkyem XV med. RafPocz 27; Wroczlawyanye gym odpowyedzely, szesczye tho szle ydza
laly, szesczye szą ykwapyly, czlowyeka zabyly
Tęcz w. 14; Essze Andrzey sza pocz<ą>thkyem
Maczyeyowjm tho ydzyelal, o czo na mya...
zalowal 1467 ZapWarsz nr 1268.
B. udziałać, udzielać kogoś, coś kimś, jakimś
'przydzielić komuś jakąś funkcję, godność, jakość,
spowodować, sprawić, być przyczyną, że ktoś,
coś staje się kimś, jakimś, munus aliąuod alicui
assignare, honorem, ąualitatem alicui tribuere,
auctorem esse, ejficere, ut alicuius, alicuius rei
status vel natura mutetur : określeniem predykatywnym rzeczownik w nom. (orzeczenie w stro
nie biernej): Gospodzyn ydzelan (FI: se yczinil)
pomocznyk moy (factus est adiutor meus) Pul
29, 13;
rsj określeniem predykatywnym przy
miotnik w nom. (orzeczenie w stronie biernej) :
Skazeny są y zadzączy ydzyelany są (facti sunt,
FI: so se szczinili) w czynoch swoych Pul 13, 2;
Odwroczil yesz oblycze twoye ode mnye y ydze
lan yesm (FI: yczinil iesm se) smęczyen (factus
sum conturbatus) Pul 29, 9; ~ w acc. : Jakom
ya nye vrenil czloyyeka Marczina... anin (pro
anim) go chromego ydzelal na nodze 1468 Zap
Warsz m 1324;Xpusza, szyna thwoyego, ydzyalay nam laszkavego! ca 1500 Pieśni Wład
174; ~ Jakom ya... nye ydzelal ziyyey marthwey
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głowi 1470 ZapWarsz nr 2997; Jaco ... Wawrzinyecz... any zabił gwałtem Andrzeyowego czlovyeka..., any szywego marthwego ydzełal 1471
TymSąd 15, sim. 1475 ZapWarsz nr 1449; Jakom
ya dwoygą dzeczi nye straczyl gwałtem... anym
zivych marthvych vdzelal 1472 ZapWarsz nr
3078, sim. ib. nr 3080, 1480 ib. nr 1520.
Udziałować (?) 'wnieść skargę, litem intenclere alicui (?): A iestlyby nye chczal poyocz
zony bratra swego, ges to s prawa ma, poydze
zona kv bronye myestkye y wdzalyge (Biblia
taborska: wzaluge) wyoczszim yrodzenya (interpellabit maiores natu) BZ Deut 25, 7. ~
Może trzeba rektyfikować na wzdzalyge, tj.
wz(d)żałuje.
Udzielać f o r m y : praes. ind. 2. sg. udzielasz
Naw 136; 3. sg. udziela 1477 MPKJ II 323;
2. pl. udzielacie XV p. post. R XXV 200; ~
imper. 2. sg. udzielaj Dek III 2—5, etc.; ~
part. praes. act. adv. udzielając Sul 6, XV med.
GIWroc 57r; adi. n. sg. f. udzielająca 1466 R
XXII 10.
Z n a czen ie: 'dawać, rozdawać, dare, tribuere*:
Nye bers gymyenya *czuczego, nacznym (leg.
nędznym) ydzelay (Dek III 1: nadzel) syego
Dek III 2—5, etc.; Znamyonygemi cako, zandayąncz, abi poddani naschi... czestnye żyli,
... prawa kaszdemy zyczancz a ydzelyayąncz (ius
unicuiąue tribuatur) Sul 6; Anime in purgatorio
existenti suffragia inparciendo *wdzelayocz XV
med. GIWroc 57r; Sed presit tue sumptuacioni
modestia largienda, gl. distribuenda ydzelayącza
1466 R XXII 10; ~ Sicut medicus poculum in
calice in mensura dat infirmo, sic passio Xpi,
quam deus sanctis impartitur *vdczela 1477
MPKJ II 323; Genze... ozywyasch ymarle y nyemocznym zdrowye ydzyelasch Naw 136; ~
udzielać (prze bog) 'dawać jałmużnę, stipem eonferre in egentes’ : Gęstły bodzesz myecz mało,
takez mało rad ydzelyay prze bog (exiguum
libenter impertiri stude) BZ Tob 4, 9; Oretis...
pro benefactoribus, ąuorum gymyenya hodie
poszyyacze et de isto propter deum ydzelacze
XV p. post. R XXV 200.
Udzielić fo rm y : imper. 2. sg. udziel Słota
w. 114, Naw 92, ca 1500 Pieśni Wład 174; ~
inf. udzielić ca 1428 P F I 485, XV *>*. PF V 21,
XV ex. S K J I 150; ~ praet. 3. pł. m. są udzielili
Sul 57; ~ condit. 3. sg. m. by udzielił B Z Lev
20, 4; ~ praet. pass. 3. sg. neutr. było udzielono
M W 60b.
Z n a czen ie: 'dać (dobra materialne a. niema
terialne), podarować, podzielić się czymś, ofia
rować, dare (bona materialia et immaterialia),
aliąuid cum aliis partiri, donare, offerre5: Miły

gospodne moy,... vdzel nam wszem swey radosczy! Slota w. 114; Vdzelicz inpertiri ca 1428
PF I 485; Bo doszycz mayą myecz (^c. dziewki)
na them, czso gym porodzyczele gych, żywy
badącz, za posak gym podobny szą ydzelyly
(pro dote... sunt largiti) Sul 57; A iako... przepyscilbi czlowyeka, ienze bi ydzelil s szemyenya
swego (qui dedit de semine suo) modle Moloch
BZ Lev 20, 4; Tacz gestii pany Anna swyata,
nad gynsze pany<e> blogoslawyona, kthorym
nyeczo laszky boszkyey było ydzyelono M W
60 b; O czeszarzv, szkarbye nyeprzebrany...,
vdzyel my myloszyerdza szwego! Naw 92; Concedere dacz uel vdzelycz XV ex. PF V 21; Panno
Maria..., racz nam ydzyelycz szmathky tyoyego,
kthorysz myala pot krzyszem XV ex. SKJ I
150; Vyelebna panno Maria,... ydzyel nam bozey mylosczy! ca 1500 Pieśni Wład 174.
Udzielność może 'dzielenie się z innymi swoim
mieniem, obdarowywanie, actus bona sua cum aliis
partiendi, donandi : Propter communitatem
ydzyelnosci, pospolitoscy, sczodroscy XV ex.
GIGn 55.
Udzielać cf. Udziałać
Udzierżeć 1. 'otrzymać, dostać, accipere, obtinere5: Przeto, kyedy tako bądzyem czynycz,
pevno to ydzyerzemy, czo żądamy Rozm 744.
2. dubium 'pochwycić, capere5: Wsnyosl Abra
ham oczy swoge, yszrzy za sobo barana, gegos
to yderz (pro ydzierzaw?) za rogi (haerentem
cornibus, Stary Testament Cardy: wieziece w trni
za rohy) y weszmye gy, y ofiyeruge bogu BZ
Gen 22, 13.
Uf cf. Huf
Ufacie cf. Uchwacić
Ufać fo rm y : praes. ind. 2. sg. ufasz BZ
IV Reg 18, 24; 3. pl. ufają BZ Judith 6, 15.
7, 8. 9, 9; ~ part. praes. act. adv. ufaję BZ II
Par 25, 11; adi. ufaję ca 1470 MamLub 293;
ac. sg. m. ufającego BZ Judith 4, 13;/. ufającą
BZ Judith 9, 17; g. pl. m. ufających BZ Judith
6, 15; cf. też Ufający; ~ inf ufać BZ Jer 29,
31.
Z n a czen ie: 'mieć nadzieję, spodziewać się
czegoś dobrego od kogoś, mieć przekonanie, że
na czymś, kimś można polegać, sperare aliąuem
nobis bene facturum esse, fiduciam in aliąuo
ponere9: Albo snadz vfasz w Egypske prze gich
wozi a geszczce (an fiduciam habes in Aegypto
propter currus et equites) B Z IV Reg 18, 24;
Amazias yfaio w boga (confidenter) poiow
lyvd swoy y szedł do padołu solnego BZ II
Par 25, 11; Wzpomynaycye na Moyszesa..., gen
Amalech yfaiocego w swo sylo (confidentem in
yirtute sua)... boiuge BZ Judith 4, 13; Panye
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boże..., vkasz, yze ti nye opusczasz w cyo yfaiocich (praesumentes de te), a tyste {leg. ty iste),
gisz w syo yfaio (praesumentes de se)..., ponyzasz ib. 6, 15; Sinowye israhelsci nye vfaio-cz
w kopye any w strzelbo (non in lancea nec in
sagitta confidunt) ib. 7, 8, sim. ib. 9, 9; Boże
nyebyeski..., vslisz myo nodzno,... w twe mylosyerdze vfaioczo (de tua misericordia praesumentem) ib. 9, 17; Kazał {sc. Semejasz) wam
vfacz w lez (fecit vos confidere in mendacio)
BZ Jer 29, 31; Vffayą fidus {war. kal.: vyerzagyą
fidens; ego ergo fidens in eum Hebr 2, 13)
ca 1470 MamLub 293. ~ Cf. Ufający, Daufać,
Dufać, Zufać.
Ufający 'taki, któremu można ufać, godzien
zaufania, cui fides haberi potest, fide dignus:
Fides est substancia sperandarum rerum, argumentum non apparencium vlg. wyera gest zaloszenye rzeczy wfiayaczich, dowoth rzeczy nyewidomich (Hebr 11, 1) XV med. R XXII 321.
Ufalacz cf. Uchwalacz
Ufalca cf. Uchwalca
Ufaleny cf. Uchwalony
Ufalić cf. Uchwalić
Ufaliście fz wzajemnym zaufaniem, cum fide
mutua* ( ?): XandzIaroslaw,arcibiskupgnezneński..., sz królem Kazimirem, chwalebnym krolyem polskym,... zgodnye a yphaliscze gest wstawyl, popysal y lysti vczwirdzyl Sul 5. ~ Można
też ten wyraz uważać za fonetyczny wariant
wyrazu uchwaliście 'na mocy uchwały, ex decretcć.
Ufalność 'zbytnie zaufanie, zadufanie w sobie,
zuchwałość, nimia fiducia sui, audacia \ Ysze
nyektorzy swą yfalnosczą (ąuidam inopia vel
rebellione ducti, Sul 22: knąbrnosczą przywyedzeny)..., zdany przed sądem, dosycz nye vczynywszy, precz odchodzą Dział 8; <G>dyby nyekto kv myesczczv, gdzesz to sądzę syedlyby kv
sądzenyy, kromye odpvsczenya wstąpyl..., a to
yczynyl swą *symyalosczą abo yfalnosczą (quavis praesumptione et temeritate, Sul 25: szmyalosczą a przezymnosczą), ten kromye wszego
odpysczenya przepadnye wyną rzeczoną pyathnadzesscza ib. 13.
Ufalony cf. Uchwalony
Ufała cf. Uchwała
Ufnal cf. Hufnal
Ufnica cf. Hufnica
Ufundować 'osadzić, utwierdzić, constituere,
confirmare5: A oną (sc. ziemię) nawisszi stworzil, który na wodach yfundowal (fundayit
Psal 23, 2, FI: zaloszil iest, Pul: zalozil) oną M W
40a.
Ufycić cf. Uchwycić

Ugabać f o r m y : inf ugabać 1399 TPaw IV
nr 577; ~ praet. 3. sg. m. ugabal 1412 Kał
nr 395, 1415 ib. nr 497, 1417 Kościan nr 630,
etc.; /. ugabała 1405 RtKon nr 190, 1412 Kał
nr 393 a, 1413 ib. nr 419; 3. pl. m. ugabali 1417
Kościan nr 634; /. ugabały 1424 Kal nr 872; ~
part. praet. pass. n. sg. m. ugaban 1426 Pyzdr
nr 800, OrtCel 6, XV ex. Zab 526; neutr. ugabano 1419 Pyzdr nr 613; ~ inf. pass. sg. m.
ugaban (być) Sul 68.
Z n aczenia: 1. 'napaść kogoś, zaatakować,
in aliąuem incidere, incurrere : lako tho swetczimi, czo Maczeg [s] Dzerszko ranił albo policz
kował, tho yczinil za ge po[t]czotkem, asze
Maczka na dro[s]dze ygabala y raniła 1405
RtKon nr 190.
2. 'oskarżyć, pozwać, accusare, in ius vocare*:
Sicut... testamur, sicut est Dobrasko {pro Dobroska) domino Tomkoni pepercit y <o> mało,
y o yele, a ne mała go ugabacz 1399 TPaw IV
nr 577; Jako Dobeslaw... dobrowolne witrzimal
mimo trszydzesczy lath... *trzedzo czanscz
Trzebidza, o tho go Woczech... dotichmasth ne
ygabal 1417 Kościan nr 630; Infestari, id est
inculpari ygaban uel obyynyon OrtCel 6, sim.
XV ex. Zab 526; ~ pozwem, prawem ugabać
'pozwać do sądu, dochodzić sądownie, in ius
vocare, lite atąue iudicio repetere’: Yako czso
szalowano ot... Burczka na... Yanusza..., temu
mynoli trzi latha, nysz... Janusz poswem ygaban
1426 Pyzdr nr 800; ~ Iaco *Stanislaow oczecz
ne yidzersal Dobczini czansczi trzech lat dobrouolne, as y {leg. ji fgo3) pravem ygabala 1412
Kal nr 393a, sim. 1413 ib. nr 419; Yaco trzi
lata minala, nisz mego rancomą prawem ygabal
1415 Kal nr 497, sim. 1412 ib. nr 395, 1418
Kościan nr 655 a, etc.; Yz szoleczstwo w Byscupiczach xanza y kapituła... witrzimaly trszidzeszczy lath... dobrowolne, a w tern gich Swanszek any yego starszy prawem ne ugabaly 1417
Kościan nr 634; Ysz gych oczecz y ony... poło
wiczą Ludom... widzerzely mimo trzydzescy
lat, o yąsz na nye [yo] Juta żałowała, a w tern
gych nigdy nykt prawem ne ygabal 1418 Pozn
nr 1013, sim. 1418 Kościan nr 656. 708, 1420
ib. nr 762; Ysze Paweł zaszedzal v mnye czinsz
a mnye *prawen nye ygabano 1419 Pyzdr nr
613; Ysze Jacobus... et Vincencius... dzerszely
ta czascz, *chszo pany Machna et Przybka
o nya gye obszalowaly, trzydzesczy lath...,
nysze gye prawem ugabaly 1424 Kal nr 872;
Gylkokrocz... pachołek pana swego wspomagayącz... kogo vreny, o tho nygenęgo gnyew
{leg. gniewu)... nye ma myecz, alye pan gego
bądzely yynyen, o raną poszwan ma bicz a pra

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

UGABAĆ

UGŁADZIĆ

wem vgaban tylko (impetatur pro vulnere iudicio
mediante) Sul 68.
Ugabanie 1. 'czynienie komuś trudności, prze
szkód, też pociąganie kogoś do odpowiedzialności
sądowej, actus impediendi, etiam in ius \ocandi :
Placzlywą skargą cząstokrocz-zmi sliszely, ysz...
szlyzebnyczy... vboge slyachti... gabayąącz...
przes przykaazanya sandzey pozywayą..., przetho mi thakee klopothanye a vgabanye zkazycz
chcząncz (vexationi obviare volentes), vstawyami
Sul 27; Ktorisz kmyecz... do prziyantego (sc.
od ziemianina) gymyenya nye przenyoslbi syąn,
taky zyemyanin przerzeczone prziyanczye...
poswyatczi..., ten isti kmyecz podług wyelikosczy gymyenya prziyantego... summa pyenyandzi... zemyanynowi zaplaczi... Paklibi tego tho
zyemyanyna poswyatczenye istne nye bilobi,
tegdi kmyecz od ygabanya (ab acceptatione et
solutione) tego tho... ma bicz rosdrzeschon Sul
101; Gdikoly ktori kmyecz... ot swego pana...
vinydzye, wschithky prawa pyrwey onemu pa
nu... zaplaczyw, tegdi taky... se wschithkym
swim gymyenym... dobrovolnye poydzye, gdzye
yemu lubo, wschelky<e> ygabanye oddaliwschi
(quovis cessante impedimento) Sul 112; ~ Jaco
thy coli, czso ye wosny ogladal inter yillas Pyorunowo et Kuny [w] wystały zemsky yclad triginta annos prze ygabanya 1427 RtKon nr 473;
Ysze ta groby a yistala zemsky vklad trzy lata
przesz ygabanya poszwem 1438 Pyzdr nr 1164.
2. 'ucisk, udręczenie, cierpienie, vexatio, ajflictio, dolor : Ten yest dzen, yenzse yest boog uczinil yest, dzisa boog na ugabane luda sfego wesrzal yest (dominus afflictionem populi sui
respexit) XV in. ModlJag 36.
Ugadzać 'być posłusznym, słuchać, oboedientem esse, dieto audire5: Vgadzayancz 1433
R XXIII 293; Disce, puluis, obtemperare,
ygadzacz, creatori XV p. pr. PF IV 616;
Nonnisi dictis meis obtemperaberis, wgadzadz
(se. będziesz?), ipsum misterium in te faciam
experiri XV med. GIWroc 100 r; Vgadza (war.
lub.: ygodza) obtemperat (fallax obtemperat
labiis mendacibus Prov 17, 4) 1471 MamKal 137.
Uganiać 1. 'odstraszać, płoszyć, deterrere,
incutere timorem ( ?): Terruit (sc. equos) yganyal
(hic lacer admissos terruit Hector equos) XV
p. pr. R XVI 350.
2. f ?5: <Jako>m ia po dzesancz noczy ne wganal 1425 ZapWarsz nr 132. ~ Cf. Wganiać.
Ugarzać (?) 'źle o kimś mówić, uwłaczać,
dokuczać komuś, małe loąui de aliąuo, obtrectare
alicui,fatigare, premere aliąuem ( ?): Detrahere,
actiyum est, aliquid alicui subtrahere,... tamen
proprie est alicui in absencia sua maledicere

proprie wgarzacz 1444 RozPaul 70v. ~ Może
należy czytać wgar-zać 'wzgardzać, contemnere\
Ugasić fo rm y : praes. ind. 3. sg. ugasi XV
in. GIKazB II 114; ~ praet. 3. sg. m. ugasił
Rozm 159; 3. pl. m. ugasili BZ II Par 29, 7; ~
part. praet. pass. g. sg. f . ugaszone 1466 R
XXII 11; ~ fut. pass. 3. sg. m. będzie ugaszon
BZ II Par 34, 25.
Z n a czen ie: 'sprawić, że coś przestaje się
palić, stłumić ogień, też przenośnie, exstinguere,
ignem restinguere\: Oczczowye naszi... zawarły
drzwy, gesz bili w przistrzeszu, y ygasyly swyetedlnyce (exstinxerunt lucernas) BZ II Par 29, 7; ~
Ita yentus yanitatis interiorem deyocionem...
suffocat ygasi XV in. GIKazB II 114; Kapacz
bodze gnyew moy na to myasto, a nye bodze
ygaszon (non exstinguetur) BZ II Par 34, 25;
Sic antę federate contencionis, gl. sopite litis,
controyersie ygaschone swady, recitata memoria
roborari est difficilis 1466 R X X II11; ~ Chczyenye pyczya ygaszyl (sc. Jesus, suam sitim yix
per illud reereando) Rozm 159.
Ugasnąć 'przestać płonąć, palić się, tu prze
nośnie: ustać, zniknąć, exstingui, hoc loco translate: esse desinere, evanescere’: Podnyecy syo
gnyew moy na tern to myeseye, a nye ygasznye
(non exstinguetur) BZ IV Reg 22, 17.
Ugaszać 'sprawiać, że coś przestaje płonąć,
palić się, gasić, tu przenośnie: zaspokajać prag
nienie, exstinguere, hoc loco translate: sitim
restinguere*: Vyno albo drogye pyczye rzatko
pyl (.sc. Jesus)..., alye nayyeczey pragnyenya
vody (pro pragnyenye vodą) ygasal (sitim suam
recreayit potum per aquarum) Rozm 159.
Ugaszenie 'sprawienie, że coś przestaje pło
nąć, palić się, tu przenośnie: zaspokojenie prag
nienia, actus exstinguendi, hoc loco translate:
actus sitim restinguendi : Vide, ne te pungat
serpens, quem vocant situlam, qui quos ferit,
ydropicos reddit et fecit inextingibiliter, bes
ygaschenya, bes przestanky, sitibundos 1466 R
XXII 10.
Uglnąć cf. Ulgnąć
Ugładzić fo rm y : praes. ind. 2. sg. ugładzisz
BZ Deut 27, 2, ca 1470 MamLub 52; ~ part.
praet. act. ugładziwszy 1436 R XXIII 278; ~
part. praet. pass. n. sg. f. ugładzona ca 1470
MamLub 165. 221; neutr. ugładzono ca 1470
MamLub 148; g. sg. m. ugładzonego B Z Deut
27, 6, ca 1470 MamLub 80; n. pl. f. ugładzone
1471 MamKal 148.
Z n a czen ie: 'usunąć chropowatość powierz
chni, uczynić gładkim, wyrównać, polire, limare,
levigare, aeąuare9: Extensa cauda et planatis, gl.
politis, ornatis ygladziysy, pilis eius se conspec-
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tui presentauit (sc. simea) 1436 R XXIII 278;
Vibyerzesz wyelike kamyenye y spogisz ge wap
nem, y vgladzysz (calce levigabis eos) BZ Deut
27, 2, sim. ca 1470 MamLub 52; Vdzalasz tv
ołtarz panv bogv swemv s kamyenya... y skały
nyerownanego ani ygladzonego (de saxis informibus et impolitis) BZ Deut 27, 6; Politorum
yczoszanego aut ygladzonego (aedificayit atrium
interius tribus ordinibus lapidum politorum III
Reg 6, 36) ca 1470 MamLub 80; Vgladzoną complanata (via peccantium complanata lapidibus
Ecclus 21, 11) ib. 165; Vgladzono aut ystrugano
{war. kał.: ygladzone) tornatiles (manus illius
tornatiles, aureae Cant 5, 14) ib. 148; Vgladzona pollita (linąua ipsorum polita a fabro
Bar 6, 7) ib. 221.
Ugłaskać 1. 'głaszcząc uczynić gładkim, wy
równać, polire, levigare, aeąuare : Wltu placidam,
ceruice altam, pellepollitam, gł. decoratam yglaszkaną,... parens te {sc. cervam) formayit natura
1436 R XXIII 278.
2. robłaskawić, oswoić, przyuczyć do pracy
w jarzmie, domare, mansuefacere, consuescere
iugo\ Vglaskacz domare ca 1500 Erz 113-;
Vglaskąny domitus ib.; Iugalis, id est in iugo
aptus, ąuasi domitus poddany albo yglaskąny
ib.; Vglaskany subiugalis ib.
Ugłobić cf. Ugłowić
Ugłowić (?) '? 9: Jaco my *Wonczesseg sial
do Pradla, kaco bich s nym vglovil (pro vglobil?), za tho my kasal Pradlowy obronczicz
1403 Kościan nr 199.
Ugnić się 'zgnić, zepsuć się, putrescere, corrumpi : Krew yego (sc. Jesukrysta) przyrodzona
nygdy szye v nym nye przemynyla any szye
kyedy *wgnyela (sanguis non computruit nec se
corrumpebat) Rozm 157.
Ugnieciony (o cieście, de farina) ' twardy,
zwięzły, solidus, durus \ Panis... sit... modice salsatus, occillatus, gł. scilicet nye barzo
ygnyeczony, sit bene coctus XV p.post. PF III 290.
Ugnieść cf. Ugnieciony
Ugodzać (?) 'być posłusznym. słuchać, oboedientem esse, dieto audire9: Vgodza (war. kał:
ygadza) obtemperat (fallax obtemperat labiis
mendacibus Prov 17, 4) ca 1470 MamLub 137.
~ Bohemizm.
Ugodzenie 'odgadnięcie przyszłości, przepo
wiednia, actus praedicendi futura, vaticinium (?):
Diuinacio, id est ygodzenye (mamotrekt mikułowski: uhodenie pravdy; diyinatio in labiis
regis Prov 16, 10) ca 1470 MamLub 137. ~
Bohemizm.
Ugodzić 'uderzyć, zadać cios, plagam inferre :
Tedi gena nyewyasta zlomkem szarnowowim

z gori rzucy, ygodzita w głowo (illisit capiti)
Abimelechowo y wikidnol syo mozg gego BZ
Jud 9, 53, sim. ca 1470 MamLub 59.
Ugonić fo r m y : praet. 1. sg. m. -(e)m ugonił
1425 KsMaz II nr 1335, 1452 Raf Zrań 87; 3.
sg. m. ugonil 1442 AGZ XIV 52; 3. pł. m. ugonili 1451 AGZ XIV 327; ~ part. praet. act. ugoniw 1471 AKPr VIII a 56; ugoniwszy 1498 AGZ
XV 361; ~ part. praet. pass. cf, Nieugoniony.
Z naczenie: 'dopędzić, dognać, może też
goniąc zmusić do ucieczki, przepędzić, itinere aliquem conseąui, fortasse etiam perseąuendo fugare,
pellere9: Gdim czo ygonil i wszczognol in Warszowya per preconem ad iudicium 1425 KsMaz
II nr 1335; Nicolaus... cumistothowar... Bogdan,
cum quo fugatus al. ygonyl recipiendo idem
Nicolaus towar apud Bogdan, apportayit ipsum
antę ius 1442 AGZ XIV 52; Qui servi... ipsum
Malosyeg fugayerunt al. ygonili super via libera
regali 1451 ib. 327; Alemsbyl... slodzeya, kedysszem y (leg. ji ego’) na drodze ugonil 1452 RafZran 87; laco ya nye szbyl Vyączslawa...
gyaltem, ygonyw gy na dobrowolney drodze
1471 AKPr VIIIa 56; Investigando ipsum (sc.
Stanislaum) al. ygonywszy go in predicta via...,
intulisti sibi... sex yulnera cruenta 1498 AGZ
XV 361. ~ Cf. Nieugoniony.
Ugornik 'szósty miesiąc roku, czerwiec, mensis Iunius9: Ugornyk al. zok... lunius XV p.
post. MPH V 452.
Ugorny, Hugorny, Ugorzny fo rm y : g. sg.
f ugornej 1406 HubeZb 113, \Ą?>1 Pyzdr nr 1149;
ugorznej 1412 Kał nr 371; neutr. ugornego
1431 StPPP II nr 2358; ~ ac. sg. neutr.
hugorne 1419 TPaw IV nr 3366; ~ ac. pł.
ugorne 1438 StPPP II nr 2743.
Z n a czen ie: (o roli, de agro) 'będący ugorem,
ager ąuiescens9: Iacom ia ne zaorał Micoszowey
roley w iego zawodzę ugorn<ej> 1402 KsMaz I nr
156; Vgorney roley 1406 HubeZb 113; laco
Potrasz... ne dal Gyvanovy teyg roleig, sza gąsz
penodze *wfsząl, any yeg Givan vszitka mai,
yarzney, vgorzney 1412 Kał nf 371; Campos
pola wgornego 1431 StPPP II nr 2358; Yako
ten czlowyek nye *nal [o] nicz roley <u)gorney
po szemskyem vkladze 1437 Pyzdr nr 1149;
Stanislaus totos agros yemales vlg. ugorne in
eadem parte hereditatis pro se seminare potens
erit 1438 StPPP II nr 2743; ~ hugorne nasienie
tu 'pierwsze zbiory zboża (ozimego) na wykarczowanym polu, prima messis jrumenti (hiberni) in
agro sihestri exstirpató>: In merica exstirpata...
seminaciones modernas idem Comor recipere
debet vlg. hugorne nasene 1419 TPaw IV nr
3366.
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Ugorzny cf. Ugorny
Ugotować 'uczynić gotowym do użytku, przy
gotować, aliąuid apparare, usui accommodare :
Vgotowal ies (parasti, Pr//: nagotowales) w obesrzenu moiem stoi FI 22, 6; Vgotowal gesm (paravi) sweczo pomazanczu memv FI 131, 18,
sim. Pul; Rzeczycze (sc. tym), ktor<z>y ssą
proscheny: Obyad moy yest gotow... y wschytky
rzeczy vgotowany (omnia parata Mat 22, 4)
Rozm 412.
Ugór f o r m y : n. sg. ugór (1435) 1539 KodPol
III 407, 1437 Wisi nr 228 s. 88, ca 1455 JA XIV
494, etc.; ~ g. sg. ugoru 1426 TymProc 234; ~
ac. sg. ugór 1401 KsZPozn nr 621, 1408 KsMaz
I nr 1154, 1424 KsMaz II nr 311, etc.; ~ /. sg.
(w) ugorze 1430 ZapWarsz nr 354, 1456 BenLub
282; - n. pl. ugory 1388 StPPP VIII nr 4852,
etc.; ~ ac. pl. ugory 1428 ArchTerCzchov III
47, 7, ca 1455 Dóbr 324, etc.; ~ I. pl. (w) ugorzech 1493 AGZ XIX 98.
Z n a c z e n ie : 'w systemie gospodarki trójpolowej pole nie obsiewane od sprzętu zbóż jarych
do przyszłej jesieni, kilkakrotnie przeorywane,
nawożone i w końcu obsiewane zbożami ozimymi,
ager, ąui tertio quoque anno non obserebatur,
sed arabatur, stercorabatur et denique frumento
hiberno obserebatur : Pro sex eąuis receptis in
vgori 1388 StPPP VIII nr 4852, sim. 1398 ib.
nr CCLXXI, 1399 StPPP II nr 488; Jurek... con
tra Petrassium... pro eo, quod peccora yiolenter kmethonum... in vgor rapiebat 1400 StPPP
VIII nr 10574, sim. 1468 MMAe XVI nr 619;
Agri super yeme<m) vlg. ugory 1401 ArchTerCzchov I 34, 4; Campi ygemalis vlg. wgorw
1426 TymProc 234; Tercium campum ygemale
vlg. trzeczy wgor ib.; Agrum al. ugori 1430
ArchCastrCrac IV 129, 842; Ctora bi bila trawa
w ygorze, th<ę> ya mam pascz wyeczne 1430
ZapWarsz nr 354; Jako ya mam pastwo, kedi bi vgori bili *pospulv ib. nr 355; Aliud (,sc.
ager) vero, quod dicitur ugór..., eciam ad meridiem arabunt (sc. incolae) (1435) 1539 KodPol
III 407; Vgor mager 1437 Wisi nr 228 s. 88;
Mnye cirvyecz dzeya, vgori oracz, szyacz gothuya ca 1455 Dóbr 324; Dum ager eiusdem
adyocati... incultus... manebit al. wgorze (leg.
w ugorze) bandze 1456 BenLub 282; Mansus
debet in se habere tres campos, scilicet duos campos ygori et unum ozimye 1459 TymProc 234;
Alios agros, yidelicet ugór, arare predicti arendatores et disponere pro segetibus anni quarti
tenebuntur et fimos educere ad agros eosdem
ugór 1471 M MAe XVIII nr 867; Prandotha cum
kmethonibus suis... debent... pascere in agro...
et in pratis... et hec quando non essent <in>

seminacione, neque prata ad falcastrandum fenum al. w ygorzech 1493 AGZ XIX 98; Non
obstante quod aliqua frumenta siye hiemalia
sive estiyalia sint seminata ibidem circum sepes,
licet anno presenti est ager yacuus al. ugór 1499
MMAe XVIII nr 177; Quia ipse seminans triticum et avenam in bonis... super agro vlg.
ugór, non decimayit ab eisdem ib.; ~ (orać)
na ugór 'w trójpolówce wykonywać (pierwszą)
orkę w procesie ugorowania pola, orać nie pod
bezpośredni zasiew, agrum quiescentem arare9:
Et debet colere agros na ugór domina Krzemka 1401 KsZPozn nr 621; Predicti kmethones
constitucionem terrestrem facere debent... velut
arare ad meridiem super magare al. na wgor
1425 BiblWarsz 1861 III 30; Quia tu mihi
recepisti yiolenti manu tres cassulas frumentorum *sigilinis... de agro, quem aput te emi super
araturam hyemalem al. na ygor 1459 TymProc
342; Quod arvum ipsius homines sibi (sc. Nicolao) colerunt ad yemem al. orali na wgor
albo na syanye 1466 AGZ XIII 506; Yakom ya.
nye poorał roley redlj na vgor wszoraney gwalthownye Janowey 1469 ZapWarsz nr 1304;
Kmethones... tres dies tenebuntur arare, una
die na ugór, altera przeoracz et tercia pro semi
nacione yemalium 1475 M M Ae XVI nr 640;
Taberna laborat pro seminandis aestiyalibus
arando unum diem pro ugory DILB I 213;
Jakom ya nye saoral roley any zasyal na zymą
y na yarz owsem iy zythem j drygyey roley
w drygyem polv na vgor nye zaorał occzysny
ych 1495 ZapWarsz nr 1666; Kmethones...
debent... arrare quilibet tribus yicibus per
annum..., una vice al. na ugór, alia vice al.
na naszyenye et tercia vice na yare znywa 1493—
504 RocznHist XV 218; ~ rola, (pole) na ugór
'w trójpolówce rola,pole pSd zasiew zbóż ozimych,
może też zboża ozime, ager frumento hiberno
obserendus, fortasse etiam ipse frumentum hibernum: In recompensam ipse Paulus debet dare
agrum na ugór 1408 KsMaz I nr 1154; Esze
Bogusław oth Iacussza o tho krziwdo wstał,
esze yemu roley na iarsz y na vgor ne yimerzil
1424 KsMaz II nr 311; Vlg. na ygori 1428
ArchTerCzchov III 47, 7; Pro morgis yidelicet
super unum na yarsz et duo super wgor extirpare 1432 TymProc 234; Super hiemem al.
na ugór XV RocznHist II 70.
Ugraniczyć 'wyznaczyć granice, fines constituere5: Vgranyczona limitata 1437 Wisi nr 228
s. 87, sim. XV med. R XXV 154.
Ugrodzić (o płocie, de saepe) 'postawić, napra
wić, praetendere alicui rei, reficere': Johannes...
tenetur... sepes reformare ygrodzicz 1423 Czrs
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278; Eze Micolag smouil s Yaschcem dom vsyedlicz i plothi vgrodzicz 1426 KsMaz II nr 2343.
Ugrozić 'przestraszyć zapowiedzią czegoś złego,
sprawić, ze ktoś będzie się bał, mała ąuadam re
praedicta ałicui metum inicere : Pełka, yicarius,...
respondit se fovisse ąuandam concubinam...
Alberto Romano, civi Gnezn(ensi), faciente
mencionem de curia Romana, idem Pełka proterve dixit: Fui in curia et adhuc ero, ne ugrosszysz my 1415 M M Ae XVI nr 54; Dobyesz
posilał lysti, chczącz myo ygrozicz (ut terreret
me, Bibłia taborska: yhroziti) BZ Neh 6, 19; ~
ugrozić (się) 'przestraszyć się, mętu affici :
Vgrozyl (war. łub. : wsgrozyl syą) horruit (horruit
spiritus meus Dan 7, 15) 1471 MamKal 238.
Ugryzienie 'uszkodzenie, zranienie zębami, dentibus violandi, ndnerandi actuś*: Frigora nec tan
tum cana concreta pruina, szma<r>sznj<ę>ta,...
ąuantum ilii nocuere greges duriąue yenenum
dentis *wgryszeny XV ex. YergGeorg 87. ~
Możliwa też lekcja w gryzieni.
Ugwesić 'zaręczyć, zagwarantować coś, fideiubere, cavere, spondere*: Laurencius... debet
statuere... Johannem, judicem Poznaniensem,...
in judicio regali... Dictus judex debet filie Elene
sue fidejussores bonos ponere ygwessic centum
sexagenas grossorum racione sui *dotalici...
Anno secundo debet eidem sue filie fidejussores
bonos ponere wgwessic... dictas decem sexagenas veri census. Nam et si dictus judex eidem
filie sue non fecerit, wgwessi..., extunc idem
Laurencius... omnia et singula solus debet
wgwessac, sicuti solus judex debuit 1395 Leksz I
nr 2031.
Ugweszać 'zaręczać, gwarantować coś, fideiubere, cavere, spondere*: Laurencius... debet
statuere... Johannem, judicem Poznaniensem,...
in judicio regali... Dictus judex debet filie
Elene sue fidejussores bonos ponere ygwessic
centum sexagenas grossorum racione sui *dotalici... Anno secundo debet eidem sue filie
fidejussores bonos ponere wgwessic... dictas
decem sexagenas veri census. Nam et si dictus
judex eidem filie sue non fecerit, wgwessi...,
extunc idem Laurencius... omnia et singula
solus debet wgwessac, sicuti solus judex debuit
1395 Leksz I nr 2031.
Uiszczenie 1. 'upewnienie się czy zapewnienie
sobie czegoś, aliąuid sibi providendi vel parandi
a c t u s Generalis ytilitas eorum, qui digne sumunt hoc sacramentum, est assecuracio, vgysczenye, de eterna vita 1453 R XXIII 298.
2. 'doświadczenie, próba, experimentum : Experimentum s[b]kuszenye, ygisczenye (hic est
Iohannes... in Epheso per multa signorum expe-
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rimenta promens Christum Jo prol.) ca 1470
MamLub 276; Vgisczenym experimento (quod
in multo experimento tribulationis abundantia
gaudii ipsorum fuit II Cor 8, 2) ib. 284.
3. 'poświadczenie, dowód, confirmatio, argumentum : Quittacio, id est certificacio ylg. ugysczene 1444 AKPr II s. XIV.
Uiścić, Uiścić się fo r m y : praes. ind. 2. sg.
uiścisz BZ Tob 7, 10; 3. sg. uiści 1391 HubeZb
62; ~ imper. 2. sg. m. uiści Dek III 1. 5. 27.
28. 30. 31; - inf. uiścić 1398 StPPP II nr 323,
1446 TymSąd 151, 1472 AGZ XVIII 49, 1494
AGZ XIX 101; ~ praet. 1. sg. m. uiściełem 1446
StPPP II nr 3279; 3. sg. m. uiścił 1456 ZabUPozn
118, ca 1470 MamLub 116;/. uiściła 1455 AGZ
XIV 462; ~ part. praet. pass. n. sg. neutr.
uiszczono ca 1470 MamLub 49; d. sg. m. uisz
czonemu ca 1470 MamLub 17; ~ praet. pass.
3. sg. neutr. było uiszczono BZ Deut 19, 4;
3. pl. m. byli uiszczeni XV med. SKJ V 268.
Z n a c z e n ia : 1. 'zaręczyć, zagwarantować,
spondere, fidem suam int erponere : Michael res
pondit: Quod domine, nichil sibi teneor et
neque sibi certificaui al. ygysczil pecunias, nec
inscripcionem habet super me. Et dominus castellanus ponebat memoriale ex eo, quia dixit:
Non certificaui al. nye ygysczelem czi gich 1446
StPPP II nr 3279; Thesaurarius debet fideiubere
et caucionem al. ygysczicz 1446 TymSąd 151;
Quinquaginta marcas Masska sibi Stanislao
inscripsit et certificayit al. ygisczyla 1455 AGZ
XIV 462; Stanislaus debet ratificari al. vgysczycz easdem quinquaginta marcas racione dotis
1472 AGZ XVIII 49; Debent... inscribere al.
ugyszczycz medium... centum marcarum su
per suis bonis 1494 AGZ XIX 101.
2. 'utwierdzić w przekonaniu, upewnić, ałicui
persuadere, aliąuid ałicui a ffir m a r e Cum yidissent (sc. isti reges) hanc stellam, celeste signum,
fuerunt certificati, biły ygyschczeny, et ergo
gauisi sunt gaudio magno (Mat 2, 10) XV med.
SKJ V 268; Thobyas rzecze: Tu ia dzisz ny
gescz, ny pycz bodo..., dokod my nye ygyscys
(nisi... petitionem meam confirmes), ysze mnye
swo dzewko Saro dasz BZ Tob 7, 10; Quia
ipsam de venia certificauit z lasky ygysczyl
1456 ZabUPozn i 18; Probato vgysczonemv
(sic probabo, quod pacifici sitis Gen 42, 33)
1471 MamKal 17; ~ uiścić się 'upewnić się,
przekonać się, sibi persuadere, intelligere5: Vygysczyl szą didicit (cumque intellexisset cogitationes eorum..., didicit, quodconarentur inregem
Artaxerxem manus mittere Esth 12, 2) ca 1470
MamLub 116.
3. 'zapłacić, zaspokoić roszczenia, pecuniam
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sohere, alicui satisfacere : Kedi Meczko ygiszczi Gumbertowi penandze, tedi mu ymal wroczicz konya 1391 HubeZb 62; Prandota...
XXIII-or marcas... Jaschconi... debet et se
astrinxit soluere seu uysczicz 1398 StPPP II
nr 323.
4. 'udowodnić, dowieść, demonstrare, comprob a r e Ktosz by zabił blisnego swego nye chczo,
ienze by w[s]czora... nizadney nyenavisczi nye
myal przecziw gemy, a tak bilo yisczono (comprobatur) BZ Deut 19, 4; Vgysczono comprobatur (dominus... amavit eos elegitąue semen
eorum post eos, id est vos de cunctis gentibus,
sicut hodie comprobatur Deut 10, 15) ca 1470
15
MamLub 49.
5. wieloznaczne: W bratnich rzeczy (pro rze
czach) ne korzyści, boszo miloscz tako wgisczy
(Dek III 16. 17. 22. 24. 25: gyschczy, III 28:
w bozey kaszny gy ygisczy, III 11. f\f) szysczy)
20
Dek III 1. 5. 27. 30. 31.
V2
U
Uj cf. Wuj
CAM / W *
Ujachać cf. Ujechać
Ujachanie cf. Ujechanie
Ująć c f Ujechać
Ujadać 'gryźć, kąsać, mordere’ : Vgadayo mor- 25
dent 1434 PF V 32.
Ujadnać c f Ujednać
Ujastki (?) pl. tantum 'słowa uwłaczające, do
cinki, \erba contumeliosa, aliąuem deridentia,
comicia: V<j)astky (war. kał.: ygyastky, 30
wyczanstwa) bądze czynił conyicietur (non omni
homini cor tuum manifestes, ne forte inferat
tibi gratiam falsam et conyicietur tibi Ecclus 8,
22) ca 1470 MamLub 161; Conviciabantur wyastky czynyly aut ganili (war. kał.: schromoczily, 35
ganyly; qui cum eo crucifixi erant, conyiciabantur ei Marc 15, 32) ib. 270.
Ujawić się 'dać się zobaczyć, ukazać się,
apparere5: la pan, ktoryszem szo wyawyl Abrahamowy (qui apparui Abraham), Izaakowy 40
a Iacobowy w bodze wszechmogoczem, a gymyo me Adonay nye ukazał gesm gym BZ Ex
6, 3. ~ Może należy czytać wjawić?, wyjawić?
Ujazd, Hujazd fo rm y : n. sg. ujazd 1202
Busch 33, (1375) 1795 KodWP III 440, (1379) 45
XVII M MAe III 407, etc. etc.; hujazd 1428
Kał nr 1016; ~ g. sg. ujazdu 1399 StPPP VIII
nr 9465, 1469 StPPP II nr 3966; ~ ac. sg. ujazd
1390 Leksz II nr 33, 1394 ib. nr 1011, 1395
Pozn nr 188, etc. etc.; ~ i. sg. ujazdem 1425 50
KsMaz II nr 1072, (1471) 1634 KodTyn 499; - l.
sg. (na) ujeździe 1394 Kościan nr 12; ~ n . p l .
ujazdy 1420—30 AKPr IV 461, 1434 ib. 398,
1433—8 ib. 523, etc. etc.; ~ g. pl. ujazdów
1488 AC Z XIX 72; - ac. pl. ujazdy 1392 55
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MMAe VIII 173, 1398 TPaw IV nr 5776, 1423
JusPol 209, etc.; ~ i. pl. ujazdy DlLB I 598.
Z n a c z e n ia : 1. 'objazd lub obejście czyjejś
posiadłości przez rozjemców w celu wytyczenia
jej granic, rozgraniczenie nieruchomości, actus
praedium alicuius ab arbitris circumeundi finium
constituendorum causa : Circuitum predii vyazd
dicti 1202 Busch 33; Quod lilii Nemerze Nicolaus et Dzerzsko cum fratribus aliis astiterunt
omnes terminos super domino *Storogrodiensi
et sua uxore... pro fundacione metarum ylg.
yyazd coram regali judicio, totaliter absque
quolibet juramento 1386 Leksz I nr 84; Pasco
de Gogolewo cum domina Srzemska terminum
habuit pro vgazd. Tunc ambo ex utraque parte
vices sui elegerunt pro divisione facienda. Tunc
quo die debuit vgazd esse, isto die domina
predicta ex alia parte cum aliis terrigenis aliud
ygazd recepit. Cum yero dies ipsorum facere
ygazd yenit tercius terminus peremptorius, tunc
opolnici ex utraque parte yenientes yoluerunt
graniciem, vjgazd, transire, sed domina Srzem
ska noluit dare transire 1390 Leksz II nr 33;
Isz Bawor ne puszczał na Ianusza *pzriz0go na
tern ygeszdze, czo gy sobe wolne wybrała 1394
Kościan nr 12; Pro limitacione hereditatis ylg.
o wyast 1394 Leksz II nr 1011; Laurencius
Lodszky astitit suo termino super Johanne
Lodszky pro yyast..., sicuti Laurencius debuit
poprziszoncz, czo mu Jan szawadzil in predicto
yyast 1395 Pozn nr 188; lako ya Vrban przy
tern bil, aze viast ne *doscheld mezy Setlewem
y Curowem 1397 RtKon nr 40, sim. ib. nr 40a.
40b; Kedi pani Pacostka ymala yyast s Paskem,
s Nagorką,... tedista oba vodla ossadą albo
opole, yaco gym przicassano s crolewskego'
sanddu 1398 BiblWarsz 1861 III 34; Quod Nicolaus... habet terminum cum domino Mroczkone... pro equitacione ylg. o wyast 1398
Leksz I nr 2779; Quando yenerit Dobrogostius... cum heredibus... vlg. s opolim na yyast
1398 Pozn nr 396; Nobiles Racziborius... cum
Dobeslao... habent uyazd vlg. post festum beati
Michaelis... inter Slathkowo Minori et inter
Karsnice, que circa ad prefatum tempus uyazdi
inter se habent conjunctim beniyole uti 1398
TPaw IV nr 5776; Nemerza et Troyanus* habebunt accionem... pro limitacione facta vlg.
yyast inter Kyszkowo et Stobniczam 1400
KsZPozn nr 127, sim. 1403 ib. nr 1215, 1404 ib.
nr 1846; Ysze Janus sinem (leg. z synem) mai
stacz s Otho w tey vmoveo wgasd 1405 Kai nr
142, sim. 1414 A K H I ll243, 1415 RtKon nr 355;
Veniens ministerialis coram iudicio recognoyit,
quod limites ylg. yyasd inter Buszewo et Krzest43*
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couice hereditates debito fine et istam limitacionem ... acceptaverunt 1406 KsZPozn nr 2653;
Vgyasd limitacio XV in. Zab 520, sim. 1421
Kościan nr 1208; Vtrum ista procuracio habet
potestatem na wyeczni yyasth? 1421 TPaw VII
nr 2408; Si sibi aliąuid istorum mansuum
oteszlo ygaszdem albo graniczenim, hoc nullius
dampnum sit nisi Laurencii 1425 KsMaz II
nr 1072; Ysze Yan y Maczek... maya we
trzech czwerczach kxadza Naczcowych dzedzyczstwa, cso ho nie hvyastd bil 1428 Kai
nr 1016; Cometare al. limitare yyast czinjcz
ca 1428 PF I 487, sim. ca 1500 Erz 114; Martinus recognovit, quod supradicti domini habent terminum peremptorium ad faciendam
limitacionem ylg. wyast ad quam limitacionem
fuit opole yocatum 1411—50 BiblWarsz 1861
III 30; Vyąszth (e)quitacio ca 1455 JA XIV
495; ~ Nos... profitemur inparvis terminis, quod
adjudicatum est domino abbati de Obra <et>
Naslaw(o) Cowalewsky parte ex una, Ffra(n)czconi dieto Szskappa (parte ex altera) opole seu
wgasd vlg. 1400 Leksz II nr 2510a.
2. 'wytyczona urzędowo granica posiadłości,
znak graniczny, zwykle w formie usypanego wału
ziemnego, finis praedii a magistratibus constitutus, saepissime agger, tumulus*: Dominus abbas
de Landa et Ianko... cum fratre suo Bodzeta
concordayerunt propter terminos seu limites,
proprie dictos wyjasd (1375) 1795 KodWP III
440; Ad aliam graniciem, que dicitur wiazd,
awiazd ysquead gades, dictas Suchcicza (1379)
XVII M M A t III 407; Gades al. yyazdi et
hereditates sagaci animo perlustrantes, conuocauerunt sepedicti domini viros etate maturos
al. starczy parte ex ytraque 1392 M MAe VIII
173; Uyasd granicies 1395 Łeb Mat 78;
Jaschco... ortulaniam unam suam circa yyasd...
yendidit 1399 StPPP VIII nr 9062; Nicolaus...
km etho... penam ... Sbigneo et iudicio XV pro
yiolenta peraracione yyasdu inter yillas Beszanow et Boguczicze ib. nr 9465; Meczslaus...
acquisivit limites ylg. uyast 1399 TPaw III
nr 6349; Si contigerit aliquem litigantem pro
limitibus docere vel ostendere scopulos... aut
alia signa notabilia, in campis ylg. wyiasdy
(JusPol 209: roszyaszdy, var. AKPr II 531:
wszyaszdy) 1423 JusPol 209, sim. 1472 AKPr IV
560; Limen al. yiasdi arayerunt al. przeorali
1427 ArchTerCrac CXCVI 84,9; Signando limi
tes al. snamyonuyącz yyasdi 1428 ib. 266, 26,
sim. (1436) 1533 SądZKr 198; Gdyby szą przygodzilo ktoremy o granycze klopoczączemy...
ykazacz dwa albo trzy kopcze albo take
snamyenythe sznaky, yako na poły yyaszdy (aut

alia notabilia signa, ut in campis ujazdy), ale
w leszech czosny albo snamyona na krzysz...
yirąbyona Sul 77, sim. 1420—30 AKPr IV 461,
1434 ib. 398, etc.; Pro limitum exaracione vlg.
wyaszdu 1469 StPPP II nr 3966; Confinat yilla
praefata cum Dziekanowicze... et sunt inter
illas in aliquibus locis limites continui al.
ugyasdy DILB I 35, sim. ib., sim. ib. 79. 157. 163,
etc.; Agri distincti sunt per myedze et uyaszdy
ib. 101, sim. ib.; Confinat praefata yilla cum
yillis Thanye et altera Brunowicze, Midlnyky,
Krowodrza, Rząszka, Modlnycza cum omnibus
uyaszdy ib. 598; Villa praefata confinat cum
yillis Gosscza, Zagorzycze... et ubique sunt
distinctiones al. uyaszdy ib. 602, sim. ib. 603;
Proposuit... Barbara... per procuratorem... con
tra ... Paulum... pro eo, quia secum noluisset
metas, gades al. yyasdy ab antiquo tentas...
pro graniciebus renoyare 1488 AG Z XIX 72;
Pro renovacione et metarum, et gaduum al.
yyasdow ib.
3. 'obszar zamknięty wytyczoną i oznaczoną
granicą, loeusfinibus circumscriptus*: Primum...
scopulum fecit sub area al. pod yiazdem yillae
Rybna (1471) 1634 KodTyn 499. ^ (I
Ujazdne cf. Ujezdne
Ująć f o r m y : inf. ująć ca 1500 Erz-114; ~
praet. 3. sg. m. ujął 1420 Czrs 228, 1421 Ko
ścian nr 865, Rozm 736; ~ part. praet. act.
ująw B Z Gen 48, 17. Tob 7, 15; — part. praet.
pass n. sg m. ujęt ca 1500 GIKazB I 70; n. pi. m.
ujęci XV med. R XXV 155; ~ inf. pass. pi. m.
być ujęci XV med. R XXII 248.
Z n aczenia: 1. 'wziąć w ręce, uchwycić, manibus capere, comprehendere’: Vszrzaw to Iosef,
ysz oczyecz gego poloszyl roko prawo na głowo
Effraymowo, czyoszcze to przyyol, yyow otczowo rokoo (apprehensam manum patris),
yszylne wznoszyl (pro yszyloyal wznyescz)
z głowi Effraymowi a poloszycz na głowo
Manassenowo B Z Gen 48, 17; Viow (apprehendens) prawo roko dzewki swey da io w prauiczo
Thobyaszowo BZ Tob 7, 15; ~ 'złowić, złapać,
capere5: Vgyatha *rybyą XV p. post. PF III 288.
2. (o stanach psychicznych, de animo) 'za
władnąć kimś, czymś, opanować kogoś, coś,
ogarnąć, przeniknąć, alicuius hominis vel alicuius rei potiri, aliąuem, aliąuid occupare, complecti, penetrare*: Eze ludze conyeczney czirekwye, tho gest czassow naposlednyeyschich,...
myeli bicz silno falą swyeczską yyączy a czescz
tego swyata mylowacz XV med. R XXII 248;
Abducti concupiscencia wyanczy pożądanym
czelestnym (cum adducti concupiscentia postulayerunt escas epulationis Sap 19, 11) XV med.
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R XXV 155; Samson dilexit Dalidam,... et
captus, y vyat myloscyą czelesną, ambos oculos
perdidit ca 1500 GIKazB I 70; Na konyech
przybyegly yako mąszovye ku boyv, przetoz
strach y boyassn przyschła na nass, smątek
vyal nass y vczyeklyssmy Rozm 736.
3. 'odjąć część od jakiejś całości, uszczknąć,
umniejszyć coś, uszczuplić, de tota ąuadam re
partem demere, surripere : Jacom ya o *tan
krziwdi od Sandziwoga vstal, essze meyg vloki
ugal, na ktore-m szedzal... Essze Voyczech od
Sandziwoga vstal o *tan krziwdi, es mu vloki
ugal (var. AKPr VIIIa 44: ial), na ktoreg sze
dzal 1420 Czrs 228; Jaco Micolay ne wząl
szesczy kmoth pane Jagnescze any ty ssescz
kmoth *wysadzona z ge volwarcu..., any tego
wolwarcu niczs vgąl 1421 Kościan nr 865; Minorare, id est minorem facere ymnyeyszycz, vyacz
ca 1500 Erz 114.
Ujczany cf. Wujczany
Ujczony cf. Wujczony
Ujć cf. Ujść
Ujec cf. Wujec
Ujechać, Ujachać, Ująć fo rm y : praes. ind.
3. sg. ujedzie OrtOssol 47, 4, 1460 LubPodk
91; ~ inf. ujechać 1461 AGZ VI 68; ujachać
1444 AGZ XIV 150, 1446 ib. 205; - prael.
1. sg. m. -m ujął 1421 Kościan nr 886. 887, 1427
Pyzdr nr 1016; 2. sg. m. ujechał jeś 1423 AKPr
VIIIa 159; 3. sg. m. ujął 1396 Pozn nr 205,
1397 Kościan nr 95. 96, 1402 Pozn nr 531, etc.;
ujechał 1482 AGZ XIX 185; ujachał 1418 Czrs
192; 1. pl. m. ujechaliśmy (1444) XVI AGZ
V 130; jesmy ujechali 1400 SKJ III 191; 3.
pl. m. ujechali 1496 LubPodk 119; ~ part.
praet.pass. n. sg. neutr. ujachano 1428 Kai nr 724.
Z naczenia: 1. 'dokonać konno objazdu
. czyjejś posiadłości w celu wyznaczenia jej granic,
praedium alicuius equo Crcumire finium constituendorum causa : Esz pokymyasty yesmi yyechali,
potymyasti yest czirnochouiczske, a poto kokotowske 1400 *SX/III 191; Jacom bil gednaczem
myedzy Dominikem a Wyssemirem...: gdze bich
ya jal a yczynil graniczą, to myely trzymacz
pod zacladem stem grzywen... Kedym ya tamo
wyal y wssul kopyecz geden, tedy Dominik
pusczil na myą, a Wyssemir my tego ne chczal
dowerzicz 1421 Kościan nr 886, sim. ib. nr 887;
Margaretha... et Swąnthopelk... habent terminum ad colloąuium proximum pro eo, quia tu
limitasti granicias al. wyechal ges 1423 AKPr
VIIIa 159; Nichilominus partes predicte de
libera eorum yoluntate receperunt nobiles Petrum ... et F a l..., qui... debent exire al. vyachacz-., inter bona Petri Nowosyedlecz et inter

Nicolai Czarnokuncze, qui visis eorum iuribus
debent yyachacz sub yadio XX marcarum 1444
AGZ XIV 150; Nos tamen facientes satis mandatis domini regis equitayimus al. wyechalizmi
limitare granicies et yillas (1444) XVI AGZ V
130; Duabus septimanis adyenientibus dominus
capitaneus inter ipsos equitare debet al. wyachacz 1446 AGZ XIV 205; Quocunque inequitabit al. kąndy wyedze dominus Groth siye
parochia et juramentum corporale prestabit,
granicies optinebit 1460 LubPodk 91; Prefatus
dominus Swynka obligatus est aducere granicies
al. wyyyescz albo yyechacz granycze, ad dictam
yillam spectantes 1461 AGZ VI 68; Debet tenere
et cum campo, quem exequitaverat al. wgechal
Iwanko inter Pyestynya et Vtrop 1482 AGZ XIX
185; Omnia p rata ..., que... Johannes et Nicolaus... absippayerunt al. ygyechali y othsippaly,... Felician cum suis incolis falcastrabit
1496 LubPodk 119.
2. 'wytyczyć niewłaściwą granicę przywłaszcza
jąc sobie część nieruchomości, finem małe constituere atąue partem praedii occupare9: Ego ago
super dominum Vigandum, quia equitavit per
meam heredilatem metquintus et fecit signa vlg.
czosny y ugach(a)l mi dzedzino 1418 Czrs 192;
Yako Jan cupowal v Wawrzincza... y zayasdo
mu Wawrzinecz yczinil, a mymo tho zayasdo
*yyachan0 dzedzini Janowy tako wyele yako
osemdzeszanth grzywen 1428 Kai nr 724.
3. 'odjechać, uciec konno, equo abire, fugere9:
Jako Jand<r)zich ne vyal Boguszewi s konem
ani go yszitka ma 1396 Pozn nr 205, sim. 1402
ib. nr 531, 1421 Kościan nr 895. 896; Iaco Gardota nye vyal s Yaroczyna domu y ne pobrał
cosczelnych eony 1397 Kościan nr 95, sim. ib.
nr 96; Tego dnya iam bil asz do sluncza zaszcza
przy dośitcze,... alisz gdim wyal, tosz poszli po
noczy przyieli 1427 Pyzdr nr 1016; Gdy czlowyek ygedze albo szbyeszy (extrahit quis de
ciyitate) OrtOssol 47, 4.
Ujechanie, Ujachanie 'objazd jakiejś posiadło
ści w celu wytyczenia jej granic, rozgraniczenie
nieruchomości, actus praedium aliquod circumeundi finium constituendorum, bonorum dividendorum causa : Dominus palatinus yeniendo de
ista convencione Lublinensi ponat partibus ad
eum yenientibus terminum ad exiendum al. na
yyachanye inter bona 1448 AGZ XIV 264;
Michael et Venczeslaus..., actores, et magnifica
Heduigis..., pars adversa, per suum procuratorem ... receperunt eis ad limitacionem granicierum al. na yygechanye granyczet recognicionem
antiquorum scopulorum, ubi essent, et noyos
scopulos sipare 1477 AGZ XV 485.
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Ujeczny cf. Wujeczny
Ujednać, Hujednać, Ujadnać, Ujednać się,
Ujadnać się f o r m y : imper. 1. pi. ujednajmy
Rozm 588; 2. pl. ujednajcie 1471 MamKal
246; ~ inf. ujednać 1420 Kościan nr 807,
Sul 3; ~ praet. 1. sg. m. -m ujednał 1412 Pyzdr
nr 360, 1414 ib. nr 384, 1427 ZapWarsz nr 275,
etc. etc.; -m ujadnał 1462 AKPr VIII a 53;
-(e)m hujednał 1457 ZapWarsz nr 1006; ja
ujednał 1452 ZapWarsz nr 907, 1469 ib. nr 1187,
1494 ib. nr 1229; / . -m ujednała 1491 Zap
Warsz nr 1708, 1499 ib. nr 1831; -m ujadnała 1482 ZapWarsz nr 1539; 2. sg. m. -ś
ujednał Rozm 394; -ś hujednał 1500 Zap
Warsz nr 1843; 3. sg. m. jest ujednał 1396
Pozn nr 304; ujednał 1398 HubeZb 71, 1399
StPPP VIII nr 9362, 1405 RtKon nr 208, etc.
etc.; f . ujednała 1420 AKPr VIII a 151, 1499
ZapWarsz nr 1831; 1. pl. m. ujednalismy 1429
MPKJ II 308; -smy ujednali 1400 Pozn nr 421,
1401 Kai nr 23, 1406 Pozn nr 594, etc.; -m
ujednali 1403 Pozn nr 810; my ujednali 1423
AKPr VIII a 47, 1471 ZapWarsz nr 2951, 1485
ib. nr 1563, etc.; 3. pl. m. ujednali 1393 Ko
ścian nr 56, 1396 PKKr I 244, 1405 SKJ III 195,
etc.; ~ pląperf. 3. sg. m. był ujednał 1410 JA
VI 211; 3. pl. m. ujednali byli BZ Jos 6, 15;
~ condit. 1. sg. m. -bych ujednał 1408 Pozn
nr 659; 3. pl. m. -by ujednali 1408 Kai nr 294;
~ part. praet. pass. n. sg. m. ujednan 1402
RtGn nr 78, 1413 Kościan nr 490, 1419 ib.
nr 725, etc.; neutr. ujednano 1400 Pozn nr 421,
1402 Kai nr 59, 1405 SKJ III 195, etc. etc.;
hujednano 1457 ZapWarsz nr 1006; ac. sg. m.
ujednanego 1492 AGZ XVIII 331; n. pl. m.
ujednani 1471 ZapWarsz nr 2951; ~ praes.pass.
1. sg. m. -m ujednan 1396 Pozn nr 193, 1419
AKPr VIII a 45, 1424 Kościan nr 1022, etc.;
-m ujadnan 1462 AKPr VIII a 53; -m hujednan
1461 ZapWarsz nr 1118; f . -m ujednana 1469
ZapWarsz nr 1187, 1494 ib. nr 1229; 3. sg. f .
jest ujednana 1403 JA VI 208, 1425 Kai nr 711;
~ praet. pass. 3. sg. m. był ujednan 1406 Ko
ścian nr 300, 1424 ib. nr 1100; 3. sg. neutr. było
ujednano B Z II Esdr 7, 1.
Z n a czen ia : 1. ‘pogodzić, rozsądzić polubow
nie spierające się strony, polubownie zaspokoić
czyjeś roszczenie, adversarios in gratiam reconciliare, arbitrum esse in aliąua re : Jako Szimon sdrusil ten dzal, czso <(o)ny gednaczi
wgednali i s Jacussem 1393 Kościan nr 56, sim.
1396 PKKr I 244, 1405 SKJ III 195, etc.; Jako
to, czosm Petroui wzol, o tom sz im ygednan
1396 Pozn nr 193, sim. 1419 AKPr VIIIa 45,
1424 Kościan nr 1022, 1439 Czrs s. LXXXII;

lacoszmi yyednali Marczina z Yerantem... Iaco
to swatczimi, ysz yyednano Marczina s Yera<n>tem 1400 Pozn nr 421; Yacoszmi Yana s Voyczechem yyednali o yego babi pusczino 1401
Kai nr 23, sim. 1406 Pozn nr 594, 1408 ib.
nr 641, etc.; Cszo *Swothoslaua ygednano
s *Katharzino, tho yest wsziczko szaplacil 1402
Kai nr 59, sim. 1405 SKJ III 195, 1424 Kościan
nr 1106a, etc.; Jaco Potr sz Michałem yyednan
o yego syna 1402 RtGn nr 78, sim. 1413 Ko
ścian nr 490, 1419 ib. nr 725, etc.; Ysze Stachna
yest s Pothrem wgednana o loko 1403 JA VI
208, sim. 1425 Kai nr 711; Iacom ygednali
Andrzeya Soczewko s Lankomirem o wsz<y)tky
rzeczi y o ploso 1403 Pozn nr 810; Jaco czso
Jacub s Pawiem Coterbo bil yyednan, to yest
Paweł yednane ysdruszil 1406 Kościan nr 300,
sim. 1424 ib. nr 1100; Jacom taco ymawal
medzi Januszem a medzi Grzimal[a]o, kedibi
gych yednacze ne wyednali, *tegi Janusz mai
saso swatki yescz 1408 Kai nr 294; Jacom przi
tim bil i gednaczem b i l .y r z e c z i yyednal 1412
Pyzdr nr 360, sim. 1414 ib. nr 384, 1427 Zap
Warsz nr 2743, etc.; Ony ge myely ygednacz
o wszitky rzeczy 1420 Kościan nr 807; Yako
my tho wyednaly 1423 AKPr VIIIa 47, sim.
1490 ZapWarsz nr 1644, 1493 ib. nr 1748;
Jakom ia tho wyednal 1427 ZapWarsz nr 275;
Yze ygednalysmi tho rzecz, yakos th<o> byl
Warsch posual Abrama 1429 MPKJ II 308;
Chrczona thako vg[n]ednano s Dopkem 1429
ZapWarsz nr 251; O którą pomocz woyenną
Bolesta na Junosza sz braczą zalowal, o tho
o wszythco yyednany 1434 ib. nr 624a; O które
rankoyemsztwo Pauel na Grzegorza zalowal,
o toszmy ye ygednaly pot zacladem 1435 ib.
nr 515, sim. 1480 ib. nr 1509; Jako ja yjednal
Marcina s Micolajem 1452 ib. nr 907, sim.
1469 ib. nr 1187, 1494 ib. nr 1229; Hezhe mnye
łwyednano z Yacubem ho trzidzeszci kop hoczczoya dlughu *possazhich pyenyandzi... Hezhem ya hvyednal Stanislaya hy Yacuba ho
trzidzeszczi kop hoczczova dlughy 1457 ib.
nr 1006; Jakom ja o tho hygednan Stanislavem
(leg. z Stanisławem) o Vocyechowy *czesch
y o dluky odczoyy 1461 ib. nr 1118; Iacom
ya s tobą o tha droga yyadnan, o któraś na
myą zalowal... Arbitri: Iacom ya o tha droga
yyadnal 1462 AKPr VIII a 53; Jakom ya o tho
ygednana 1469 ZapWarsz nr 1187, sim. 1494
ib. nr 1229; Jako[m] my sz Ondrzeyem ygethnany 1471 ib. nr 2951; Yako my tho ygednaly
1486 ib. nr 1580, sim. 1485 ib. nr 1563; Wyednano concordatum XV ex. PamLit XXVIII 307;
Jakosch mi tho hyyethnal, jsze Jan myal ska-
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zicz... mlin, *thory skodzyl vyschemv 1500
ZapWarsz nr 1843.
2. ujednać ("się), ujadnać się 'ugodzić się
z kimś, załatwić spór w drodze ugody stron,
redire cum aliąuo in gratiam, arbitro uti : Jako
se gest Thoma ygednal i s *Andrzeam, czo nayn
schaloval 1396 Pozn nr 304; lakom bil przi
tem, tegdi szo Czesszek... yyednal o wszitki
rzeczi yego dobro wolo 1398 HubeZb 71, sim.
1399 StPPP VIII nr 9362, 1409 Kościan nr 394,
etc.; lako Swenscheg Coszeminsky s mo wolo
s łanem ne yiednal 1405 RtKon nr 208; Tako
gim bog pomossy, isse se o thi rani ygednali
1405 SKJ III 195; Jacom przi tem bil, kedi
Woyek wyednal so z Adamem o rani. Secundus:
Jaco mo sial Voyek, abich so z Adamem yyednal
1408 Pozn nr 659; Yze Alszbetha ygednala sze
swimi (leg. z swymi) brathankami o dwescze
grzywen 1420 AKPr VIIIa 151; Quod nobilis
dominus Cuczynsky debuit aprobare dowodem
scabinis super kmethonem Petrum, et hic solus
recognoyit dominus Cuczinsky, quia secum
convenit al. ygednal 1455 Tym Sąd 139; Jakom
szna (pro szya) gya ygyadnala..., ysze kmecz
Yan Sow a..., ten my sza dostał wyenye (leg.
w wienie) 1482 ZapWarsz nr 1539; Jakom sya
ya ygednala pro dimensuracione 1491 ib.
nr 1708, sim. 1499 ib. nr 1831; Ysze ssya Anna
yyethnala... s *Barbarum 1499 ib. nr 1831;
Vyednaymy szye s nym Rozm 588; ~ Eze czo
pan Wylk brał Jacuba, to gy brał, eze m u...
dwu chizu ne pobił, isz bil na nim wgednal,
y poszedł precz ot nego 1410 JA VI 211.
3. 'zgodzić kogoś do swych usług za umówio
nym wynagrodzeniem, umówić, nająć, aliąuem
mercede conducere9: Ysze Woczech M arczina...
hu Michała Copanskego ygednal sza rządne
odzenye 1470 ZapWarsz nr 1275; M athias...
condemnayit... Zophiam... iuxta suam cittacionem pro eo, quia ipsa famulum ipsius ordinatum
al. ygyednanego profugum... retinuit yiolenter
1492 AGZ XVIII 331; Nobilis Petrus... proposuit... super nobilem łysko... iuxta cittacionem, quia ipse cum yoluntate et consensu tuo
conyenit... familiares tuos, quod sibi pascerent
duos eunuchos (sc. equos), quos conyenit al.
yyednal pro media sexagena cum consensu tuo
1500 ib. 416; Gdysch yyednal robothnyky (conyentione autem facta cum operariis ex denario
diurno Mat 20, 2), tedy ye posiał robycz do
szyey yynnycze Rozm 392; ~ ujednać się
'wspólnie się na coś zgodzić, porozumieć się, in
aliąua re comenire, pacisci : Przyaczyelyy, nye
czynyecz tobye krzyydy, yschakosz s pyenyądza
yyednal (się) (PF IV 569: ygednal conyenisti)

se mną (nonne ex denario conyenisti mecum?
Mat 20, 13) Rozm 394.
4. fzdecydować, postanowić, zarządzić, roz
strzygnąć spór, constituere, iubere, mcmdare9:
Pothem thi tho stroni chczancz kv kończy
zgodi... przycz, w nas dobrowolnye... spusczyli y poszlubyly iako w iadnacza szlybyonego,... dayąncz... naam volną a wszystką mocz,
abychom mogli s prosty... na thi członki yirzecz, yfalycz a skazacz, wgednacz a yrząndzicz (super dictis articulis pronuntiare, laudare,
definire, arbitrari et ordinare),... iakokole naam
szą bandze wydzecz yzitheczney Sul 3; Ale
syodmego dnya... obchodzili myasto, iakos
ygednali byli (sicut dispositum erat), sedmkrocz B Z J o s 6 ,15; Tedi Sizennes... y towarzisze
gego napelnyly to, czsosz bilo ot krolya Dariasza ygednano (quae a Dajio rege erant decreta) BZ II Esdr 7, 1.
5. 'połączyć, zjednoczyć, coniungere, conciliare9: Coadunate ygyednaycze, zrzandzicze,
prziyyedzicze (war. lub.: w gednotą przywyedzy[e]cze; congregate populum, sanctilicate ecclesiam, coadunate senes Joel 2, 16) 1471 MamKal 246; *Gdyesz wyednal bosthwo szwoye
z naschym czlowyeczensthwem Naw 12.
Ujednanie, llujednanie fo rm y : n. sg. ujednanie X V p. pr. GIJag 92, 1497 ZapWarsz nr 1793;
~ g. sg. ujednania 1387 Pozn nr 15, 1391 ib.
nr 279, 1446 AKPr VIIIa 50, etc.; ~ ac. sg.
ujednanie 1399 StPPP VIII nr 8433, 1407
HubeZb 121, 1458 ZapWarsz nr 1084, etc.;
~ i. sg. ujednanim 1401 Pyzdr nr 160; ~ /. sg.
(po) ujednaniu 1405 Kai nr 151, 1406 Kościan
nr 318, 1415 ib. nr 553, etc.; hujednaniu 1500
ZapWarsz nr 1843.
Z n a czen ia : 1. 'polubowne rozstrzygnięcie
sporu, też ugoda między stronami kończąca spór,
actus in gratiam cum aliąuo redeundi vel adyersarios ab arbitris in gratiam reconciliandi,
paciscendi actus, pactio arbitris intercedentibus
facta9: Czso wzant Stasszcoui skoth, to wszant
do yyednana 1387 Pozn nr 15; Iz pani Helska
V0czenczoyim ludzem czinila zaplaczene podług
ygednana 1391 ib. nr 279; 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; 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; Yako
Mirosław ne brał sesczinascze scot w Szidi na
Woytko (pro Woytku) po wgednanu 1405 Kai
nr 151, sim. 1406 Kościan nr 318, etc.; Mymo
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nasze vyednane pozywali Sulek woyewodzy (/cg.
w wojewodzi) ssand 1407 HubeZb 121; Jako
Andrzich po yyednanu ne widawal pana Dobrogosta w duchowne prawo 1415 Kościan nr 553,
sim. 1421 ib. nr 882, 1446 ZapWarsz nr 760;
Yakom ssyą ya nye wrzuczil gwalthem na
wdowy stolecz Anyn, alem wsschethl... w gey
dom podług gethnaczskyego vgedna<n)ya 1446
AKPr V llla 50, sim. ib.; Yakosz thy mnye
obranczil za Zem aka... vyednanye o granycze
1458 ZapWarsz nr 1084; Jako mnye s thoba
ygednano o szagrodzenye plotha, yzessh myal
ycdnacze s sthrony swey sthawycz w thydzen
po ygednanyy, a nye posthawylesch, a ya sthawyla podia ygednanya jednaczow 1486 ib.
nr 1580; Jako moye sz thoba ygyednane,
yschesch myal my dacz XL-ta grossos za kony
na szwyanthy Maczyey 1497 ib. nr 1793; Tho
zapiszacz *myalyesch w xagy w prziyschlych
roczyech po huyethnanyy, za *kthorye yethnanye
*wschalyesch brok zytha 1500/6. nr 1843, sim. ib.
2. 'pojednanie się, tu pojednanie się z bogiem,
actus redeundi cum aliąuo in gratiam, hoc loco
cum deo9: Convencio, yyednane, est vite eterne
promissio XV p. pr. GIJag 92.
3, rzjednoczenie, zespolenie, coniunctio, societas9: Gospodze m oya,... *tzyebye proscha,...
prze twe yyednanye z boszthwem *yczym mye
czycha y szmyerna Naw 62.
Ujednawać 'godzić, rozsądzać polubownie spie
rające się strony, adrersarios in gratiam reconciliare, in aliąua re arbitrum esse9: Mi thake
thesz boże gymyą wzywawszi... yfalami, zrzandzami, zgednavami a zkazygemi y skazuyancz
(pro skazuyancz) ygednawami (arbitramur,
Dział 3: ykladamy) myedzi krolyem a byskupem przerzeczonim Sul 3.
Ujek cf. Wujek
Ujeść f o r m y : praes. ind. 3. sg. uje Park
402; ~ praet. 3. sg. m. ujadł 1416 Pozn nr 916.
917. 918, 1435 KsMaz III nr 1686, etc.; ~ pląperf. 3. sg. m. był ujadł Rozm 161; ~ condit.
3. sg. m. by ujadł Rozm 602.
Z n a c ze n ie : 'uchwyciwszy zębami skaleczyć,
zranić zębami, ugryźć, ukąsić, dentibus laedere,
vulnerare, mordere9: Gdy yest woszny rany
obliczył Mycolayewy, yaco mu gich Woczech
ne dal, ale gy pesz wgatl, y tom ya wydzal
1416 Pozn nr 916, sim. ib. nr 917. 918; lakom
ia nye pusczil swego *konye w Boguslayoyi
cobili szilan ani gego szrzepcza yiatl (sc. koń)
1435 KsMaz III nr 1686; Ydzyk skarżył gest,
ysz pyeszs Falków s... posczwanya gego thako
gi wranyl alybo yrazyl y yyathl (taliter eum
laesit et momordit, Dział 35: gest gy pyes

ykąszyl), ysze sz onego ykązenya... myenil szą
chramacz Sul 44; Quando igitur u yocalis
simpla ponitur, eodem modo sicut y scribitur,
in superiori parte apertum et inferiori ligatum ... Exemplum primi in u y eP n ^ 402; Kyedy
Yesus schedl na puscza, przygodzylo szye, yze
yeden loyyecz, tegosz byl wąz yyadl (a serpente
qui fuit yeneno fuso laesus) a od yadu wschytek
oczyekl Rozm 161, sim. ib.; Przykład o yednem
robaczku albo vązy przez yadu, który czloyyeka yzbudza, by yego yadovythy wąz nye
yyadl ib. 602; Myły Kristus [tez] byl znamyenoyan
przez vąza myedzyanego, ktorego byl podnyosl
Moyzesch na pusczy, na *ktorey kyedy kto
yezral, ktorego yąz yyadl, nathychmyast byl
sdrow ib. 603.
(Ujezdne) Ujazdne 'wytyczanie granic, stawia
nie znaków granicznych, actus fines constituendi,
terminos ponendi9 (?): Johannes de Borucyno
debet statuere Johannem Costiram contra
Sandiuogium ad terminos proximiores ad cognoscendum, ąuomodo ipsos arbitrauit pro limitacione, id est o yyaszdne 1424 TPaw VII nr 3721.
Ujezdnica 'pierwszy usypany kopiec graniczny,
tumulus, qui finium constituendorum causa primus facttis est9: Sicąue eadem insignia fecerunt
incipiendo a granicia al. od narożnice seu od
w[o]iezdnice per signa signata al. pasmukem
procedendo ad syluam (1442) M MAe XVII 400.
Ujmować 'odejmować, adimere, detrahere, deducere9 (?): Frangere iustus habet, quod falsi
crimine tabet, gl. putrescrt, nociwm est,
yymyge 1466 R XXII 25.
Ujna cf. Wujna
Ujowizna cf. Wujowizna
Ujrzały, Uźrały, Uźrzały fo rm y : n. sg. neutr.
ujrzałe ca 1470 MarnLub 179; ~ g. sg. m. uźrzałego XV med. Lent; ~ ac. sg. f . uźrałą Sul 92;
neutr. uźrałe Sul 95; ^ g. pl. uźrzałych ca 1470
MarnLub 251; ~ ac.pl. uźrałe 1471 MamKal 251.
Z n a czen ia : 1. (o owocach, de fructibus)
'będący w pełni rozwoju, dojrzały, florens, maturus9: Włosi mayanci yakobi barya lyeznego
orzecha, dobrze yzrzalego (capillos habens coloris nucis ayellanae praematurae) XV med. Lent;
Vyrzale vino precox et precoqua (effioruit tamquam praecox uya Ecclus 51, 19) ca 1470
MarnLub 179; Vsrale (war. lub.: ysrzalych) precoctas (praecoquas ficus desiderayit anima mea
Mich 7, 1) 1471 MamKal 251.
2. 'dobrze przemyślany, rozumny, plenus consilli, sapiens9: Przerzeczoni pan i xanząn...
ysraląn radąn slyachti swey myaw,... taky
członek mylosczywye ystawyl Sul 92; Mi ła n ...,
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xanząn mazovesskye..., pospołu s... slawnimi mąnzmy naschimy..., dostatecznąn gych
rądą i vsrale rosmyslyenye (matura deliberatione
el sufficienti consilio) myawschi..., vstawyami
5
Sul 95.
1.
Ujrzeć, Urzieć, Uźreć, Uźrzcć, Użreć się,
Uźrzeć się f o r m y : prcies. ind. 1. sg. uźrzę FI
i Pul 5, 4. 8, 4. Ez 2, etc.; uźrę Rozm 56. 170.
573. 697; 2. sg. uźrzysz FI i /W 63, 36,
Ex 6, 1. 33, 23, etc. etc.; uźrysz Rozm 192. 760; 10
ujrzysz EwZam 302; 2.
uźrzy Gn 179 b, Fl
i Pul 48, 20. 88, 47, etc. etc.; uźry Ort Mac 110,
Rozm 161. 177, etc.; ujrzy EwZam 298, ca 1500
5/Occ XII 165; urzi OrtOssol 82, 1; 3. du.
uźrzyta B Z Deut 28, 34. II Par 34, 28. Tob 15
5, 26; 1. pl. uźrzy my FU Pul 35, 10, BZ Tob 3, 9;
uźrzemy Rozm 68; 2. pl. uźrzycie Błaż 321,
BZ Ex 14, 13. 16, 7, etc.; uźrycie Rozm 400. 481.
484, etc.; ujrzycie EwZam 302; urzicie Rozm
419. 724; 3. pl. uźrzą Fl i Pul 39, 5. 118, 74, 20
XV med. R XXII 241, etc.; uźrą Rozm 264. 365.
483. 835; ~ imper. 2. sg. uźry Rozm 438; 2. pl.
uźrycie Rozm 248; ~ part. praes. act. adv. uźrzę
BZ Deut 29, 22, Rozm 289; uźrę Rozm 293;
uźrząc Rozm 93. 135. 239, etc.; uźrąc Rozm 86. 25
96. 125, etc.; urziąc Rozm 91; uźręcy Rozm
437; - inf. uźrzeć XV med. R XXII 238,
M W 20a, Pul 26, 19, etc.; uźreć Rozm 466. 478.
615, etc.; ~ praet. i. sg. m. -em uźrzał BZ Jos
7, 21; f . uźrałam Rozm 821; -m uźrzała XV 30
p. post. SlOcc XXXIV 162; -m uźrała Rozm 821;
3. sg. m. jest uźrał Rozm 347; uźrzał BZ Gen 1,4.
25. 6, 12, etc, etc.; uźrał Rozm 20. 70. 110, etc.
etc.; ujrzał ca 1470 MamLub 17, EwZam 303.
306; urział BZ Gen 29, 2 ;/. jest uźrała Rozm 79; 35
uźrzała XV med. SKJ V 259, B Z Gen 3, 6. 21,
19, etc.; uźrała Rozm 4. 83. 255, etc.; ujrzała
XV ex. SKJ I 145; neutr. uźrzało jest Fl 113, 3;
urziało jest Pul 113, 3; 3. pl. uźrzeli są Rozm 130;
uźrały Rozm 124; m. są uźrzeli Rozm 414; są 40
uźreli Rozm 10. 437; uźrzeli Kśw cv 31, Błaż 320,
BZ Gen 12, 14, etc.; uźreli Rozm 366. 367. 406.
672; ujrzeli EwZam 301; / . są uźreli Rozm 352;
~ plqperf. 3. sg. m. jest był uźrzał Gn 5a; był
uźrzał BZ Gen 18, 2. 19, 1. 29, 24. 32,2; 3. pl. m. 45
są byli uźrzeli Gn 176b. 182a; ~ condit. 1. s g .f
-bych uźrała Rozm 695. 696 737; 2. sg. m. -by
uźrzał BZ Judith 6, 17; 3. sg. m. -by uźrzał
Fl i Pul 40, 6, BZ Gen 11, 5. Ex 12, 23; -by
uźrał Rozm 78. 94. 195. 406; 3. pl. m. by uźrzeli 50
Rozm 444; -by uźreli Rozm 430. 480; neutr.
-by uźreli Rozm 815; ~ part. praet. act. uźrzew
Blaż 322; uźrzaw XV med. R XXII 233. 234,
BZ Gen 8, 13, etc. etc.; uźraw XV in. R XXIV
74, Dorota 170, XV med. R XXII 39, etc.; 55
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uźrzewszy Kśw cv 38, Błaż 319, BZ Gen 6, 2;
uźrzawszy B Z Ex 14, 10. Num 22, 25. Ruth
1, 18, etc.; uźrawszy Gn 180 b, B Z I Reg 21, 11,
Rozm 19, etc. etc.; ujrzawszy XV p. post. RozmPam 472, EwZam 294. 301; ~ part. praet.
pass. n. sg .f. uźrana Rozm 70; neutr. uźrano
Rozm 20.
Z n a c z e n ia : 1. rzmysłem wzroku zauważyć,
zaobserwować, zobaczyć, oculis cernere, conspicere, mdere : (Gdy gwiazdę) uzrely (sc. króle
pogańszczy, yidentes... stellam Mat 2, 10, EwZara 294: yyrzawszy gvyąsdą), nagle dary...
(wzdąć m u ...) pospesily Kśw cv 31; Taco ize
nics ne mescaioch, usrewsy *kuas(dę, w drogę
są) ystopily Kśw cv 38; Cdiszcy yocz... czeszarsz... ten tho dzif gestcy gy on bil vsrzal
Gn 5a; Tedy vocz ony (sc. pastyrze) gdisz szo
nad szob0 tako yeliko syatloscz były ony
ysrzely, tedy vocz ony tego szocz szo były
barso bogely Gn 176 b; Tedy y o c z ono gysthe
syerzo gednoroszecz, gednocz on ono gysto
dzeuiczo vsrzy cystho, ascy on natichmasth do
ne przybeszy Gn 179b; S zarana bodo stacz
przed tobo y vsrzo (Pul: *vsrze), isz bog ne
chczocy złego ty ies (yidebo, ąuoniam non deus
yolens iniąuitatem tu es) Fl 5, 4; Bo vzrzo nebossa (yidebo caelos) twoia Fl 8, 4, sim. Pul;
W twoiey swatlosci ysrzimi sweczo (yidebimus
lumen) Fl 35, 10, sim. Pul; Gdi ginocz bodo
grzeszny, yzrzisz (yidebis) Fl 36, 36, sim. Pul;
Vzrz0 (yidebunt) mnodzi y bodo se bacz Fl
39, 5, sim. Pul; Aczli ie fjest5) wszedł, eszby
ysrzal (sc. nieprzyjaciel, ut yideret), prosznoscz
iest molwil Fl 40, 6, sim. Pul; Wszedł (sc. bo
gaty) asz do pocolena oczczow swogich y asz
na weky ne vzrzy swecze (non yidebit lumen)
Fl 48, 20, sim. Pul; Grzeszny yzrzy (yidebit)
a gnewacz se bodze Fl 111, 9, sim. Pul; Morze
yzrzalo (Pul: wrzało) gest (yidit) y yczeklo
Fl 113, 3; Gysz se boyo czebe, vzrzo mo (yide
bunt me) a weselycz S0 bodo Fl 118, 74, sim.
Pul, M W 29a; Ne yzrzo pana boga (non yidebo
dominum deum Is 38, 11) w zemy szywych Fl
Ez 2, sim. Pul; Cvm appropinąuasset Ihus lerusalem, yidens, ysraw, ciuitatem, fleuit super
illam (Luc 19,41) XV in. R XXIV 74; Vsraw
to sudcza (fsędzia3) nemyly, *weliczi *schey za
dziwił Dorota 170, sim. XV med. R XXII 39;
Teda yzrzewszy to cy yscy łowcy, gely od nych
Błaż 319; Vzrzew to sodza, rzeki gym ib. 322;
Wonczas yzrzaw (Rozm 263: uzrącz) Ihus gromadi (yidens... turbas Mat 5,1) wstąpił na
góra XV med. R XXII 233, sim. ib. 234; Blogoslawyeny czistego syercza, bo ony boga yzrzą
(deum yidebunt Mat 5,8, Rozm 264: yzryą)
44
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ib. 241; Sed videns ipsum antę se, ale gdysz
gy ysrzala przed sobą, iacere XV med. SKJ V
259; To gdisz Cham vszrzal... oczcza swego
łono nage (quod cum yidisset C ham ..., yerenda
scilicet patris sui esse nudata), powyedzal bratoma swima B Z Gen 9,22; Tedi gospodzyn
gest *sstopyl, abi yszrzal myasto (ut yideret
ciyitatem) ib. 11, 5; Otworzył pan bog oczy gey
y yszrzala wodi studnyczo (yidens puteum
aquae) ib. 21, 19; Wsnyosl Abraham oczy
swoge, vszrzy za sobo barana (yidit... arietem)
ib. 22, 13, sim ib. 24, 30; Tedi Tacob szedł...
y urzal studnyczo (yidit puteum) na polu ib.
29, 2; Ges to (sc. anjoły) gdisz bil yszrzal (quos
cum yidisset), tedi rzeki ib. 32, 2, sim. ib. 18, 2.
19, 1; Yoosz (se. Dynę) gdisz yszrzal (quam cum
yidisset) Sychem... y pocz0l y0 mylowacz ib.
34, 2; Gdiszbi uszrzal krew (cumque yiderit
sanguinem) na swyrz<ch)nych prodzech BZ
Ex 12, 23; Podnyoswszy oczy swe synowye
izrahelszczy, uszrzawszy Egipskye (yiderunt
Aegyptios) za soboo y bogely sze wyelmy ib.
14, 10, sim. ib. Num 22, 25; Bo Egipskye,
kto<re> nynye wydzyczye, ondzye wyoczey gich
nye uszrzyczye (Aegyptios... nequaquam ultra
yidebitis) na wyeky B Z Ex 14, 13, sim. XV ex.
MPKJ II 319; Uszrzysz chrzbyet moy (yidebis
posteriora mea) BZ Ex 33, 23; Natichmyast bog
otworzil oczy Balaamoyi y vsrzal anyola na
drodze stoyoczego (yidit angelum stantem) BZ
Num 22, 31; Gdysz ynidzesz kv boyv przecziw
nyeprzyaczelom swym... a ysrzysz w liczbye
*wyosznyom zono krasno (si... yideris... mulierem pulchram) B Z Deut 21, 11; Rzecze naród
bodoczi... y podroszni..., vsrzo rany (yidentes
plagas) zemye tey ib. 29, 22; Gdyszem ysrzal
myedzi plonem plascz czirvoni (vidi enim ...
pallium coccineum)..., pozodalem tego BZ
Jos 7, 21; Tedi mozowye myesczczi... osrzafszy
syo y ysrzeli dim w myesczye az kv nyebv
wzchadzayoczi (yidentes fumum... conscendere)
ib. 8, 20; K nyemu slugy Achis, uzrawszi gy
(cum yidissent David), rzekły BZ I Reg 21, 11,
sim. Rozm 20; Moszowye gydocz yzrzely cyalo
porzuczone (yiderunt cadaver proiectum) na
drodze B Z III Reg 13, 25; Vzrzala (sc. Atala)
krolya stoiocego (yidit regem stantem) na stolczy
B Z IV Reg 11, 14, sim. ib. Num 22, 27; Iusz
wyocey s cyebye poszlich sinow any dzewek nye
uzrzimi (ex te non yideamus filium aut filiam)
na zemy BZ Tob 3, 9; Nye yzrziczye myecza
(non yidebitis gladium)..:, ale pokoy prawi da
wam w tern to myeseye BZ Jer 14, 13; Gdy szya
moglyl bogv yyelye, osztal yszech lvdzy w kosczyelye, wsrzal ezloyyeka nagyego De morte

w. 25; *Wyyrzal contemplatus (apertoque unus
sacco... contemplatus pecuniam in ore sacculi
dixit Gen 42, 27) ca 1470 MamLub 17; Wierzą
ysrzecz (FI: widzecz) dobre pana (yidere bona
domini Psal 26, 13) w zemy ziwiaczich M W 20a,
sim. Pul 26, 19; Szwyeczyly blyskawycze yego
okręgu zyemye, ysrzala (yidit, FI: vzrzal) y po
ruszyła sze zyemya Pul 96,4; Duscha ma w tobye
wessola, gdym czebye boga ysrzala XV p. post.
SlOcc XXXIV 162; Vyrzavszy Ihusa chodzączego (respiciens Iesum ambulantem Jo 1, 36)
rzeki EwZam 301; Przyszły y yyrzely (yiderunt
Jo 1, 39), gdzye myaszkal ib.; Iszem rzeki
thobye: Vydzyalem czyą pod figą, yyerzysz.
Vyączey nad tho yyrzysz (maius his yidebis
Jo 1, 50, Rozm 215: yescze yyaczsche yzrzysch)
ib. 302; Vyrzyczye nyebo odforzone y angyoly
bosze... stapyyacze (yidebitis caelum apertum
et angelos dei... descendentes Jo 1, 51, Rozm
215: yzrzyczye... anyoly... stąpyyącz) na syna
czlovyeczego ib.; Vyrzal drygą dw brathv...
w lodzy..., skladayącze szyeczy svogye (yidit...
fratres... reficientes retia sua Mat 4, 21) ib. 303,
sim. ib. 306; Mathka mu zabyeszala, chczala gy
*oglidacz, a gyegdy wyrzala, na szyemya ypadla
XV ex. SKJ I 145; Vzrala (sc. Anna) tesch
drzewa roskoznym lystem ^okraszono (yidit...
se frondibus arbores ornare) Rozm 4, sim.
ib. 83; Tako dzyeyycza Marya, yzrawschy ono
dz>eczyatko tak nadobne..., począla na nye
sylno patrzycz mylosczyyye ib. 19, sim. ib. 134;
Ten ysty kapłan chczyal yą (sc. Maryję) obakacz a vzryal syyątloscz yyelyką około yey ib. 20;
Nygdy tego y nyey nye yzryano, aby y tam
y szam oczyma yyerczyala ib.; Nye vzrzyely
nyeyednego dzyw (leg. dziwu, non yiderunt fieri
miraculum) ib. 30; Podzmy do Bethleem,
yzrzyemy to dzyeczyą (ut ibi yideamus yerbum
hoc) ib. 68; Tey noczy... w Rzymye yzryana
studnya zyya, czyekącza czystem olyeyem ib. 70;
Yze ny myal ymrzecz (sc. Symeon), alyeschby
yzryal svoyma oczyma Iesycrista (nisi prius yide
ret Christum Luc 2, 26) ib. 78; Yako vmyl rany,
nathychmyast yemy zazyly. Vzryącz drudzy
zboycze, vmyly svoye rany y były wschysczy
*yzdroyyenye ib. 86; Vrzacz ony svoye bogy
tako barzo osromoczone (deos suos sic confusos yidentes), yyelyky (leg. w wieliki) strach...
wschysczy szye ydaly ib. 91; Vzrzącz on to
zavola yyelykyem glossem ib. 93; Kędy xyądz
*Afradoszy schedl około kosczyola, aby
yzryal boga opczego ib. 94, sim. ib. 406; Schlyschacz lyvd xyadzya Afrodoskyego, yzryacz
dzyeczyatko (cum ... infantem yidisset),... dały
modlyą temv syyątemy dzyeczyątky ib. 96, sim.
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b. 138; Nygd yego nye vzryai ib. 110; lako to
vzryaly (cum hoc viderent) dzyeczy, yyelykyem
yeselym yezmą... yyadra y naczyrpaly ye yody
ib. 124; Vzryacz to (hoc yidentes) yne dzyeczy
y poskoczą przecz od nyego ib. 125; Iesus...
przydą k nyemv, yzrzy y (leg. ji, sc. sługę)
barzo smątnego (tristantem contemplatur) ib.
127; Dzyeczy przysly z Yezuszemjcu nyektoremy
yeszyory... y vzrzyely szą y nym yyelye ryb
(plures pisciculos yiderunt) ib. 130; Na thy
slova ymarły nathychmyast ozyl. Vzrzącz to
(hoc yidentes) wschysczy szye lekna ib. 135,
sim. ib. 239. 294; Vzracz on svoye dzyeczyątko
żywe (yivum suum filium... ut aspexit), yyely
kyem veselyem pocznye plakacz ib. 160; Po
tvoym ymrzenyy, synkv myły, vzrą-ly czyą
kyedy (numąuid te yidebo)? ib. 170, sim. ib. 697;
Kvszyl y (leg. ji, sc. dyjabeł Jesukrysta)... napyryey w lakoszyrstyye, yschby laczen yzral
chleb (ut esuriens panem yidens) ib. 195;
Poydzyczye, yzryczye czloyyeka (videte hominem Jo 4, 29), ktorycz my poyyedzyal wschytky
moye grzechy ib. 248; Tedy vzrala (sc. Saba)
v tanecznyczy Salomonovey drzeuo (vidit...
lignum) svyatego krzyza ib. 255, sim. ib. 698;
Wschelky, który yzry *zemczysną a ma zlą
yolą k temv (qui yiderit mulierem ad concupiscendum eam Mat 5, 28), yysz pokalal yą ib. 268,
sim. ib. 161; Usrzą myły Iesus tluscze (yidens...
turbas Mat 8, 18) yyelykye około szyebye, kazał
ym ydz podlye morza ib. 289; Tako kyedy yest
myły Iesus vzryal tluscze (yidit turbam Mat 14,
14),... vzdrovyl wschytky nyemoczne ib. 347;
Ssą thv nyektorzy s namy stoyącz, którzy nye
ykyscha smyerczy alyesch yzrya syna czloyyeczego przychodzaczego (donec yideant filium
hominis yenientem Mat 16, 28) y yego krolewstvye ib. 365, sim. ib. 483; Ony *podnyovschy
svoye oczy nye yzryely nykogo (neminem yide
runt Mat 17, 8) ib. 367, sim. ib. 406; Przyydą
dny, kyedy bądzyeczye ządacz yeden dzyen
yydzyecz syna czlovyeczego, a nye yzryczye yego
(non yidebitis Luc 17, 22) ib. 400, sim. ib. 508.
572. 573; Żądał yzrzecz mylego Iesucrista,
który by byl (ąuaerebat videre Iesum, quis esset
Luc 19, 3) ib. 405; Nye yrzyczye mye (non me
yidebitis Mat 23, 39) odthychmyast ib. 419;
Poydzysz do zydowskey zyemye, aby zyolyenyczy yzryely twe yczynky (ut... yideant opera
tua Jo 7, 3), które ty czynysch ib. 430; M arya...
yzrączy y (leg. ji, sc. Jesusa, yidens eum Jo 11,32)
padła... kv yego nogam ib. 437; Gospodnye,
poydzy, yzry (yeni et yide Jo 11, 34)! ib. 438;
Przyschły tamo nye telko prze mylego Iesucrista, alye by yzrzyely Łazarza (ut Lazarurn
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yiderent), ktorego on skrzeszyl s marthvych
ib. 444; Yako pogany żądały vzrecz mylego
Iesucrista ib. 466, sim. ib. 478. 697; V yego
czyalv vkazą szye blysny yego pyączy ran, aby
yzryely (ut yideant), kogo przekloly ib. 480;
Kyedy yzryczye to podobyenstvo, ty ydraczenya
(cum... yideritis abominationem desolationis
Mat 24, 15), ktoresczy[e] są przepoyyedany od
Danyela proroka ib. 481; Ya pothem vass vzrą
(yidebo vos Jo 16, 22) y bądzyeczye szye veselycz ib. 573; Yze nye dal szye ym (sc. Krystus
Żydom) vzrecz ib. 615; Vzryczye y (leg. ji, sc.
syna człowieczego) przychodzączego (yidebitis
filium hominis... yenientem Mat 26, 64) v nyebyeskyech obloczech ku ssandoyy tego svyata
ib. 723, sim. ib. 718; Kakokoly myą yako czlo
yyeka ossądzaczye, yschakosz myą ydączego ku
*ssądoyye dzyynye v syyątych yrzyczye ib. 724;
Podzczye se mną, abych vzrala (sc. syna) pyrvey,
nysly ymrze ib. 737; Nyeyyasty... vzrącz dzyeyycza Marya tako opuchłą y przemyenyoną,
począly k nyey moyycz ib. 747; Pylat rzeki:...
Dayczyez ym dzyerzecz choragyye, tedy vyącz
yzrely (pro vzremy ?), schylyą-lycz szye samy
od szyebye (yideamus, si ex se curyentur)
ib. 756; Ony (sc. biskupowie) rzekły: Czo nam
do tego?... Ty yzrysch (tu yideris Mat 27, 4)
y posnasch, czosz yczynyl zdradzyyschy gy (sc.
Jesukrysta) ib. 760; Nadzyeval szye (sc. Herod)
od nyego *nyektorego czudo yzrzecz (signum...
yidere Luc 23, 8) ib. 191; Vzralam czyalo yego
yschytko zedrane ib. 821; Yedvo gy vzryą (sc.
Żydowie Jesusa), smylyyą szye nad nym ib. 835,
sim. ib.; Gdyż myły Cristus byl oblyeczon, tako
yzrzącz to (cum... yidissent eum Jo 19, 6)
byskupoyye... naprayyly yschytek lyvd, aby
yolaly przeczyy yemv ib. 837; ~ (podmiotem
oczy): Ty bodzes czirpyecz... lokayocz syo
przed gego grozo, yosz to ysrzita oci twogi
(quae yidebunt oculi tui) BZ Deut 28, 34, sim.
ib. Tob 5, 26; Nye yzrzita twoy oczi (nec
yidebunt oculi tui) tego wszego złego BZ II
Par 34, 28; ~ uźr(z)eć się z kimś 'zobaczyć się
z kimś, tpotkać się, aliąuem yidere, conyenire :
Napyrwey gemu dari poslyo, aza my bodze
myloszczyw, a potem syo s nym sam yszrzo
(yidebo illum) BZ Gen 32, 20; Dzyeyycza
blogoslayyona... yzrawschy szye swa (leg. z swą)
czyotką... y pozdroyyla yą Rozm 52; ~
uźr(z)eć śmierć 'umrzeć, m ord: Ktori iest czlowek, iensze sziw iest a ne ysrzy smerczi (non yidebit mortem)? Fl 88, 47, sim. Puk, Bądzyely kto
slova moye chovacz, smyerczy nye vzry (mortem
non yidebit Jo 8, 51) na yyeky Rozm 476;
~ uźreć kogoś żywo: Kto my to nądzney da,
44*
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abych yesczc vzrala me mylę dzyeczyą zyvo
(quis m ihi... tribuet videre vivum meum
filium)? Rozm 696; Pyssal ym (sc. św. Jan
Maryi i Marcie), chczyaly-ly-by y (leg. ji, sc.
mistrza) zyvo vzrecz, aby... przybyegly nathychmyast do Ierusalem ib. 734; ~ ktorem
obliczem uźreć 'jakim prawem, z jaką śmiałością
spojrzeć, popatrzeć, quo iure,
audacia aspicere, videre3: Takosch płakał (sc. Jozef) rzekącz:
Ach, mnye nądznemv! Ktorem oblyczem poyde
do kosczyola? Ktorem vezryą y vzryą kaplany
boże (qua facie visurus sum sacerdotes dei)?
Rozm 56; ~ wybrane związki składniowe: acc.
cum inf.: Kv matcze yego rzeki (sc. Symeon):
Kyedy *vzry tego czyrpyecz (hunc cum patientem yidebis), tedy tvoya dvscha myecz bolyesczy przeydzye Rozm 79; Zyd ylden...
vzryącz dzyeczy v sobotą robycz (videns operari
pueros), pocznye szye barzo gnyevacz ib. 130;
Alye myedzy tymy malogo (pro na kogo)
vzrysch dvcha svyątego stąpycz y ostanetnego
(pro ostayączego, super quem yideris spiritum
descendentem et manentem Jo 1, 33), tenczy
krzczy dvchem syyątym ib. 192; ~ przy dawką
dopełnienia participia: a. part. praes. act.: Tedy
yocz... szocz ony biły swe *sludzy f *drodzem
odzenv chodz0cz ysrzely Gn I82a; Vszrzal (sc.
Abraham) proch gydocz wsgoro (vidit ascendentem fayillam) yako dym B Z Gen 19, 28,
sim. ib. Num 24, 2, Rozm 94; Potem Iacob
wsglodnye y yszrzy Ezau gydocz (vidit venientem Esau) B Z Gen 33, 1; Gdisz prziszly, yzrzely
zastop prorokow chwalyocz boga (cum yidissent
cuneum prophetarum yaticinantium) BZ I Reg 19,
20; N icol... patrzoc okencem yzrzala krolya
Dauida skaczoci (yidit regem David saltantem)
a ygraioci BZ I Par 15, 29; Vzryala (sc. Anna)
zyola, trawą roszkosznye ydaczy y zyemyą (leg.
i z ziemie, herbes atque gramina de terra pullulare yidit) Rozm 4; Augystus czeszarz... tey
noczy yzryal gyyazdą (sidus... respexit) na
nyebye, a posrod yey yzryal obraz dzyeyycze
nadobne, noschącz dzyeczyątko na rąkv ib. 70;
Ydącz myły Yesus yzryal Pyotra a Andrzeya...
myeczącz szyeczy (yidit... Simonem... et Andream ... mittentes rete Mat 4, 18) v morze
ib. 213; Tegosz ystnego yzryącz myły Iesus
lyezącz (hunc cum yidisset... iacentem Jo
5, 6)... y rzeki yemy ib. 256; Tako yzryely
Moyzescha a Elyascha s nym movyącz (Mat
17, 3) ib. 366; Vzral yne (sc. robotniki) na
targy stoyącz prosne (yidit alios stantes...
otiosos Mat 20, 3) ib. 392, sim. ib. 613; Takosz
y vy, kyedy yzryczye ty rzeczy dzyeyącz szye
(cum yideritis haec omnia Mat 24, 33), yyedz-

czye ib. 484; Rzekła (sc. M aryja):... Nadzyeyaczye szye..., yzbych ale byezala y vzrala y (leg.
ji, sc. syna) ymyrayącz (ut saltem cernam
morientem)? ib. 695; ~ b. part. praes. act.
w znaczeniu pass.: Kyedy y (leg. ji, sc. Jesusa)
yzrely tako trudno yyązącz, yschysczy od nyego
yczyekly Rozm 672; Marya vzravschy sye mylę
dzyeczyą tako nądznye byyącz, chczyal(a)
k nyemv przystąmpycz ib. 711; Tedy Iudasch
yzryal... svego mystrza tako nądznye yodzącz
(suum dominum videns praesentatum) ib. 758,
sim. ib.; ~ c. part. praet. act.: Ysrzisli yolv
albo osia brata twego padwszi (si yideris asinum ... cecidisse), nye minyesz, ale podnyeszesz
s nim BZ Deut 22, 4; Na kym yzrzysch ducha
syyatego stąpywschy (super quem yideris spiri
tum descendentem Jo 1, 33), v golebkovem
vyobrazenyv szyedzącz, tenczy bądzye krzczyl
duchem syyathym Rozm 193; ~ dopełnienie
podmiotem semantycznym następnego zdania
współrzędnego: Vzrzely wylka a on wyeprz(a)
zasyo nyesye Błaż 320; Yzrzawszi Iudith Oloferna a on syedzi (yidens... Holofernem sedentem) pod podnyebym B Z Judith 10, 19; Ptaky
yzryala (sc. Anna) a ony gnyazda nyoszą (yidit
aves nidos comportare) Rozm 4; Vzryavschy
(sc. Maryja) to yvz ytore swe mylę dzyeczyą
a ono yschytko yplvano ib. 757; ~ dopełnienie
podmiotem semantycznym następnego zdania pod
rzędnego: Vszrzewszy syn(owie) boży dzeczy
czlowyecze, isze (yidentes... filias hominum,
quod) bili krazne, i pogymowaly sobye szoni
B Z Gen 6, 2; Yszrzely gy (pro yo) *Egypczy,
isze (yiderunt... mulierem, quod) bila crasna
wyelmy ib. 12, 14; Iestli *vsrzy tego, ktosz gest
sgrzeszil, ze gest dostogen kaszni (sin autem
eum ... dignum yiderint plagis),... *kazi bycz
podle myari gego grzechy BZ Deut 25, 2; Yrzy
(OrtMac 110: vszry) gy (sc. dłużnika) gyny,
czo mv dluzen, ysz on wolno chodzy (si...
yideret ambulantem), mozely gy tesz gabacz
o szwoy dług? OrtOssol 82, 1; Ta (sc. wdowa)
kyedy yest yzryala mylego Iesvcrista, yze dan
Symeonoyy,... począla prószyła (pro proszycz)
Rozm 79; Zydovye... kyedy ssą yzrely Maryą,
yze (cum yidissent Mariam, quia Jo 11, 31)
szye tako rącze pochyaczyla y yyschla, naslyadoyaly yey ib. 437; ~ dopełnieniem zdanie:
Wyocz yzrzicye, yszcy sye gym (sc. bałwanom)
bodzemy modlicz Błaż 321; Gdisz yszrzal bog,
is to zemya gest szo skaszyla (cumque yidis
set... terram esse corruptam) B Z Gen 6, 12;
Yszrzaw Noe, yze (yidit, quod) yusze bila
oszokla woda z zemye ib. 8, 13; Nynye uszrzysz, czso (yidebis, quae) ya uczynyo ffaraonowy
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B Z Ex 6, 1; Tedy to szye (leg. są) poznały
y yzryely, ysch była piecz nyebyeska (pro nyevyeska) Rozm 10; Y ako... vzryal (sc. Jesus),
yze (cum ... vidisset, quia Jo 6, 5) yyelyka tluscza
łyyda przyschła knyemv/6. 348; Yako ssą yzryely 5
tluscze, yze (cum... yidisset..., quia Jo 6, 24)
Iesusza thamo nye było..., przeyyezly szye do
Capharneum ib. 352; Myły lesus yzravschy,
yze płacze ona (ut vidit eam plorantem Jo 11,
33)..., porusyl szye dvchem ib. 438, sim. ib. 352; 10
Kyedym yzrala, yze yvz byorą myotlą, ya ku
pyrvemv razy... odvyedzyona yestem od rozymov ib. 821.
2.
'stwierdzić, przekonać się, zauważyć, statuere, sibi persuadere, conspicere,videre\ Tedy 15
yocz ysrafsy tho ten tho gysty czesarsz Domicianus, iscy on (sc. św. Jan) *na chczal gest
kaszana o bodze prestacz był Gn 180b; Ten
a taky zaluyączi bądze yczyesson, eze mu
grzechi gego bądą otpusczoni, a w onich takye 20
ma yzrzecz albo thu, albo onam yczyechą albo
pomstą XV med. R XXII 238; Vszrzal bog
szwyatloszcz (yidit... lucern), ysze gest dobra
B Z Gen 1,4; Rano uszrzyczye slawoo (yidebitis
gloriam) pana BZ Ex 16, 7; To yzrzawszi 25
Nocmy, isze (yidens..., quod) zatwardzalim
ymislem Ruth bila syo yparla s nyo gydz,
wyocey gey nye bronyla B Z Ruth 1,18; Ia^z (sc.
Saba) gdisz yzrzala modroscz (quae... yidit,
sapientiam scilicet) Salomonowo..., prze wye- 30
lyke dziwowanye nye myala w sobye daley
ducha BZ II Par 9, 3; Bog oczczow naszich...
tobye da za otplato, abi ti drzewyey gich zagynyenye vzrzal (ut... interitum yideas) nyzly
nasze B Z Judith 6, 17; Tedy my yszrzawszy 35
rostargnyenye przysądzylismy Indrzychoyy, ysz
podług prawa yczynyl Dział 29; Vyrzawszy tho
Zydowe, ysz Pylat szukał
yego, yakoby
gy wypusczyl, zawołały na gy XV p. post.
RozmPam 472; Uzrzawszy to Pylat, yzye 40
(yidens..., quia Mat 27, 24) ta mowa yemu
nycz nye pomogła..., wzyąwszy wody y umywał
szwe rącze ib. 476; Vyrzy (Rozm 177: vzry,
sim. ib. 241) wsze(l)kne czyalo zbayyenye bosze
(yidebit... salutare dei Luc 3, 6) EwZam 298; 45
Kyedy (pro tedy) Marya yzrawschy podezryenye
(yidens suspicionemJ W da,... yasnem glossem
rzekła Rozm 61, sim. ib. 79; Myły lesus yzryącz
ych yyarą (yidens... fidem illorum Mat 9, 2)
rzeki ib. 293; Vzryą myły lesus mysly ye (pro 50
ych, cum yidisset... cogitationes eorum Mat 9,4)
rzeki k nym ib.; Bog myły yzryawschy yey yyelyką zadzą rzeki k nyey ib. 302; ~ Bo pyrwey
oczecz skarbu schinowy swego nye ykaze, alysz
yzrzi po nym, eze ostał rzeczi dzyeczinnich XV 55
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med. R XXII 244; Uszrzal bog, ze (yidit...,
quod) to gest dobrze BZ Gen 1, 25; Vszrzala
szona, ze (yidit..., quod) gest dobri owocz
geszcz s tego drzewa ib. 3, 6; Bodzem boiowacz
przecyw gym na poły och a yzrzi sz, ysze (yidebis,
quod) ge przemoszemi BZ III Reg 20, 25; Gdy
przydze dzyen szathny..., vszrza mądrzy thego
szwyatha, ysz dobra boszką othplathą De morte
w. 427; Nasswiethsza *panne Maria uyrzi, gdi
bendzie ymieral ca 1500 SlOcc XII 165; Greczky
yykladacz eyanyely syyatego Maczyeya yzraw
schy, yze rzeki zogolla (quia yidit eum dixisse
sogolla)..., y napy ssał *epyson Rozm 278;
Vzryavszy myły lesus, ize ona tako mylosczyyye prószy, rzeki k nyey ib. 303; Alye yeden
s nych, gdy yzral, ysch (ut yidit, quia Luc 17, 15)
był oczysczon,... począł chvalycz boga wschechmogączego ib. 399; <K)yedy ssa lyczemyernyczy Zydoyye yzrzyely, yze myły lesus prze
mógł saduczey..., zeschły szye v yedno (Mat
22,34) ib. 414; Ktoresch *pyąnyądze kyedy
vzyąl Iudasch y yzral, yze były dobre, rzeki ym
ib. 514; *Pokaznyczzyez yego (sc. Jesusa) tako,
azczyby yasze kxyązątha yzrely, yzem dobrze
pomsczyl ych krzyydy ib. 815.
3.
uźrzeć się komuś 'wydać się komuś, alicui
viden : Iestli czso nyesnadne syo wam vsrzi (si
difficile vobis visum aliquid fuerit), wznyescze
kv mnye, a ya yislvcham was B Z Deut 1,17; Ale
pan, czso syo gemy dobrego yzrzi (quod in conspectu suo bonum estJ, to vcziny BZ I Par 19,13.
2. (Ujrzeć) Uźreć, Uźrzeć (o roślinach, de
plcmtis) 'osiągnąć pełnię rozwoju, stać się doj
rzałym, dojrzeć, maturum fieri, maturescere5:
Vczinyeny so iako... szelenyoci korzeń po
strzechach, gen ywyodl pyrwey, nysz yzrzal (antequam yeniret ad maturitatem) BZ IV Reg 19,
26; Yako yest ono zyelye yzralo (crescens...
et... maturescens) y spadł kvyat z nyego
Rozm 73. ~ Cf. Ujrzały, Nieujrzały.
(Ujrzenie) Uźrenie, Uźrzenie 1. 'spojrzenie,
sposób patrzenia, czy też wygląd zewnętrzny,
aspectus, modus spectandi vel etiam habitus corporis\* Wsczedl yest czlowyek... yzrzenya pro
stego a yaschnego (aspectam habens simplicem
et maturum), oczy zoltv a czysty XV med. Lent;
Yego yzryenye było lyybyezne, *smyerna a na
dobne (eius erant oculi... intuitus mitissimi,
dulcis et benigni, hilaris et placidi decore cum
insigni) Rozm 149.
2. 'możliwość zobaczenia, oglądania, facultas
videndi, spectandi3: Daleh mw (sc. człowiekowi)
wybawgenge a za lekosc podwysenge, dny do
brych dlwge wycenge y hffaly sffyg wsrenge
(Psal 90, 16) XV cjc. GIWp 70.

3 50

UJRZENlfe

3. 'wygląd zewnętrzny, habitus corporis9: Bocz
ia podle vzrzenya czlowyeczego (iuxta intuitum
hominis) nye sodzo B Z I Reg 16, 7.
4. *?*: Primo manę vzrzenya XV p. post. R
5
XXV 199.
(Ujście) Huście czy Huszcie, Uście czy Uszcie
1. 'ostatni odcinek rzeki lub potoku wpadającego
do innej rzeki, jeziora lub morza, os, pars inferior fłummis in aliiid fiu men, lacum vel marę
influentis9: Fluvios vero utriusąue lacus... una 10
cum usczie scultetus et sui posteri cum omnibus
utilitatibus, que in dictis fluyiis fieri poterunt,
obtinebunt 1266 KodWP I 367; U xor... interfecta... est et de via in rubetum al. v losza ad
incursum fluvii Bystrzica in fluvium Vyeprz al. 15
wscze intracta et ibi per corwos inventa 1390
DokMp IV 244; Hoc est ad decursum fluminis
dicti Stroszowka usque ad locum dictum uscze,
ubi defluit vel cadit in maiorem fluvium dictum
Ropa (1446) XVIII DokMp III 201; Ab vszczye 20
rivuli dicti Dolszek 1448 AGZ V 163; Margaretha... vendidit villam suam... in flumine Denowka sitam tam remote ab wsczye usque ad
wirchowyny 1462 AGZ XI 468, sim. ib., sim.
ib. 469; Waszyl, molendinator,... recognovit se 25
vendere molendinum... Johanni, heredi... in
Warra, ab ore al. od uscza fluvii usque ad
graniciam *spectanciam ad hunc fluvium 1467
Wara nr 68; Incipiendo, ubi intravit (sc. potok)
in fluvium al. od vszczą supra eodem profundo 30
pothok 1468 AGZ XVI 60; Ivimus recte sippando scopulos ad superficiem rivuli Iodlka,
a qua superficie... ivimus recte circa Knolyz
usque ad usczye 1491 A G Z X IX 559; ~ 'miejsce
wypływu wody z jeziora, zalewu itp., locus, ubi 35
aąua e lacu, sim., effluit9: Obstaculum, iaz vlg.
dictum, quod obstaculum husczie nuncupatur,
in stagno, quod Horchowy dicitur (1379) 1565
KodWP IV 27.
2.
'wypływ wody, źródło wody, effluvium aąuae,40
fons aąuae9: Poloszyl rzeky w pvsczo a wscie,
albo a wychod, wod (Pul: a wychod wod)
w chczene pycza (exitus aquarum in sitim)
FI 106, 33.
(Ujść) Uć, Ujć f o r m y : praes. ind. 2. sg. 45
ujdziesz De morte w. 363; 3. sg. ujdzie ca 1450
PF IV 577; udzie De morte w. 12. 399; ~ inf.
ujć B Z Gen 19, 20, ca 1500 GlKazB I 65; uć
B Z Deut 22, 7, 1466 RRp XXII 16; - praet.
1. sg. m. -m uszedł 1403 KsMaz I nr 301. 312, 50
1404 ib. nr 476, 1405 ib. nr 509, etc.; 2. sg. m.
-ś uszedł B Z Tob 2,8; 3. sg. m. uszedł 1393
Pozn nr 177, 1404 KsMaz I nr 476, 1407 ib.
nr 1029, etc.; uszed 1466 R XXII 25; uszełd
1399 Kościan nr 144; 3. pl. m. uszli EwZam 297; 55
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uszły 1478 ZapWarsz nr 1452; ~ condit.
1. sg. m. -bych uszedł De morte w. 353; 2. sg. m.
(-)by uszedł Dek V 1—4.
Z n a czen ia : 1. 'idąc przebyć jakąś drogę,
przejść, viam ąuandam eundo conficere9: Kod im
ia vszetl, todi gest na prawo szarbewske 1403
KsMaz I nr 301, sim. ib. nr 312, 1404 ib. nr 476,
1405 ib. nr 509, 1406 ib. nr 701; Kandy Philipp
vszedl, tandy na lewo Szyky 1404 ib. nr 476;
Vszly (sc. rodzicowie) drogą dnya (venerunt
iter diei Luc 2, 44) EwZam 297.
2. 'uciec, zbiec, fugere9: Kedi mi kon vszetl,
tedi mi Woyczech vcratl szodlo 1407 KsMaz I
nr 1029; Neque... evadat ne *vycze ca 1450
PF IV 577; Gdisz... naydzesz... na drzewye
gnyasdo ptaszę a maczerz gich na ptaszoczech...
naszedzoczo, nye weszmyesz gey z gey dzeczmi,
ale dasz gey ucz (sed abire patieris) BZ Deut
22, 7; Effractis, odbywschy, illis tandem de poste
sigillis..., vir Ioseph exierat, gl. ewlsus fuerat
de carcere *vscheth 1466 R XXII 25; ~ do
kogoś, czegoś: Pan, od ktorego vischetl (recessit)
taky kmyecz, ma scholtissa... za onim kmyeczyem do onego pana, do ktorego kmyecz
wschetl (transivit), posslaacz Sul 91; Myasto
gest tu blyzu, do nyegosz mogo vydz (possum
fugere) a w nyem syo skriczy BZ Gen 19, 20;
~ o |, z czegoś: Jako Swanthomir uszedł
Swanthomirowi s twerdze 1393 Pozn nr 177;
Ysz Michał *vscheld ot soda 1399 Kościan
nr 144; ~ 'odejść, oddalić się, abire9: Magnum
tibi sit, quod hucusque impune mansisti (sc. tu,
Adalberte), et nisi cito hinc recesseris, vszedl,
crudeli morte continuo interibis XV p. pr. RRp
XXIV 375; ~ coś komuś uszło 'przepadło, perditum, amissum est9: Jakom ya thobye nye
sgnal sluzebnyka thwego... z ymyenya thwego...
any thim segnanym vszly thobye owocze...
sz gayow, z lassa, s lank wasznosczy, yako dwe
kopye grosschi 1478 ZapWarsz nr 1452.
3. 'uniknąć, uchronić, ustrzec się, evitare,
effugere9: Cervus vitasse, gl. effugere vcz, pericula gaudet 1466 RRp XXII 16; ~ czegoś:
Czczy matka j occza twego, abi wsedl (Dek
V 2.3: by vsedl) gnew (leg. gniewu) mego
Dek W 1—4; Iuszesz prze tako rzecz myalzabyt
bicz a gedwosz szmyerci vszedl (effugisti), a ivsz
wzdi martwe pochowavasz BZ Tob 2, 8; Bancz
to stary albo miody, sząthny nye udze szmyertelney skody De morte w. 12; Gdybych szyą
w szemy choval,... zalybych wszethl thwey
moczy? ib. w. 353; Vvyyay sza yako vmyesz,
asza mey moczy vydzesz? ib. w. 363; Kaszdy
przeth mv koszv skacze, by thesz myal szelaszna wrotha, nye vdze se mnv klopotha ib.
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w. 399; Querunt kupczow sznamyenytich, qui
scirent bene viam do gych oyczysny, ysby mogły
vycz slodzyeyew ca 1500 GIKazB I 65; ~ ujć
czyichś ręku ' uniknąć pojmania, uwięzienia,
custodiam, carcerem evitare : Oknem w koszy 5
spysczon geszm przez mur, a tokom (pro
takom) yszedl rękv gego (>c. starosty, effugi
manus eius II Cor 11, 33) XV ex. SKJ I 67.
•Ukajać 1. 'łagodzić, uspokajać, delenire, mi fi
gare, tranąuillum reddere3: Bona pars procerum 10
ictantes premittat, ykayala, hauras, gl. ut silerent
XV p . pr. R XVI 327.
2.
corruptum: Vkayayąnczie juramento (war.
lub.: w kownacze in armómentario; posuit ea,
sc. scuta aurea, rex in armamentario, quod 15
erat consitum nemore II Par 9, 16) 1471 MamKal 96.
Ukamienować, Ukamionować fo r m y : praes.
ind. 3. sg. ukamionuje BZ Lev 20, 2. 24, 14;
3. pl. ukamionują BZ Ex 17, 4; ~ imper. 2. pl. 20
ukamionujcie BZ III Reg 21, 10; ~ praet.
3. pl. m. ukamionowali BZ III Reg 21, 13;
~ condit. 3. pl. m. -by ukamienował! Rozm
464; ~ part. praet. pass. n. sg. m. ukamionowan
BZ III Reg 21, 14. 15; neutr. ukamionowano 25
B Z Jos 7, 25; ~ inf. pass. sg. m. ukamionowan
być 1471 Mam Kai 23.
Z n a czen ie: 'pozbawić życia przez obrzucenie
kamieniami, lapidibus necare aliąuern: Czso
uczynyo ludu temu? Geszcze po maley chwyly 30
a ukamyonuyocz myo (lapidabit me) B Z Ex
17,4; Lvd zemski *ykamyonvge *ge (lapidabit
eum) BZ Lev 20, 2; Viwyedzi yrogacza przecz
s stanów... a ykamyonvge gy (lapidet eum)
wszistek lvd ib. 24, 14; Vkamyonowano *ge 35
(lapidavit eum) wszistek Israhel B Z Jos 7, 25;
Wiwyedzcye gy a ykamyonuycye (lapidate)
a tak vmrze BZ III Reg 21, 10; Przetosz wiwyodszy gy (sc. Nabota) z myasta ykamyonowaly (lapidibus interfecerunt) ib. 21, 13; Vka- 40
myonowan (lapidatus) Nabod y ymarl ib. 21,
14, sim. ib. 21, *15; Vkamyonowan ma bycz
(BZ: kamyenym obrzuczon bodzye) obruetur
(si bos cornu percusserit yirum ..., lapidibus
obruetur Ex 21, 28) 1471 Mam Kai 23; Bo ssą 45
mnymaly, by myły Kristus byl nyepravdzyvy
y ssądzye..., aby y (leg. ji fgo3) samego ossądzyly y ykamyenovaly Rozm 464.
Ukamionować cf. Ukamienować
Ukanąć 'wylać się, ulać się kroplami, ejfundi, 50
guttatim defundi9: Vos enim scitis, quod de yase
pleno facile effunditur, ykane, quam cito fuerit
inclinatum 1456 ZabUPozn 95; Naczyrpal (sc.
Jesus) vody v podolek svego odzyenya...
y nyedna (leg. nijedna) kropya nye ykanąla (nec 55
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una gutta per pannum emanayit) Rozm 123;
~ przenośnie: O bandz volya twa, myły panye,
azczyby mała kropya ykanala z opphythego
myloszyerdza twoyego Naw 91.
Ukarać 1. 'skarcić, surowo zganić, yituperare,
vehementer castigare’ : Vkaral (increpuit) Morze
Czyrwonee y wysschlo yest Fl 105, 10, sim. Pul.
2. 'poskromić, powściągnąć, domare, coercere :
Vkaracz coarcere ca 1428 PF I 489; Coarceat
lingwam suam a mało ykarzi XV p. post. GlDom 72.
Ukaranie 'nagana, skarcenie, vituperatio, castig a tid : Sed sicud bonis necesse est, ut meliores
eciam per contumelias, prze wcaranje, existant
XV med. GlWroc 18 r.
Ukarcić 'poskromić, powściągnąć, domare,
coercere : Ut arceret ykarczyl XV med. R
XXV 160.
Ukarmić 'wyżywić, wykarmić, enutrire, alere
Wiwedzesz me y ykarmisz (enutries, Pul: wzkarmysz) me Fl 30, 4.
Ukazać, Ukazać się fo rm y : praes. ind. l.sg.
ukażę BZ Gen 12, 1. 22, 2. Nah 3, 5, etc.;
2. sg. ukażesz B Z Tob 5, 3, M W 92a; 3. sg.
ukaże 1418 Kai nr 641, Sul 77, XV med. R XXII
244, etc.; 2. pl. ukażecie OrtMac 44, OrtOssol 39, 3; 3. pl. ukażą Sul 22, BZ Num 4, 6,
Rozm 478. 480; ~ praes. ind. z partykułą
ni echa dla wyrażenia trybu rozkazującego 3. sg.
niecha ukaże 1466 R XXII 17; ~ imper. 2. sg.
ukaży Fl i Pul 24, 4, SaheReg 1. 1a. 2. 4—9. 11.
15. 17, ca 1428 PF I 483, etc.; ukaż SaheReg
3. 10. 12. 13, BZ Gen 24, 12, etc.; 3. sg. ukaż
B Z Gen 1, 9, OrtOssol 42, 3; 1. pl. ukażmy XV
med. SKJ I 72; 2. pl. ukażcie BZ Ex 7, 9,
Rozm 399; ~ inf. ukazać(i) ca 1470 MamLub
17. 105; ukazać 1394 Leksz I nr 1879, 1395 ib.
nr 1962. 1987, 1399 Pozn nr 367, etc. etc.;
~ praet. 1. sg. m. ukazał jeśm BZ Ex 6, 3;
ukazałem ca 1470 MamLub 287; jeśm ukazał
1432 Kościan nr 1430, XV med. MPKJ V 427;
-m ukazał 1410 Kościan nr 439, 1416 ib. nr 629,
1429 ib. nr 1375, 1464 ZapWarsz nr 1142;
2. sg. m. ukazałeś BZ Neh 9, 14; -ś ukazał
Rozm 66. 823; 3. sg. m. ukazał jest B Z Gen
12, 7; jest ukazał 1402 Kai nr 53, 1418 Pyzdr
nr 534, Rozm 593; ukazał 1390 ŁebMat 118,
1396 TPaw III nr 3854, 1399 ib. nr 4401, etc.
etc.; f . ukazała 1436 RRp XXIII 278, B Z Jer
13, 26, OrtMac 78, etc.; neutr. ukazało ca 1450
R XXV 223, Rozm 59; 1. pl. m. -smy ukazali
Spow l, 1441 StPPP II nr 2973; 3. pl. m. są
ukazali BZ Gen 50, 17; ukazali 1419 Pozn
nr 1033, OrtMac 129, etc.; ukazały XV med.
SKJ I 89; /. ukazały BZ Gen 7, 11; neutr.
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ukazały Rozm 11; ~ pląperf. 3. sg. m. jest
ukazał był Gn 179a. b; jest był ukazał Gn 4a.
175b. 184a; był ukazał XV med. SKJ V 253,
BZ Gen 22, 9; /. ukazała jen była Gn 5a; jest
była ukazała G/i gl. 101 b; 5. pl. neutr. była
ukazała Gn gl. 101 a; ~ condit. 1. sg. m. bych
ukazał BZ IV Reg 20, 15, Rozm 126; f. -bych
ukazała De morte w. 53; 2. sg. m. -by ukazał
BZ I Reg 28, 15; 3. sg. m. (-)by ukazał Gn lb,
1429 Pyzdr nr 923, Sul 79, etc.; 3. pl. m.
bychą ukazali XV med. MPKJ V 426; -by uka
zali Ort Mac 104; ~ condit. praet. 3. sg. m. by
ukazał był Gn 173b; ~ part. praet. act. ukazaw
BZ Neh 2, 12; ukazawszy Rozm 534; ~ part.
praet. pass. n. sg. m. ukazan 1411 Kai nr 344,
ca 1500 JA IV 96; ukazany XV p. post. R I
s. XLIII; neutr. ukazano Rozm 232; g. sg. m.
ukazanego OrtOssol 94, 2; neutr. ukazanego
Rozm 620; ac. sg. f. ukazaną XV p. pr. PulKras 36; /. sg. m. (na) ukazanem Dział 28; cf.
też Ukazany; ~ praes. pass. 2. sg. m. ukazan-eś 1447 R XXII 41; 3. sg. m. jest ukazan
Ort Mac 48, OrtOssol 42,3; / . ukazana bywa
XIV ex. Pocz 233; neutr. ukazano jest BZ Judith 11,6; ~ fut. pass. 3. sg. f. będzie ukazana
M W gl. 67, Rozm 530; ~ praet. pass. 3. sg. f.
była ukazana M W 70a, Rozm 596; ~ condit.
pass. 3. sg. f. -by była ukazana BZ Judith
10, 4; neutr. -by ukazano Rozm 765.
Z n a c ze n ia : 1. *umożliwić zobaczenie, obej
rzenie, postawić przed oczy, przedstawić, \idendi,
spectandi facultatem dare, antę oculos ponere,
ostendere, demonstrare9: Vkaszalacz mu gest ona
(sc. Sybilla) naprzecif slunczu okrok slothy była
Gn 5a; Jeszusza, blogoszlawony owocz zywotha
thwego, nam po they tho puszczy wkaszi (SaheReg 3. 10. 12. 13: wkaz, 14. 16: pokaszy)
SaheReg 1. la . 2. 4—9. 11. 15. 17; Eius (sc.
vulpi) se conspectui presentauit, gL obtulit,
exhibuerit vkazala (sc. simea) 1436 RRp XXIII
278; Kyelkokrocz wsdawanyanczi barcz myod zaplaczylbi panu swemu..., na kaszdą rączka ma
yiwyescz i yawnye vkazacz (pałam demonstrare)
dwoye pczoli dobrze godzancze w swoyem royu
czale Sul 96; Christus enim wlnera patri ostendit
wkasal XV med. GIWroc 29 r; Si operam medicantis exspectas, opportet, ut wlnus detegas
wkasal ib. 54 r; Bo pyrwey oczecz skarbu schinowy swego nye vkaze, alysz vzrzi po nym,
eze ostał rzeczi dzyeczinnich XV med. R XXII
244; Si te deus raptam in celo,... ostenderet,
vkazal, hoc donum et premium, quod viduis
est in celo preparatum XV med. SKJ V 264;
Vkazal (ostendit) my bog twe szemyo BZ
Gen 48, 11; Vkaszczye (ostendite) nam zna-

myona BZ Ex 7, 9; Zapys gego v syebye zaiste
mam, iako gemu gy ykazesz (quod dum illi
ostenderis), takocz ti pyenyodze wrocy BZ
Tob 5, 3; Vkaszo (ostendam) narodom nagoto
two BZ Nah 3, 5; Panie boże..., vkaz (ostende
Psal 79, 8) naam oblicze twoie M W llb , sim.
cci 1500 Pieśni Wład 178; Kto vkazal (ostendit,
FI: pokazuie) nam dobra? Pul 4, 6; Rąb, nadwyssze ukazany (vestis sumptuosa), szaszyadóm
myerzyąnczką czyny XV p. post. R I s. XLIII;
Oglyądaymy tho slovo, czo szya stało, czo
vdzyalal pan a vkazal (ostendit Luc 2, 15) nam
EwZam 293; Wkazal yemu, swyanthemu Pa
wiowy..., ognyewe drzewo XV ex. Zab 536;
Vkazan ostendi ca 1500 JA IV 96; Dały szye na
modlytyy, boga wschechmogączego... proschącz,
by ym ykazał sve czydo Rozm 30; Tv szye
myeny, yze bog vkazal yemv... vszytkye grzechy
czloyyecze ib. 605; Tako skaradego, tako vplyanego... kazał (sc. Piłat) ykazacz ib. 836; ~
(o przeglądzie wojska, de exercitu lustrando):
Tenże pan Wyssyel vkazal cztherzy konye 1495
GórsJaz 277, sim. ib., sim. ib. 278; Kon szelasznoszywy..., chramye na zadnya noga, ma y
(leg. ji 'go*) sdrowem ykazacz 1499 ib. 275, sim.
ib., sim. 1471 ib. 272; ~ w mylnym tłumaczeniu
łac. extendo 'rozciągnąć* jako ostendo 'pokazać :
Vcazo (extendent) s wirzchy plascz modry BZ
Num 4, 6; ~ ~ ukazać się 'dać się zobaczyć,
apparere*: Isczy nasz miły Ihu Xc narodzilci szo
gesth on byl f ten tho czasz... pres tho, isbicz
szo on na szkonczeny syatha ykaszal przycz
k nam Gn 1b ; Svoty angol gestcy szo ge on byl
ykaszal Gn 4a, sim. ib. 184a; Vkazal szia
resplendes (in paternae gloriae yictor resplendens
culmine) 1444 R XXIII 305; Quia ille apparebat,
ysz sze then bil vkazal, in carne, qui electos
suos ascriberit in eternitate XV med. S K J \ 253;
Vkazal szo gest (apparuit) pan bog Abramowy
BZ Gen 12, 7; (Takież) y ia obnasz(yłem bio
dra) tw a... a ykazala syo nyes<ro)myeszlywoszcz twa (apparuit ignominia tua) BZ Jer 13,
26; Yszy<e)sz go o tho barszo prószył, abych
czy szya ykaszala De morte w. 53; Kaszdemy
szya tak ykaszyą, gdy go zyyotha sbauyą ib.
w. 57; Supereminentem nawyszey laszky aut
mylosczy aut navyączey szą ykazalem aut
wyszkytlem (scire etiam supereminentem scientiae caritatem Christi Eph 3, 19) ca 1470 MamLub 287; Alye ya w prawdzye vkazę szye (FI:
pokaszo se) tobye (in iustitia apparebo con
spectui tuo) Pul 16, 17; Interea angelus domini
Andree apparuit ykazał sya XV p. post. RRp
XXV 182, sim. ib., sim. Rozm 40; O M aria...,
vkaz schyą nąm! XV ex. PF V 104; Ydzczye,
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vkasczye szye (ostendite vos Luc 17, 14) ka
ostenditur Gn gl. 101 b; Vkazana tobe biwa
płanom! Rozm 399; Stal (sc. Jesus) przed svemy
miloszcziwa XIV ex. Pocz 233; Nemyloszerdze,
zyolyenyky a ony szyedzyely, vkazavschy szye
ocruthnoscz ukazaną nad nym XV p. pr. Pulv pokorey sluzbye ib. 534; Ktoremze tez na
Kras 36; Ukasz swe myloserdze (fac miserigórze Tabor svyatloscz svego bóstwa vkazal 5 cordiam) panu memu Abramowy B Z Gen 24,12;
(sc. Jesus), kyedy yest szye vkazal albo przeOczyecz twoy... przykazał..., abichom... pomynyl przed nymy ib. 593.
wyedzeli proszocz, abi zapomnyal... sloszczy,
2. 'wskazać słowami lub gestem jakiś obiekt,
yosz to so ukazali (exercuerunt) przeczy w tobye
kierunek, czas, verbis vel gestu rem ąuandam,
ib. 50, 17; Przeto pan wszitko to kraso na nyey
directionem, tempus monstrare : Drogi twoie, 10 roszirzil, abi nyeprzirownano kraso wszech
gospodne, vkaszi (demonstra) mne y stdzam
oczima bila ukazana (ut incomparabili decore
twogim naucz me! FI 24, 4, s/w. Puł\ Szpowaomnium oculis appareret) B Z Judith 10, 4;
dami szo..., yszeszmi... podrosznika na nocz
Kroi y krolowa yemu myloscz vkazaly y przyne polozili any yemw drogy ne wkazali Spow 1;
wroczyly gy (gratiam et omne ius suum ac bona
Vocaberis digito ykazan-esz 1447 R XXII 41; 15 restituerunt, OrtOssol 94, 2: myloscz y laszką
Poydzy do zemye, ktorosz ya tobye vkazo
wroczyly) Ort Mac 129; Thedy łaszka tha oszo(monstrabo) BZ Gen 12, 1; Tamo gy obyetuy...
blywye była szwyathu vkazana MIT 70a; Nyena gedney górze, gez to ya vkazo (monstravero)
chay szercze me zawsze roszmyszla przykazanye
tobye ib. 22, 2; Przislasta tam, gdze gemu bil
thwoye, asz my vkazyesz szwoye szmilowanye
bog vkazal (ostenderat) ib. 22, 9; Enodavit (sc. 20 M W 92a; Vkazy (ostende, FI: pokaszi) nam,
traditorem) vkaszal 1462 R XXV 270; Nyedaboże, myloszyerdze twe Pul 84, 7; Czyebye
leka-cz droga thobye badze vkazana non
króla povyszaya, bosz my yyelykye myloszyerdzye vkazal (misericordiam... ostendisti) Rozm
grandę tibi ostendetur via M W gl. 67; Nollent
(sc. Judei) indicare, vkazacz, locum XV p.
66, sim. ib. 823; Alyez bądzye ykazana slaya
post. R XXV 178; Vkazan debet indicari 25 mego smartyychvstanya ib. 530; Yze Cristus
myal czyrpyecz y była tha syyatloscz (pro
ca 1500 JA IV 96; Vzryawschy Yan Iesucrista
syyatoscz) mąky yego pyryey ykazana (hoc
chodzącz, vkazal y (leg. ji 'go\ demonstravit
sacramentum ab eo erat praeostensum) ib. 596;
ipsum) palczem Rozm 200; Bo byskupovye yvz
O slothkosczy ykazanego myloszyerdzya! ib.
ssą były dały przykazanye, gdzyeby kto vzvyedzyal, ten by y (leg. ji 'go’) myal vkazacz, aby 30 620; ~ rękę ukazać przeciw komuś 'dać od
czuć moc, vim ostendere’: Wydzely... roko wyey UeS- ji "go’) yąly (indicet, ut apprehendant
lykoo, ktoro ukazał przeczyw gym pan (quam
eum Jo 11, 56) ib. 442; ~ (o terminach sądo
exercuerat dominus contra eos) BZ Ex 14, 31;
wych», de dicbus iudicio ‘constitutis) : Cum lecta
~ ~ ukazać się jakiś, jakimś 'dać o sobie jakieś
fuit citacio, tum data citationis indixit al. vkazala novem annos 1460 LubPodk 93; Acz kto 35 wyobrażenie, se praebere, se praestare5: Nasz Xc
miły gest szo on byl naszim othczom ykaszal
ma mowycz czso k tey dzedzynye..., aby stanął
gneflyyy Gn 175b; A on (sc. Piotr) szye tez ssam
tego dnya thv abo tv na rokv *vkazonem (die
krzyw ykazał, kyedy tako gorzsko za syoye
protunc assignata) Dział 28; ~ 'oddać do dy
zgrzeschenye płakał (ipse etiam se rerum lacrispozycji, aliąuid alicui concedere, potestatem
alicuius rei alicui dare’: Ysz gospodarz nye 40 mis indicayit) Rozm 689; Szmyerny a laskayy
ykaze szye yem
człowiek cirpliwy) ib. 692;
chczal gich przygyocz nawtorky w załogą, abi
Yze prze troyaką rzecz to szye stało..., trzegim vcasal gynno gospodo, a on gim vcaszacz
czye, aby nyebv y zyemy myerzyonym szye
nye chczal 1429 Pyzdr nr 923; Jzesmy vkazaly
ykazal (sc. Judasz) ib. 769; ~ jako ktoś: Sed
konye podwodow[y]e, podwodniky takye, iakyesmy myely[e] y dawały, ale gich ne yczal 45 in omnibus nosmetipsos exhibeamus sicut dei
ministros, ykazmy sze, wydaymy sze (GIKazB
(pro chczal) wsącz 1441 StPPP II nr 2973;
II 51: vid[y]awaymy) yako boże slugy, in multa
A gdyż vam vkaze (ostendet vobis Luc 22, 12)
paciencia (II Cor 6, 4) XV med. SKJ I 72;
tą szyen, tamo nam przygotvyczye Rozm 521.
~ kimś: Swoty Barthlomeg gest byl skoro
3. 'dać odczuć, dać poznać, doświadczyć,
significare, ostendere, experin : Ktoricz gest po- 50 swego (leg. z swego) czala sdrzucyl, isbicz szo
on bosziim ryczerzem ykaszal byl Gn 173b;
czotek gego svotego miloserdza bil, choscy gest
Vkasz szya nam matką y myła rzecznycza
gy nasz Xc mili svothemu Ganu vkaszal byl
v szyna boszego ca 1500 R XIX 68; Tern szye
Gn 179 a, sim. ib. 179b; Ftoracz mocz svotego
slovem Pylat ykazal cząstnykyem ssmyerczy
crzisa gest so ona f tern to była vkasala secundo uero sancte crucis yirtus siue ytilitas 55 bozey Rozm 813; ~ ze zdaniem: Malkusch
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chczyącz szye vkazacz, yzby nye byl yeden
s tych, którzy szye dzyvovaly laskavey movye
Iesucristovey... y vderzyl mylego Iesucrista
Rozm 685.
4. 'dać świadectwo, dać dowód, przekonać 5
o czymś, testimonium dare, persuadere aliąuid,
Je aliąua re’: Bycho vkazaly (non enim sine
causa tanta passi sunt, sed... ut ostenderent,
quantam districtionem filius meus pro peccatis
exiget) XV med. MPKJ V 426; Onego czlo- 10
wyeka, yegozz lyvdzye zyemzzczy molwyo swyotego, troyako rzeczo yesm vkazal nyeswyotego
(tria ostendunt eum non esse sanctum) ib. 427;
Exhibuit na suadestvo vkasalo ca 1450 R XXV
223; Yako dzyevycza Marya vkazala szye {pro 15
szvą) nyevynnoscz Rozm 61; Bych nyeyynnoscz
moya ykazal (ut innocentia mea demonstretur),
nyechay *dadzo to czalo, a yemv każe, yze
povye moye nyeyynnoscz ib. 126; Iusz vyem ...,
yze wschytko, czo przepoyyedano o myłem 20
Iesucrisczye... (jest prawdziwo), a ius vyelykym czvdem (w e) mnye ykazano (quod universa vera sunt,... et in me miraculo magno
comprobata) ib. 232; Yze myły Kristus tego
sługą vzdrovyl..., aby ykazal, ysch szye mogl 25
od mąky vybavycz ib. 644, sim. ib. 635. 844;
Duchem syyatym szye to stało, aby ykazano,
yze prorokyem yeden duch yest moyyączym
ib. 765; Vkazal (sc. Krystus), yze krolevstvo
yego nye yest s tego syyata ib. 776, sim. ib. 845; 30
Oboyą rzecz myły Iesus mogl ykazacz, yze ten
yest, alye nye chczyal ib. 844.
5. 'dać wskazówki, jasno wytłumaczyć, po
uczyć, podać do wiadomości, praecepta dare,
dilucide explicare, docere, nuntiare\* Dominus 35
celavit a me et non indicavit, ne ykazal, m iii
(IV Reg 4, 27) XV p. pr. S K J I 312; Kto ykazal
(indicayit) tobye, zesz nag? BZ Gen 3, 11;
Gymyo me Adonay nye ukazał gesm (non
indicavi) gym B Z Ex 6, 3; Ukaszy (ut... osten- 40
das) ludu obiczaye duchowne ib. 18, 20; Przetom cyebye y wezwał, abi my ykazal (ut ostenderes mihi), czso bich myal czinycz BZ I Reg
28, 15; Wstaw w noci ia a mało mozow se
mno, nye vkazaw (non indicayi) nyzadnemy, 45
czso gest bog dal w syerce me B Z Neh 2, 12;
Soboto poswyoczono ykazalesz (ostendisti) gym
ib. 9, 14; Vkazano gest (indicatum est) lyvdu
wszego swyata, yszes ti geden sam dobri a moczni
B Z Judith 11, 6; Rex ait: Inceptum nolo per- 50
ferre duellum, dedecus explanat, gl. ostendat
nyecha vkaze, ille et ille suum 1466 R XXII
17; Pone modum dissoluens, gl. declarans
roszd(zi)ergnąwsy, hunc mihi nodum, gl. questionem wozel, soluere, gl. declarare ykaszacz, I 55
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quem leyiter tu potes ib. 20; Bo my nye szmyemy
na lawyczy w szandze szyedzyecz, alysz nam
ykazecze (nisi prius... informati fuerimus), czo
gest tho s prawa prawego OrtOssol 39, 3, sim.
Ort Mac 44; Vkazaczy obtendere (quid loquemur
aut iuste poterimus obtendere Gen 44, 16) ca
1470 MamLub 17; Indica vcasch vel sadzy (sede
in medio nostrum et indica nobis Dan 13, 50)
ib. 240; ~ (o pochodzeniu, de origine): To so
cy, gisz so yiszly z yyozenya z Tebnala... a nye
mogły ykazacz (indicare) domow oczczow swich
any swego plenyenya {pro plemyenya) BZ Neh
7, 61; Vcasaczy edicere (non poterant edicere
ciyitates suas et progenies suas III Esdr 5, 37)
ca 1470 MamLub 105; Ut profiterentur poddanye wkazaly (ibant omnes, ut profiterentur
singuli, in suam civitatem Luc 2, 3, S K J Y 252,
MamKal 271, EwZam 292: aby wysnawaly,
RRp XXIII 298: aby wysznal) XV ex. R XXV
142.
6. ukazać się 'przybyć na wezwanie, stawić się,
aliąuo iubente venire3: Precipimus tibi, quatenus... nostro conspectui... (te ) representes,
ykasy (się), prepositurus ku poloszenu et
responsurus in causa predicta, quidquid dictayerit ordo iuris ca 1428 P F I 483; Paknyąlyby
szą sądowy ykazacz nye chczal (si... praesentare
se noluerit, Dział 61: gdyby nye chczal stacz
kv sadv)..., tegy {pro tedy) gymyenye gego
nyervszayącze komorze naszey... ma przyłą
czono bycz Sul 60; Item pan Cczessyelsky
ykazal ssye na ssyesczy konech 1495 GorsJaz
278, sim. ib., sim. ib. 277; Alye ma ykazacz
szye z rucznyczą we Lwowye 1497 GórsPiech
206; ~ Omnes enim manifestari nos, wkassacz (się), opportet antę tribunal dei (II Cor 5,
10) XV med. GIWroc 93r.
7. ukazać się 'pojawić się, zaistnieć, apparere,
exsistere\ Secundo fuerunt quedam signa
ostensa in ipsa invencione iscy nektora snamona była so ykasala f nalesenv syotego crisa
Gn gLIOla; Apparuerunt illis, ykazaly sze gym.,.
lingwe tanquam ignis (Act 2, 3) XV med. SKJ
I 89; Vkasz szo (appareat) suchoszcz B Z
Gen 1, 9; Vkazali syo wszitky studnye globokye
(rupti sunt omnes fontes abyssi magnae) ib. 7 ,11;
Yusz szwyathloscz zbawyenya naszego na
szwyath szye ykazala M W 96b; H erod... pylno
yybadal od nych {sc. królów) czasz gyyasdy,
chthora ykazala szya (apparuit Mat 2, 7) gym
EwZam 293; Czczyenye o thych znamyonach,
którą szye ykazaly (apparuerunt) przy narodzenyy dzyeyyczą {pro dzyeyycze) Rozm 11;
Tey noczy, kyed[z]y szyą yrodzyla dzyeyyczą
Marya, tego czaszy nye ykazala szye {sc. mgła,
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non comparuit), alye była tako vyelyka svyabare*: Ukazał suum honorem nobilitatis 1390
tloscz yako ve dnye, bo poszrod myeszyącza
Łeb Mat 118; Benak... ostendere debet partem
vkazala szyą (apparuit) yakoby yedna gvyasda
hereditatum ad ipsum pertinentem... et vkabarzo syyatla ib. 12; Nyyednego znamyenya
szacz 1395 Leksz I nr 1962; Stephanus... degrzechy nye ykazalo szye na nyey (pro nyem, 5 buit docere ylg. ykaszacz ib. nr 1987; Czso
apparuit in eo) ib. 59; Trzeczyego dnya morskye
Domenik na Dobala kmethonem ycasal pro
dzyvy vkazv szya na morzy (marinae belluae
yulnere filii 1396 TPaw III nr 3854; A czsom
apparentes super marę) ib. 478, sim. ib. 480.
yczinil, tom na swem yczinil y gotowem to
8. (w postępowaniu sądowym, in iudicio)
ykasacz 1399 Pozn nr 367, sim. ib., sim. 1407
'przedstawić do wglądu, alicuius rei videndae 10 RtKon nr 272, 1428 Kai nr 1019, etc.; Quod
Jacek... edocuit, wkazal, per diuisorem, quod
facultatem dare, ostendere9: a. poniesione szkody:
pueri cum ipso sunt diuisi 1399 TPaw III
Iaco czso Bartek kmecz rani yosznim ykaszal,
nr 4401; Tom gotow ukaszacz timi szlachczici,
tych mu Dzirzek ne dal 1402 Pozn nr 540;
qui circa istam rem fuerunt 1399 TPaw IV
Jako cze dwe ranę, czszom ge wosznim vkazal,
ty my Jan... dal 1416 Kościan nr 629, sim. 1410 15 nr 570, sim. ib.; O tho yest wcaszal y swacczi
ib. nr 439, 1429 ib. nr 1375; ~ b. sporne mienie:
przisangli 1402 Kai nr 53; Tosz gothowa (sc. ja)
ykasacz szesczo swatkow 1407 Kai nr 202, sim.
Ez to, czso xandz Nemerza sluszebnikem ykaXV in. Maik 119, 1423 Kai nr 699, etc.; Con
zal, to yest prawe Kalawskye 1400 StPPP VIII
nr 9704; Iaco Janusz ne wszol kamena crzitra ... yituperium clenodium suum strepam et
szowa tego granicznego... tu, gdze yoysznemu 20 proclamationem Zaroszę debet docere al. yka
sacz 1407 RTH VI 24; Sicut adiudicabitis
Materna ykaszal 1401 Kościan nr 116, sim.
1413 ib. nr 488, etc. etc.; Yacosm bil posłem
demonstrare super antiquitatem terrestrem vlg.
ot Potrą do Borska, by pomerzil tho, cso
yaco skaszecze ykaszacz na szemską dawnoscz
yosznim ykaszal y ginse nivi, czsos nam yszit1420 Pozn nr 1074, sim. 1419 MacPraw YI 417;
kim vadzi 1403 Kai nr 88; Iaco ten siad, czo 25 Fideiussisti michi pro meo ylg. teza dotis ylg.
wosnemy vcasan, ten dzirszimi 1411 Kai nr 344;
possagw post uxorem meam... et paratus sum
Yako ta rola Sandzywogewy szye dzalem nye
probare vlg. wcazacz 1428 Monlur V 137; Jako
dostała tu, gdze vcasze 1418 Kai nr 641; Ysze
pan Pyotr... thy my rany dal y nan geszm ye
ykaszal 1432 Kościan nr 1430; Gdi po thich
Yakub nye lowil rib gwałtem na stawye Jandrzeyewem... tam, jaco iest woźny ycasal 1418 30 dnyoch... w theem swoyey nyewynnosczi nye
Pyzdr nr 534; Yako ty copcze..., czso ye Slap
vkazzą (non ostenderint), thedi slyszno bąncz
y Micolay wkasali wosnemy, są sutbi podług
cząnszebnykoom oną czązzą rosdacz Sul 22;
Gęstły ktho ma [ktho] lepsze prawo k thym
prawa 1419 Pozn nr 1033; Yakom ya zadzyrszal
dzeczom,... ten stoyacz thuta a ykasz (stet hic
Katharzynina cząscz przeth posswem za thymi
snaky, kthorem yrzandowy ykazal 1464 Zap- 35 et doceat), ysz masz lepszye prawo ku naymoWarsz nr 1142; ~ c. dokumenty dowodowe:
wanyv domv tego..., nyszly thych dzyeczi
(m atka), poko on nye gest vkaząn (sim. OrtAczby który sz Zydow pothem take lysthy albo
zapyszy ykazal (si... exhibuerit)..., take zaMac 48) prawy opyekalnyk (antequam ipse
verus tutor non sit factus ostensurus) Ort
piszy y lysthy... nyeyeney mayą bycz moczy
Sul 79; Thedi gich zrząndzenye albo iednanye 40 Ossol 42, 3; Wkaze-ly to, yako gest prawo
przed pani ykazacz i yimowicz mayąn (debcnt
(quod ipsum legale impedimentum impedisset
suam ordinationem coram dominis enarrare)
et ostenderet) OrtOssol 51, 1, sim. OrtMac 63;
Vkazala (ostendit) szwą przyszagą, ysz oną po
Sul 87; Gdysz ma roszgrzeszenye od rzymszkyego stolczą..., a kroi y krolyową myloscz
them ymarłem blyszą przyrodzoną OrtOssol
y laszką wroczyly podług ykazanego lysthy 45 61, 1, sim. OrtMac 78; Ona postawyla poraka,
(iuxta tenorem litterarum, Ort Mac 129: kroi
aczby ktho blyszy przyszedł a tho podług
prawą ykazal (qui propius se ad hanc ostenderet)
y krolowa yernu myloscz ykazaly) OrtOssol 94,2;
OrtOssol 61, 1, sim. ib. 65, 3, OrtMac 79. 87;
Acz kto ma mowycz czso k tey dzedzynye...,
aby stanął tego dnya... na rokv *ykazonem
Kako długo ma myecz frystv, aby tego pewnoscz
praw (a) swa ykazal abo poloszyl (ius suum 50 ykazal (OrtMac 104: aby... ykazaly) OrtOssol
ostensurus et defensurus, Sul 39: aby... stal
77, 4; ~ ukazać się 'udowodnić swoje prawa,
kwkazanyy a bronyenyy prawa swego) Dział 28.
ius suum potestatemąue alicuius rei probare*:
9. (w postępowaniu sądowym, in iudicio)
Quod Petrassius... approbauit se, seu expur'udowodnić, dowieść czegoś w sposób zgodny
gauit suam miliciam vlg. ukazał sza sex nobiliz prawem, demonstrare, ostendere, legitime pro- 55 bus iuxta iuridicionem 1400 StPPP VII 475;
45*
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Nicolaus... demonstravit se al. wkaszal <się)
ad instanciam Petri... de nobili geneloya sua
et testes produxit 1445 AGZ XIII 184.
10.
'uznać roszczenia do czegoś, dicere aliąuem
aliąuid iure petere*: Tedy w czwarthem szandze 5
tego, czo ge zapowyedzal y fordruge, mayą na
ty pyenadze vkazacz za gego dług podług prawa
(in ąuarto iudicio querulantem ad pecuniam
demonstrare debent pro debito ipsius de forma
iuris) OrtOssol 59, 4, sini. OrtMac 76, Ort- 10
Rp 36, 3.
C f Ukazany
Ukazanie f o r m y : n. sg. ukazanie OrtOssol
79, 1, 1471 Mam Kai 281, Rozm 296, etc.; ~ g.
sg. ukazania 1444 AGZ XIV 128, B Z Lev 25, 15, 15
OrtMac 60, etc.; ~ d. sg. ukazaniu 1432 StPPP VII 348. 349, Sul 39, ca 1500 GIKazB I 61.
62; ~ ac. sg. ukazanie 1395 Leksz I nr 1962,
ca 1420 i? XXIV 81, 1432 StPPP II nr 2439,
etc. etc.; ~ l. sg. (w) ukazaniu 1449 R XXV 20
166, Gloger, XV med. RRp XXIII 280.
Z n a czen ia : 1. 'przedstawienie, pokazanie,
actus demonstrandi, ostendendi, antę oculos ponendf: Hanc descripcionem faciebat cesai ..
propter gloriam et iactanciam, uel ad osteri|&m 25
orbis magnificenciam, na vkazanye wyelkoszczy szwyatha, et potenciam Romanorum
XV med. SKJ V 254; ~ 'obliczenie wartości,
praemium statuendi actus5: Podle vkazanya vzitkow (iuxta supputationem frugum) przędą to- 30
bye BZ Lev 25, 15.
2. snowe ukazanie 'to co się widzi we śnie,
senny obraz, quod in somno videtur9 somnium :
Fac, vt equa mente sustineas, si somniantis
imaginacionis, snovego vkazanya, leta res se 35
obtulit siue mesta 1466 R XXII 11.
3 . f (obłudny) wygląd zewnętrzny, (falsus, simulatus) habitus corporis : Nayd<ę cz)osto w naboszneem vkazanyv skritego *angyala nyeczystoty Gloger; Tunc cetus inquit:... An 40
ignoras, quod plura, gl. encia, in sola sui apparencia, gl. ipocrisi vkazanyv, non yeritate
fundantur? XV med. RRp XXIII 280.
4. epowiadomienie, poinformowanie, pouczenie,
certiorem faciendi, nuntiandi, praecipiendi actus3: 45
Prze lacznyesze praw thich to myanowani<e),
albo gdze kthora stoyą popysana ykazanye,
thv stoy popyszan poczanthek gych Sul 5;
Significatum ykazanye, id est nunciatum {war.
lub.: wzkazanye; significatum est enim mihi de 50
yobis..., quia contentiones sunt inter vos I Cor
1, 11) 1471 MamKal 281; ~ Cruces... in
ecclesia depinguntur, quod... fit triplici racione:
primo propter demonum terrorem ..., secundo
cruces depinguntur propter triumphi ostensio- 55
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nem ..., tercio depinguntur propter appostolorum representacionem na wkazane a na wszyawene apostolszke ca 1420 R XXIV 81; Navczą...
w ykazany {SKJ I 112: qui catecizatur verbo
gego nayczayą w slowe, v kazanv, Gal 6, 6)
1449 R XXV 166; Quare Xc de desponsata
yoluit concipi?... Prima causa est, secundum
Jeronimum, propter declaracionem originis vkazana *rodczaiv 1477 M P K JII 323; Feria quarta
Xpus fuit yenditus ad mortem/ ad innuendum,
a to kv vkaszanyv, quod per penitenciam emimus Xpm et regnum eius ca 1500 GIKazB I 61,
sim. ib. 62; Czerny tvoy ycznyoyye przestąpvyą
ykazanye (traditionem Mat 15, 2) yaszych star
szych oczow, bo nye ymyyayą svoych rąkv,
kyedy yedzą chleb? Rozm 354.
5. 'danie świadectwa, testimonium dandi actus5:
Nam Ihesus interpretatur salyator. Dicunt mise
rere nostri propter experienciam, na wsznane
albo na ykazane, yirtutis eius XV p. pr. GlJag 94; Fides caret merito, cum racio prebet
experimentum wkazane vel yznane XV med.
GIWroc 95y.
6. *zewnętrzny znak, objawy, signum5: Super
impiorum ne iocundaveris interitu, quorum vita
ex obrupto yelut a texante preciditur nullo
mortis indicio precurrente, gl. id est signo
antecedente ykazanym, nec opineris, quod deus
eos morte preuenire sinit precipiti 1466 RRp
XXII 12.
7. (w postępowaniu sądowym, in iudicio)
'przedstawienie do wglądu, ostendendi actus3; Ysz
billibi kto, gen by myal... które prawo... kv
dzedzinye..., aby... prziszedl a stal kv vkazanyv
a bronyenyy prawa swego (compareat ius suum
ostensurus et defensurus, Dział 28: aby...
praw<a> swa vkazal abo poloszyl) Sul 39.
8. (w postępowaniu sądowym, in iudicio)
'dowód przewidziany prawem, argumentum, probatio legibus imposita : Benak... ostendere debet
partem hereditatum ad ipsum pertinentem... et
ykaszacz, et ykaszane debet demonstrare 1395
Leksz I nr 1962; Propter doctionem al. wkazanye decernere distulimus 1432 StPPP II
nr 2439; Njszadnemy czlowyekowy potrzebyszno ykazanye albo szwyadeczstwa gynego
kv blyszkosczy przyrodzenyą (ad ostensionem
successoriae hereditatis nemo testimonium aliquid indiget) nyszly tako OrtOssol 79, 1;
Jyszly on to vkazal, yako gest prawo ykazacz
o dzyedzycztwo, czyly nye, albo ma-ly gescze
które ykazanye czynycz (vel si aliam ostensionem
facere debeat)? ib. 92, 2, sim. ib.9 OrtMac 126;
~ (o naganie szlachectwa, de nobilitate alicuius
| neganda): Iohannes... habet terminum ukaza-
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nyu ad colloąuium proximum Cracouie contra
Andream 1432 StPPP VII 348; Andreas... dixit,
quod esset (,sc. Johannes) ribaldus et non dignus
iurare, qui Iohannes... uolens se expurgare
dixit se nobilem... Datur terminum wkazanyw
eidem Iohanni ad colloquium generale proximum Cracouiense ib. 349; ~ 'dokument dowo
dowy, świadectwo na piśmie, dokumentum, quo
aliąuid probatur, testimonium scriptum : Gdysz
Opawczanom s prawa dano na dlusszy y pewny
dzen przynyesz vkazanye (ostensivam) o tho,
czo na nye... żałowano OrtOssol 49, 2, sim. ib.,
sim. OrtMac 60; Kakoly przeszedł albo mynal
dluszy dzen ykazanyą Opawczom (quod longior
dies Oppaviensium pro ostensiya diu praeterisset), wszdy ony gescze mogą myecz s prawa
drugy dzen gyne ykazanye przynyescz (secundae
ostensioni denuo afferendum) OrtOssol 49, 2,
sim. OrtMac 60; Ten czlowyek zobowyazal
szyą w yątcztwe lysth, *ykazanyą (litteras et
ostensiones) (przynieść) od myastą Kkryburgky (pro Fryburgky) OrtOssol 100, 1;
~ (list) ukazania 'dokument będący świadectwem
szlacheckiego pochodzenia, documentum, quod
testatur aliquem nobili loco natum esse : Nobilis Petrus... per... tutorem suum et procuratorem portavit in termino hodierne diei <l)itteram a b ... duce Swittrigallo expurgacionis sue
nobilitatis al. ykaszanya 1444 AGZ XIV 128.
Ukazany (list) ukazany 'dokument służący sądo
wi jako środek dowodowy, litterae, quibus aliąuid
iudicibus comprobatuF (?): Meczslaus... contumax in termino concitato contra Dziuissium...
pro eo, quia sibi noluit dare literam pro ipsius
necessitate expurgatoriam al. ykazany, prout
frater eorum senior... se expurgauit 1444 St
PPP II nr 3189.
Ukaziciel 'ten, który pokazuje, przedstawia,
qui ostendit, demonstrat’ : Vkaziczel ostentator
1447 R XXII 41.
Ukazować, Ukazować się fo r m y : praes. ind.
1. sg. ukazuję Rozm 74; 2. sg. ukazujesz XV
p. pr. JA XV 536, XV p. post. R XIX 63, EwZam 304, etc.; 3. sg. ukazuje Gn gl. 41 a. 105a.
164a, FI i Pul 18, 2, etc. etc.; 2. pl. ukazujecie
XV med. R XXII 246; 3. pl. ukazują Gn 11 b,
1440 R XXV 242, 1444 R XXIII 303, etc.
etc.; ~ imper. 1. pl. ukazujmy XV med. SKJ
I 113; ~ part. praes. act. adv. ukazuję Rozm
769; ukazując 1444 R XXIII 303, Sul 43, XV
med. R XXII 247, etc. etc.; adi. ukazując Gn
171 b, XV p. post. SKJ I 147, Rozm 29; - inf.
ukazować XV p. pr. R XLVII 358, ca 1455
JA XIV 493, Dział 61, etc.; ~ fut. 3. sg. m.
będzie ukazować Rozm 38. 167; ~ praet.

1. sg. m. -m ukazował 1402 Kai nr 44, 1421
Pozn nr 1085, 1427 ib. nr 1244; 3. sg. m. jest
ukazował 1423 Kai nr 861; ukazował 1398
TPaw IV nr 428, 1403 RtGn nr 87, 1410 Kai
nr 311, etc. etc.; f . ukazowała 1411 Kai nr 360,
1420 Pyzdr nr 629, XV p. post. R XXV 173,
Rozm 18; 3. pl. m. są ukazowali Rozm 160;
ukazowały Rozm 845; neutr. ukazowały Rozm
140; ~ pląperf. 3. du. f. były ukazowale B Z
Gen 27, 23; ~ condit. 2. pl. m. -byście ukazo
wali Rozm 271; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
ukazowan Rozm 840; neutr. ukazowano 1425
Kościan nr 1132; ~ praes. pass. 3. sg. neutr.
ukazowano jest B Z Deut 3, 11; ~ fut. pass.
3. sg. f . będzie ukazowana Sul 78.
Z n a czen ia : I. 'umożliwiać zobaczenie, sta
wiać przed oczy, przedstawiać, yidendi facultatem
dare, antę oculos ponere, ostendere, demonstrare3:
Kristowi kaplany,... gegozz nasladuio y skutki
ykazuio, czo szog {leg. z ksiąg) roskazuio
Gałka w. 29; Vstawyamy, aby kędy która dzedzyna kypczewy gey... przes przedawczą bądze
ykazowana (ostenditur) albo wywodzona, sząszedzy... byli poszwany Sul 78; Vkazyge bog
swa czvda XV med. PF IV 594; Nye poznał
gest gego, bo bili roce ku podobyenstwu vkazowale znamyo starszego brata (similitudinem
maioris expresserant) BZ Gen 27, 23; Vkazowano iest (monstratur) loże gego zelaszne B Z
Deut 3,11; Rex dolet et leto mentitur, gl. fingit
ybludnye ykazyye, gaudia wltu 1466 R XXII 17;
Tego pokoyu począthek Anna szwyatha w zywocze szwem noszyla. Then pokoy pan bog
ykazuye szwoiem szwiąthem M W 69 b, sim.
Naw 79; Chtore znamya vkazvyesz (ostendis
Jo 2, 18) nam, ysz tho dzyalasz? Ew Zam 304, V
sim. Rozm 211. 450; Głową malvczko sczylyla
{pro schylyla, sc. Maryja), jakosch yest podobno
(dziewic)a(m ) posromnym, gesz nyeyyelye
svego czoła podnoscha albo vkazVyą (quae non
solent nimium ceryicem eleyare) Rozm 23; Bo
oczyecz mylvye szyna a wschytky rzeczy yemv
ykazyye (demonstrat ei Jo 5, 20), które on
czyny ib. 258, sim. ib.; Yako rosło pospoly
zyelye y począlo ykazovacz ovocz (cum ... fructum fecisset Mat 13, 26), pokazał szye *kąkąl
myedzy thym ib. 339; Yako oczyecz, bog
yschechmogączy, ykazal szye synv svemv...
ykazyyącz odpłatą yego syyątey maky ib. 604;
O tern..., kako gy {sc. Jesusa) Pylat ykazoval tako
ybyczovanego ib. 835; Yze kyedy nasch myły
zbayyczyel Iesus tako yaynye ykazoyan Żydom,
było yakoby trzeczey godzyny ib. 840; ~ 'czynić
jawnym, ujawniać, manifestum, apertum reddere,
aperire, o s te n d e r e Odzenye czelnee a smyanye
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vstnee vkazvi0, czso w sierczv iest Gloger;
SKJ 1 147; Bo mem narodzenym vkazvyą naro
Abichom ge (sc. ludzi) na wyączschi gnyew przidzonego pana svego fwszego3) syyaczszą (pro
wodzili, ukazuyącz gich nyedbaloscz XV med.
syyatha, ego nam nascendo nasciturum saeculi
R XXII 247; Sanctus vero Petrus Romam ad
dominum ostendo) Rozm 74; Eypskye dzyeczy
Neronem venit et omnia eius maleficia detegebat 5 yczynyly szą sobye Yesysza krolyem... ykazy
vkazowal XV p. post. R XXV 178; ~ 'stwarzać
yącz yemy czescz krolewszką (honorem sibi
łudzący pozór czegoś, aliąuid simulare : Simulant
regium omnes exhibentes) ib. 103, sim. ib. 24.
(sc. hypocritae), ykazuyą, enim oculta bona,
216. 507. 517. 529. 725; Ta zvyerzata... ykazodissimulant oculta mała 1461—7 Serm 151 v;
valy my czescz *podobno (exhibuerunt mihi
~ ~ ukazować się 'wydawać się jakimś, jawić 10 reyerentiam et debitum honorem) ib. 140;
się, \iden : Czlowyekv ykazuye <(się> (quia, sc.
Vschakos bądzye (sc. diabeł) przeczyv *nye
chara, durum yidetur homini coercere os suum
*vkazavacz svoyą chytroscz (nitetur falsitatem
a multiloąuio et yaniloąuio) XV med. MPKJ
exercere) ib. 167; Yze... ykazyyesz mocz tyoyą
V 427; ~ 'dawać się zobaczyć, stawać się wi
myedzy [y]nemy (facias in eis hanc yirtutem)
docznym, prodire, se videndum praebere9: Vexilla 15 ib. 227, sim. ib. 613; Yako myły Kristus ykazoregis prodeunt wichodza, ykazuia są, wsnoscha
val, yze dobroyolnye chczyal szye dacz yącz
są 1444 R XXIII 303; Ivsz dzyen nam sye
ib. 632, sim. ib. 451. 802; Mały czass pozyczon
ykazuye M W 64b.
yest yam ykazovacz pycha yaschą nade mną
(parvum tempus concessum est vobis exercende
2. 'wskazywać swoją obecnością, zachowaniem
lub gestem jakiś kierunek, obiekt, praesentia sua 20 in me yestrae superbiae) ib. 650; Vkazvye (sc.
vel gestu directionem, rem ąuandam monstrare :
Krystus) svoyą nayką praydzyyą a nye podeMamy chouacz thy to dary, chosz szo nam
zryana, a tho kyedy moyy ib. 681; Vnątrze lalo
darmo dany, ykaszugocz nam gedno drogo,
szye v thy vsta yego, ktoremy byl boga czaloyal
gosz mamy do krolefstwa nebeskego przicz
na ykazanye tego, yz czaloyanym myr vkazvyą,
Gn 171 b; Vitay ty krwi *bloguslawona..., ty 25 myal w wsczych svych [...] ib. 769; Temy
nam drogo ykazuyesz XV p. pr. JA XV 536,
sloyy Pylat ykazyye, yze tha yyna Szyda(mi)
sim. XV p. post. R XIX 63; Bądąwam mowicz
była yemv namyenyona ib. 116, sim. ib. 671;
wschitko sle, lszącz prze m yą..., gen gesm
~ ukazować się (jakimś) 'dawać o sobie jakieś
droga ku sbawyenyu, yąsz wi gidzeczye y ginim
wyobrażenie (prawdziwe lub fałszywe), imaginem
ykazugeczye (Mat 5, 11) XV med. R XXII 246; 30 ąuandam sui (veram vel falsam) dare9: Isze gdy
W nocy ykazowal wam drogo ognyem (ostenoblycze nasze oth thich person, sz gych sąd szą
dens vobis iter per ignem) BZ Deut 1, 33;
składa, byya yydzano, sadza szą ykazvge ky
Vkasuyacz pandens (ascendet enim pandens iter
czynyenyy sprawyedlywosczi tim rąthsny (pro
antę eos Mich 2, 13) ca 1470 MamLub 250;
rąthszy, iudex se offert iustitiam ad reddendam
Yedny schły przed nymy a drudzy za nymy, 35 promptiorem) Sul 63; ~ Iści szo ony (sc.
yakoby ykazyyącz ym droga nye yydana (eis
ludzie) pred luczmy ykaszugo dobrzy, allecz
quasi semitam ignotam demonstrantes) Rozm
ony szo pred *bodzem sly Gn 11 b; Vkasuge
84, sim. ib. 558; Palcem ym ykazoval (sc. Jan,
szą causatur 1444 PF IV 590; Vkaswge sze
ostendebat eis) dwanasczye kamyenyow ib. 178.
mentitur XV med. R X X II40; Exterius blandiunt
3. 'dawać odczuć, poznać, significare, ostendere, 40 szmyerny szye wkazwyą XV ex. R XXV 149;
exhibere : Gego ocyecz ykazowal (praestitit)
~ ze zdaniem: Stal tez Pyotr grzeyącz <się)
mylosyerdze mnye BZ I Par 19, 2; Vbostwo
s nymy, ykazuyącz szye, yakoby nye byl zvolenyk
czastokrocz naczysk y szkody nyemale czyrpyą
Iesucristow (Jo 18, 18) Rozm 688.
przeto, ysze nye podług sprawiedlywosczy, ale
4.
'dawać wskazówki, tłumaczyć, pouczać, in
wyączey wspori swą mocz ykazyyącz, kv 45 formować, praecepta dare, explicare, docere, cerdzeczskowanyy yako na woyną gyadą (sc. zie
tiorem f a c e r e Nam experiencia docet, ykamianie) Dział 19; Przyaczele tako yatego temv,
szayą (pro ykaszuye), quod ipse est filius dei
czso gymye a nam vyda, nygedney lsczywosczy
1441 PF V 67; Rozym tho wkazyye (possibilitas
nye mayą czynycz any nyeprzyiasny tagemney
rationis hoc dicat), ysz sąndzee... mayą
abo yawney ykazowacz (nec inimicitas occultas 50 myeecz... woznee Sul 28, sim. XV p. pr. PF IV
yel manifestas ob hoc moyeri praesumant) ib. 61;
616; Vkazvgye dicit (haec dicit frater tuus
Vkazyyą exercent (potestatem exercent in eos,
Iacob Gen 32, 4) ca 1470 MamLub 14; Habesc. gentes Mat 20, 25) ca 1470 MamLub 264;
mus exemplum in isto Pharizeo homine, cuius
consciencia non indicavit, nye ykazoyala, yeriy
Pyathesz thy veszele myala, gdysz szyna zogladala, boszthwo szvoye ykazyyancz XV p. post. 55 tatem sibi XV p. post. R XXV 173; O tern
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gloszye, który slyschely v kosczyelye vkazvyącz
(ostendens), kto byl malzenystwa dostoyen
z dzyevyczą Maryą Rozm 29; Odthychmyast
Iesus (począł) vkazovacz (coepit... ostendere
Mat 16, 21), yze myal ydz do Ierusalem mąky
czyrpyecz ib. 363, sim. ib.; V temze thez vkazvye
(sc. ewanjelista), yze myły Kristus dobrovolnye
czyrpyal ib. 635, sim. ib. 462. 651, etc.; Przeto
nye odpovyedzyal (sc. Jesukryst), yze Pylat
pytał o yego pokolyenyv, ktorez pokolyenye
yego vczynky vkazovaly Rozm 845; ~ prze
nośnie: Nocz nocy ykazuge (indicat) nauko
FI 18, 2, sim. Pul; ~ 'dawać do zrozumienia,
ińdicare, significare, ostendere9: Narzekayocz
ykaszuyo, ut eis potpomagaly 1440 R XXV 242.
5. ukazować się 'przejawiać się, dać się poznać,
apparere, se praebere, fien : Hoc patuit in eius
(sc. sancti Pauli) morte, ąuando enim decolatus
fuit, lactis vnda de suo corpore exiuit tocz so
nam ykasuge f tern, yse gdis mv gego gloua
była gest scota, tedy vocz s gego czala sio gest
mleko y voda Gn gl. 41 a; Dignitas sancti Stanislay in eius ornatu apparet ykasuge so ib.
105a, sim. ib. 164a; Mititas in ąuatuor consistit a tacz, sc. pokora, na czwórą syą ykazuge
XV med. R X X II236; Veritas dei est innocencia,
que resultat, yasz ssza ykaszuge, in anima
1461—7 Setm 91 r, sim. XV p. post. GlDom 79,
XV p. post. PF I 202; Przeto szye v nym (sc.
św. lanie) moczy ykazyya (ideo yirtutes operantur in eo Mat 14, 2) Rozm 346; Thym szye
ykazyye kreykoscz apostolska, ysch gorączosczyą
yyary obyeczoyaly s nym ymrzecz ib. 655, sim.
ib. 773.
6. ewyświadczać, czynić coś, facere aliąuid9:
Suum officium exibere slusba ykazowacz XV
p. pr. R XLVII 358; Operemur bonum ad
omnes vkazvymy, czyńmy dobrocz kv wssystkym (Gal 6, 10) XV med. SKJ I 113; Każde
(sc. towarzyszce) czynyla y vkazovala (sc. Ma
ryja) slyzbą podlvg svey moczy Rozm 18;
Slvzbą czystą bądzye tobye ykazovacz (sc. św.
Jozef, tibi ministerium dignum exhibebit) ib. 38;
Czy (sc. anjeli) sza yemv yyelyka yesela ykazovaly (consolationes ei multas faciebant) ib. 160;
Bądzczye (pro baczczye), abysczye nye ykazovaly albo czynyly dostoyenstya przed lyydzmy
(ne iustitiam yestram faciatis coram hominibus
Mat 6, 1), aby vasz yydzyely a chvalyly ib. 271;
~ ukazować sprawiedliwość 'wymierzać spra
wiedliwość, iuste iudicare, iustam sententiam
ferre9: Gdy sądzą ykazuge sprawiedlywoscz,
tedy wsporcze odstąpyyą od pothwarzy Dział 47.
7. czapowiadać, nuntiare, significare, edicere,
notum facere9: Vkazuyancz pronuncians (sic ter-
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ąuaternis trahitur horis dies ad yesperem, occasu sol pronuntians noctis redire tempora)
1444 R XXIII 303; Que yentura sunt, *anuncciabit, wkaszuye, yobis (Jo 16, 13) XV med.
GIWroc 36 v; Portendere s dalyeka snamyonacz,
vkazovacz ca 1455 JA XIV 493; Przykład
o ffykoyem drzeyye, które gdy szye odmładza,
ykazyye latho Rozm 484.
8.
(w postępowaniu sądowym, in iudicio)
'przedstawiać do oglądu, dare facultatem
videndi9: a. poniesione szkody: Quod ego
non scindi ibi ligna, sicut preconi ukaszowal (sc. Laurentius) 1398 TPaw IV nr 428;
Jaco Czesław ne porambil zapusti na Philippowe
dzedzine, gdze vosnim ykasowal 1410 Kai
nr 311; Jako czszo Jan ... zayol skoth tu, gdze
wosznim ykazowal, tho gy zayol na mem, na
prawem 1416 Kościan nr 615; Jako ty rany,
czszom gey yosznemu ykaszowal, ty mi on ranj
dal 1421 Pozn nr 1085, sim. 1427 ib. nr 1244;
Iaco xancz opath... nye przecopal grobye panu
Abramowy y gaczy na doycze, to czsso yą
woznim ycazowano 1425 Kościan nr 1132;
~ b. sporne mienie: Czso mi brał Dobeslaw,
gdzem yoysznim ycasowal, tho na mem brał
prawem me wcupinky 1402 Kai nr 44; Jaco
czo W ir(z)bantha drogo ykasowal do swego
mlina, ta yest s weka yiloszona 1403 RtGn nr 87,
sim. 1414 Pyzdr nr 384, 1437 ZapWarsz nr 691;
Iaco tv, gdze Dzirska voysznemv vcaszovala,
tv Dzetrzich swego otcza y[s] sswe vszival i gliną
copal 1411 Kai nr 360; Jako tha czanscz, czszo
yo Jan ykazowal wosznim w Morawczewe, tho
szo czanscz panowe Tworzianschy ycupily 1413
Kościan nr 505; Yako Micolay trzyma tho
rolo... w zastawye, który Margorzatha wosnim
ycasowala 1420 Pyzdr nr 629; Jako Wisotha
widzersal... y swem (leg. z swem) otczem ta
voda, gdzese yasz byl y tho, yako yesth yosznym
ykaszowal 1423 Kai nr 861; ~ c. dokumenty
dowodowe: Jaco pan Sdunowsky lysta nye m a...
any gego wkaszowal przeth paniczem 1427
Kościan nr 1285; Gdi ktho przeczywko swemv
przywyleyoyi w kakeykole rzeczi pozwan bądze
a vkazvyącz swoy przywyley w sządze (exhibendo suum priyilegium in iudicio), straczy oth
nyego copą Sul 43; ~ d. świadków: Na tho
Pauel ykaswye swadky, gysze mu dal sina rana
1416 AKPr VIIIa 138; ~ e .uszkodzenie ciała:
Ysze sz onego vką(s)zenya ykazowal y myenil szą (sc. Idzik) chramacz (ostendebat et
asserebat se claudicare) Sul 45.
Ukazowanie fo rm y: n. sg. ukazowanie ca
1430 GlKazB ii 29, 1476 AKLitRp III 108;
~ g. sg. ukazowania Sul 13; ~ i. sg. ukazo-
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wanim XV med. R XXV 160, Rozm 686; ~ /. sg.
(na) ukazowaniu 1406 Piek VI 308, 1421 PF
VIII 16, Sul 78.
Z n a c z e n ia : 1. 'pysznienie się, chełpienie się,
actus gloriandi, superbum se praebendi : Quod
celsitudinem, powyszena, regni celorum non
facit personarum accepcio nec apperta ostentacio, vidomo ykaszowane, neque hominum reputacio..., sed eam facit yirtuosa humilitas
ca 1430 GIKazB II 29; Tym ykazal (sc. Krystus),
yze ta yyatscha szmyernoscz ma czynyona bycz
od nass nye podnyschyonym (pro podnyeschyenym) albo ykazovanym sercza, alye nagotovanym Rozm 686.
2. ' udawanie, symulowanie, actus simulandi :
Ecce ąualis simulacio, ycazowanye, sanctitatis,
quod precium sangwinis noluit in carbanam
mittere! 1476 AKLitRp III 108.
3. (w postępowaniu sądowym, in iudicio)
а. 'wizja lokalna, oględziny w celach dowodo
wych, actus yidendi, ocwfe collustrandi, cognitio
rei praesentis criminis probandi causa facta :
Quod ministerialis non assignaret term inum ...,
nec fuit super hereditate Bodzewo in demonstracione vlg. na ycazowanu 1406 Piek VI 308; Ty
sze mno szescz lath trzimal twoy dzal y wszywał
moy dzal, y *kekdy bili panowe na wkazowanu,
tegosz ty ne oth<r)zymal y na liscze stal,
y wini placyl ty.sswe, a ya swe 1421 PT" VIII 16;
Vstawyamy, aby... sząszedzy they tho dzedzyny przes przedawczą gey... byli poszwany,
aby biły oczwyscze przy gey vkazowanyv (quod
illi ostensioni intersint) Sul 78; ~ b. 'dochodze
nie swych praw z jakiegoś tytułu, roszczenie,
aliąuid lege expetere, vindicare’ : Dawnoscz
wkazowanya (Sul 40: wskazowanya) na rani
rok Sul 13.
4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Vkazowanym representacione XV med. R XXV
160.
Ukaźnić 'ograniczyć nakazami, tu: powstrzy
mać od działania, pohamować, iussis coercere,
hoc loco: retinere aliąuem ab agendo, cohibere*:
Nye mylczy, any vkaznyon bodz (neque compescaris, FI: any ysmerzon bodz), boże Pul 82, 1.
Ukażować 'oszpecać, wyniszczać, turpem reddere, delere, exstinguere*: A kyedy szye posczyczye, nye badzczye <jako) *lyeczymernyczy
ssmathny, bocz ony vkazvyą (exterminant Mat
б, 16, MamKal 261: vkazągyą, MamLub: vyszusaya, błądzą, pomorzayą) svoye oblycze,
aby yydzany od lyvdv, yze szye posczv Rozm
279.
Ukąsić, Ukęsić fo rm y : praes. ind. 1. sg.
ukąszę 1471 MamKal 64; 3. sg. ukąsi Dział 35,

Rozm 620; ~ praet. 3. sg. m. jest ukąsił Dział
35; ~ condit. 3. sg. m. by ukąsił Rozm 602;
~ part. praet. pass. ac. sg. f. ukąszoną Sul 15.
Z naczenia: 1. 'uchwyciwszy zębami itp.
zranić, skaleczyć, ugryźć, dentibus laedere, vulnerare, mordere5: Mayącz raną wką<s)zoną
(morsum) ode pssa swego sąnssada, doswyathczyly, ysz z posczwanya thego tho sząnsszada
raną myaal, rani otrzymaa Sul 15; Gdy kogo
vkąssy pyes (Sul 44: o vkąszenyv pszyem).
(I)dzyk szalował na Falka, ysze s posczwanya
gego gest gy pyes vkąszyl (laesit et momordit,
Sul 44: wranyl albo vrazyl y vyathl) tako, ysze
chramal Dział 35; Kyedy naydzye (sc. wąż
saltra) czlovyeka spyącz na pusczy, nathychmyast skoczy..., aby y (leg. ji fgo5) zbudzyl sze
snv, by yego yny zly vąz yadovyty nye vkąszyl
Rozm 602; O przeklaty Iudaschv, czalovanye
thwe yest czalovanye nyedzyyadthkowo, yen
s pyrwsty (leg. z pirwu usty) lyzv ('polizawszy5)
a potem vkaszy y ypusczy yad ib. 620.
2. 'odgryźć, odciąć, demordere, abscidere, desecare5: Vkąschią precidam (praecidam bracchium
tuum et bracchium domus patris tui, ut non
sit senex in domo tua I Reg 2, 31) 1471 Mam
Kal 64.
Cf. Ukuszać
Ukąszenie f o r m y : n. sg. ukąszenie ca 1430
GIKazB II 16, XV* p. post. PF V 7; - g. sg.
ukąszenia Sul 45; ~ ac. sg. ukąszenie XV med.
M P K J \ 432; ~ i. sg. ukąszenim 1444 R XXIII
304; ~ /. sg. (o) ukąszeniu Sul 14. 44.
Z naczenia: 1. 'zranienie zębami itp., ugry
zienie, dentibus yulnerandi, mordendi actus9:
O ykąszenyy pszyem (de morsu canis, Dział 35:
gdy kogo ykąssy pyes) Sul 44, sim. ib. 14;
Ydzyk skarżył gest, ysz pyeszs Falków... thako
gi wranyl alybo yrazyl y yyathl, ysze sz onego
vką(s)zenya (ex... morsu) ykazowal y myenil
szą chramacz Sul 45; Kako taky byzkvp przes
chrosta Chrobaka..., słowa podobayocza sye
swyaty przes ykoszenye so wyobrazzony (verba
placentia mundi per morsum designantur) XV
med. M P K jy 432; Vkasene morsus XV p. post.
P F Y 7; ~ przen.: Ero mors tua, o mors, morsus
ykonszene, tuus ero\inferne! (Os 13, 14) ca 1430
GIKazB II 16.
2. 'zjedzenie, actus comedendi : Quando pomi
noxialis morsu, yablka skodliuego ykanschenim,
in mortem corruit (sc. parens protoplastus) 1444
R XXIII 304.
Cf. Ukuszenie
Ukęsić cf. Ukąsić
Ukisieć (o cieście, de farina ex aqua subacta)
'ulec kwaśnej fermentacji, przez fermentację

360

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

UKISIEĆ

UKŁAD

361

med. R XXV 159; Uklath laudum ca 1455 JA
spulchnić się, ferment ar i, ferment o intumescere :
XIV 494; Przyszasznyczy mvsza vsz[n]acz to,
Podobno yest (sc. krolewstwo niebieskie) czyaczo gest s tego vklad (quod desuper statutum
stu, ktoregosz nyevyasta vzyavschy trzy myary
fuerit de forma iuris) w them to myesczye
vlozy w dzyzą, yschby vschystko ykyszyalo (donec fermentaretur totum Luc 13, 21 )Rozm 378. 5 OrtOssol 75, 3, sim. OrtMac 102; Aby nyezgodny vczychnali a zgodny przespyecznoscz
Ukleja, też pl. tantum Ukleje zool. 'gatunek
myeli, ykladi y prawa są przez rącze bosze
ryby, piscis Alburnus lucidus H e c k Vcleya
ystawyony (propter hoc conditur constitutio seu
polipus XV med. PF V 28; Vkleya ca 1455 JA
statutum) Dział 1; Kazimirz, z boga mylosczy
XIV 490; Vkleye polipus 1472 Rost nr 1407;
10 kroi polsky,... yklad albo statuta ystawylismy
Polipus est piscis vkleyą ca 1500 Erz 114.
(statuta edidimus) ib. 2; Gdysz yklady abo
Ukleje c f Ukleja
statuta (cum omnes constitutiones et statuta,
Uklejnica 'rodzaj sieci rybackiej o małych
Suł 20: wszystki wstawyenya y statuta) nye...
oczkach, genus ąuoddam retis piscatorii parvas
mayą bycz przypysany rzeczam mynalym ib. 6;
maculas habentis3: Piscatores... debere habere...
liberam piscaturam parvis tamen dumtaxat 15 Chczemi, aby nasze ykladi y statuta (constitu
tiones nostrae omnes), ten to czas w Wysliczi
rethibus..., videlicet: zabrodnya, ucleynycza,
sloszone, wszytczi ziemyanye przyiąli ib. 1; ~
virscha et hamus 1490 AKH VI 119.
układ (ziemski) 'normy stanowione lub zwycza
Uklękać 'opierać się zgiętymi kolanami o zie
jowe pochodzenia polskiego, stosowane głównie
mię na znak czci, pokory, honoris alicui habendi
in genua procumbere : Ambicionis enim est ?0 w sądownictwie szlacheckim i przeciwstawiane
innym systemom prawnym obowiązującym w daw
omnes omnium ambire angvlos, omnium aminej Polsce (jak prawo niemieckie, kościelne itp.),
niculas lambere, ad omnium scabellum proleges et iura e Polonia originem suam ducentia,
sterni, g i humiliari, deprimi vclanyacz <się?),
ąuibus imprimis nobiles homines tenebantur quaevcląkacz XV med. GIWinc 145.
Uklęknąć 'oprzeć się kolanami o ziemię, po 25 que aliis antiąuioribus legibus Polonorum (e.g.
Teutonicis, ecclesiasticis) opponebantuf: lakom
tknąwszy się upaść na kolana, in genua procumyanczey ne w[r]zol świni, gedno podług zembere’: Tako yyatsche rany... otvorzyly szye
skego ykladu s konarskich kmot 1411 Pyzdr
przez oną pavłoką, yze czo szye podknąl albo
nr 329; Sin autem ... non persoluerit (sc. Jayklnąkl (pro vkląnkl), to szye z yego svyąthych
30 cobus) eidem heredi..., extunc subdidit eum in
ran krew rzuczyla Rozm 834.
commune dictamen juris, yidelicet vlg. dictum
Układ fo rm y : n. sg. układ 1418 Pozn nr 1020,
pod szemsky wclad 1417 Czrs 108; Jaco ta
1441 StPPP II nr 2957, XV med. R XXIV 347,
cząscz..., ta mv (sc. Biernatowi) za slvsbą nye
etc.; ~ g. sg. układu 1411 Pyzdr nr 329, 1421
dana any ge lath wydzerzal podług zemskyego
Kościan nr 861, 1421 KodWP V 317, etc.
etc.; ~ ac. sg. układ 1412 Pozn nr 685, 1417 35 ykladu 1421 Kościan nr 861; Quod non curantes
laudum terrigenarum al. uchwali siue ucladu
Czrs 108, 1425 Kai nr 922, etc. etc.; ~ i. sg.
trahitis ipsum ad ius spirituale 1421 KodWP
układem 1428 Kai nr 1018, 1470 TymWol 37;
V 317; Panowie miły, jacz mam na wasze
~ /. sg. (po) układzie 1437 Pyzdr nr 1149;
skaszanye, hyszczem ysząl dwa conya y dwye
~ n.pl. układy 1434 PFW 32, Dział 1. 6; ~ ac.
pl. układy Dział 7, ca 1470 MamLub 114. 40 szekyrze, y dwa clyny w swem lesze y thoczem
gotow doconacz ycladem szemskym 1428 Kai
120, etc.
nr 1018; Debent taxari peccora et solui debent
Z n aczenia: 1, 'umowa, ugoda, przymierze,
secundum consuetudinem terrestrem podług
pactio, foedus*: Pacta vklad, vmouy, vloschenye
ugladu 1440 StPPP II nr 2864; Idem dominus
XV med. R XXIV 347; Disposicio vklad, rosprava XV med. R XXV 156; Roszmnoszą wasz 45 abbas soluat III peccora ad duas septimanas
Petro kmethoni podluk semskego ucladu ib.;
y poczwyerdzą wasz (leg. w was) vklad moy
Ipse (sc. Matias, occisor) non curando laudum
sz wamy (firmabo pactum meum vobiscum
terre al. ucladu in terra moratur Mazoviensi
Lev 26, 9) XV p. post. Kałużn 287; (Przy)wyoda
1454 PawPoj nr 56a; Licet fecit (sc. Parawa)
na wasz pomsztą vkladv mego, myecz nyeprzyyaczyelszky (inducam super vos gladium 50 super conswetudinem terrestrem al. na<d)
szyemsky yclad, quia plures destinavit ultra
ultorem foederis mei Lev 26, 25) ib. 288.
conswetudinem terrestrem 1445 AGZ XIV 184;
2. 'prawo, ustawa, uchwała, zwyczaj, zbiór
~ układ włoczny, układ (ziemski) 'ogół zasad
praw, lex, decretum, edictum, mos, corpus legurn:
określających stosunki między panem a chłopem
Tradiciones vclady, vstawena 1434 PF V 32;
Sancti Basiliensis concilii decretum vklad XV 55 (przede wszystkim na Mazowszu), też powinS ło w n ik s ta r o p o ls k i XX
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naści z tymi stosunkami związane, leges ąuibus
domini cmethonesąue tenebantur, etiam officium
hiis legibus constitutum: Ego... ad te misi scabinos..., ut michi ius faceres solvere secundum
vkladu szemszkego, quid tuus kmeto meum
percussit 1424 KsMaz II nr 201; Sed si agrum
vendere non poterit (sc. civis), tunc resignet
domino in judicio et solvet układ sicut et
cmeto (1424—6) StPPP I 293; Si homo profugus non haberet, de quo solveret domino
censum, układ, et alia... jura, extunc ipsum
dominus debet reddere (1434) ib. 297; Jacom
ya yesdzil w poszelstwe ot Jana Chromego,
kmotowicza,... do pana Jana Tuchorskego powedayocz mu, yszczy pod tobą szedzecz nye
chcze, a chcze postampicz zemsky vklad 1427
Kościan nr 1277; Yako m (i) then czlowyek
sbyegl, any nye vczynyw dosszycz podle prawa,
nye oszadzywsszy podia szemszkyego ykladu
1432 Pyzdr nr 1048; Paulus... comparuit in
termino contra Iohannem..., quia recognovit
constitutionem al. yklath terrestrem et non solvit
1433 TymWol 5; Yakom ya tego czlowyeka
nye pusczil, ale poszedł othe mye nye postampiwszy my szemskyego vkladu 1438 Pyzdr
nr 1160; Quia mihi fideiusserunt zyemsky vklad
pro kmetone 1441 TymWol 5; Nobilis Johannes
Lubewo est lucratus super fideiussorie vel Myeskone vkladu wlocznego, quod sibi fideiussit
kmethonem Michaelem 1443 TymProc 279; Jaco
szą mne Anną pothwązala zaplaczicz szemskego vcladu za Nedzalka 1445 ZapWarsz
nr 750, sim. ib.; Pro percussione kmethonis...
sentenciavimus predicto nobili Grzymyslao dimidiam alteram sexagenam iuxta positionem terre
al. podluk vkladu terre solyere 1457 TymWol 5;
Statuimus, quod kmethones a dominis ipsorum
surgere non possunt, nisi a festo Nativitatis
Domini recipientes licenciam a suo domino antę
duas septimanas et sibi dabit ius terrestre vlg.
układ, domibus et sepibus emendatis 1463
AKPr IV 449; Qui (sc. laboriosus W ojdo)... de
manso cum ordine al. s vkladem terrestri
aufugit 1470 TymWol 37; Dominus ville querat
kmethonem pro suis debitis vlg. układ XV ex.
AKPr IV 628; ~ układ (karczemny) 'zasady
określające stosunki między panem a karczma
rzem, leges, ąuibus dominus et caupo tenebantur :
Item nota, quia Johannes de Wyrzbowo tenetur
solvere ius terrestre de taberna vlg* vklad kar
czemny et sepes orti sepire ad festum sancti
Adalberti 1442 TymProc 249; Quia Iohannes...
tenetur dare et solvere ius terrestre de taberna
vlg. vklath, quod fideiussit pro kmethone heredibus de Smlodowo 1442 TymWol 5.

3. 'przewidziane w prawie ziemskim terminy
dawności, powodujące nabycie lub utratę jakiegoś
uprawnienia, dies legibus constituti, ąuibus ius
ąuoddam obtinetur vel amittitur : Jaco Potrassz
Goleski ne obssilal rankoym Sandziwogewieh
mimo szemski vklad 1412 Pozn nr 685; Yako
bil w poselstwe, by Pyotr dal schekyrą na rąky,
nisz zemsky vklad wysched 1418 ib. nr 1020;
Yako tho sedlyszko... wystało semsky v[ku]klad
1425 Kol nr 922; lako Jandrzey z szwim
othczemwidzirszaldobrowolnye trzidzeszczi lath
zemszky vklad, dzedziczszthwo tho, czo gy poziwal Pyotr z Źolcza 1436 Pyzdr nr 1240; Yako
ten czlowyek nye nal ('miał5) [o] nicz roley
<u)gorney po szemskyem vkladze 1437 ib.
nr 1149; Yako tho szwadczą, ysze ta grobya
yistala zemsky vklad trzy lata 1438 ib. nr 1164,
sim. ib. nr 1174; Jze sem w czasch dawał óćup
dwu wolu podluk semskego *ocladu, a Micolay... ne chczal gego wsącz, dlatego myeny...,
esse nimyal ('minął5) byl uclad semsky 1441
StPPP II nr 2957; Yszem nye zachował troyga
koni mymo zemsky yklad 1447 Pilz 275.
4. 'reguła, zasada, reguła, lex9 ratio9: Quilibet
Christianus debet subici Christo... propter
rectitudinem, dla ykladv, naturalis rationis przy
rodzonego rosumv, nam hoc naturalis ratio
dictat, quod minor subicetur maiori XV p. pr.
PF IV 616.
5. 'nieprzyjazny zamysł, wrogi zamiar, pod
stęp, zasadzka, ąuae aliąuis hostiliter struit, ma
chinationes, fallacia, insidiae9: Machinaciones
ycladi aut ymysly (locuta ad eum orayit, ut
malitiam Aman Agagitae et machinationes eius
pessimas, quas excogitaverat contra Iudaeos,
iuberat irritas fieri Esth 8, 3) ca 1470 MamLub 114; Vclady insidias {war. k a l grozamy
insidiis; sonitus terroris semper in auribus illius
et, cum pax sit, ille semper insidias suspicatur
Job 15, 21) ib. 120, sim. ib. 135; Vcladi {war.
kal.: grozy) insidias (qui comedunt tecum, ponent insidias subter te Abd 1, 7) ib. 248; Tendentes insidias czynycz zalogy, vclady (adierunt
eum ... primi Iudaeorum adversus Paulum et
rogabant eum ..., ut iuberet perduci eum in
Ierusalem, insidias tendentes, ut interficerent
eum in via Act 25, 3) ib. 301. ~ Bohemizm
semantyczny.
Układacz ' rozjemca, sędzia polubowny, po
średnik, arbiter, reconciliator : Thi tho stroni...
w n as... spusczyli y poszlubyly, iako w iadnacza
szlvbyonego, wfalcząn, skazacza y przyiaczelskego ycladacza (in... definitorem seu amicabilem
compositorem, Dział 3: na rozgodzczą, yfalyączą
y gednaczą przygyatego) Sul 3.
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Układać, Układać się 1. 'godzić, rozstrzygać
spór polubownie, litem conciliare, componere :
Przeto m y... moczą szlvbv obv stron ykladamy
myedzy panem królem a tesz byskvpem (nos...
laudamus atque ordinamus e t... arbitramur,
Sul 3: vfalami, zrzandzami, zgednavami a zkazvgemi y ... vgednawami) Dział 3; Przeto my
vznawszy, ysz [gest] przyrodzony myedzy przyaczelmy czastokrocz rzeczy gednayą y vkladayą
(considerantes, quod amicabiles compositores
seu mediatores consanguinei esse consueverunt,
Sul 35: ysze prziyaczelsczi [gednacze alybo
poszrodvyącz składacze mogą bicz... rodzici)
rychley nysz nyepili, w tey rzeczy Pyotra na
swiadeczstwo ystawylismy przypusozycz ib. 24.
2. ruchwalać, postanawiać, zarządzać, de cernere, constituere, iubere’ : O swynach ykladamy (decernimus), ysz kthokole swynye wlosthne
do czvdzego łasza na szolącz wypądzy, ten, czy
(leg. czyj) by był łasz,... może... swynye zagyącz
Sul 69, sim. Dział 2. 5; (O ) wieliką klątwą,
która rzeczona interdicth, tako vkladamy (taliter decrevimus, Sul 5: thako zkazvgemi)
Dział 5; Przeto vkladamy (statuimus, Sul 21:
wstawyami), aby kaszdy riczerz... pod swa
*chorogwą stal ib. 8, sim. ib. 27. 38.
3. 'uznać za obowiązujące, ratum, firmum,
legitimum, validum agnoscere’: Gd[z]ysz... wstawyenya y- statuta wkladayą (prawo) (constitutiones et statuta legem imponant) rzeczaam...
przydączym..., chceemi, abi nasza wstawyenya...
nye patrzyli przemynąlich... rzeczi Sul 20.
4 . ' obmyślać, przygotowywać, parare, facere5:
Lsczy vkladal molliebatur jnsidias (haec illo
loquente, Ieroboam retro moliebatur insidias
II Par 13, 13) ca 1470 MamLub 96. ~ Bohemizm semantyczny.
5. układać się fudawać, pozorować, simulare,
fingere: Vcladal (R XXV 199: ylozyl) sze daley
finxit se longius (se finxit longius ire Luc 24, 28)
ca 1450 PF IV 573.
(Układca) Układźca 'rozjemca, sędzia, arbiter,
iudex: Sodz, panye, a vkladzcza (MamLub 59:
*vclaczdczą, MamKal: gyednacz) bodz (iudicet
dominus arbiter) tego dnya myedzi Israhelem
a myedzi sini Amonowimy BZ Jud 11, 27.
Układły 'wsparty, oparty na kimś, czymś,
ąui aliąuo, aliąua ~re nititur*: Innixa super dilectum suum, gl. innixa, id est poległa vel
vkladla (quae est ista, quae ascendit de deserto
deliciis affluens, innixa super dilectum suum?
Cant 8, 5, SKJ V 272: wszparla sze, ib. 276:
podparła nad swego mylego) ca 1500 GIGn 39.
~ Może jednak należy uzupełnić vkladla (się).
Układźca cf. Układca
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Ukłaniać się 'ukłonem wyrażać cześć, szacunek,
uległość, uniżać się, capite vel corpore inclinato
honorem alicui tribuere, humilem se praebere9:
Ambicionis enim est omnes omnium ambire
angvlos, omnium aminiculas lambere, ad omnium
scabellum prosterni, gl. humiliari, deprimi vclanyacz (się?), ycląkacz XV med. GIWinc 145.
Ukłaść cf. Układły
Ukłonić się 'ukłonem wyrazić cześć, szacunek,
uległość, uniżyć się, capite vel corpore inclinato
honorem alicui tribuere, humilem se praebere9:
Dzyeyycza blogoslayyona... yeschla w dom
Zachariaschow a yzrawschy szye swa (leg. z swą)
czyotką yyelmy pokornye yklonywschy szye
y pozdroyyla yą rzekącz Rozm 52.
Ukłonienie 'pochylenie głowy celem oddania
komuś czci, inclinatio capitis, quae honoris alicui
habendi causa fiF: Quicunque homo accedit ad
suum dominum cum inclinacione, s yclonyenym,
capitis antę conspectum eius ca 1500 GlKazB
I 67.
Ukoić, Ukoić się f o r m y : praes. ind. 1. sg.
ukoję ca 1470 MamLub 228; ~ praes. ind.
z partykułą niechaj dla wyrażenia trybu rozkazu
jącego 3. pl. niechaj ukoją XV p. pr. R XVI
346; ~ imper. 2. sg. ukój XV p. pr. R XVI 349,
ca 1470 MamLub 238. 248; 3. sg. ukój BZ
I Reg 26, 19; 1. pl. ukójmy 1444 R XXIII 302;
2. pl. ukójcie 1471 MamKal 248; ~ part. praes.
act. adi. cf. Ukojący; ~ inf. ukoić Gn gl. 156a,
ca 1431 Msza XII s. 212, XV med. SKJ V 280,
etc.; ~ praet. 2. sg. m. ukoił jeś FI 84, 3;
ukoiłeś Pul 84, 3; 3. sg. m. ukoił FI i Pul 105, 30,
XV in. GlKazB II 91, 1434 R XXV 267, etc.;
f. ukoiła B Z Tob 5, 28, Rozm 523; 3. pl. m.
ukoili 1449 Trześn 56, ca 1470 MamLub 299;
~ condit. 2. sg. m. by ukoił FI i Pul 93, 13;
3. s g .f. ukoiłaby XV in. GlKazB II 91; ~ part.
praet. act. ukoiw 1454 R XLVII 352, 1456
Msza VI s. 261, sim. XIV; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. ukojon 1471 MamKal 216, XV p. post.
GlDom 83; ukojony XV p. post. GIDom 92;
ac. sg. m. ukojonego XV in. GlKazB II 83.
Z n a czen ia : 1. 'przebłagać zagniewanego, uła
godzić, udobruchać, iratum placare, delenire9:
Qui offendit, rosgnewa, aliquem sanctum, omnes
simul offenduntur et ideo hodie debemus ipsos
placare ykogicz Gn gl. 156a; Staal Fynees
y ykogil (placayit, sc. deum), y przestało trzosenyee FI 105, 30, sim. Pul; Hec domus fecit
novum leonem, id est Christum, placabilem,
ykoyonego et mansuetum laskavego XV in.
GlKazB II 83; Ad placandum vcogyl 1434 R
XXV 267; Wkoymi placemus 1444 R XXIII 302;
Kako bodze moc gynako ykoycz (placare) pana
46*
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swego? B Z I Reg 29, 4; Dehoc peccato placari,
ykoycz, non potuit 1456 ZabUPozn 85; Placatus
odmyąkczon, vkoyon (placatus sum super mało,
quod feci vobis Jer 42, 10) 1471 Mam Kai 216;
Hic enim deus iratus placatur vblogan, *vkoyan
XV p. post. GlDom 86; Vkoyony placatus
ib. 92; X c... se deo patri in eo (sc. in cruce)
ymmolauit et sic deum placauit vkoyl, vsmyerzyl XV ex. MPKJ II 326.
2. 'opanować uczucia, uspokoić, uśmierzyć, affectus reprimere, delenire, mitigare9: Vkogil ies
(mitigasti, Pul: ykoylesz) wszistek gnew twoy
FI 84, 3; Sic etiam est iste mundus, qui est
aridus, quia non potest sedare et saciare sitim,
vkogycz a nasyczycz pragliwosczy, eorum, qui
eum siciunt et diligunt XV med. SKJ V 280;
Cum Philipus, rex Macedonum, obsedisset Attenas, dixit eis: Datę mihi decem oratores,
quos ex vobis ellegero, et confederatus vlg.
wszmyerzyw szya, vkoyw gnyew swoy wroczą
schya 1454 R XLVII 352; Sedaverunt, id est
patificauerunt vkoyly, vmyerzyly (vix sedaverunt, sc. apostoli, turbas, ne sibi immolarent
Act 14, 17) ca 1470 MamLub 299; Servi...
nunciaverunt filii convalescenciam, ut sic patris
mesticia mitigaretus smutek vkoyon XV p. post.
GlDom 83; Kyedyz blogoslavyony nasch zbavyczyel byl podań tym nyelyvtosczyvym katom,
lye tako, yze Pylath vzdy chczyącz vkoycz
gnyev zydovsky, vezval nyektore slugy zydovskye Rozm 815; ~ Pro eodem agro multe
dissensiones fuerunt al. nyesgody, idcirco supradicti viri ista sedaverunt al. ukogily (sc. nie
zgody) inter filios supradicti Iacobi Nyewszkyszlo et Iacobum ... Wirwysz 1449 Trześn 56;
~ ~ ukoić się 'opanować swoje uczucia, uspo
koić się, złagodnieć, affectus suos reprimere, animarę, delenire, placidum reddere9: Christus enim
habuit lucidam valde faciem, ut quicunque
irascebatur sibi, nisi eum respexit, statimwkoyl
S 0 . Wnde timentes Iudei, ne eum turba yidens
wkogilabi so, ipsum conspuerunt XV in. GlKazB II 91; Nyechay szyą vkoyą cessent XV
p . pr. R XVI 346; To gdisz vsliszal Saul, vkoyl
syo (placatus) w rzeczi Jonatowye BZ I Reg
19, 6; Wzbudza-ly cyo pan przecywo mnye,
ukoy syo w wolney obyecye zaszszoney (odoretur sacrificium)! ib. 26, 19; To vsliszawszi
matka gego przestała plakacz a vkoyla syo
(tacuit) B Z Tob 5, 28; Tho tegodla obyathovanye szlusby naszey ale y thesz wszythkey czeladzy twey prosz<i)mi, panye, aby vkoyw sza,
szmylowaw sza (Msza IV : ypokoiony albo milosczivy, VII: aby upokoyl szye, smylowal, X:
ykoyony, XV: id est ysmyerzon) raczy przy[a]-
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gyacz (ut placatus accipias) 1456 Msza VI s. 261,
sim. XIV; Vkoyą syą (war. kul.: vkoyą) placabor
(non transeam nec parcam, nec placabor Ezech
24, 14) ca 1470 MamLub 228; Wkoy syą (war. V;
30S;
r
kal.: ykogyci) placare (exaudi, domine, placare
domine! Dan 9, 19) ib. 238; Vkoy syą (war. AiattiM j SS<^
k a l : ykoyczie schią) quiescite (domine deus,
quiesce, obsecro! Am 7, 5) ib. 248; Gdysch
dzyeyycza Marya vkoyla szye sama y mogła
yymavyacz sloya, tedy rzekła kv syemv synv
Rozm 523.
3. 'dać odpoczynek, zapewnić pokój, obdarzyć O
pokojem, ąuietem, pacem dare9: Blogoslawoni
czlowek, iegosz ti navczisz, gospodne, y s twego
zakona nayczisz gy, by vcogil iemu (ut mitiges
ei) ote dnow zlich FI 93, 13, sim. Pul; Te...
pater... supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedicas haec dona..., quae
tibi offerimus pro ecclesia tu a ..., quam pacificare, ysmerzycz y ykogycz (Msza II—IV. VI.
IX: ypokoycz, VII: pokogycz, XI: ysmyerzycz,
XIV: yspokoycz), custodire, adunare et regere
digneris ca 1431 Msza XII s. 212.
4. 'poskromić, ukrócić, reprimere, compescere,
domare9: Wkoy compesce XV p. pr. R XVI 349;
Compescuit scaral, vkogyl XV med. R XXIV
v
363; Gdy mnych pocznye dzyvy stroycz, nykth
go nye mosze ykoycz De morte w. 444.
Ukojący 'przynoszący łaskę, przebaczenie, ła n
skawy, ąui gratiam, remissionem poenae affert,
beneyolus, propitius9: Wkoyączego placabilem
(ut praedicarem annum placabilem domino Is
61, 2) ca 1470 MamLub 204.
O
Ukojenie 'uspokojenie, uśmierzenie, actus mitigandi, placandi, sedandi, leniendi9: Laboravit,
ut vivet adhuc nec dolor mitigacionem ykoyenya
XV ex. MPKJ II 326.
Ukon 'obowiązek, powinność, officium, munus9:
Czastokrocz dvchowny w oczczysznye myeschkayą, praw any vkonow królestwa naszego
podług zemyan a slyachty naszey nye postapyyącz (debita nobis et nostro regno servicia
in facienda expedicione subtrahere consueverunt,
Sul 23: powynnee naam ... slvzbi woyenne
odeymacz obikli) Dział 10. ~ Bohemizm?
Ukonać, Ukonać się 1. 'uczynić, ustanowić, u
facere9: Znamyonuy:... czlonky o wzyąnczye
gwałtem panyen... ykonane, gysch na wyeczne
czassi w xanstwye... mayan trwacz Sul 89.
2. ukonać się 'zmęczyć się, utrudzić się, fessum
fieri9: Cum fessus fuisset (sc. Helias), id est
vkonal szą, quieuit, *odpoczval, sub vna arbore nomine iunipero XV p. post. R XXV 174;
Factum est, ut lassarentur animalia, ykonaly
sya, pro nimio ardore solis ib. 177.

o

UKRAŚĆ

UKOŃCZYĆ

Ukończyć 'dokonać czegoś, uczynić, nadać
czemuś ostateczny kształt, aliąuid facere, perficere, absohere9: Snamyonuy, ze... xandz mazowesski... wstawyenya na roczech vyelikich...
yichwalil i vkonczil, i srzandzil thim obiczayemSW 91.
Ukopać 'zrobić w ziemi zagłębienie, dół, wy
kopać, foveam ejfodere9: Blogoslawoni czlowek,
iegosz ti nayczisz gospodne, y s twego zakona
nayczisz gy, by ykogil iemu ote dnow zlich,
aszbi *vocopan bil grzesznemu doi (donec fodiatur peccatori foyea, Pul: azby *vkopal
\ / grzesznemu doi) FI 93,13; Byl yeden czlovyek,...
który ossadziyszy yynnycze y ogrodzyl ia płotem,
a wkopawszy v nyey lyszycze (fodit in ea torcular Mat 21, 33) y yczynyl vyezą Rozm 410.
Ukopczyć 'usypać kopce (graniczne), tumułos
(finium constituendorum causa) facere': Ipsi vobiscum yolunt granicies facere et scopulos sippare al. ydzalacz y *vkopticz 1468 A G Z X V I 53.
Ukopnie cf. Ukwapnie
O
Ukoronować, Ukoronować się 'włożyć na głowę
wieniec (koronę) na znak otrzymania królewskiej
godności, coronam (diadema) regiam capiti imponere9: Podług szyyątego Augustyna, yze
syyątha gloya yego... tarnym (ukoronowana),
boską volyą stało szye, yze tako vkoronovan
Rozm 830; ~ ukoronować się 'przyjąć wieniec
(koronę), coronam (diadema) accipere9: O boże,
który dlya othkupyenya szwyatha chczyalesz
szye... czyrnym ykoronowacz XV ex. Kałużn 292.
Ukoronowanie w Uzupełnieniach.
Ukorzenie 'pokora, uniżenie się, animus humilis,
demissus9: In vita Cristi fuerunt ąuinąue virtutes: summa misericordia, profunda humilitas
glembokye wkorzenye XV ex. R XXV 147.
Ukorzyć, Ukorzyć się fo r m y : praes. ind.
3. sg. ukorzy Dział 24; ~ imper. 2. pl. ukorzcie
XV med. SKJ I 94; ~ praet. 3. sg. m. ukorzył
XV med. SKJ I 80, 1471 MamKal 72; - condit.
praet. 1. sg. m . ukorzył bych był Pul 80, 13;
~ praes. pass. 1. sg. m. ukorzon jeśm Pul 141, 8.
Z n a czen ie: 'zmusić do uległości, poskromić,
animum ałicuius humilem, demissum reddere, domare9: Vkorzil (war. łub.: *vkarzil) humiliauit
(percussit David Philisthiim et humiliayit eos
II Reg 8, 1) 1471 MamKal 72; Za nycz snadz
nyeprzyaczele gich ykorzyl bich byl (pro nihilo
forsitan inimicos eorum humiliassem, FI: vsmerzil bich bil) Pul 80,13; Vkorzon yesm (humiliatus sum, FI: ysmerzyl gesm so) szylno Pul
141, 8; ~ ukorzyć się, siebie 'okazać pokorę,
uległość, niższość, animo demisso, obseąuioso,
placabili se praebere9: Humiliauit semetipsum
ykorzyl, ynyzyl sam szebye (Phil 2. 8) XV med.
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SKJ I 80; Humiliami(ni) sub potenti manu dei
ynyscze sze, ykorzcze sze pod moczną moczą
bożą (I Pet 5, 6) ib. 94; Kto syą ykorzy, yvsz
gest rozgrzeszon, ale to podług boga, ale nye
ystawy czyrekwie swiątey Dział 24.
Ukować 'uczynić coś, sporządzić, aliąuid ja cere, conficere9: Twoy iest dzen y twoia iest
nocz, ty ycowal ies (Pul: ty yes ykowal) zorze
y sluncze (tu fabricatus es auroram et solem)
FI 73, 17.
Ukradły 'kradziony, ukradziony, furto ablatus9:
Gdiby ktho o slodzeysthwo... byl przekonań...,
alybo rzecz ykradlą lybo gyalthem othyąthą
(Dział 56: rzecz kradzoną abo gwałtem wzatą)
wroczylby (vel rem furtiyam seu yiolenter
ablatam restituerit), then przeseczczywy ostań
na wyeky Sul 58.
Ukrainia (?) 'obcy kraj przy granicy, terra
aliena prope fines sita9: Cy z ukraynyey naród
(alienigenae gentes, Biblia taborska: cyzokragny
naród) y narodowye zemści nye odloczicye syo
(Biblia taborska: neodlućili su sie) od nyeczistoti kananeyskey BZ II Esdr 8, 70. ~ Błąd
w przekładzie tekstu czeskiego.
Ukrasić 1. 'upiększyć, ozdobić, pulchiorem
reddere, ornare9: Vkraschone rucho colirida,
pannus coloratus (corruptum, cf. panem absque
fermento et collyridam conspersam oleo...
posuit super adipes Lev 8, 26) 1471 MamKal 33;
Vkraschona decora (quam pulchra es et quam
decora, carissima, in deliciisl Cant 7, 6) ib. 149.
2. corruptum pro ukrócić: Vkrasim (pro
ukrocim, war. kał.: ykąschią) precidam (ecce
dies yeniunt et praecidam bracchium tuum I Reg
2, 31, mamotrękt mikułowski: ykratim) ca 1470
MamLub 64.
Ukraszenie 'przyprawa poprawiająca smak po
traw, condimentum cibi9: Vcrasene condimentum
ca 1420 WokTryd nr 437.
Ukraść, Hukraść fo rm y : praes. ind. 2. sg.
ukradniesz Dek VII 2; 3. sg. ukradnie Sul 64,
XV p. post. Kałużn 283. 284; 3. pl. ukradną
XV p. post. Kałużn 285; ~ imperf. a. aor. 3. pl.
ukradziechą 1401 Kał nr 17; ~ inf. ukraść 1391
Pozn nr 261, 1409 ib. nr 791, 1419 RtGn nr 260,
etc.; ~ praet. 1. sg. m. ukradłem 1480 ZapWarsz nr 1480; -m ukradłem 1472 ZapWarsz
nr 3079; -(e)m ukradł 1425 ZapWarsz nr 117.
141, 1426 ib. nr 174, etc.; -m ukrad 1480 Zap
Warsz nr 1534; ja ukradł 1427 ZapWarsz
nr 227; /. -m ukradła 1473 ZapWarsz nr 1359;
2. sg. m. jeś ukradł BZ Gen 31, 30; 3. sg. m.
ukradł 1386 HubeZb 60, 1387 Pozn nr 13, 1391
ib. nr 283, etc. etc.; hukradł 1420 AKPr VIIIa
151; ukrad 1393 HubeZb 68, 1397 Pozn nr 335,
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1405 KsMaz I nr 529. 530; / . jest ukradła 1416
RtKon nr 338; ukradła 1397 Pozn nr 356, 1408
RtKon nr 291, 1426 ZapWarsz nr 183, etc.;
3. pl. m. ukradli są BZ Jos 7, 11; ukradli 1406
HubeZb 85, 1460 SprTNW VIII 2, 41, 1462
ZapMaz 43, 1468 TymSąd 76; ~ pląperf.
3. sg .f. była ukradła B Z Gen 31, 19; ~ condit.
3. sg. m. (-)by ukradł 1418 Kościan nr 674, BZ
Ex 21, 16. 22, 1, etc.; f . -by ukradła BZ Gen
31, 32; ~ part.praet. act. IIcf. Ukradły; ~ part.
praet. pass. n. sg. m. ukradzion 1390 Pozn nr 85,
1393 HubeZb 68, 1394 Kościan nr 9, etc.;
/ . ukradziona 1390 Pozn nr 295, 1399 ib. nr 398,
1406 KsMaz I nr 743, ca 1470 MamLub 222;
neutr. ukradziono 1386 HubeZb 59, 1403 Kai
nr 98, 1411 KsMaz I nr 1678, etc.; ac. sg. m.
ukradziony 1432 ZapWarsz nr 379; neutr. ukra
dzione OrtMac 38, OrtOssol 36, 1; /. sg. m.
(o) ukradzionem Dział 28; n. pl. m. ukradziony
1386 Pozn nr 3, 1396 ib. nr 310, 1403 ib. nr 723,
etc.; f . ukradziony 1395 Kościan nr 22, 1406
Pozn nr 585; g. pl. m. ukradzionych 1397 Pozn
nr 348; ac. pl. f . ukradzione OrtOssol 46, 2;
~ praes. pass. 3. sg. m. jest ukradzion Dział 28;
3. pl. m. ukradziony są 1491 ZapWarsz nr 1715;
są ukradziony 1389 Pozn nr 57, 1403 KsMaz I
nr 269; / . są ukradziony OrtMac 55; ~ praet.
pass. 3. sg. m. był ukradzion Sul 39; ~ condit.
pass. 3. sg. m. -by ukradzion OrtMac 128, Ort
Ossol 93, 2; neutr. -by ukradziono 1421 Kościan
nr 899.
Z n a c ze n ie : 'potajemnie przywłaszczyć sobie
cudzą rzecz, aliąuid ulicui furtim auferre9: Jaco
Marczinowa wolu ne ycradzono do pana Maczka
1386 HubeZb 59; Eze Adam ne ucradl Falkowi
dwu kopu rzi chozebno J*zecz0 ib. 60, sim. 1387
Pozn nr 13, 1391 ib. nr 283, 1394 Kościan nr 11,
1399 ib. nr 117, etc. etc.; Czso Krziwosandowi
vkradzoni kone, tego Sandziwog vzitka ne ma
1386 Pozn nr 3, sim. 1403 ib. nr 723; Czso
Thoma vinne penandze poloszil, ty so vcradzoni 1389 ib. nr 57; Jako czo vkradzon Gerwarthowi wol, tego Sthasek vszythka ne ma
1390 ib. nr 85; Ta crowa, czso Czestkoui
*vcardzona, tey Jacusz vszitka ne ma ib. nr 295;
Jaco Potrek ne dal vkrascz Maczkoui dwu volu
1391 ib. nr 261, sim. 1409 ib. nr 791, etc.; Iaco
Marczin Domenikoui ne wkrad wolu 1393
HubeZb 68, sim. 1405 KsMaz I nr 529. 530;
Ysz Janek Natborofskego eona s gospodi ne
vcratl 1393 Kościan nr 53, sim. 1393 Pozn nr 143,
1394 Kościan nr 6, 1396 PKKr 244, etc. etc.;
Czo Szorbe crowi *vcragzoni, tich *Wafzrinecz
yszitka ne ma 1395 Kościan nr 22; Czso Przibislaw szaloyal na Yiszecha o sescz w<o)low

ykradzonich..., tich Visech yszitka ne ma 1397
Pozn nr 348; Jaco Sdzeslaua ne wcradla capturo f... Jarantowi ib. nr 356, sim. 1408 RtKon
nr 291, 1426 ZapWarsz nr 183; Jaco Jan... ne
*vcralt Swanch(owi) szana 1399 Kościan nr 132,
sim. ib. nr 138. 139, 1420 Kai nr 788; Czo
zastał Marczin v pana Mroczca cobilo we wsi,
czso yibita, ycradzona..., ta stała za trzi
grziwni 1399 Pozn nr 398; Nye ykradnyesz
{Dek I. II 3.4, etc.: any kradny, III 10. 11. 16.
20. 31: ne cradn, V 1: ne kradzy, VII 6: nye
bądzyesz krascz, II 1: nye czyn <k)radzewszthwa, III 2—5. VI: nye bers, V 4: ne berzi)
Dek VII 2; Iaco ne winidzecho sz Ganowa
domu y ne wcradzecho Woitcoyi coni 1401 Kai
nr 17; Yako s Dobeslauina domu ne ycradzono
Pauloui eona 1403 Kai nr 98, sim. 1420 ib.
nr 787; Iaco Andrzey s Yanem ne ukradli
s Wichnina domu crowi 1406 HubeZb 85, sim.
1460 SprTNW VIII 2, 41; Czso ycradzoni
Vanczeui dua kona, tego Woczech yszitka ne
ma 1406 Kościan nr 322; Chtora cobila Micolayowi ycradzona, tey Ondrzey yszitku ne ma
1406 KsMaz I nr 743; Ysz yest pani Michałowa
nye ycradla veprza Janowi chaszebną rzeczą
1416 RtKon nr 338; Yz czso M ichał... zalowal
na M arczina..., aby... 'mu volu y crową
ycradl..., tich yest... do yego domu ne prziwyodl 1418 Kościan nr 674, sim. \A1A Zab 540;
Yze ła n ... za sto grziwen rzeczy ne hucradl
1420 AKPr VIIIa 151; Jaco czsso Jadwiga...
żałowała na M arczina..., aby ge dua konya
ycradzono..., tych kony w gego dom nye wyedzono 1421 Kościan nr 899; Jakom ya ne
ycradl Hadasse czthirech y dwdzeszthu kop
1425 ZapWarsz nr 117, sim. 1426 ib. nr 174,
etc.; O kthore rzeczi Przeyka na mya żałowała,
thichem ya ne ucradl any ych yszytku mam
1425 ib. nr 141; Jako ya ne ucradl za dzesancz grosszy s sola 1427 ZapWarsz nr 227;
O ctori kon Thomek wcradzóni na m (ię) za
lowal, za *them ya penodzi ne pobrał, alle za
swoy 1432 ib. nr 379; Jzem tich kony nye
ucradl any mą wolyą ycradzoni 1440 StPPP II
nr 2844; Nagod... polozyl skargą przecziwko
sąszyadom swogim, kako gdisz kony... bil gemv
ykradzon (fuisset... subtractus, Dział 28: gest
ykradzon)..., wyesznycze posczygacz slodzeya
othmowily szą Sul 39; G di... ktho nyeczso
ykradnye (si... subtraxerit, Dział 49: aczkolyby... ykradl), poth *straczena ycha bącz
pothdan Sul 64, sim. XV p. post. Kałużn 283.
284; Rachel gemu bila ykradla (furata est) gego
modli, czso szo gym modlyl BZ Gen 31, 19;
Przecz gesz ykradl (furatus
my bogi mogę?
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ib. 31, 30; To gest mowyl, yze nye wyedzal, abi
Rachel vkradla (quod... furata esset) gego
modli ib. 31, 32; Wzoli so zaklotey rzeczy
y *vkratdli so (furati sunt) BZ Jos 7,11; Pothem
gy kakląl (pro zaklął) proboscz sz thvmv...
tako długo, gysz gemv zaplaczyl tho szyano
wkradzyone (furtum) OrtOssol 36, 1, sim. OrtMac 38; Zastanyely kthory czlowyek swe rzeczy
wzyąthe yako ykradzone (quod sibi spoliatum...
sit, Ort Mac 55: szą ykradzyony)... v Żyda
ktorego OrtOssol 46, 2; Hymyely szye ktho
konya myenyacz, aby mv ykradzon albo roszbyth (fuerit equus spoliatus seu furtu ablatus)
ib. 93, 2, sim. OrtMac 128; O konyv vkradzonem
Dział 28; Eze Maczey y Czczybor pospolną
raką nye vcradly Maczegewy 1462 ZapMaz 43,
sim. 1468 TymSąd 76; Jakom ya s thobą jadącz
do Lythphwy... nye ykradlem kabathą 1472
ZapWarsz nr 3079; Yakom ya nye ykradla pereh
z domv Janowa 1473 ib. nr 1359; Y ako... nye
ykradlem konya czyszayego 1480 ib. nr 1480;
Yakom ya nye wkrath yolv ployego ib. nr 1534;
Jako mnye... *posewh... j tesz lysth... ykra
dzyony szą przesz slodzyeya 1491 ib. nr 1715;
Vkradnąly mv tho (si... furto ablata fuerint
Ex 22, 7, BZ: kradzesztwem *odyoty bi biły)
XV p. post. Kałużn 285; *Slodzyecz ny przecz
ny przyydzye, yedno by ykradl (ut furetur Jo 10,
10) Rozm 426. - Cf. Ukradły.
Ukrawać 'odcinać nożem, cultro caedere9:
Wkraway czosto a mało a gedz, bylecz szo
gedno chczalo Slota w. 72.
Ukrawić cf. Ukrwawić
Ukrócić cf. 2. Ukrócić
Ukroić 'odciąć nożem, cultro caedere9: Ne ma
talerza karmenu swemu, eszby gy ucrogyl drugemu Słota w. 23; ~ przenośnie 'przerwać
szybko, położyć koniec, celeriter finem facere,
dirimere : Precidit ykrogil uel ykroczil (brevem
languorem praecidit medicus Ecclus 10, 12)
ca 1470 Mam Lub 162.
Ukrop 'wrząca woda, tu przenośnie: to co
zmywa brud grzechów, aqua ferventissima, hoc
loco translate: id quod peccatorum sordes penitus
abluif : Ty yes swatlosz(ć) newidzocich, vkrop
grzechów *smiway0czich, lekarz wszech ran
*vzdrawanchich XV p. pr. JA XV 535.
Ukropnik bot. 'gatunek skrętka, tzw. mech
pdpielisk, Funaria hygrometrica Hedw.9: Vkropnyk meleofilon 1472 Rost nr 1770.
Ukrotły czy Ukrotły fskarcony, castigatus,
yituperatus, reprehensus9: Pauo dolum sensit,
falsi pauonis honorem increpat et domitam,
ycrothlą szoyka, yerbere nudat auem 1466 R
XXII 14.

1. Ukrócić fo rm y : praes. ind. 3. sg. ukróci
BZ Judith 7, 24, Rozm 127; ~ inf. ukrócić
Rozm 89; ~ praet. 3. sg. m. ukrócił XV med. R
XXV 151, ca 1470 MamLub 162, Rozm 127; /.
ukróciła Rozm 88; ~ part. praet. pass. n. sg. f.
ukrócona ca 1470 MamLub 256; ~ fut. pass.
3. pi. m. będą ukrócony Rozm 482.
Z n a czen ie: 'zmniejszyć długość lub czas trwa
nia czegoś, skrócić, longitudinem vel tempus alicuius rei minuere, breyiorem reddere9: Breyiatus
est ycroczyl XV med. R XXV 151; Ten ystny
(sc. sługa)... przerąby ono drzeuo y ykroczy yą
(leg. je, praecidit ille ligna nimis accurtata)
Rozm 127; Povye yemv sługa, ysch ykroczyl
drzeva, ktoresz mv byl yego pan vrovnacz
(kazał), ta (pro to) yest czyos ykroczyl ib.;
~ Yako anyol pocrzepyl Iozepha a yako szye
yemv droga ycroczyla. Ktorąsch myely dyadzyesczya y trzy dny ydz, ta szyą ym vkroczyla, yze przez yeden dzyen schły (quod via
abbreyiata est eis) Rozm 88; Bo chczą tvoya
droga ykroczycz (abbreyiare... tuam yiam) ib.
89; By były nye ydrączony (pro ykroczony)
ony dny, nye bylo(by) sbayyono wschelkye
czyalo, alye prze yybrane y dostoyne bądą
*vkrączony (nisi breviati fuissent dies illi...,
sed propter electos breyiabuntur dies illi Mat
24, 22) ib. 482; ~ Poczekaymi smylowanya od
boga, azalycz swey myerszoczki ykrocy (abscindet) a da sławo swemv gymyenyy B Z Judith
7, 24; Precidit ykrogil uel ykroczyl (brevem
languorem praecidit medicus Ecclus 10, 12)
ca 1470 MamLub 162; Wkroczona contracta
(succidi tres pastores in mense uno et con
tracta est anima mea in eis Zach 11,8) ib. 256.
~ Cf. Ukrasić/
2. Ukrócić czy Ukrócić fo rm y : praes. ind.
3. pl. ukrócą BZ II Esdr 9, 13 ; ~ imper. 2. sg.
ukróci XV med. PF IV 594; ~ part. praes. act.
adi. ac. sg. m. ukrocącego 1471 MamKal 187;
~ inf. ukrocić(i) ca 1471 MamLub 178; ukrócić
BZ Judith 3, 11, Naw 74, ca 1500 Erz 114;
~ part praet. act. ukrociw ca 1450 PF IV 576;
~ part. praet. act. II cf. Ukrotły; ~ part.
praet.pass. d.pl. m. ukrocenym 1420 JA XII 143;
cf. też Nieukrócony.
Z n a czen ie: *powściągnąć, uśmierzyć, zła
godzić, coercere, mitigare, delenire9: Persecutoribus sopitis ycroczenim 1420 JA XII 143;
Zdrowasz, pełna myloscy, zbawy nasz naschey zaloscy, podząkvy mv z dobrothy, ykrocy
lyydzskye klopothy! XV med. PF IV 594; Nye
ycroczyw non refrenans (si quis autem putat
se religiosum esse non refrenans linguam suam,
sed seducens cor suum, huius vana est religio
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Jac 1, 26) ca 1450 ib. 576; Ykrutnoscz syercza
gego vkroczicz (mitigare) nye mogły BZ Judith
3, 11; Acz przido... ze wszelkego myasta kaplany y sodze, doiod nye ykroczo gnyewu bo
żego prze tako rzecz (usquequo solyant iram
domini negotii huius) B Z II Esdr 9, 13; Len<i)t
obmyaczycz uel wkroczyczy {war. kal.: len<ir)e
odmąkczicz vel ykrocziczy; lenire iracundiam
domini Ecclus 48, 10) ca 1470 MamLub 178;
Refrenantem ykroczączego, ysmyernego {war.
lub.: kroczączego; non erit Aegypto opus, quod
faciat caput et caudam, incuryantem et refrenan
tem Is 19, 15) 1471 MamKal 187; Raczy wlyekczycz bolyesczy me y ykroczycz mąky me,
y raczy mye wrychlye yytargnacz z nych Naw 74;
Compescere ykroczycz, yszmyerzycz ca 1500
Erz 114; Conticere ykroczycz, yszmyerzycz ib.
~ Cf. Ukrotły, Nieukrócony.
Ukrótły cf. Ukrotły
Ukrucien cf. Ukrutny
Ukrucieństwo 'nieludzkie postępowanie, okru
cieństwo, srogość, inhumanitas, crudelitas, severitas, saevitia : Wiscye ge ykrutnye zmordowały,
tak az w nyebo weszło wasze ykrucyenstwo
(crudelitas) BZ II Par 28, 9; Per hoc, gl. sc.
exemplum, edita impotenter in se manswescat
atrocitas, gl. seueritas *vcruczenszwo 1466 R
XXII 11; Nocet enim regulus {sc. serpentum)
morsu, visu et alitu, et ipsi {sc. reguli Philistiim)
morsu, gl. id est tactu, lacerant per seuiciam
targaya ycruczens(twem) 1461—7 Serw 249 r.
Ukrutnie rbezlitośnie, bardzo boleśnie, bardzo
szkodliwie, crudeliter, magno cum dolore, nocentissime : Czasznym karanym ykrythnye bądą
ymączeny (temporali disciplina impii puniantur) Sul 48; Thą vyną ypadnye..., ktorikole...
vreny ykrythnye (enormiter) kogo Sul 70;
Roznyewal syo gest pan bog oczczow naszich
przecyw łudzę y poddał ge w roce wasze a wiscye
ge ykrutnye (atrociter) zmordowały BZ II Par
28, 9. ~ Cf. Okrutnie.
Ukrutnieć 'stawać się okrutnym, crudelem
fien : Dum niue candet humus, glacies dum
sapit aquarum cursus, in colubrum turbida
seuit, gl. aduersatur, crudelisat ycruthnyala,
hiems 1466 R XXII 13.
Ukrutność fo r m y : n. sg. ukrutność 1437
Wisi nr 228 s. 87, XV med. R X X II240; - g. sg.
ukrutności Sul 42, 1453 R XXIII 298; - ac. sg.
ukrutność XV med. GlWroc 77v, B Z Judith 3,
11, 1456 ZabUPozn 112; ~ i. sg. ukrutnością
XV med. GlWroc 29v.
Z n a czen ie: 'nieludzkie postępowanie, okru
cieństwo>, srogość, inhumaritas, saevitia, crude
litas*: Ykrutnoscz inhumanitas 1437 Wisi nr 228
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s. 87; Pomoczy nygen[y]ey... otrzimacz nye
mayą dla potąpyonego grzechy vkrvthnosczy
(propter damnati criminis saeyitatem) Sul 42;
Quod infirmum fuit, non sanastis, quod perierat,
non quesivistis, sed austeritate imperastis
*wcrutnosczo przikassaly XV med. GlWroc 29v;
Permittente domino populum suum flagellari
per seyiciam, wcrutnoscz, paganorum, Cosdras
rex Persarum omnia regna sibi subiugayit ib.
77v; Eze sprawyedliwoscz przes mylosczi gest \ /
ycrutnoscz, a myloscz opyącz przes sprawyedliwosczy, gest rospu<(sz)czenye, przeto mowy
daley XV med. R XXII 240; Velatur (sc. corpus
domini nostri) propter ammouicionem horroris,
odyącze ocropnosczy, quia multi propter horro
rem crudelitatis, ycrutnosczi, se subtrahunt, si
yiderent comestionem viui hominis et viui corporis 1453 R XXIII 298; *Vkrotnoscz (ferocitatem) syercza gego ykroczicz nye mogły BZ
Judith 3, 11; Conuertuntur suam tyranidem,
ykruthnoscz, contra beatum Jacobum 1456
ZabUPozn 112. ~ Cf. Okrutność.
Ukrutny fo rm y : n. sg. m. ukrucien 1466 R
XXII 16; ukrutny Dorota 169, 1437 Wisi
nr 228 s. 89, 1444 R XXIII 306, etc.; neutr.
ukrutne 1466 R XXII 24; ~ g. sg. neutr.
ukrutnego 1444 R XXIII 302; ~ ac. sg. m.
ukrutny ca 1470 MamLub 152; ukrutnego XV
med. GlWroc 79r; ~ i. sg. f . ukrutną Sul 42;
~ n. pl. m. ukrutni 1461—7 Serm 97r, XV
p. post. PF I 203; ~ n. a. ac. pl. ukrutne XV
p. post. JA XII 143; ^ ac. pl. m. ukrutne Sul 49;
/ . ukrutne 1444 R XXIII 307.
Superlat. I. sg. neutr. (o) najukrutniejszem XV
med. MPKJ V 430.
Z n a czen ia : 1. 'lubiący się znęcać, zadawać
cierpienia, nie znający litości, okrutny, crudelis,
saeyus, imm anis’ : Rozgnewal schy<(e) crol
ycrutny Dorota 169; Vcrutni truculentus 1437
Wisi nr 228 s. 89; Vkrutni asper 1444 R XXIII
306; Et certe, qui haberet sewum, ycrutnego,
dominum, quem grayiter offendisset XV med.
GlWroc 79r; Instat, gl. insistit ycruczyen byl,
asello institor 1466 R XXII 16; Demoniaci seui
nimis, barszo ykruthni,... egressi de monumentis, occurentes Xpo dixerunt (Mat 8, 28)
1461—7 Serm 97r; Vcrutne atroci[c]ores XV
p. post. JA XII 143; ~ Oby baczyli łakomy,
ucrutny, nyemiloszerny, quasi dicat sanctus Jacobus XV p. post. PF I 203; ~ Dyabolus habet
nimis dura seryicia *vcruthna sluszbi XV in.
GIKazB II 99; Vkrutnego pieklą wisuoloni
crudelis inferni liber (post iugum seryile pharaonis, post catenas dirae Babylonis liber homo
patriam ąuaerat caelestem lerosolymam) 1444
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R XXIII 302; Yakole prawo thako Nowego
yako Starego Zakonv brathoglowstwo y gynsze
vkrvthne grzechy (fratricidium et alia saeva crimina)... pothąpya S u l 49; O nayvkrvtnyeyszem
osądzenyy (crudelissima sententia) przeczywo
przystopyyoczym wyoczey swyaty nyzz czere(kwi) XV m ed. M P K J R p W 430; Rabies dira,
gl. id est furor, id est crudelis, ycruthne roszmyotanye, Phariseos toxicat ira 1466 R XXII 24;
Vkrvtni (war. kal. : *okrąthny) diram (acuet
autem duram iram in lanceam Sap 5, 21) ca
1470 M a m L u b 152; Gomora yckrutny, przykry
XV p . p o st. R XXV 161; ~ 'surow y w sądzeniu,
saevus in iudicando* : Deus est multum iustus et
seuerus ykruthny 1456 Z a b U P o zn 115.
2. 'bardzo bolesny, qui m agno dolore a f f i c i f :
Wkrutne maky supplicia horrida (non des supplicia horrida noxiis, sed iustis bona praemia)
1444 R XXIII 307; Pozzeszcze domow... smyerczą ykrythną a nyemylosczywą (morte crudeli
et impiissima) mayą bicz mączeny S u l 42.
3. 'bardzo w ielki, bardzo obfity, m a x im u s,
uberrim us 5: Bil deszcz ykrutni (facta est pluvia)
na zemy cztyrdzeszczy dny B Z Gen 7, 12.
C f. Okrutny
Ukrwawić, Ukrawić f o r m y : praes. ind. 3. pi.
ukrwawią O rtO ssol 33, 2; ukrawią O rtO ssol
12, 3; ~ praet. 2. sg. m . ukrawiłeś 1479 A G Z
XVII 182; ~ p a rt. praet. pass. n. sg. m . ukrwawion R o zm 824; ukrwawiony R o zm 826;
/ . ukrwawiona XV p. po st. K ałużn 272; /. sg.
neutr. (na) ukrwawionym O rt M a c 144; n. p i.
neutr. ukrwawione 1440 R XXV 242; ac. p l.
neutr. ukrwawione XV p . p o st. R XXV 177.
Z n a c z e n i a : 1. 'za d a ć krw aw ą ranę, zranić

Videret oculos eius cryentatos, ykrvavyone, pre
lacrimis XV p . p o st. R XXV 177.
Ukrwawienie 1. 'um azanie k rw ią , oblanie
krw ią , sanguine respergendi a ctus 3: Pro cruentacione al. ykrwawenye nobili sanguine domus
ipsius per te sibi facta 1480 A G Z XVII 187.
2. 'zranienie, rana, m in u s 3: Gdy czlowyeka
obrazyą..., themu mayą... pokupycz XXX sze
lągów pyenyądzy a woythowy za kaszde vkrwawyenye (O rtO ssol 33, 2: v kaszdey krwawey
rany) oszm szelągów wyny O rt M a c 33.
Ukryć się 'schronić się , schować się , se abdere,
delitescere’ : Bo znadz y na górach syo nye
vkryyo (nec possum in monte salvari) B Z
Gen 19, 19.
Ukrzyżować f o r m y : praes. ind. 2. p l. ukrzy
żujecie R o zm 463; ~ im per. 2. sg. ukrzyżuj XV
p. p o st. R o zm P a m A16, R o zm 809. 811, etc.;
2. pl. ukrzyżujcie R o zm 790. 811; ~ inf. ukrzy
żować 1407 JA X 389, R o zm 114. 810, e tc . ;
~ p ra et. 3. pl. m . ukrzyżowali ca 1425 EwK R eg 42, R o zm 651; ~ condit. 1. sg. m . -bych
ukrzyżował R o zm 81 1. 838; 3. sg. m . -by
ukrzyżował R o zm 743. 842; ~ p a rt. p ra et. pass.
n. sg. m . ukrzyżowan W ierzę 1.4—7.9—12,
etc., R o zm 651; g. sg. m . ukrzyżowanego S u l 102;
ac. sg. m . ukrzyżowanego XV e x . K ałużn 292;
cf. też Ukrzyżowany; ~ inf. pass. sg. m . być
ukrzyżowan R o zm 646. 648; ~ p ra et. pass.
3. sg. m . był ukrzyżowan R o zm 651; ~ condit.
pass. 3. sg. m . -by ukrzyżowan R o zm 774.
811. 837.
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inferre, cruentare’ :

Z n a c z e n i e : 'za d a ć śm ierć p r z e z p rzyb icie do
k rzy ża , crucifigendo necare’ : W erźo... w Ib u
X pa..., yen... wcrzizowan (W ierzę 3: crzizowan) vmarl W ierzę 1.4—7.9—12, etc.; Gysz gy

O raną na obliczu vk.rwawyonym... dzyewyadz
funtów... ma bycz dano za pokyp O rt M a c 144;
Gdy czlowyeka ykrwawyą (O rtM a c 33: obrazyą,
O rtO ssol 12, 3: wkrąwyą)..., temu mayą za
kaszda krwawą raną (pokupić) trzydzyeszczy
szelągów pyenyadzy O rtO ssol 33, 2; Gdyż myły
Cristus byl tako trudno ybyczoyan..., stal tako
trudnye vkry[y]ayyon (ib. 826: vkrvavyony)
R o zm 824.
2. fzb ro czyć, splam ić k rw ią , sanguine resperg ere, cruentare* : Intulisti sibi Steczko ąuatuor
yulnera cruenta... et cruentasti al. wcraw[a]ylesch nobili sanguine domum ipsius 1479 A G Z
XVII 182; Respice in tunicam filii tui, propter
quod ita est rubricata et sangyinolenta, gl.
tvnica rubricata yczerwyenyona, ykrwawyona
XV p. p o st. K ałużn 272; ~ ukrwawione (oczy)
'o c zy nabiegłe k rw ią , przekrw ione, oculi c r u e n tf:
Vkrwawone (sc. oczy) 1440 R XXV 242;

s prawem milowacz gymely y wszegdi gego
nogy czalowacz, nyne gi smely wkrizowacz
1407 J A X 389; Kak go *potopily pirwy (k a 
płani)... a ukr(y)zowaly *gey (crucifixerunt
eum Luc 24, 20)? ca 1425 E w K R eg 42; Alye
ony wolały przedsze: Weźmy gy, weźmy, ukrzyzuy gy (crucifige eum Jo 19, 15) XV p. p o st.
R o zm P a m 476, sim . R o zm 809. 811. 838. 842;
Rzeki gym Pylat: Krolya waszego ukrzyzugy(ę)
(crucifigam Jo 19, 15) XV p . p o st. R o zm P a m
476; Thy, myły panye,... raczy mye przywy(e)szcz, gdzyesz przywyodl łotra sz tobą
ykrzyzowanego XV e x . K ałużn 292; S tych
potem pobyeczye... y vkrzyzvyeczye (crucifigetis), yako potem vczynyly svyątemv Pyotru
R o zm 463; Vzdy thy ode mnye masch bycz
vkrzyzovan ib. 646, sim . ib. 648; Tez byl (sc.
Jesus) myedzy łotry obyesschon albo vkrzyzovan, yakoz potem stoy: vkrzyzovaly y (leg.

do k rw i, m in u s cruentum
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ji fgo’) a dw lotru sz nym ib. 651; Od lotrow
vmączon y vkrzyzovan ib. ; Nathychmyast schły
v radą, kakoby y (leg. ji ego3) podały Pylatovy,
yzby vkrzyzoval przeze wschey omovy ib. 743;
Przeto rzekły, yze chczyely, aby vkrzyzovan ib.
774, sim. ib. 811. $37; Przetoz nye było ym
łączno albo podobno kogo vkrzyzovacz ib. 774,
sim. ib. 813. 846; Vkrzyzvyczyesch y (leg. ji
rgo5) podług zakona vaschego (Jo 18, 31) ib.
790, sim. ib. 811; Ony vschysczy zavolaly
proschącz, aby gy dal vkrzyzovacz ib. 810;
Czo złego yczynyl, abych gy vkrzyzovalllib. 811,
sim. ib. 838; Pylat to vslysch.avschy yescze szye
yyączey lyąkl boyącz szye, aby s(y)na bożego
nye vkrzyzoval ib. 842, sim. ib.; ~ ukrzyżo
wany 'krucyfiks, krzyż z wizerunkiem Chrystusa,
imago Christi cruci affix?: Tegdi powod... po
woznem przissyangacz ma a myesczcze ykrzizowanego (locum crucifixi), na które tako przissyangayanczi palcze ma polozicz, vozni...
ykaze Sul 102. ~ Cf. Ukrzyżowany.
Ukrzyżowanie 'zadanie śmierci przez przy
bicie do krzyża, crucifigendo necandi actus9:
Tradetur enim gentibus ad illudendum et
crucifigendum podań bodze poganszthw (leg.
pogaństwu) na naszmewane, na wcrzyszowane
(Luc 18, 32) ca 1420 R XXIV 83; Day nam,
myły panye, przesz thwoie ykrzyzowanye grze
chom naszem odpusczenye! MW84&; Per petram significatur caro X pi... Hec petra percussa
fuit bis in flagellacione et crucifixione byczovanym y vkrzysovanym ca 1500 GIKazB I 64;
Ya bądą poddan... na byczovanye, ymączenye
y vkrzyzovanye (crucifigendus) Rozm 169;
Yescze yest yątpyenye, kyedy szye to stało
o Iudaschu: albo przed pokuschenym bozem...
y przed ykrzyzoyanym yego, albo potem ib. 767;
Svyaty Maczyey myeny, yze (sc. umarł Judasz)
przed vkrzyzovanym Iesusoyym, bo pyrvey nyz
yypyssal ymączenye boże albo ykrzyzovanye,
klądzye hystorya o Iudaschu ib.; Bądzye podań
syn czloyyeczy poganstw ku byczovanyv y ku
ykrzyzovanyv (ad... crucifigendum Mat 20, 19)
ib. 773.
Ukrzyżowany śmierć ukrzyżowana 'śmierć
przez przybicie do krzyża, mors crucifigendo
Ulata: Dostoyen yest smyerczy zley ykrzyzoyaney Rozm 727; Nye tako, aby tern myenyl
(sc. Jesukryst) sobye smyercz krzyzoyą, czusz
vkrzyzovaną, alye yze od poganstya myal
ymrzecz ib. 773.
Ukup 'nabycie praw do czegoś, także należ
ność za ich nabycie, ius alicuius rei obtinendi
actus, etiam pecunia pro iure obtinendo solvenda9 (? ): Czsom ia vmovil s Maczkem, po

tei vmowe ne vadzil ani wkupu brał 1401
Pyzdr nr 146; Czos<m) woził s Brzesna s Hanczini(mi) *czeczmi, thoms (pro thosm) woził
s ge *wolo a othegom (leg. ot tegom) ny mai
wkupu dacz 1407 RtKon nr 231; Jaco mi
Jacub zawadz<ił) w mem wkupe a tho mi
szcodzy pocz grziwen ib. nr 243; Yz Milesza
y Maczek ne otegnaly wkupu Januszewy y Katherine na Pudliscowiczech 1418 Kościan nr 710;
Iz po rosdzelenyy tich płosz w dzedzine Rathayech yeczne ykupv v gliną nigd nye brał, gedno
ten, czye szą plossy 1420 ib. nr 820; Yako
Yanka szwa czan<ś)cz wkupow brała a^nygdy
gye ych ne szathrzymal 1424 Kai nr 907;lacom
nye wząl ąuatuor maldratos avene de obligacione ipsius yego wkupu 1424 Kościan nr 1030;
Yako Jan woszil yisszey, nysz gego rok bil,
a nye s swego wcupu 1428 Kai nr 1002.
Ukupić fo rm y : praet. 1. sg. m. -m ukupił
1424 RtGn nr 282; 2. sg. m. -ś ukupił 1426
RtKon nr 454; 3. sg. m. ukupił 1397 Pozn
nr 351, 1400 ib. nr 471, 1403 Pyzdr nr 196,
etc. etc.; 3. pl. m. są ukupili 1413 Kościan
nr 505; ukupili 1420 Kościan nr 787, 1423 Kai
nr 846; ~ pląperf. 3. sg. m. ukupił był 1418
Kai nr 586; był ukupił 1420 Kościan nr 789;
~ part. praet. pass. g. sg. f. ukupionej 1420
TPaw VII nr 2044; cf. też Ukupiony.
Z n a czen ie: 'nabyć na własność, kupić, aliquid emendo suum facere, emere9: Ysze
Zauissza vkupil Czasoltouicz<e) v dzedzicza
y yitrzimal s pokoiem szescznascze lat 1397
Pozn nr 351, sim. 1407 Kościan nr 350, 1411
Kai nr 363, 1414 Kai nr 455, 1419 Pyzdr nr 607;
Iaco Potrasz ykupil Naczaslauice y trzimal ye
trzidzesczi lath 1400 Pozn nr 471, sim. 1407
Kai nr 276. 281, 1407 Kościan nr 345. 351,
1418 ib. nr 721; Iaco s tey dzelnicze ykupil
ten siad Bernath 1403 Pyzdr nr 196; Jako tha
czanscz, czszo yo Jan ykazowal wosznim w Morawczewe, tho szo czanscz panowe Tworziansczy
ycupily 1413 Kościan nr 505; Yako yest Choczemirowi nye dodano pyanczy grzywyen tich
pyenyandzy, czosz on vkupyl to czanscz bil
1418 Kai nr 586; Yz Jasek... ykupil dzedziną
Pudliszcowicze prawim ykupenym 1420 Kościan
nr 767; Yaco Micolay... a Jan czszo ykupyly
cząscz pyąthą w Byeleyewe... v pane Dorothie,
ta pany bila w tern dzerszenv ib. nr 787, sim.
1423 Kai nr 846; Jaco Cybek... ne wsząl
Barthlomeyewy kmeczewy poi siada, ale gy
bil ykupil... v Barthlomeya 1420 Kościan
nr 789; M athias... cognouit Jacussio pomyarek
in omnibus mansis, exceptis ąuatuor mansis
zamyanne et eciam parte ykupyoney 1420
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TPaw VTT nr 2044; Yakom ia dal Micolayewy
drewno w tem, gdzem vcupil v pana Woytka,
gdze mi pan Woytek przedal y *oczczosal 1424
RtGn nr 282; Ysze tho gyest dług they polowycze, czso Domynik vcupil y Domynik gy 5
wycupil 1425 Kai nr 707; Isze yest ten ploth
wystał szemsky vklad, czszosz gy Micolay za
grodził na tey drodze s[w] twim namyaskyen
(pro namyastkyem), a n<i)szlisz ty vkupil 1426
RtKon nr 454. ~ Cf. Ukupiony.
1Q
Ukupienie fo r m y : g. sg. ukupienia 1426 Rt
Kon nr 455; ~ ac. sg. ukupienie 1430 Pyzdr
nr 941; ~ i. sg. ukupienim 1414 Kai nr 462,
1415 Kościan nr 555, 1420 ib. nr 767, 1421
Kai nr 665; ~ /. sg. (po) ukupieniu 1398 St- 15
PPP VIII nr 6621, 1418 Kościan nr 652, 1420
ib. nr 775, etc.
Z n a c z e n ia : 1. 'nabycie na własność przez
kupno, aliąuid emendo suum faciendi actus
Tey *niwe Albertus ne bil nigdiy gospodarz po 20
wcupenu asz *dotichmayst 1398 StPPP VIII
nr 6621; Iaco Margorzeta *dzerzszala po wkupena (pro wkupenu) trzi lata pokoyno 1401
Pyzdr nr 145; Jako *Wauriszinecz pirwim
*tarkem y pirwim ycupenim dal za Giuano- 25
wicze polszo(s)tha stha grziven 1414 AV// nr 462;
Jako Budziuoy y Wawrzinecz tich siadów in
Sepno... ne dzerszo... in obligacione..., ale
vkupenim wekugistim 1415 Kościan nr 555;
Yz Jasek... ykupil dzedziną Pudliszcowicze 30
prawim ^kupenym y listh dzedziczny na ną
mai 1420 ib. nr 767; Jaco Pachlerzs, moy
oczecz, w tem wkupenu niczsz ne mai 1420
Pozn nr 986, sim. 1420 Kościan nr 775; Yako
W oythek... yynowath Mykolayowy trzi grziwni 35
przes wyerdunka przed wkupyenym dzedzini
a ostatek po ukupyenyy 1421 Kai nr 665; Jaco
ta droga, gdzesz wszal Ottha Janowy woły, ta
droga wystała szemska dawnoszcz do occzina
ykupyenya 1426 RtKon nr 455; Yako Micolay 40
sza ne wrzwczyl <w) swa sastawa Pyotrowa
w Sowyne any w nye Potr bil w dzerszenu po
Mykolayowym ykupyenu 1427 Kai nr 958.
2. 'posiadłość ziemska nabyta przez kupno,
praedium emptum \ Yz Chwal... *zayoral sedm- 45
dzeszand brosd na Radayach Sczepanowy... na
yego prawem ykupenu 1418 Kościan nr 652;
Yaco czo mu Thomislaw wszal kone, to mu
ye wszal w yego wcupenu w oczossanu, czo
w nego kupyl 1423 Pozn nr 1161; Yako Jutka 50
nye poszola na Yanowem ycupyenyu szitha
1423 RtGn nr 276; Czso rzancza pana Woytkow
czodzal Mycolaya, tho czodzal w ycupyenyu
Staszka Gloda 1424 ib. nr 283; Yako pan Jan
wrzuczil sze gwałtem samotrzecz we cztyrze 55
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siad i w Orzeszkowye ycupyenye (leg. w ukupie
nie) pana *Jaroslaowo 1430 Pyzdr nr 941.
Ukupinka 'część posiadłości kupiona, pars
praedii emptd (?)\ Czso mi brał Dobeslaw,
gdzem yoysznim ycasowal, tho na mem brał
prawem me wcupinky 1402 Kał nr 44.
Ukupiony 'odnoszący się do kupna, ad emptionem pertinens5: przywilej ukupiony *dokument
potwierdzający kupno, litterae, ąuibus emptio
comprobatuf: Jakom ya nye ranczil panu
Brestensi prziuileya dzedzinego ykupyonego,
gedno ten, czsosz mu gy moy brath wrocyl
1423 TPaw VII nr 2880.
Ukusić f o r m y : praes. ind. 2. sg. ukusisz BZ
Gen 2, 17; 3. sg. ukusi ca 1425 EwKReg 42,
Naw 99, Rozm 383; 2. pl. ukusicie BZ Gen 3, 5;
3. pl. ukuszą XV in. R XXIV 73, Rozm 365;
~ imper. 2. pl. ukuście FI i Pul 33, 8; ~ praet.
1. sg. m. ukusiłem BZ Deut 26, 14.1 Reg 14, 43;
-(e)m ukusił BZ I Reg 14, 29; 3. sg. m. ukusił
BZ I Reg 20, 34, De morte w. 141, XV p. post.
GlDom 43, etc.; ~ condit. 1. sg. f. -bych ukusiła Naw 80; 3. sg. m. by ukusił Rozm 59;
~ part. praet. act. ukusiwszy ca 1500 GlKazB
I 48, Rozm 60. 100; ~ part. praet. pass. c f
Nieukuszony.
Z n a c z e n ia : 1. 'zjeść łub wypić trochę czegoś,
doświadczyć smaku czegoś, skosztować, spró
bować, aliąuid comedere vel bibere, gust are :
Toscye wi wydzely, yszesta syo oczi moy
oszwyecyle, iszem tego myodu vkusyl malyytko
(eo quod gustaverim... de melle isto) BZ I Reg
14, 29; Kuszocz ykusylem na konczu prota,
gisz bil w mey roce, malyytko myodu (gustans
gustavi... paululum mellis) ib. 14, 43; Ore peccavit homo gustando, ykusil, yetitum fructum,
ore penituit Xc gustando fel ykusil solczy
ca 1500 GlKazB I 48, sim. ib. 49; Dana yest
yemv (sc. Jozefowi) yoda, yeyze kto by ykuszyl
ly[a]szącz (si gustasset homo mentiens) y obschedl szyedm oltarzow, bog daual nyektore
znamye Rozm 59; Vzyala (sc. Maryja) vodą
pyczya bożego ykysywschy y schla szyedmkrocz około ołtarza ib. 60; Kląda (sc. insze
matki) nyeczo gorskyego na svoye pyerszy,
aby ony (sc. dziatki) vkvszywschy potem nye
pożądały ib. 100; Czokolyye yemv (sc. Jesu
sowi) postayyono, kyedy yadl, tego malyyczko
vkvszyl (parum degustando) ib. 158; Gdysch
ykuszyl (ut... gustavit Jo 2, 9) ten ystny sta
rosta vyna, począł ye barzo chvalycz ib. 209,
sim. XV p. post. GlDom 43; Nye telko kto go
vkvszyl, alye ktokoly szye dotknął..., wschelyką nyemocz... była moczą... tego zyelya
nathychmyast yzdroyyona Rozm 224, sim. ib.;
47s
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Nyyeden onych mazov, którzy ssą były vezvany,
nye vkuszy (R XXIV 73: vk.vsą) mey yyeczerzy
(nemo... gustabit cenam Luc 14, 24) ib. 383;
~ przenośnie: Vkuscze (gustate) y widzcze, isz
slotky iest gospodzin FI 33, 8, sim. Pul.
2. 'zjeść, spożyć, comedere, sumere5: Se wszego
rayskyego drzewa owoce gedz, ale z drzewa
wzwyedzenya dobrego i złego nye gedz, bo
w ktorikoly dzen gego ykuszisz (comederis ex
eo), szmyerczyo vmrzesz BZ Gen 2, 17; Ktori
koly dzen gego vkuszyczye (comederitis ex eo),
otworzo szo oczy wasze ib. 3, 5; Nye vkvsylem
tego (non comedi ex eis) w zalosci mey BZ
Deut 26, 14; Tedi Ionatas wstał od stołu wyelykim gnyewem a nye vkusyl tego to drugego
dnya na godi chleba (non comedit... panem)
BZ I Reg 20, 34; Adam mye w yeplcze vkuszyl,
przetho przesz mya vmrzecz mvszyl De morte
w. 141; Ktho czyebye gye, przez omylyenya
albo wathplywosczy krwye thwey vkuszy, then
szye dostoynye yyączey przemyeny Naw 99;
X c... incubuit super lignum sancte crucis,
satisfaciendo pro illo peccato, quod fecerant
primi homines comedendo, ykusywsy, de ligno
ca 1500 GIKazB I 48.
3. 'zaznać, doświadczyć, aliąua re affici’ :
Abraham umar gest y proroczi, a ty mowys:
Ktoz kazane me chowa, *smrczi ne wcusy (non
gustabit mortem Jo 8, 52) ca 1425 EwKReg 42;
Ssą thv nyektorzy s namy stoyącz, którzy nye
vkvscha smyerczy (non gustabunt mortem Mat
16, 28) Rozm 365; ~ wiecznej śmierci ukusić
'zostać skazanym na potępienie wieczne, poenae
peccatorum post mortem luendae damnari’: Zbaw
mye, yzbych ya yyeczney szmyerczy nye vkuschyla Naw 80.
Ukuszać 'jeść lub pić trochę czegoś, brać do
ust, kosztować, aliguid comedere vel bibere, in
os ingerere, gusta r e : Tu bodocz goseyem nye
ykuszal chleba (non gustayit panem) any syo
yodi napyl prze grzechi lyyczske BZ II Esdr
9, 2. - Cf. Ukąsić.
Ukuszenie f o r m y : n. sg. ukuszenie 1466 R
XXII 24, 1461—7 Serm 316 v, ca 1500 GIKazB
I 87; ~ g. sg. ukuszenia Spow 4, Rozm 603;
~ ac. sg. ukuszenie XV ex. MPKJ II 317;
~ i. sg. ukuszenim Spow 1—3. 6, Rozm 544.
Z n a czen ia : 1. 'zranienie zębami, ugryzienie,
dentibus rulnerandi, mórdendi actus : tu prze
nośnie: Myły Kristus tez był znamyenoyan
przez vąza myedzyanego..., na ktorey {pro
ktorego) kyedy kto vezral, ktorego yąz yyadl,
nathychmyast byl sdrow. Takyez y ony, którzy
były yrazeny yązem pkyelnem, kyedy naboznye
yyerzącz {pro yeyrzącz, leg. wejrzą-ć) na Yesu-
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crista na krzyzv yyschączego, nathychmyast
bądą vzdrovyon(y) od ykuschenya grzecha
Rozm 603.
2. 'zjedzenie, comedendi actus’: Crimine nos
tali pesci dedit, gl. sc. Adam, exiciali, sic que
fuit mali, gl. pomi yetiti, gustus, gl. morsus,
tactus ykuschene, origo mali 1466 R XXII 24;
Ona {sc. Ewa)... Adama w nądzi szostawyla,
a tho przesz ykvszenye szakaszanego yaplka XV
ex. MPKJ 11 317; O zakamyaly v tyey slosczy
{sc. Judaszu), czemv ykuschenym drogyego
czyala y kryye tvoya tyardoscz nye zmyeknye?
Rozm 544; ~ 'wypróbowanie, zakosztowanie,
guslandi actus’: Ex fertilitate sequitur sacietas
nasziczenye. In temporali enim delectacione
appetitus placet, experiencia displicet, sed ibi
appetitus tollit fastidium, ykuschenye (tes)noscz
czini, et experiencia suscitat et quodammodo
satiat appetitum 1461—7 Serm 316v.
3. 'przedsmak, próbka tego co ma nastąpić,
specimen, signum eius rei, quae fie t’: Tercium
signum sit pergustum, [przes] ykvsenye, divine
dulcedinis. Quamdiu homo potest comedere et
bibere..., est bonum signum yite et sanitatis
corporalis. Sic est de gustu spirituali, qui est
pregustacio, ykuszenye, eterne vite ca 1500
GIKazB I 87.
4. 'zmysł smaku, sensus gustandi’: Szpowadami szo..., iszeszmi szgrzeszili w poczi szmiszloch sziwotha naszego: widzenim, szliszenim,
dothikanym, powonenim, wquszenim {Spow 4:
dawam sche... vynna... z ykvszenya) Spow
1—3. 6; Gustatiws, ycusenya, sensus {RRp
XXIII 280: szmaczny smyssl) prudenter locatus est in ore 1436 R XXIII 277.
Cf. Ukąszenie
Ukwapić, Ukwapić się 1. 'zmusić do pośpiechu,
przynaglić, ad aliąuid celeriter faciendum incitarę’ : Bocyem myecza a brony swey nye wszol
s sobo, bo roskazanye krolyowo to myo ukwapylo (sermo enim regis urgebat) BZ I Reg 21, 8.
2. ukwapić się 'zbyt pośpiesznie, bez namysłu
coś zrobić, nimis festinanter, temerarie aliąuid
facere’: Wroczlawyanye gym odpowyedzely,
szesczye tho szle ydzalaly, szesczye szą vkwapyly, czlowyeka zabyly Tęcz w. 15.
Ukwapnie (?) 'szybko, gwałtownie, ve!ociter,
vehementer’: Sicut enim torrens ex repentinis ymbribus inturgescens precipitancius, gl. yelocius
vk<w)apnye {var. ykopnye ?), fluctuare dinoscitur
quam flumen ingens, quod per suum alueum
yidemus perhenniter emanare 1466 R XXII 12.
Ukwasić 'poddać fermentacji zakwaszającej,
fermentare’ : Uczynyiy soo podpopyelny chleb
pr<z)azny, bo nye mogły ukwaszycz (neque
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enim poterant fermentari), ano ge nokaly
Egipsczy, abi precz wiszly BZ Ex 12, 39.
Ul f o r m y : n. sg. ul 1375 DanŁowG 218,
1382 ib., ca 1455 JA XIV 489, etc.; ~ /. jg.
(w) ulu 1465
XVI 25; - n. pl. ule 1429
ArchTerCrac IX 126, 23; ~ g. pi. ulow 1387
TPaw III nr 500, 1436 AGZ XII 12, 1437 ib. 14,
etc.; ~ ac. pi. ule 1417 TPaw IV nr 2977, 1436
KsMuz III nr 2440, 1466 AGZ XV 44, 1482
AG Z XVIII 234; - l. p l (w) ulech 1439 AGZ
XIII 80.
Z n a c z e n ia : 1. 'wydrążony pień drzewa stano
wiący pomieszczenie dla roju pszczół, truncus
excavatus, in quo apum examen habitat, alvearium : Sicut triginta apes ulow in hereditatem
duxi 1387 TPaw III nr 500; Gregorius...
judicialiter acquisivit tredecem truncos vel mellificia apum vlg. vle in Vlostone 1417 TPaw IV
nr 2977; Trium apiastrum al. wlye 1429 Arch
TerCrac IX 126, 23; Iacobus... ducentos truncos
vivarum apum al. vlow... recepit 1436 AGZ
XII 12, sim. 1437 ib. 14. 18; O kthore vlye
Sdzeslaw na mya zalowal, thich ia gemu nye
pobrał 1436 KsMaz III nr 2440; Quia tu ... in
apisterium... yeniens al. we pczelnik apes in
yalciis al. w ulech destruxisti 1439 AGZ XIII 80;
Ul ca 1455 JA XIV 489; Pro ąualibet arbore...
per decem grossos solvere sibi tenebitur et que
apes fuerint..., pro quolibet ligno ylg. w vlu
per fertonem 1465 AGZ XVI 25; Vidit in
curia Michaelis quatuordecim apistra al. vlye,
ex quibus apes fuerunt erapte al. yydarthy 1466
AGZ XV 44; Pro quatuordecim apistribus apum
al. ylow, de quibus apes sunt erapte ib. 45, sim.
1468 TymSąd 16, 1483 AG Z XIX 193, 1486
ib. 277,1491 ib. 264; Quia ipse eadem dispercussione domus ibidem recepisset octo alvearia al.
vlye apum 1482 AGZ XVIII 234; VI ristus XV
p. post. PF V 8; VI pczelny aluearium ca 1500
Erz 114.
2. 'rzędem stojące ule, ahearia ordine stantia :
VI paries domorum apium 1472 Rost nr 1008.
3. 'danina pszczelna w miodzie albo wosku,
vectigal melle vel cera sohendum5: A schocolone
(pro schocoloue) et *poszesznye et a wl 1375
DanŁowG 218; A stróża, godne, psarszke, socolove ej: bobrowe, a wll 1382 ib.
Cf. Ulny
Ulać f o r m y : praet. 3. sg. m. ulał BZ Ex 36,
38. 37, 13. II Par 28, 2; ~ part. praet. act. ulaw
B Z Ex 37, 3. 38, 5; ulawszy BZ Ex 36, 36;
~ part. praet. pass. ac. sg. neutr. ulane XV med.
GIWroc 43 v, XV p. post. JA XII 143; ~ praes.
pass. 3. pl. m. ulani są BZ Ex 38, 26.
Z n a c z e n ie ; 'ze stopionego metalu ukształto

wać coś w formie, uformować, odlać, e metallo
liąuefacto aliąuid fundere3: Statim ipsi in deserto
fecerunt eis yitulum conflatilem, ylane, et adorayerunt (Ex 32, 8) XV med. GIWroc 43 v, sim.
JA X I I 143; Udzyalal... cztyrzy slypi..., ulawszy
podstawky gich szrzebrne (fusis basibus... argenteis) BZ Ex 36, 36; Które (sc. słupy) przykril zlotem a podstawky gich ulaal moszyodzowe (bases... fudit aeneas) ib. 36, 38, sim.
ib. 37, 13; Bronkoo gego... yczynyl myedzyano
a pod nyo... ołtarzyk, ylyaw cztyrzy pyerszczyenye myedzyane (fusis quattuor anulis)
przes telesz dzerszadl wyrzchow ib. 38, 5, sim.
ib. 37, 3; K temu bilo sto libr szrzebra, s ktorich
ylani soo potstawczy (e quibus conflatae sunt
bases) szwyotego przebitku ib. 38, 26; A nadto
y sochy vlyal (statuas fudit) Balaamoui B Z II
Par 28, 2. ~ Cf. Walać się.
Uląc się cf. Ulęknąć się
Ulec 1. 'położyć się, spocząć, cubare, decumbere*: Tocz lvd iako lwicza powstanye a iako
lew podnyesze syo, nye yloze (non accubabit),
doyod nye posrze plony a zabitich krew vipige
BZ Num 23, 24.
2. ulec na kimś 'oprzeć się na kimś, zdać się
na kogoś, alicui inniti, spem positam habere in
aliąucć: Quis ambulavit in tenebris et non est
lumen ei, speret in nomine domini et invitatur
(pro innitatur) in domino deo suo wląszą (leg.
ulęże, MamLub 200: podeprze syą) na panye
bodze szwem (Is 50, 10) XV p. pr. SKJ I
313.
3. 'przyłożyć się do czegoś, pilnie się czymś
zająć, ad aliąuam rem se applicare, alicui rei
diligenter operam d a r e Incu(m)bere, id est
instare wlecz (decreyimus, dum spiritus hos regit
artus, prophetarum explanationi incumbere et
omissum iam diu opus quasi quodam postliminio
repetere Jos prol.) ca 1470 MamLub 54.
Ulecieć 1. 'wzbić się, unieść się w powietrze
przy pomocy skrzydeł, odfrunąć, evolare, avolare3: K temv gloszv ony obrazy dzyya (pro
ozyva, leg. ożywą), przemyenywschy szye y ptaky
y ylyeczą yako ploszany (sicut eyolare solent
aves, cum fugantur) Rozm 137.
2. 'uciec, zbiec, ujść, fugere, evadere*: Hic
intrasti mihi (in ) manus et si aliquando yolasti
michi al. wleczalesz, iam plus non yolabis 1455
MMAe XVI nr 522.
Uleczyć fo rm y : praes. ind. 3. sg. uleczy XV
p. post. R I s. XLIII; ~ imper. 2. sg. uleczy
Rozm 252; ~ inf. uleczyć Naw 131; ~ praet.
3. sg. m. uleczył XV p. post. R I s. XLV, ca 1500
GIGn 60; ~ condit. pass. 3. sg. m. -by był
uleczon BZ II Par 22, 6,
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Z n a c z e n ie : 'przywrócić zdrowie, uzdrowić,
sanitatem restituere, sarnim reddere9: Gen sy0
wrocyl, abi bil vleczon (ut curaretur) w lezrahel
B Z II Par 22, 6; Gdy wyną [w]wzwyesz zony
thwey, zadny czye lekarz nye vleczy (a nullo
medico curaberis) XV p. post. R I s. XLIII;
Warvy sszye lekarza, kthory na thobye swe navky
napyrzwey chcze kostowacz a baczy albo baday,
kako gy.nssze yleczyl (ąualiter alios de simili
morbo curabit) ib. s. XLV; Tanąuam medicus
clavum extrahens ipsum confortavit yleczyl
ca 1500 GIGn 60; Lyekarzv, vlyeczy sam szyebye
(cura te ipsum Luc 4, 23)! Rozm 252; ~ uleczyć
niemoc 'usunąć chorobę, morbum pellere \ Proschą beszmyerney yyelmozney thwoyey opfythosczy wschego dobrego, aby raczył vlyeczycz
(curare) moya nyemocz Naw 131.
Ulekczać 'czynić lżejszym, sprawiać ulgę, le\iorem reddere, delenire9: Vlekcza leuigat XV
p. post. PF IV 754.
Ulekczenie 'sprawienie ulgi, złagodzenie bólu,
cierpienia, dolorem leuiendi actus9: Droga yesz
bladnych, powyschschenye ypadlych, podeprzenye krewkych, ylyekczenye nyemocznych, przyodzenye obnaschonych Naw 57.
Ulekczyć 'uczynić lżejszym, sprawić ulgę, leviorem reddere, delenire9: V ymyą mąky y bolyesczy szynaczka twego raczy wlyekczycz bolyesczy me y ykroczycz mąky me .Afaw 74.
Ulepić 'uformować, stworzyć z materiału lep
kiego, plastycznego, aliąuid fingere, formare9:
lensze szczepił ycho, ne ysliszy? Albo ien ylepyl
oko (finxit oculum), ne znamona? FI 93, 9,
sim. Pul.
Ulepienie 'materiał, z którego coś ulepiono,
glina, materia, ex qua aliąuid fictum est, lutum :
Wlepyenye ligmentum ca 1455 JA XIV 491; Bo
on znaye ylyepyenye (figmentum, FI: slozenye)
nasze, spomyonol, yze proch yesmy Pul 102, 13.
Ulesie (?) 'miejsce pod lasem, na skraju lasu,
locus prope siham situs9: Veniendo ad silvam
transiyerunt per eandem al. w lyeszyny et ibi
sippayimus et fecimus scopulum granicialem de
terra erigendo iuxta silyam al. na *vliszyv
(1446, 1504 DokMp III 188.
Uleżenie 'jakieś naruszenie wałów obronnych,
rallum ąuodam modo yiolandi actus9 (? ): Welislaus de Kroczow contumax contra dominum
Johannem de Oleschnicza, pallatinum Sandomiriensem, pro deuellacione (pro deuallacione ?)
al. ylyeszenie castri *Iszlsza et (pro ex?) suo
consenssu 1444 StPPP II nr 3194.
Ulęknąć się, Uląc się fo rm y : praet. 3. sg. m.
uląkł 1407 GlKazB II 91, XV p. post. RozmPam 472; /. ulękła Ort Mac 71, OrtOssol 56, 3;

neutr. ulękło BZ IV Reg 22, 19; l. pl. m. -(ejsmy
ulękli Ort Mac 78, OrtOssol 60, 3.
Z naczenie: 'przestraszyć się, mętu affici,
pertimescere9: Adam cum peccayit et audiyit
yocem dei, multum so vlokl, id est timuit 1407
GlKazB II 91, sim. XV p. post. RozmPam 472;
Przeto iszesz sliszal słowa ksyog tich a ylyoklo
syo syerce twe (perterritum est cor tuum),
a pokorzilesz syo przed bogem... przeto przimo
cyo ku twim oczczom B Z IV Reg 22, 19; Ty
pyenadze szgynaly... Tedy yląkla szye tą pany
naszylney (pertimuit plurimum) OrtOssol 56, 3,
sim. OrtMac 71; Tego-esmy (Ort Mac 78: thegoszmy) ssą barzo v nasz yląkly (perterriti
sumus) OrtOssol 60, 3, sim. Ort Mac 78.
Ulęknienie 'strach, przerażenie, bojaźń, metus,
terror9: Tedy yląkla szye tą pany naszylney y szaszmaczyla szyą a w them szmathku y ylaknyenyv
(in turbatione ac molestia)... nyepamyetalye
rzekła ta pany na yczechą temv gosczowy: Prze
bog, panye gosczyy, mye<j)czye dobra myszl!
OrtOssol 56,3, sim. ib. 56, 4, Ort Mac 71;
Vrzacz (leg. ur-ziąc) ony syoye bogy tako barzo
osromoczone, yyelyky (leg. w wieliki) strach,
y wlyaknyenye wschysczy szye ydaly (in stu
porem et timorem magnum sunt conversi)
Rozm 91.
(Ulgnąć) Uglnąć 'ugrzęznąć, uwięznąć w czymś
grząskim, haerere in aliąua re tenaci9: Witargn
me ze biota, bich ne yglnoi (ut non infigar)
FI 68, 18, sim. Pul, sim. 1449 R XXV 166;
Infixus sum in limo yglnąlem (infixus sum in
limo profundi et non est substantia Psal 68, 3,
FI: ywoznol iesm, Pul: ywyozlem) XV med.
Zab 523.
Ulica fo rm y : n. sg. ulica (1258) XVII KodWP I 308, 1425 StPPP II nr 2045, 1430 Monlur
III 19, etc.; ~ g. sg. ulice BZ Neh 3, 8. 9. 11.
12, etc.; ~ ac. sg. ulicę Gloger, BZ II Par
29, 4; ~ /. sg. (na) ulicy Sul 33, BZ Gen 19, 2.
Neh 3, 17, etc.; ~ g. pl. ulic Fl i Pul 17, 46. 54,
U, BZ III Reg 20, 34, Rozm 747; - d. pl.
ulicam Rozm 665; ~ ac.pl. ulice BZ Gen 10, 11,
1471 MamKal 267, Rozm 383; - l. pl. (w) uli
cach Fl i Pul 143, 17, BZ Nah 2,4. I Mach
2, 9, etc.
Z n a czen ia : 1. 'droga między domami miasta,
via inter domos urbis sita, platea9: Iaco bioto
ylicz (platearum) sgladzo ie Fl 17, 46, sim. Pul,
sim. Fl i Pul 54, 11; Ne gest padzene *styany
any przeszcze, any wołane w ylyczach (in plateis) gych Fl 143, 17, sim. Pul; Slyszelysmy, ysz
Pyotr posczygayacz lana barso na vlyczy (in
platea) vranyl Sul 33, sim. ib., sim. Dział 21. 22;
Matka boża, taa gdy przesz yliczo sla, wszdi
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sye pospieszała do domv Gloger; S tey zemye
wiszedl Assvr y vdzala Nynywen, to myasto,
y ulyce (et plateas civitatis) BZ Gen 10, 11;
Na vlyczi (in platea) ostanyemi ib. 19, 2, sim.
ib. Neh 3, 17. Tob 2, 3, Rozm 124. 328. 607;
Vlycz (plateas) nadzalay w Damaszku sobye,
iako naczinyl ocyecz moy w Samary B Z III
Reg 20, 34; Prziwyodl kapłani boże..., zgromadziw ge w ulyczo na wschód sluncza (in
plateam orientalem) BZ II Par 29, 4; Rozdzelyly Ierusalem az do muru vlyce szirszey
(plateae latioris) BZ Neh 3, 8, sim. ib. 3, 9.
11. 12. 14. 16. 8, 1, Rozm 361; Starci gego
zbyczi S0 na ylyczach (in plateis) BZ I Mach
2, 9, sim. ib. Nah 2, 4; Myesczanyn, czo szyedzy
wlyczy {leg. w ulicy) y przedawą chleb albo
czokoly gynszego OrtOssol 43, 3, sim. ib. 14, 1;
Po vliczach per vicos (circuibo civitatem per
vicos et plateas Cant 3, 2, Rozm 747: idą
y byegalam myasta y vlycz) ca 1470 MamLub
147; Jako Pyotr... nye zasthapyl drogy dobrowolney w Szyroczczy na ylyczi Stanyslawowy
1471 ZapWarsz nr 2960, sim. 1478 ib. nr 1472;
Poyda s tobą y doprowadza czie az do przeczney
ylicze assectabor te ac deducam usąue ad
divorticulum XV ex. PF III 178; Kyedy czynysch yamvzna; nye day przed sobą trąbycz,
yako czyną lyczemyernyczy v synagogach a na
ylyczach (in vicis Mat 6, 2), aby ye lyvdzye
chvalyly Rozm 271, sim. ib. 272. 379. 710;
Vynydzy rychło na ylycze do svego myasta (in
plateas et vicos civitatis Luc 14, 21)! ib. 383;
Ony y {leg. ji, sc. św. Jana) tez yydzyely po vlyczam lyczemyernyskym y po ylyczam mystrzoy
zydoyskych ib. 665; ~ Adiungimus eciam sibi
domum in ciyitate penes plateam, que yocatur
Thkaczka ulicza (1258) XVII KodWP I 308;
Johannes lutifigulus de contrata Wiszlna ylicza
1425 StPPP II nr 2045; Vendidit {sc. Petrus)
domum suam sitam in platea dicta Czudna
ylicza 1430 Monlur III 19, sim. 1478 KsRStWarsz I nr 173; Recognouit... Pechna, quia
sibi invadiauit ortum suum, qui ortus iacet in
platea dicta Przeczna ylicza 1432 Monlur III 29;
Nigra platea al. Czarna ulicza DłLB II 15.
2. w błędnym przekładzie dwuznacznego łaciń
skiego vicus jako 'ulica zamiast 'wieś3: Vliczie
{war. lub.: do wsi) yicos (dimitte illos, ut euntes
in proximas yillas et yicos emant sibi cibos
Marc 6, 36) 1471 MamKal 267.
Uliczka fo rm y : n. sg. uliczka 1466 R XXII
15, M W 40a, Naw 42, etc.; ~ g. sg. uliczki
Naw 41, Rozm 394. 675; ~ d. sg. uliczce XV
p. post. R XXIV 94; ~ ac. sg. uliczkę 1414
Kał nr 468, 1469 AGZ XVI 67, XV
PF V 103,
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ca 1500 Pieśni Wład 173; ~ v. sg. uliczko XV
ex. Zab 215, ca 1500 Pieśni Wład 174, ca 1500 R
XIX 67; ~ i. sg. uliczką Rozm 48; ~ n. pl.
uliczki 1461—7 Serm 417r, ca 1500 Erz 114,
ca 1500 GlKazB I 42; ~ g. pl. uliczek 1418
Pyzdr nr 549, XV med. R XXV 160; - ac. pl.
uliczki FI i Pul 77, 27, XV p. post. R XXV 177;
~ /. pl. (w) uliczkach Pul 9, 14.
Z n a czen ia : 1. 'drzwi zewnętrzne, brama,
wrota, ianua exterior9 porta, fores3: Kazał iest
oblocom s wirzchu y yliczki neba (ianuas caeli)
otworzil FI 77, 27, sim. Pul; Czo yest łan ranił
Potrą, to iest yczinil za iego poczanthkem, isze
beszal na iego dom ... gwałtem... y iego yliczką
rambil 1414 Kai nr 468, sim. 1469 AGZ XVI 67;
Yakosm nye yala... gwałtem w Lasoczyno dzedzyno any gego ylyczek dobiwala w Brzostowo
{pro Brzostowe) 1418 Pyzdr nr 549; Ad fores
meas v yliczek (beatus hom o,... qui yigilat ad
fores meas cotidie Prov 8, 34) XV med. R
XXV 160; Porte fluuiorum, yliczki rzek, rzeczne,
aperte sunt (Nah 2, 6) 1461—7 Serm 417 r;
Ulyczka ta zamknyona bądze grzechowi (porta
haec clausa erit Ezech 44, 2) M W 40a; Gensze
powysszasz mye z wrót szmyertnych, bich wypowyedzyal wszytko chwalyenye twoye w ulyczkach (in portis, FI: w werzeiach) czory Syon
Pul 9, 14; Pomozy my w dzyen szandny, yzbych
pr<z)espyecznye przyślą do ylyczky rayskiey
przed oblycze boże Naw 41; Continencia vitam
prolongat,... celum aperit, inferni vectes claudit
ylyczky XV p. post. R XXV 177; Ezechyel...
wydzyal zamknyoną ylyczką, rozumyal bożą
mathuchną XV ex. PF V 103, sim. ca 1500
PieśniWład 173; Ianua est primus ingressus
ylyczką, forthą ca 1500 Erz 114; Vlyczky fores
ib.; Yne panny przed ylyczką pospoly *szyedzyely (manebant foris antę ianuam) Rozm 48;
Byl yeden żebrak..., który lyezal v yego ylyczky
(ad ianuam eius Luc 16, 20) wrzodoy pełny
ib. 394; Zatyorzona ylyczką (clausa est ianua
Mat 25, 10) ib. 488; Yako yychodzyl {sc. św.
Piotr) z ulyczky (exeunte... illo ianuam Mat 26,
71), yzrala y {leg. ji fgo5) druga dzyevka ib.
675; ~ Qui sunt hy quinque porticus yychody
yel ylyczky (est... Ierosolymis probatica piscina..., quinque porticus habens Jo 5, 2, Mam
Lub 276: snyczyczą pro syenyczą, AKLitRp III
108: przyszcze)? ca 1500 GlKazB I 42; ~ prze
nośnie o matce boskiej: O chwalyebna Maria,
ty yesz ylyczką rayszka, ty wrota nyebyeszka
Naw 42; Thys yliczka, *kthorząsz yest wydzal
Ezechiel XV p. post. R XXV 221; Sdrowasz...
M aria,... ylyczko rayszka XV ex. Zab 215, sim.
ca 1500 PieśniWład 174; Szdroyasz gwyaszdo
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morszka,... vlyczko nyebyeska ca 1500 R
XIX 67.
2. 'dróżka między domami, semita intcr domos
sita?: Vicus premit, gl. via angustat vlyczka
yczysznye, sczyszka, artus asellum 1466 R
XXII 15.
3. w błędnym przekładzie łacińskiego viculus
'wioska jako vicus 'uliczka : Cum ... yenisset
(sc. Iesus) Bethfage, gl. id est viculus sacerdotum
ku vlyczcze kaplanskey (Mat 21, 1) XV p. post.
R XXIV 94.
Ulicznik eodźwierny, stróż, ianitor, ostiarius,
custos3: Ianitor, ianuator, idem ylycznyk ra 1500
Erz 114. ,-0 ia*,£
•.
Uliczny \'związany z ulicą, a d ?ptateam pertP
nens\* Brono ylyczno (portam fontis, w . : pontis) ydzalal [sin] Sellum i?Z Neh 3, 15.
Ulny 'służący jako ul, qui ahei vice fungitur3: Debet dare stipitem apum bonum al. vlny
pczol dobrych 1441 Tym Sąd 75.
Ulubiać się 'podobać się komuś, przypadać do
gustu, alicui placere, cordi esse3: Si, g/. sc. tu
corye,. cantu, g/. sc. suo, placeas, g/. placidus
sis ylybalby (się) sc. me, plus aue quaque
places 1466 R XXII 13; Bo bog rostargl yest
koszczy gych, gysz szye lyudzyom ylyubyayo
(qui hominibus placent, El: gisz ludu lubi
so) Pul 52, 7.
Ulubić się fo rm y : praes. ind. 3. sg. ulubi
1437 KsMaz III nr 2494, BZ Tob 11, 4; 3. pl.
ulubią FI i Pul 48, 13; ~ inf. ulubić XV med.
GIWroc 95y; ~ praet. 1. sg. m. ulubił jeśm
FI 25, 3; 2. sg. f. -(e)ś ulubiła Rozm 41; 3. sg. f.
ulubiła BZ Deut 1, 23; neutr. ulubiło Rozm 191.
328. 367; ~ condit. 3. sg. m. -by ulubił 1437
KsMaz III nr 2494.
Z n a c ze n ia : 1. 'znaleźć w kimś, czymś upodo
banie, pokochać, delectari, cap tum esse aliąua re,
aliąuid adamare3: Vlubil iesm se {Pul: lyub
yesm byl) w prawdze twoiey (complacui in yeritate tua) FI 25, 3; Ta droga gich szszcoda gim,
potem w uscech swogich vlubo se (in ore suo
complacebunt) FI 48, 13, sim. Pul; To yest moy
syn namyleyschy, v nym szye mnye dobrze
ylyybylo (in quo mihi complacui Mat 3, 17,
GlDom 92: *vlubil) Rozm 191; Owa dzyeczye
moye mylę, ktoregozem yybral, y ktorem ze
(leg. sie) dobrze ylyybylo dyschy moyey (in quo
bene complacuit animae meae Mat 12, 18) ib.
328; Tocz yest syn moy namyleyschy, v ktoremze
szye mnye dobrze ylyybylo (in quo mihi bene
complacui Mat 17, 5) ib. 367.
2. 'spodobać się komuś, zyskać czyjeś uznanie,
łaskę, alicui placere, probari, gratum esse3: lakom
ia s łanem taki tark myal, esze mi sa iutra plascz
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| imyal yroczicz, acz mi sza koni (leg. koń) nye
ylubi 1437 KsMaz III nr 2494; lako sza ten
targ w mem domy stal, esze łan ymyal Vitovi
plascz yroczicz, aczbi szan my za iutra *koni
5 nye ylubil i b s i m . ib.; Quia sine fide impossibile est deo placere wlubicz se (Hebr 11, 6)
XV med. GIWroc 95y; Gdisz mi syo rzecz
ylybila (cumque mihi sermo placuisset), yislalem
was dwanascze mozow BZ Deut 1, 23; Gdisz
10
syo to ylyvby Thobyaszowy (cumque hoc pla
cuisset, ut irent), rzecze gemy Raphael BZ
Tob 11, 4; Przez twą czystotą samasz thy zaslyzyla, yzeszye (leg. iżeś sie) ylyvbyla krolovy
nyebyeskyemy (tu sola saeculorum regi placui15
sti) Rozm 41.
Ulubienie eprzyjemność, radość, delectatio,
gaudium : W ulubyenyu delicacione (pro delectacione ?) ca 1450 PF IV 577.
Ulubować się 'podobać się komuś, alicui pla
20
cere3: Miserere anime tue placens, *wlubuyocz
(się), deo (Ecclus 30, 24) XV med. GIWroc 57r.
Ulżenie 'uwolnienie od czegoś, zmniejszenie
ciężarów, cierpienia, aliąua re liberandi, onera,
dolorem minuendi actus3: Dych boszy na myą,
25
dlyaczego... posiał myą vsdravyacz skruszone
szyerczem,... opuszczycz zgarbyone na ylzenye
(dimittere confractos in remissionem Luc 4, 19)
EwZam 307.
Ulżyć, Ulżyć się fo rm y : inf. ulżyć 1437
30 Pyzdr nr 1142, 1476 AKLitRp III 108, 1484
Reg 722; ~ praet. 3. pl. m. ulżyli ca 1500
GIGn 59; ~ condit. 3. sg. f. ulżyłaby 1444 R
XXIII 304; ~ inf. pass. sg. neutr. być ulżono
1484 Reg 122.
35
Z naczenia: 1. 'uczynić znośniejszym, zmniej
szyć dokuczliwość, złagodzić, minus gravem,
minus molestum reddere, delenire, mitigare3:
Modo yidet mater gloriosa, quod non potest
impetrare, ut filius non occideretur, cogitat
40
saltem obtemperare, ylzicz, dolorem suum lacrimis 1476 AKLitRp III 108; Ize może byczi
ylzono braczyey y syostram w pokutach y w poszcziech (in abstinentiis dispensari) 1484 Reg
722; Byskypoyye povyathny... mogą ylzyczy
45
bracziey y syostram pokyth y posthow (w ) ych
ostrosczy lin abstinentiis ieiuniis... poterunt
dispensari) ib.; ~ Proiecisti eos, dum alleuiarentur ylszyly (deiecisti eos, dum alleyarentur
Psal 72, 18) ca 1500 GIGn 59; ~ ulżyć szkody
50
'zmniejszyć odszkodowanie, remunerationem
damni minuere3: Yakom ya tobye nye rzeki za
szą y sza Yandrzeya ylszicz scodi 1437 Pyzdr
nr 1142.
2. ulżyć się 'zmniejszyć się, ustać, minorem
55 Jieri, minui, desinere3: Twardoscz ylzilabi są
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(GlJag 82: gyodrzoscz sgipczeye) rigor lentescat
(rigor lentescat ille, quem dedit nativitas) 1444
R XXIII 304.
Ułakomić się 'ulec swemu łakomstwu, skusić
się na coś, cupidini alicuius rei non resistere?:
Ewa szya ylakomylą, szmyaloscz vczynylą De
morte w. 135.
Ułapić f o r m y : praes. ind. 3. sg. ułapi Fl 139,
12; ~ imper. 3. sg. ułapi Fl i Pul 34, 9; ułap
Fl i Pul 7, 5; ~ inf. ułapić H i Pw/ 9, 31, OrżMac 110, OrtOssol 19, 4. 81, 3; ~
1. sg. m.
-m ułapił 1498 ZapWarsz nr 1806; 3. sg. m.
ułapił 1424 Pyzdr nr 981, Sul 58, BZ Gen 8, 9.
II Par 22, 9 ;/. ułapiła 1472 ZapWarsz nr 1347;
3. pi. m. ułapili są Fl 58, 3; ułapili 1416 Kościan
nr 599, Pul 58, 3; ~ condit. 3. sg. m. (-)by
ułapił Fl i Pul 7, 2. 9,31; 3. pi. m. bychą ułapili
Fl 103, 22; ~ part. praet. act. ułapiwszy BZ
Tob 2, 20; ~ part. praet. pass. n. sg. m. ułapion
OrtOssol 64, 1; ~ praes. pass. 3. sg. f. ułapiona
jest Fl 9, 15; ~ condit. pass. 3. sg. m. by był
ułapion Dział 4.
Q
Z naczenia: 1. 'ująć (ręką, sidłem), schwytać,
capere (manu, laąueo), comprehendere5: W sidle...
vlapona iest (comprehensus est, Pul: ywyąsla
iest) noga gich Fl 9, 15; Godzi, bi (Pul: aby)
vlapil (ut rapiat) vbogego, vlapicz (rapere)
vbogego Fl 9, 31, sim. Pul; Przidzi iemu sidło,
iegosz ne we, y ylapene, iesz skril, ylapi gi (apprehendat eum) Fl 34, 9, sim. Pul; Sczenyota
albo dzyeczy lwów rzyyocz, bycho vlapyly (ut
rapiant, Pul: by chwataly) a szukały od boga
karmye sobye Fl 103, 22; Yako Yand(r)zyey
ne ułapił socola any szdzyl 1424 Pyzdr nr 981;
On roko swo ylapyl gi (sc. gołębia) y wsadził gi
zasyo w korab (apprehensam intulit in arcam)
B Z Gen 8, 9; Vlapywszi (accipiens) kozelcza
przinyosla do domu B Z Tob 2, 20; Jakom ya
nye vlapyl wolu 1498 ZapWarsz nr 1806;
~ Ysse czo ydzyelal Jan Polomyey, tho ydzyelal
za yeh począthkyem, ysse hyh za gardło ylapyla
1472 ZapWarsz nr 1347; ~ Ibi {pro abi) nekedy
ne ułapił (ne ąuando rapiat) iaco lew dusze
moiey Fl 7, 2, sim. Pul; Gon moio duszo neprzyaczel y vlap (comprehendat), y potlocz
w zemo sziwot moy Fl 1, 5, sim. Pul; Bo owa
ylapili so (ceperunt, Pul: ylapyly) duszo moio
Fl 58, 3; Mosza krzywego zle ylapy (mała capient, Pul: zla wezmo) we zghyneny Fl 139, 12.
2. 'pojmać, zatrzymać silą (winowajcę), com
prehendere, vi retinere (eum, qui maleficium
admisit) 5: Kedi gy ylapily y na prawo wsczognoly,
tedy M arczin... tego pozeszczo otbyl gwałtem
1416 Kościan nr 599; Samego Ottosyasza szu
kało y ylapyl (comprehendit) BZ II Par 22, 9;
S ło w n ik s ta r o p o ls k i IX
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Gdyby... głową zabythą... a ten, czo to vczynyl, vczekl, tako asz szą goraczey rzeczy nye
ychopyon albo nye ylapy on (non deprehenduntur, OrtMac 85: nye ychwaczon) OrtOssol 64, 1;
Mozely ktho szwego dlusznyką ylapycz (arripere
possit)? ib. 81, 3, sim. ib. 19, 4, OrtMac 110;
Wynowaczecz ma bycz powołań, a przez kogokole by byl ylapyon (per quemcumque capi
potuerit, Sul 4: yfaczon), ma bycz wydań byskvpowy Dział 4.
3. 'zabrać z sobą silą, porwać, uprowadzić,
secum vi auferre, rapere, abducere*: Vstawyamy
tesz, ysz kthorykole dzewyczą... przes woley
porodzyczelow gey ylapyl (rapuerit) a yą gwał
tem ysylil..., zywoth gego bącz na mylosczy
tak osyloney dzewky Sul 58.
Ułapienie 1. 'schwytanie, actus capiendP: Blogoslawony gospodzyn, gen ne dal gest nas
w ylapene (in captionem) zobom gych Fl 123, 5,
sim. Pul.
2. 'łapka, paści, pułapka, tu przenośnie, deci- O
pula, laąueus, hoc loco translate : Przidzi iemu
sidło, iegosz ne we, y ylapene (captio, Pul:
lapycza), iesz skril, ylapi gi Fl 34, 9.
Ułaźbić 'podebrać pszczoły, tj. wybrać miód
z ula, favos eximere’ : Iaco czso Micolay pocazowal y laszbil pczoli, to yest wlaszbil w swey
zastawę 1406 HubeZb 84.
1. Ułomek 'odłamany kawałek czegoś, pars o
alicuius rei abrupta, fragmentum : Dały gemu...
nyemali vlomek fygow (fragmen massae caricarum, MamKal 70: myaszgy słomek) BZ I Reg
30, 12, sim. ca 1470 MamLub 70; Fragmen
crzystal aut ylomek (sicut fragmen mali Punici,
ita genae tuae Cant 4, 3) ca 1470 MamLub 147.
2. Ułomek 'człowiek wolny, ale bez ziemi, nie- O
osiadły, pozostający w służbie zamożniejszej
szlachty, homo liber, qui tamen neque agri
quidquam possidet nec certo loco habitat, sed
hic Ulic nobilibus in s e n if: Si famulus dictus
golamaka al. wlomek yicino domini sui aliquod
dampnum fecerit..., dominus ipsius pro ipso
satisfacere teneatur 1449 AKPr II 369, sim. 1472
AKPr IV 139. i
Ułowić fo rm y : praes. ind. 3. sg. ułowi ca 1500
R XLVII 368; 3. pi. ułowią Gn 179b; - inf.
ułowić Gn 179b, BZ Gen 27, 20; ~ praet. 1. sg.
m -m ułowił 1458 AKPr VIII a 52, 1480 Zap
Warsz nr 1504; ~ condit. 3. sg. m. -by ułowił
XV ex. GIWp 69; ~ condit. praet. 3. sg. m. -by
był ułowił Gn 173a.
Z naczenie: 'schwytać, złapać,.złowić, capere,
venarV: Jako ja nye wszethl na dzedzyczthwo...
do sthawv sz oscza anym yloyil sczvk za poi
kopy 1480 ZapWarsz nr 1504; ~ Gescy suerzo
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gestcy ono... barszo rocze, iscy go lofcy gynako
vlouicz ne mogo, aliscy ony do nego cystho
dzeuiczo pryuodo Gn 179b; Przybeszafsy lofcy
se psy... y vlov0cz ony gy (sc. jednorożca) ib.;
Kakosz tako richlo vlowycz mogl (invenire
potuisti)? BZ Gen 27, 20; lacom ya nye vlowyl
w stapiczy łanowi cobilj gwałtem 1458 AKPr
VIII a 52; ~ przenośnie: A takesczy swothy
Bartholomeg gest on tho byl vczynil..., abycz
go sly duch przesz ne (sr. bogatstwo) f gego
duszy ne byl vlouil Gn 173a; O slahetny myły
panye,... dag n am ..., żebyśmy od dusnego
ngeprzyacela żadnego przenagabanga nge mgely,
któryś (sc. nieprzyjaciel) hocy swkagwc (leg.
chodzi szukając), zęby kogo... wlowyl (ąuaerens,
quem devoret I Pet 5, 8) XV ex. GIWp 69;
Quecumque virgo ornat se iam in facie, iam
in collo, vt alium venetur, id est vlovy ca 1500
R XLVII 368.
Ułożenie fo r m y : n. sg. ułożenie XV p. pr.
PF V 35, XV med. R XXIV 347, Dział 6,
ca 1470 MamLub 114; ~ g. sg. ułożenia 1412
Kościan nr 468, . 1424 TPaw VII nr 3648,
ca 1428 PF I 489, etc.; ~ ac. sg. ułożenie 1407
HubeZb 88, Rozm 19; ~ i. sg ułożenim ca 1428
PF I 482.
Z n a c z e n ia : I. 'umowa, postanowienie, usta
lenie, pactio, propositum, consilium : Jakom ya
podług vloszenya gednaczskego y lista zaplacyl
paney Vrsuli, czso ony skaszali 1424 TPaw VII
nr 3648; Pacta vklad, vmouy, vloschenye XV
med. R XXIV 347; Scita vstawyenye aut ylosenye
(war. hal.: vstavyona; regis scita contemnens
Esth 3, 8) ca 1470 MamLub 114; Secundum
propositum podług vmyslu aut wlos(e)ną (iis
qui secundum propositum vocati sunt sancti
Rom 8, 28) ib. 279.
2. 'przepis, ustawa, praescriptum, praeceptum,
lex : Zastawyamy dzedzini nassze... myecz,
dzerszecz, trzymacz, vszywacz pokoyne y myrzne... thakymfy] wloszenim, obrzondem albo
obyczayem talibus condicionibus, pacto, ordine
sev morę ca 1428 PF I 482; Posczygacz mayą
podług ylozenya prawnego (iuxta iuris formam)
Sul 41; Vloszenje determinacio XV p. pr. PF
V 35; ~ ziemskie ułożenie 'prawo ziemskie,
normy stanowione lub zwyczajowe pochodzenia
polskiego, stosowane głównie w sądownictwie
prawa polskiego, leges et iura e Polonia originem
suam ducentia, quae imprimis in iudiciis iuris
Polonici valebanf: Iaco dzeczanczu wiszla latha
mymo szemske yloszene 1407 HubeZb 88; Ysz
pan Przibi(sław p)rzeto poldzewancynascze
(grzywn)y wszol na Staszku Zidow<ce, iż) [...]
ne trzimal podług swego lista any załogi ne
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I lezal podl(ug) zemskego ylozena 1412 Kościan
nr 468.
J&3. 'sposób postępowania, zwyczaj, consuetudo,
mos\* <N)ye ma bycz za dzyw, acz podług
rosyrzenya czasów obyczage albo yloszenye
(Sul 6: obiczage a dzege) lydskye syą odmyenyloby (consuetudines et humana facta yarientur)
Dział 6; Kyedysch dzyeyycza Marya podlyg
tego ylozenya poslygoyala z gynymy pannamy
y kosczyelye, przygodzylo szye, yze myala
ymyątacz kosczyol. Ch[y]czącz ona zawzdy popelnycz ylozenye albo obyczay svego (fwszegoa)
syyatha, aby nygdy proznya nye była... począla
pelnycz sye modlythvy Rozm 18—19.
4.
niejasne z powodu braku kontekstu: Podług
wlozeną iuxta qualitatem ca 1428 PF I 489.
Ułożyć, Ułożyć się fo rm y : praes ind. 2. sg.
ułożysz 1471 MamKal 23; ~ imper. 2. sg. ułóż
ca 1470 MamLub 114. 292; ~ inf. ułożyć
Sul 38, Dział 30, ca 1500 Erz 114; ~ praet.
1. sg. m. ułożył jeśm Pul 88, 4; 2. sg. m. ułożyłeś
BZ Dan 3, 10; 3. sg. m. ułożył jest Fl 104, 9;
ułożył 1406 Pozn nr 597, BZ IV Reg 23, 33,
ca 1470 MamLub 164, etc.; f. ułożyła 1436
RRp XXIII 276; neutr. ułożyło 1436 RRp
XXIII 277; 1. pl. m. ułożyliśmy Dział 6. 52;
-smy ułożyli 1422 Pozn nr 1109; 2. pl. m. ułoży
liście BZ Judith 8, 13; 3. pl. m. ułożyli są BZ I
Mach 1, 65; ułożyli 1398 TPaw IV nr 5966,
1403 JA VI 208, 1404 KsZPozn nr 1835; pląperf 3. pl. m. ułożyli byli 1466 R XXV
141; ~ condit. 3. pl. m. -by ułożyli Sul 50—1;
~ part. praet. pass. n. sg. neutr. ułożone ca 1470
MamLub 297; g. sg. m. ułożonego XV med.
SKJ I 55; ac. sg. m. ułożony Dział 45; ułożo
nego Dział 12; neutr. ułożone XV med. RRp
XXIII 280; /. sg. f. (na) ułożonej 1408 Kościan
nr 373; n. pl. neutr. ułożona Sul 74; ~ fut. pass.
z partykułą niecha(j) dla wyrażenia trybu rozka
zującego 3. pl. niecha(j) będą ułożony XV ex.
VergGeorg 82; ~ praet. pass. 3. sg. f ułożona
była ca 1470 MamLub 116; neutr. było ułożono
Dział 30
Z n a czen ia : 1. 'umieścić, ponere, collocare’:
Hec nimirum wlpes coram querente cibum
carnis tam auide arte pieta et wlpina fraude
subdola se ingessit, gl. prostrauit vlozila
(się) 1436 RRp XXIII 276; Statuta vstawylismy... chczącz, aby ge wziąli w zemy polskyey
wszytczy zachowali pod narvszenym naszey mylosczy a chczącz wyny w tych ksyągach *vloszoney (contentas in illis, Sul 6: w nych polozonich) Dział 2; Vlozyl(a sie) requieuit
(requievit Syria super Ephraim Is 7, 2)
ca 1470 MamLub 183: Hue ager ille malus
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dulcesąue a fontibus vnde ad plenum calcentur
*nyechya bedw uloszony XV ex. YergGeorg 82;
Nec secius omnis in unguem arboribus positis,
wloszonym, secto via limite ąuadret ib. 83; ~
Vlozil posuit (posuit oculum suum super corda
illorum Ecclus 17, 7) 1471 MamKal 164.
2. frozstrzygnąć spór polubownie, ugodzić,
litem conciliare, componere9: Quid seąuestri
inter ipsos *ugendnaly y vlozily, tho Sulima
*popolnil Troyano 1398 TPaw IV nr 5966; Za
kthoroz *loko dwe grzywnę mai ws0cz, czo
y<e)dnacze vlozily 1403 JA VI 208; Hoc do
mini sentenciaverunt vlg. vloszili inter ipsos hoc
vadium 1404 KsZPozn nr 1835; Jaco Hynczka
ne gonił Niczka pot zacladem dwustu krziwen,
jaco pan starost(a) vloszil 1406 Pozn nr 597;
Paklyby w tern czassye kony nye wyzdrowyal,
tedy o ten gysti mayą myedzy sobą przyaczelsky
yloszycz (componere teneatur, Sul 39: szą
sgednacz ma) Dział30; Tako ow... nye dbayączy
dla polepszenya y zbvdowanya dzal przez przyaczele vloszony wzrzvcza ib. 45.
3. fpostanowić, ustalić, zarządzić, constituere,
decernere, iubere : Pomnyal yest... słow a...,
czsozz vlozzil yest (disposuit, Pul: obroczyl) kv
Abrahamowy FI 104, 9; Jaco Micolay ne czandzal Vanczenczewich ludzi na vloszoney drodze
1408 Kościan nr 373; Yszesmy vloszily s braczą
y s gynimy pany bracz od doby(t)czancza dwa
ąuartniky 1422 Pozn nr 1109; Rownoscz vlozycz (imponere) Sul 38; Skazvgemy..., aby
thaczy gygracze... spoinę rąkoymye vlozyli Sul
50—1; Vstawyenya, przes... króla polskego...
ylozona, są thy tho nyzey popisana Sul 74;
Ruminans melius digero (sc. ego bos) et alimentum in fine peramplius deputatum, gl. determinatum nutrimentum ylozone, assymo XV
med. RRp XXIII 280; Vsque ad prefinitum, do
*wyrzeczonogo, ylozonego, tempus a patre (Gal
4, 2) XV med. S K J I 55; Vloszil yroki na zemye
(imposuit multam terrae), ssto lyber srzebra
a lybro złota BZ IV Reg 23, 33; Vlozylyscye
(posuistis) wi ten czas mylosyerdzu bożemu
a podle waszey woley ystawylyscye gemu dzen
BZ Judith 8, 13; Ty krolyy yloszylesz ystawyenye (posuisti decretum) BZ Dan 3, 10;
Wyele z lyvda israhels(kiego) yloszily S0 myedzi
sobo (definierunt apud se) BZ I Mach 1, 65;
Na yszytek naszych poddanych yloszylysmy
(decreyimus, Sul 6: ymislylysmi; tho myeszanye
sadów bycz zlomyono Dział 6; (U)stawyamy,
abi kaszdy wogewoda myal swego sądzą yloszonego ib. 12; Podług starych praw było yloszono (fuerit observatum, Sul 41: bilo dzirzano),
ysz gdy kmyecz kmyecza zabyl, tedy dawszy

za wina trzy grzywny groszy, byl praw ib. 30;
(U)loszylismy (declaramus etiam et decernimus, Sul 66: wykładamy tesz y ystawyamy),
ysz riczerze y slachczyczy królestwa naszego
polskyego nam ... w zbrogy... mayą sluszycz
ib. 52; Iudei composuerant yloszyli bili 1466 R
XXV 141; Decerne przysrzy aut vloscb (decerne, ut pereat Esth 3, 9) ca 1470 MamLub 114;
Vlozona byłą impenderet (clamayit ad dominum
eo, quod eis certa mors impenderet Esth 13, 18)
ib. 116; Destinauit, id est deliberauit yloszyl,
ymysl<ił> (unusquisque, prout destinavit in
corde suo II Cor 9, 7) ib. 284; Imputa polycz
aut wlosch (si autem aliquid nocuit tibi aut
debet, hoc mihi imputa Philem 18) ib. 292;
Wloszone diffinitum (hunc, sc. yirum, definito
consilio et praescientia dei... interemistis Act
2, 23) ib. 297; Vlozyl yesm (FI: p(o)loszil
iesm) obrzod (disposui testamentum) wybranym
moym Pul 88, 4; Constituere, id est terminum
ponere ylozycz ca 1500 Erz 114.
4. 'podać do wiadomości, przedstawić, nuntiarę, exponere : Wlozysch (mamotrekt mikułowski: vloziss, BZ: wiloszisz) propones (haec
sunt iudicia, quae propones eis Ex 21, 1) 1471
MamKal 23.
5. fukształtować, fingere, formare9: Re uera,
molares dentes in duplo prouida ab hoc na
tura composuit, gl. disposuit, formauit ylozilo,
ut masticacio maior assit 1436 RRp XXIII 277;
~ ułożyć się *przybrać pozory, udać, simulare,
fingere9: Vlozyl (PF IV 573: vclad?l) sza daley
gydz finxit se longius ire (Luc 24, 28) XV
p. post. R XXV 199.
Um 1. 'rozum, sprawność umysłu, zdolność my
ślenia, mens, vigor mentis, facultas cogitandi :
Otocz Pyotr... mocz syego vma y syey szyły
straczyl (animi yigorem perdidit) Rozm 693;
~ ludzkie urny 'odbicie boskich idei przedmio
tów w umyśle ludzkim, imago, quam rerum ideae
divinae in mente humana habenf: Od boskich
rozumow asz do luczskich vmow rzeczi pospo
lite, wiele mądrczom zacrite, yczinyl (sc. Wiklef)
odcrite Gałka w. 17.
2. 'zamiar, postanowienie, consilium, institutum, propositum : Iacyem bil ystawyczen na
swem vmye (constans animo factus sum) s pomoczo pana boga mego B Z II Esdr 8, 30.
Umarcie 'zakończenie życia, śmierć, finis vitae,
mors9: Po ymarczu pana Potrowskego nye
othmenilem listów na *kotowi penadze 1432
Pozn nr 1404.
Umarczyzna 1. 'spadek lub jego część należąca
się komuś z rodziny zmarłego, hereditas vel pars
hereditatis, quae consaguineo mortui debetur9:
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Czokolwyek onego tho ymarlego rzeczy... zosthalo..., thedy mystrzowye mayą ono wsythko... thako długo chowacz, yszby szye kthory
z rodzayy onego ymarlego ozwal..., a yeslyby
on ymarczysszne myecz chczial, thedy yemy
nye mayv odmawyacz 1491 RKJŁ VII 57.
2. 'spadek po zmarłym bezpotomnie kmieciu
przypadający właścicielowi wsi, hereditas, quam
cmetho liberis carens reliąuif: Dominus... non
habet capere, quis morietur ipsorum (sc. cmethonum), al. ymarczizni (1487) 1566 AGZYK 131.
Umarlec 'ciało zmarłego, zwłoki, corpus mortui, cadaver3: Nye pokala syebye kapłan myedzi
ymarlczi (in mortibus, Biblia taborska: mezy
ymrlcy) myesczan swich B Z Lev 21, 1. ~ Bohemizm.
Umarlica 1. 'zwłoki zwierzęcia, padlina, cadaver animalis3: Morticina ymarlycze aut ymarliny (carnes eorum non comedetis et morticina
yitabitis Lev 11, 11) ca 1470 MamLub 33.
2. 'wełna pochodząca z padłych owiec, czy też
padła owca, lana ovium morticinarum vel etiam
ovis morticina: Pannos leuiores... de lanis
mortuis al. z umarlicz 1450 Monlur II 110.
Umarlina 1. 'ciało zmarłego, zwłoki, corpus
mortui, cadaver9: *Vmyarlyną (war. kał.: ymarle,
marnotrekt mikułowski: mrliny) morticinium
(omnis, qui tetigerit humanae animae morticin u m ..., polluet tabernaculum domini Num 19,
13) ca 1470 MamLub 42; Vmarlina morticinium
(erit morticinum populi huius in cibos yolucribus
caeli et bestiis terrae Jer 7, 33) ib. 209.
2. 'zwłoki zwierzęcia, padlina, cadaver anima
lis9: Vmarli<(ny) (Biblia taborska: mrliny)
a ychwaczonego od zwyerzocza nye bodze
gescz (morticinum et captum a bestia non
comedent) BZ Lev 22, 8; Morticina ymarlycze
aut ymarliny (carnes eorum non comedetis et
morticina yifabitis Lev 11, 11) ca 1470 Mam
Lub 33.
Bohemizm.
Umarła cf. Umarlina
Umarły, Humarły, Umerły fo rm y : n. sg. m.
umarły Gn 182b, FI i Pul 30, 15, XV med. SKJ
V 270, etc. etc.; f umarła Gn 183b, XV p. pr.
R X V I340, XV p.post. R XXV 180, etc.; ~ g. sg.
m. umarłego Spow 1. 3. 4. 6, Sul 105, BZ Gen
23, 6, etc. etc.; umerłego Sul 15; f. umarłe 1394
Leksz I nr 1808; umarłej Ort Mac 26. 68. 86,
etc. etc.; neutr. umarłego OrtOssol 79, 4, Rozm
126; ~ d. sg. m. umarłemu Sul 44, BZ Lev 21,
11, OrtMac 24. 104, etc. etc.; neutr. umarłemu
Rozm 135. 322; ~ ac. sg. m. umarłego XV med.
R XXII 240, BZ Gen 23, 4. 6, etc.; f. umarłą
BZ Ruth 1, 17, 1484 Reg 720, Rozm 221; neutr.

umarłe 1471 MamKal 42; ~ i. sg. f. umarłą
1473 SprTNW VIII 2, 35; - /. sg. m. (o) umar
łem OrtMac 96, OrtOssol 61, 1, Rozm 129,
etc.; umarłym OrtMac 78. 102;/. umarłej 1405
TPaw IV nr 2487, 1418 Pozn nr 951, 1420 ib.
nr 1075, etc. etc.; humarłej 1420 AKPr VIIIa
151, 1461 ZapWarsz nr 1120; umarłe 1411 Kał
nr 355, 1420 Kościan nr 844; neutr, umarłym
OrtMac 86, OrtOssol 64, 4; ~ v. sg. m. umarły
Rozm 135; ~ n. pl. m. umarli Kśw br 13,
Rozm 656; ~ g. pl. m. umarłych M W 21 b,
1484 Reg 719, Pul 78 arg., etc.; ~ d. pl. m.
umarłym Kśw bv 16, XV med. PamLit XXVIII
308; ~ ac. pl. m. umarłe Gn gl. 155a, M W 18a,
1484 Reg 719, etc.; f. umarłe Dział 27; ~ i.
pl. m. umarłymi Gn 183 a, BZ Ley 19, 28.
Ruth 1, 8, etc.; ~ l pl. f . (po) umarłych 1472
ZapWarsz nr 3076, 1484 Reg 720.
Z naczenia: I. 'nieżywy, mdrtwy, mortuus,
exanimis, defunctus9: A tedy vocz... do suotego
Gana gestcy bil geden mlodzenecz pryneszon
ymarly Gn 182b; Tedy yocz on mlodzenecz
ymarly gestcy on k n<i)m on tako rzecl byl ib.;
Takesz dzeczam... gdy czasy mlodosczy...
krzywda gim była yczynyona alybo oczczv gych,
thedi wmarlenw (patri... mortuo) Sul 44, sim.
OrtMac 24, OrtOssol 28, 2; Vstawyamy..., aby
thaka nyewyasta... przy wszisthkich... rze
czach... ostała, wyewszy odzenye y konye
m ałe... mąza ymerlego (mariti defuncti, ib. 105:
mąnza ymarlego) Sul 75; Która cyo zemya
przymye ymarlo (morientem), w teysze y ia
ymro B Z Ruth 1, 17; O gyednym czlowyecze
ymarlym (ib. 96: ymarlem) OrtMac 102; They
ymarley nyewyasty brath (frater defunctae
mulieris) rzeki OrtOssol 29, 2, sim. ib. 55, 1,
OrtMac 26. 68, etc.; Tedy został po them tho
ymarlym dzeczaczy geden dom OrtOssol 64, 4,
sim. OrtMac 86; Po gey (sc. niewiasty) szmyerczy *zayszą ma przycz (sc. jimienie) na pokolenye tego ysthnego ymarlego dzyeczączą (Ort
Mac 107: gynszego ymarlego dzyedzycza) Ort
Ossol 79, 4; Syn moy yyssz ymarly 1461 Zap
Warsz nr 1113; Yako ya Margorzathy...
s domv... nye odwyothl... anym lystow swyatchczaczych, myenyacz ya bycz vmarla, nye przynyosl 1473 SprTNW VIII 2, 35; Odkupiczelu
dusz sług y służebnicz twogich wszitkych vmarlich! M W 2 \ b; Then rząd y obyczay... chczemy,
aby byl trzyman... przy syosthrach... ymarlych
(circa sorores... decedentes) 1484 Reg 720;
Kolzdego rokv za vmarlą braczią (pro fratrum ... defunctorum)... mayą trzy msze
czyzsczi ib.; Tantam tristiciam ac dolorem sustinuit (sc. Maria), quod quasi semiyiua, na poły
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ymarla, domum reducta est XV p. post. R XXV
180; Ya mv szyna vmarlego oszywyą sibi filium
resuscitabo XV ex. MPKJ TI 317; Przystąpyl
Iesus z matka svoya kv czyalv onego dzyeczyączya vmarlego (ad defuncti pueri corpus) Rozm
126; Ydzy k temv vmarlemv czyalv (ad de
functi corpusculum) ib. 135, sim. ib. 322; Tego
bog yescze nye chczyal yczynycz, aby pobyczy
y vmarly były (sc. apostołowie) ib. 656; ~ Qui
dyabolo viuit, mortuus, ymarly, est deo XV
med. SKJ V 270; ~ sam o sobie umarły 'taki,
który umarł naturalną śmiercią, qui naturali
morte defunctus est*: Pakli kto na polv dotknye
marchi zabitego czlowyeka albo samego o sobye
ymarlego (cadayer occisi hominis aut per se
m ortui)..., nyecist bodze BZ Num 19, 16;
~ ~ Vmarly so, giz v miloscy bozey rospachaio Kśw br 13; Moui bog: Vstan! ymarlim
Kśw bv 16; Tescy svoty Gan malcy gest on bil
mocz nad umarlymy Gn 183a; Ona ymarla
gestcy ona natichmasth smarthfy była fstala
Gn 183 b ; Mortuos, ymarle, yiuificare Gn gl.
155a; Zapomnenu dan iesm iaco ymarli (tamquam mortuus) FI 30, 15, sim. Puk, Szpowadami szo..., yszeszmi... wmarlego (Spow 2:
martwego) do grobw ne o<dpro)wadzili Spow
1. 3. 4. 6; Szywoth sgednal ymarlim XV med.
PamLit XXVIII 308; Mylossyerdze... zalezi
w syedmy yczinczech mylossyerdzya:... ymar
lego pogrzescz (sepelire mortuum) XV med. R
XXII 240, sim. BZ Gen 23, 4. 6, XV ex. SKJ
I 143; Nad ymarlimi (super mortuo) nye *bodzecze rzazacz czala swego B Z Lev 19, 28, sim.
ib. Ruth 1,8; Biskyp... ky wszelkemv vmarlemv
(ad omnem mortuum) owszem nye wnidze BZ
Lev 21, 11; Mozely tesz opyekadlnyk dlusznykow ymarlego (qui mortuo yiro debitorie manserunt) prawem przyczysznacz OrtOssol 26, 4,
sim. OrtMac 21; Vkazala (sc. pani)..., ysz oną
po them ymarlem (OrtMac 78: ymarlym) blyszą
przyrodzoną (ostendit defuncti yiri proxima
esse) OrtOssol 61, 1; Pozdrowyona bandz Maria,
zbawyenye y poczyeschenye żywych y ymarlych
Naw 174, sim. Rozm 414; Czo yest to, czo szye
stało o tern ymarlem (de mortuo Iudeo)?
Rozm 133, sim. ib. 129. 134; Vmarly, kaza tobye
(dico tibi, m ortue)..., by wstał z martyych
ib. 135; Trzeczyegonasczye dnya zemrą zyyy,
aby z ymarlymy (cum mortuis) ystaly ib. 479;
~ powstać od umarłych 'odzyskać utracone
życie, reviviscere, a mortuis surgere*: Gdy po
wstał (sc. Jesus) od ymarlych (cum ergo resurrexisset a mortuis Jo 2, 22, Rozm 211: yako
zmartyychystal), wspamyątaly sa svolyenyczy
yego, ysze tho moyyl EwZam 304; ~ umarłe
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'ciało zmarłego, zwłoki, corpus mortuum, cada\er : Vmarle (war. lub.: *vmyarlyną) morticinium (omnis, qui tetigerit humanae animae morticinum ..., polluet tabernaculum domini Num
19, 13) 1471 Mam Kał 42; ~ ~ przenośnie 'nie
mający już znaczenia, miniony, przeszły, mortuus,
nihil valens, irritus : <G)dysz rzeczy ymarle
(negotia mortua et finita, Sul 38: rzeczy ymorzene a dokonane) trudno wzbvdzycz, yako
mynąle na wstecz obroczycz Dział 21.
2. ot umarłe ręki, po umarłe(j) ręce 'w spadku,
tytułem dziedziczenia po śmierci właściciela, iure
hereditatis, quam homo mortuus reliquit*: Pro
pusczino ot ymarle ranky 1394 Leksz I nr 1808;
Ego ago super eandem, quia usa est... palium...
et alias res... post manum mortuam vlg. po
umarley rocze 1405 TPaw IV nr 2487, sim. 1418
Pozn nr 951, 1420 ib. nr 1075, 1435 ib. nr 1553;
Iaco Dzerska ne wfsząla po ymarle rancze dze- V
szanci grziwen penandzi *Stanislaoyi 1411 Kał
nr 355, sim. 1420 Kościan nr 844; Yze Stani
sław wzal pancz a dwadzescza grzywen pusczini
po Michale, po striu po gego, k gymsze blysszy
po humarley rancze 1420 AKPr VIIIa 151;
Geden zalowal na drugyego po ymarley raczę
(post mortuam manum), y<s)ch tego czlowyeką oczecz, czo nayn zalowal, został gego
oczczy wynowath OrtOssol 62, 1, sim. ib. 62, 2,
OrtMac 80; Powoda nye mogą przy(ci)sznacz
ku przyszandze nyszly tako, gdyby zalowal
o dług po ymarley rancze OrtOssol 77, 1, sim.
ib. 80, 3, OrtMac 103. 108; Kthokoly ma...
przyszancz po ymarley rancze (post mortuam
m anum )..., ten ma przyszancz szamoszyodm
OrtOssol 95, 2, sim. ib. 76, 4, etc., OrtMac 103.
131, etc.; Jakom ya po oczczy y po maczerzi,
ymarlych rąnky, rzeczi domoyich s solą... nye
wzal sszyla 1472 ZapWarsz nr 3076.
3. (o cerze, de corporis cołore) 'śmiertelnie,
trupio blady, pallidus, cadawerosus*: Vmarla
mascz funereus color (yideor formae mortuus
esse meae pro niveo rutiloque prius nunc inficit ora pallor et exsanguis funereusque color)
XV p. pr. R XVI 340.
Umartwiać, Umiertwiać, Umirtwiać 'odmawiać
sobie czegoś (zwykle z pobudek religijnych), za
dawać swemu ciału jakieś cierpienia, corpus suum
castigare, se ipsum dure, aspere ha^ere (saepissime secundum praecepta religiosa/ ': Vmartwa
ca 1450 PF IV 579; Cum ieiunamus, corpus
nostrum constringimus ymyrtyamy ca 1500
GIKazB 142; Omnia sua desideria carnis yolunt
(sc. yoluptuosi) adimplere et corpus suum in
nullo castigare nye ymyertyacz ib. 51; Non
debemus corpori nostro dissolucionem, rospus-
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czenya, dare, sed macerari, ymyertyyacz, ieiuniis
ib. 66.
Umartwić, Umirtwić f o r m y : praes. ind. 3. sg.
umartwi 1466 R XXII 15; 2. pi. umartwicie XV
med. SKJ I 103; ~ praet. 3. pL m. umartwili
1435 GlKazB II 54; ~ condit. 3. sg. m. -by
umirtwił 1471 MamKal 53; ~ part. praet. pass.
n. sg. neutr. umartwiono 1431 PF V 63; g. sg.
ncutr. umirtwionego ca 1470 MamLub 278;
n. pl. m. umartwieni 1453 R XLVII 351.
Z n a czen ia : 1. 'zabić, uśmiercić, interficere,
necare : Suffocari (sc. lapidum congregatione)
ymarthwono 1431 PF V 63; Castigati et non
mortificati, wmeczeny ny wmarthweny, vivimus (II Cor 6, 9) 1453 R XLVII 351; - umirtwiony 'zwiędły ze starości, pozbawiony sił ży
wotnych, senectute confectus, viribus privatus9:
Vmyrtwyonego emortuum (non infirmatus est,
sc. Abraham, fide nec consideravit corpus suum
emortuum Rom 4, 19) ca 1470 MamLub 278;
~ w niewłaściwym tłumaczeniu wieloznacznego
łac. ferio: Aby ymyrtwill (war. lub.: abi ge
sczwerdzyl) vt feriret, ferio, id est percucio (haec
sunt verba foederis, quod praecepit dominus
Moysi, ut feriret cum filiis Israel Deut 29, 1)
1471 MamKal 53.
2. 'odmówić sobie czegoś (zwykłe z pobudek
religijnych), zadać swemu ciału jakieś cierpienia,
corpus suum castigare, se ipsum dure, aspere
habere (saepissime secundum praecepta religiosa)9: Qui autem sunt Christi, carnem suam
crucifixerunt, vmarthvyly, cum viciis et concupiscenciis (Gal 5, 24) 1435 GlKazB II 54; Si
enim secundum carnem vixeritis, moriemini, si
autem spiritu facta carnis mortificaueritis,
vczynky czyala vmarthwycze, yiuetis (Rom 8, 13)
XV med. SKJ I 103.
3. 'wywołać zdrętwienie, spowodować, że coś
zdrętwieje, rigidum reddere9: Sopit, gl. obdormire
facit ymarthwy, membra leonis eąuus 1466 R
XXII 15.
Umartwienie 1. 'odmówienie sobie czegoś
(zwykłe z pobudek religijnych), zadanie swemu
ciału jakiegoś cierpienia, aliąuid sibi denegandi
actus (saepissime propter praecepta religiosa),
corpus suum dilore quod.m afficiendi actus9:
Crucem domini ąuatuor modis debemus portare, scilicęHn corde per meditacionem, in ore
per confessfcnem, in corpore per mortificacionem przesz wmarthwene postem ca 1420 R
XXIV 81; Agnus iste... se totum exposuit eis
omnia dans eis: lac in potum erudicionis...,
pełłem in ornamentum mortificacionis szkora na
ymarthwyenye czala 1461—7 Serm 314 v, sim. ib.
2. 'odrętwienie, rigor, torpor9: Sopit membra
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leonis eąuus, yix fugit ille sopor, gl. dormicio
leonis wmarthwyenye, vix audet yita reuerti
1466 R XXII 15.
Umarzać fo rm y : praes. ind. 3. sg. umarza
Gn gl. 120a, FI i Pul Ann 9, 1431 PF V 64;
~ imper. 2. sg. umarzaj XV p. post. Kałużn
286; ~ part. praes. act. adv. umarzając 1470
AGZ XII 331, 1499 AGZ XVI 425; adi. cf.
Umarzający.
Z naczenia: 1. 'zabijać, uśmiercać, interficere,
occidere9: Vermes occidit (sc. unguentum)
ymarza Gn gl. 120a; Gospodzyn ymarsa (mortificat I Reg 2, 6) y oszywa Fl Ann 9, sim. Puł;
Vmarza suffocat 1431 PF V 64; Nyewynnego
a prawego nye ymarzay (non occides Ex 23, 7)
XV p. post. Kałużn 286.
2. 'unieważniać, anulować zobowiązanie, rem,
in quam quis se obstrinxit, irritam reddere9: Nobilis M aczina... a nobili Nyekyel... sexaginta
marcas recepit pro finali debito, quod sibi
tenebatur, ymarzayacz omnes inscripcionessuper
ipsum habitas 1470 AGZ XII 331; Nicolaus
recognoyit, quia a nobili Stanislao... recepit
XT 1/2 marcas ex dotalicio al. s possagy uxoris
sue..., quod sibi erat inscriptum, eandem inscripcionem mortificando al. ymarzayacz 1499
AGZ XVI 425.
Cf. Umarzający
Umarzający 'zabity, zamordowany, interfectus,
necatus9: Podług welicoscy ramena twego osodz
sini ymarzaioczich (filios mortificatorum, Puł:
syny szmyerczo pobytych) Fl 78, 12. ~ Może
tłumacz widział tu g. pl. od mortificator/
Umarzanie cf. Marzanie
Umawiać fo rm y : praet. 1. sg. m. -śm uma
wiał 1408 RtKon nr 281; -m umawiał 1408 Kał
nr 294, 1408 RtKon nr 281, 1418 TPaw VII
nr 270; 3. sg. m. umawiał 1399 RtGn nr 64,
1402 Kościan nr 185, 1404 Pyzdr nr 235, etc.;
1. pł. m. my umawiali 1486 ZapWarsz nr 1595;
3. pl. m. umawiali 1403 RtGn nr 127; ~ part.
praet. pass. n. sg. m. umawian 1403 Kai nr 94.
Z n a czen ie: 'zawierać porozumienie, ugodę, O
uzgadniać sporne kwestie, pactionem facere, rem
ad concordiam adducere, controversiam sedare9:
Yakom przi tern bil, kedi rok ymawan medzi
Cechoslauem a Potrem 1403 Kai nr 94; Iaco \ J
Micolay ne przilubil smovi, czso łan ymayal
od Sandziuoya 1404 Pyzdr nr 235; Jaco Om
drzey bil przi wmove, gdi Jacusz Fricz ymayal
s Wancencem 1408 Kai nr 290; Jacom taco
ymawal medzi Januszem a medzi *Grzimalao:
kedibi gych yednacze ne wyednali, *tegi Ja
nusz mai saso swatki vescz ib. nr 294; ~ coś:
Iaco Micol<aj) s Wawrzincem ne ymawal ni-
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gednei vmo(wy), bi mely pusczicz na przyaczele 1399 RtGn nr 64; Yacosmi przi tem bili,
kedi Otha vmawal s Wancencem possledni rok
po Swantkach na pirzwe poroczky 1407 Kai
nr 215, sim. ib. nr 217; Jakom ya medzi panem
Micolayem a medzi panem Grzimala ymawyal
rok woznim... na prziyacelske skaszane 1418
TPaw VII nr 270; ~ o coś: Ysze Jaszek Radio
z łanem ne vmawali any szlubowali za swa
*bracze o woytowstwo 1403 RtGn nr 127; Issem
ne wmawal o maczerziste niczsz s Meczslavem,
by y (leg. ji 'go3) mai klopotacz Jarosław 1408
RtKon nr 281; ~ ze zdaniem: Jaco pan Santhoczsky vmawal z Oczeslawem, isz *sczo by
poprziszongl Oczeslaw, to by mu ten kmecz
*mayl zaplaczicz 1402 Kościan nr 185; Jacosm
vmawal, ysze mai zastawicz Meczko *Jaroslaowy sze fsistkym prawem 1408 RtKon nr 281;
Jako my tbo vmawyaly, ysze Thomek, Mykolay... myely dacz dzessyacz kop gr(oszy)...
possagy... Sczepanowy 1486 ZapWarsz nr 1595.
Umawianie crozmowa, colloąuium : Marya,
matka boża, cząstokrocz... mylosczyyye synem
(leg. z synem) *vmavyanyv *myeyalo (tenebat
dulce soliloąuium) o rozmayte rzeczy Rozm 163.
Umazać się 'powlec się, pochlapać biotem,
ubłocić się, Ulwie, luto se inąuinare \ Kyedy
mnych na konyy szkacze, nye yeszrzalby na nalepsze kołacze Vmasze szya yako vylą a wszdy
mv tha rzecz barszo myła De mor te w. 453.
Umdleć 'osłabnąć, stracić siły, obumrzeć, in
firmum fieri, vires amittere3: Vderzyl gy (sc. mąż
Jakoba) w byodro a natemyeszczye gemy
ymdlala (statim emarcuit) B Z Gen 32, 25.
Umdlić 'osłabić, pozbawić sił, infirmum reddere,
yiribus privare3: Potenciam dyaboli, quam habebat in mundo super animas, quas debilitavit
ymdlil Gn gl. 102a; Quod in tali sublimissima
deuocione non fuit (sc. virgo Maria) mente
alienata nec corpore debilitata vmdlona XV
med. SKJ V 279; Vmdlyl syo bil lyvd barzo
(delecerat autem populus) BZ I Reg 14, 28;
Cum mens langyescit, caro defectiua, gl. egens
ymdlone, senescit 1466 R XXII 11; ~ Czyrzpyal gesm nodzo a mroź czuyocz, a nye spyocz
any mnye sen kyedi ymdlyl (fugiebat somnus
ab oculis meis) B Z Gen 31, 40.
Umdliwy 'osłabiający, pozbawiający sił, spraw
ności, ąui infirmum reddit, viribus privat3: Somnus
diuturnus est malus, quia est debilitatiyus
ymdlywy XV ex. R XXV 143.
Umerly cf. Umarły
Umęczać 'zadawać ból, torturować, dolorem
inferre, tormenta adhibere3: Bądzye podavacz
brat bratha kv smyerczy... a synoyye ystaną

przeczyw oczsom y bądą ymączacz aze do
ssmyerczy (morte eos afficient Mat 10, 21)
Rozm 311.
Umęczenie fo rm y : n. sg. umęczenie XV med.
SKJ V 262, Rozm l i ; ~ g. sg. umęczenia Gn
178a, 1413—4 Msza I s. 262, sim. IV. VIII.
XII, ca 1420 R XXV 229, etc.; ~ d. sg. umę
czeniu 1444 R XXIII 304, Rozm 535. 594; ~
ac. sg. umęczenie SkargaPloc w. 81, XV ex. MacDod 137, XV ć\x. SKJ I 150, etc.; ~ i. sg.
umęczenim Rozm 348. 469. 768; ~ /. sg. (w) umę
czeni Kśw cv 26; umęczeniu Gn 5a, XV ex.
SKJ I 146, Rozm 173, etc.
Z n a czen ie: 'zadanie bólu, tortury, także za
danie śmierci torturami, dolore, cruciatu afficiendi
actus, etiam cruciatu mor tem inferendi actus3:
Pismo togo croleuicha... naziua crolem luda
zidowskego... u yego trvdnem ymoceny Kśw
cv 26; O boszemcy ymoczeny gestcy ona (sc.
Sybilla) przed thim to vele lath była przepouedala Gn 5a; Iszecz nigeden svoty... pres
ymoczena ne gestcy szo on do krolefstwa nebeskego byl dostał Gn 178a; <Xpa, syna twego,
pana naszego, tako) bogoslawyon[y]ego vmączenya (tam beatae passionis, Msza III. VI.
VII. XIV: moky) 1413—4 Msza I s. 262, sim.
IV VIII. XII; Sedm godzin ymączena twego
ca 1420 R XXV 229; Vmąnczieniu passioni
(passioni deditus, agnus in crucis levatur immolandus stipite) 1444 R XXIII 304; Natiuitas
eius (sc. Christi) et mortificacio, umączenye, per
pauperes toti mundo debuit annunciari XV med.
SKJ V 262, sim. Rozm l i ; Prószymy czą czasy
thego ymączenya, pomnoszy dobre we sprawyedlywosczy 1493 R XXV 234, sim. XV ex.
GIWp 29, XV *>*. R XIX 82, ca 1500 GIKazB
I 75, etc.; Xre, przesz thwe vmaczenye roszprosz dyable obstapyenye SkargaPloc w. 81,
sim. XV
MacDod 137, XV e*. SKJ I 150,
Rozm 169, etc.; Mowczye... pyacznasczye rosmyslyanya w (pro o) boszym *vmyeczyenu XV
ć>*. SKJ I 146, sim. Rozm 173. 206. 659. 754;
Ya bądą poddan od nyemylosczyyych Zydow
*poganystwa na byczoyanye, ymączenye (ego
tradar gentibus flagellis affligendus) y ykrzyzovanye Rozm 169, sim. ib. 267. 541, etc.; Przyblyzal szye dzyen syyąthy yyelykonoczny, kyedy
byl rok przed ymączenym bożym ib. 348, sim.
ib. 469. 768; Alye yzdy myslyl (sc. Judasz),
yakoby mogl Iesucrista dacz Żydom v rące kv
vmączenyv ib. 535, sim. ib. 594.
Umęczony 'sprawiający ból, wywołujący cier
pienie, ąui dolorem e ffic if: Verumque afflictiya,
wmeczona, humiliacio in sanctis XV med. GlWroc 106v.
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Umęczować się 'tracić siły, słabnąć, męczyć
! ybytego byczmy? ib. 746, sim. ib. 835. 837;
się, v/>cs amittere, infirmum, fatigatum fieri\*
Tako trzeczy począly szye przyprayyacz chczyacz
Aaron a Hur podpyeraly rocze gego (sc. Moj
y (leg. ji) yescze mączycz, yakokolyye yvz byl
żesza)... i stało sze gest, zze rocze gego nye
tako barzo ymączon ib. 825; Ale szye bal (sc.
umoczyowaly sze (ut manus illius non lassaren- 5 Piłat), aby syna bożego nye ymączyl ib. 842;
tur) asz do zachodu sluncza BZ Ex 17, 12.
I ~ Mecz wyoli so grzeszny..., bycho ymoczili (ut
Umęczyć, Umęczyć się f o r m y : praes. ind.
trucident, Puł: aby zabyly) ymaiocze prawa
3. sg. umęczy Rozw 663; ~ inf. umęczyć Rozm
! sercza FI 36, 15; Werzo... w Ihu X pa..., yen...
231. 497. 503. 647; ~ praet. 1. pł. m -smy
wmoczon (Wierzę 11: ymanczen, 3. 12: monumęczyli Rozm 647; 3. pł. m. umęczyli Rozm 10 czon, 14: czyrpal) pod ponszkim Pylathem
231. 646. 702; umęczeli Rozm. 646; ~ condit.
Wierzę 1. 4—10. 13a. 16—18. 20, sim. Rozm
1. sg. m. -bych umęczył Rozm 775; 3. sg. m.
187, etc.; Rex vero trucidatis, wmeczeny, ponti-by umęczył Rozm 842; 3. pł. m. bychą umę
ficibus... apostolorum corpora in urbem suam
czyli FI 36, 15; by umęczyli Rozm 439; by umę
transportavit XV med. GIWroc 89 r; Ten
czeli Rozm 592. 824; ~ part. praet. pass. 15 ps(alm ) powyada, yze X za nas ymęczony,
n. sg. m. umęczen Wierzę 11; umęczon Wierzę 1.
w pyekle nye yest ostawyon Puł 15 arg.; Thy,
4—10. 13a. 16—18. 20, ca l Al 0 Mam Lub 63,
ktorysz s panny Mariey narodzon y na krzyzy
etc.; umęczony Puł 15 arg.; ac. sg. m. umęczo
ymaczony Naw 18; Zydowe poczęły wolacz rzenego Rozm 146. 835. 837; n. pł. m. umęczeni
| kancz: *Vmeczom bądź zloczyncza icrucifige
XV med. GIWroc 89r, 1453 R XLVII 351; cf. 20 eum Jo 19, 6)! XV p. post. RozmPam 474; Bocz
też Umęczony, Nieumęczon; ~ inf. pass. sg. m.
ya przeto mam ymrzecz, abych odkypyl rodzay
umęczon być Rozm 74; być umęczon Rozm 168.
czloyyeczy y za ych grzechy ya mam bycz
585; ~ praes. pass. 1. sg. f. jeśm umęczona
ymączon (sum passurus, ib. 14: ymączon bycz)
Gn gl. 71 a; 2. sg. m. -ś umęczony Naw 78; ~
Rozm 168, sim. ib. 585; Kyedy bądą ymączon
fut. pass. 1. sg. m. będę umęczon Rozm 169; 25 na krzyzy (cum in cruce moriar),... *stopyą do
3. sg. m. będzie umęczon Rozm 545. 761;
pyekla ib. 169; Vyerzą tesch, yze y (leg. ji, sc.
3. pł. m. będą umęczeni Sul 48; ~ praet. pass.
Jesusa) nyemylosczyyy Zydovye ymączyly, obye3. sg. m. był umęczon Rozm 825; ~ condit.
szyyschy na krzyzy (hunc impii Iudaei peremepass. 3. sg. m. -by umęczon Rozm 585. 586;
runt et in cruce suspendentes ipsum occiderunt)
neutr. -by umęczono Rozm 698; 3. pł. m. -by 30 ib. 231; Wschytkye bych Zydy chczyal vmaumęczeni Rozm 806.
czycz (uniyersos... Iudaeos trucidarem) ib.;
Z n a czen ia : 1. 'sprawić komuś wielki ból,
Yako lycemyernyczy Zydovye z by skupy vczycierpienie, wyniszczyć mękami, torturami fizycz
nyly radą, yakoby ymączyly mylego Iesucrista
nymi lub psychicznymi, zabić, magnum dobrem
ib. 439; Dzyeyycza blogoslayyona posiała
alicui inferre, cruciatibus corpori vel animo ad- 35 k nyemv (sc. swemu synu)... proschączy...,
motis aliąuem conficere, necare**: Ego crudeliter
yschby szye nye dal tako sromothnye ymączycz
cruciata uel lacerata ga gesm barso ymoczona
ib. 491, sim. ib. 503. 647; Kako yyelyką y tako
y vranona Gn gl. 71 a; Nyenalompny oth slego
trudną mąką bądzye ymączon (sc. syn czło
nye bywayą othwabeny, alysz... czasznym ka
wieczy) ib. 545; Rada schostego radcze, który...
ranym vkrvthnye bądą ymączeny {nisi... tempo- 40 chczyal, ysby myły Kristus ymączon ib. 585,
rali disciplina... puniantur) Sul 48; Castigati
sim. ib. 586; Zydoyye y (leg. ji, sc. Jesuet non mortificati, wmeczeny ny wmarthweny,
krysta) kupyly, aby y ymączely ib. 592; Przez
vivimus (II Cor 6, 9) 1453 R XLVII 351;
toszmy y (leg. ji) ymączyly, yze zakazoyal
O tern, yako Zydoyye mylego Iesucrista pyrvey
dayacz dan czeszarzoyy ib. 647; Dzyeyy
vmączyly rozmaytem sromoczenym... Mamy 45 cza M arya... myslyla, aby yyz yey syna
yescze baczycz, yze pyrvey, nyzly y (leg. ji
mylego ymączono ib. 698; Przez to bądzye
cgoa) zyyązaly, rozmayczye y (leg. ji) ymaczely
y ymączon ib. 16\; Tvoy lyvd podał my czye,
zlemy slovy rozmaytemy, szyepanym gnyeylyabych czye ymączyl ib. 775; Iozeff z Maryą
yem, polyczkoyanym Rozm 646; Od lotrow
yczyekl do Eypta boyącz szye, aby nye ymąymączon (ib.: prze łotry ymączon) y ykrzyzoyan 50 czeny ib. 806.
ib. 651; Gdyż tako nądznye vbyly y nyemylos2.
umęczyć się 'zmęczyć się, osłabnąć, fatiga
czyv[y]emy razy ymączyly..., tedy *Annoszoyy
tum, infirmum fieri9: Podzmy tam, by nass tern
słudzy... yzbudzyly y (leg. ji) ib. 702; Ach mnye
yyączey było mączycz y (leg. ji. sc. Jesusa), acz
nądzney, yydzyelysczye mego mylego syna tako
szye tez który ymączy, bychmy szye odmyenądznye ymączonego, zyyązanego rzeczyądzmy, [ 55 nyaly Rozm 663; ~ umęczony 'osłabły, znużony,
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zmęczony, qui vires amisit, fatigatus, lassus9: Nye
ymączon (h w . fca/.: nye wymozony) (in)defessus (indefessa voce clamantibus: Sanctus I Reg
prol.) ca 1470 Mam Lub 63.
5
Cf. Umęczony
Umiały, Umieły 1. 'doświadczony, znający się
na czymś, obznajomiony z czymś, alicuius rei
peritus5: Wydaycze z was może modre y vmyale
(viros sapientes et gnaros) j9Z Deut 1,13, .sów.
ca 1470 MamLub 46; Przeto posiał gemv 10
Tram... lodzę y plawce vmyale (MamLub 95:
*vmyalą, Mam Kai: *vmyely) na morze (nautas
gnaros maris) BZ TT Par 8, 18; Y rzeki gym
Atersata, abi nye gedly z swyotiney swyotich,
doi od nye stanye kapłan vczoni y vmyali 15
(doctus et eruditus) BZ Neh 7, 65; Posiałem
ku Eleazarowy... Zacharia a Mosollamin, gee
wodzce y vmyale (et peritos) BZ II Esdr 8,
45; Prziwyedly nam ... może vmyale (peritos)
ib. 8, 48; ~ Peritus rozvmnye vczi mandri, 20
ymyali ca 1455 JA XIV 492; Vmyely (war. kal.:
ymyaly) sciolus (qui mihi yidebar sciolus inter
Hebraeos Dan prol.) ca 1470 MamLub 234;
~ 'pouczony, qui praeceptis imbutus est, doctus,
institutus9: Wrnyely docilibus (erunt omnes do- 25
cibiles dei Jo 6, 45) ca 1470 MamLub 277.
2.
w błędnym tłumaczeniu dwuznacznego lac.
instructus 'zaopatrzony, wyposażony, ałiąua re
instructus, ornatus9: Potem z Zabulona ktorzi
wichadzaly ku boiv a stały na spyci, ymyely 30
v odzenyy boiownem (instructi armis bellicis)
BZ I Par 12, 33; Z Neptalym ksyoszot tisyocz
a s nymy ymyely sczitem a s kopym (instructi
clipeo et hasta) ib. 12, 34; Potem za Iordanem
z sirtow Rubenowich... ymyely oroszim boiow- 35
nim (instructi armis bellicis) sto a dwadzescya
tysyoczow ib. 12, 37.
Bohemizm.
Umiar 1. 'ilość czegoś taka, jaka się komuś
należy, należna (każdemu) ilość, właściwa ilość, 40
tantum, quantum alicui debetur, quantitas iusta,
dębita9: w umiar, z umiarem 'w sam raz, nie za
dużo i nie za mało, w miarę, tantum, quanto
opus est, zaoć/c servato9: Wmaar (/cg. w umiar)
Park 402; Nycz nye czynyla (sc. Maryja) 45
kvapyącz, alye wschytko vmyar (leg. w umiar,
nimium modeste incedebat) Rozm 22; Nye były
(sc. oczy Jesukrystusowe) barzo małe any teze
yyelykye, alye były wmyar (leg. w umiar, non
parvi nec magni nimis, sed medium tenentes) 50
ib. 149; Nos yego (sc. Jesusa) byl ny mayącz
żadnego nyestatkv, bo nye byl czyenky any
krzyyy a tesch nye byl myoschy (pro myąschy),
alye wmyar (leg. w umiar) (tenens medium)
ib. 150; O vzyvanyv pyczya a yedzenya, kto- 55
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re myal albo czynyl myły Tesus w vmyar ib.
158; ~ Sicut deus diuisit mensyram fidei
ymyerzyl yest, roszdzelyl z wmyąrem vyary
(Rom 12, 3) XV ex. SKJ I 56; ^ nad umiar
'ponad zwykłą miarę, więcej niż przeciętnie, praeter solitum modum: Nam quia peccasti plus
equo, gl. magis iusto nad vmyar, temporc,
gl. peccatum, parasti 1466 R XXII 11.
2. 'właściwy zakres, zasięg, modus iustus9:
Powyedzano gest nam, ysz starosthy zem na
szych pospolicze rzeczy ktorekole, gesz k nym
tesz nye slvchayą,... sządzą... Chczącz gym
polozycz vmyar sządzęnya (imponere modum
iudicandi) ystawyamy Sul 79; ~ Quia lignum
sancte crucis iuxta modulum, vmary (pro
vmarv.?), tuum honorasti XV med. G lW ro cllv.
Umiatać, może też Umietać 'miotłą usuwać
śmieci, sprzątać, zamiatać, ąuisąuiłias scopis
everrere9: Vmyąthącz scobare ca 1500 Erz 114;
Tu (pro ty) *ystną (sc. dziwki) na to były *postayyoną, aby myaly v strozy kosczyol a tesch by
gy ymyątaly (quae... illud, sc. templum, a spurcitiis scopis emundarent) Rozm 16; Przygodzylo
szye, yze myala (sc. dziewica Maryja) ymyątacz
kosczyol ib. 19, sim. ib. ~ W cytatach z Rozm
możliwa jest lekcja umietać.
Umieć, Humieć fo rm y : praes. ind. 1. sg.
umiem De morte w. 163, 1471 MamKal 192;
2. sg. humiejesz XV med. R XXIV 49; umiesz
Ort Mac 145, De morte w. 81. 362; 3. sg. umieje
XV med. R XXII 244; umie FI i Pul 88, 15, XV
p. pr. JA XIV 506, ca 1450 PF IV 576, eter,
humie 1444 Pozn nr 1647; 1. pl. umiemy Ort
Ossol 52, 4. 93, 4; 3. pl. umieją Ort Mac 64. 77.
145, OrtOssol 52, 4, etc.; ~ imper. 3. sg. umiej
Park 412; ~ part. praes. act. adv. umiejąc Dek
II 4, XV med. R XXII 246; adi, umiejąc BZ I
Reg 16, 18; n. sg.f. umiejąca Rozm 98; n. pl. m.
umiejący BZ I Par 5, 18, Rozm 424; g. pl.
umiejących Rozm 451; cf. też Nieumiejący;
~ inf. umieć Dek II 4. VII 1; ~ praet. 1. sg. m.
umiałem Rozm 544; -em umiał Spow 6; 3. sg. m.
umiał 1497 GórsPiech 206. 208, Rozm 98. 129;
/. umiała Ort Mac 70, OrtOssol 56, 2, Rozm 17;
3. pl. m. umieli BZ II Par 34, 12, Rozm 609;
~ eondi t. l.sg .m . bych umiał FI i Pul 118, 125,
XV p.post. RozmPam 473; 3. sg. m. -by umiałby
Dział 8; -by umiał Sul 21; /. by umiała 1466
RRp XXII 13; 1. pl. m. bychom umieli Ort
Ossol 39, 1; bychmy umieli OrtMac 43; 3. pl. m.
-by umieli BZ Ex 36, 1; ~ part. praet. act. II cf.
Umiały.
Z n a czen ia : 1. 'posiadać wiedzę o czymś, c
znajomość czegoś, znać się na czymś, być biegłym
(teoretycznie i praktycznie) w czymś, aliąuid
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scire, aliąua re doctum esse, alicuius rei peritum
esse3: Thy, który czczysz, bacz, poprawyay,
yestly vmyesz, iestly nye vmyesz, day pokoy...
Sz kthorych telko thym, którzy lepyey vmyeya,
daw am ... szye poprawyacz Ort Mac 145; Di seat,
gl. sciat by vmyala 1466 RRp XXII 13; Wstań,
mystrzy, othpovyecz, gyesthly vmyesz De morte
w. 81; Rozymyey, yzeczyem przyschedl odlączycz vbogych duchem od pysnych, którzy szye
stavyą, aby vmyeyączy były (qui se sciolos
iactant) Rozm 424; ~ coś: Blogoslawoni lud,
iensze vme spewane (qui scit iubilationem)
Fl 88, 15, sim. Puł; Day my rosum, bych wmal
swedecztwa twoya (ut sciam testimonia tua)
Fl 118, 125, sim. Puł; Tocz yest boże przykazanye..., kthore pan bog kazał vmyecz y wmegacz pelnycz Dek II 4; To masz wmecz, tho
yest pirwe przycazane Dek VII 1; Radzybychmy
waszym myesczanom ku praw (leg. prawu) poszluszyly, czo bychom vmyely (OrtMac 43: czo
bychmy ymyely) OrtOssol 39, 1; [...], jako my
prawo vmyemy (prout iuris scimus, OrtMac 64:
wyemy) ib. 52, 4; Kyedy potrzebyszna po ortel
do wyszego prawa szlacz, czego przyszasznyczi
szamy nye mogą sznacz albo znaydz, albo nye
vmyeya (quam ignorant nec sciunt) ib. 59, 4,
sim. OrtMac 77; Morza na wszchoth, na
polvdnye a vmyem tho dzalo czuthnye De
morte w. 163; Ktho chce pissac doskonale
gozik polski i tesz prave, umey obecado moye
Park 412; Pyschma nye vmyem nescio litteras
(Is 29, 12) 1471 MamKal 192; Kto yesth laczynnykyem a vmye zoltharz (sciens psalterium),
tedy ma zpyaczi pyądzdzyessyąth psalmów 1484
Reg 720; Bo Ioz<ef>, ten vmyal czyeszyelstwo
(exercebat artem carpentariam) Rozm 98; —
-z inf.: Wstawyami, aby ryczerz kazdi... pod
pew ną... chorangwyą... staal, yszbi... vmyaal
(Dział 8: aby... vmyalby) myestcze wząncz
(u t... sciat capere locum) pewne kv obronye
szwey chorąngwye Sul 21; Ktho nye vmye niezsz
pyszacz, then mnyma, aby mała by była robotha XV p. pr. JA XIV 506; Beseeleel...
y wszelky mosz modry, którym bog dal *modroszcz y rozwm, abi vmyely kowanym y czyossanym robycz (ut scirent fabre operari) BZ
Ex 36, 1; Owa tocyem wydzal sina Yzay
Betlemyczskego ymyeiocz *goscz (filium Isai...
scientem psallere) BZ I Reg 16, 18; Wszitci
nauczeny, gysz vmyely spyewacz na organyech
(scientes organis canere) B Z II Par 34, 12;
K asper... z rvcznyczą, alye nye vmyal rvcznycze
nabycz 1497 GórsPiech 206, sim. ib. 208; Czeszarz chczyal, bych szye z ludem zydowskym
vmyal *opyekasz XV p. post. RozmPam 413;

Tedysczye nye czly v pysmye, yze z vst dzyątek
młodych, nye ymyeyączych moyycz, skona(s)ch chvalą (Psal 8, 3) Rozm 451; S kakym
myloszyerdzyem ymyalem s vamy bydlycz,
tayemnycze moye poyyedayącz yam ib. 544; ~
umiejący ku czemuś, w czymś 'przygotowany do
czegoś, wyćwiczony w czymś, ad aliąuid praeparatus, in aliąua re exercitatus’ : Sinowye Rubenowy... moszowye boiowny,... cyognoc loczisko a ymyeioci ku boiom (eruditi ad proelia)
BZ 1 Par 5, 18; Marya *ktala p a y l o k y .b o
y tym była dobrze ymyeyącza (in hoc fuit
perita) Rozm 98; ~ umieć po łacinie 'znać
język łaciński, Latine scire9: Kto nye ymye po
laczynye (illiteratus), ma zmoyyczi... pyączidziessyąth paczierzy 1484 Reg 720.
2. 'móc coś wykonać, zrobić, być zdolnym coś
uczynić, aliąuid facere posse3: Szpowyadam szya,
yszem czudze grz<e)ch(y) *opprawyal, szwychem szya szpowyadacz nye wmyal Spow 6;
Szaffranyecz nye ma othbywacz szadna dawnoscza szemszka, yedno othpowedacz, yako na
lepy hwmye 1444 Pozn nr 1647; Darmo podnossy swe oko na wydzenye boga, gen gescze
sam syebye poznacz a wydzecz nye umyege XV
med. R XXII 244; Sly bronyącz syą w swich
slosczyach... nye ymyeyącz ginako, omową...
a myrsyaczkamy dobrim otdawayą ib. 246; Nye
ymye gydz lenywe myloscz ducha swantego
nescit tarda mollimina spiritus sancti gracia
ca 1450 PF IV 576, sim. ib. 579; Mjstrzowye,
kthorzy pozywayą cznosczy, yako ony nalepyey
ymyeyą albo mogą (prout melius possunt) bogv
kv czczy..., taczy ludze mogą sz wamy bycz
OrtOssol 52, 4, sim. OrtMac 64; Ysz [nye]
myala (se. pani) pyeczey (pro pyeczą) ku ostrzezenyy thych pyenyadzy, yako nalepyey vmyala
(prout melius potuit) OrtOssol 56, 2, sim. Ort
Mac 70; Opyekaldnyk może dobrze opyekaldnyczstwo spusczycz, ale mvszy... przysacz..., ysz nye może any ymye (quod ipse hoc
non possit) twardych y trudnych rzeczy oprawycz OrtOssol 83, 3, sim. OrtMac 112; Vvyyay
sza, yako vmyesz De morte w. 362; Ony (sc.
apostołowie)... nycz nye ymyely odpoyyedzyecz,
bo były krzywy Rozm 609.
3. dubium 'wątpić, dubitare\* Cui deus pater
ait: Quid miraris, Gabriel? Nonne missus fuisti
prius a me ad Zachariam... et omnia dicta tua
et promissa habebunt effectum?... Cur ergo
ambiis, humyeyesch? XV med. R XXIV 49.
~ Może należy rektyfikować na zhumieć się.
Cf. Umiały, Nieumiejący (w Uzupełnieniach),
Rozumieć, Zdumieć się
Umiejętność 'wiedza mądrość, scientia, sa-
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pientia: Sapientia mądroscz, vmyeyathnoscz
XV p. pr. Zab. 519.
O
Umiejętny 'posiadający wiedzę, wykształcony,
nauczony, alicnius rei peritus, eruditus, doctus\*
Z sinow Yzacharowich moszowye ymyeiotny
(viri eruditi), gisz znały kaszde czasi ku roskazanyv, czso bi czinycz myely Tsrahel 5Z I Par
12, 32.
Umiejszać c/. Umniejszać
Umiejszenie cf. Umniejszenie
Umiejszyć cf. Umniejszyć
Umieły ć/. Umiały
Umienie f o r m y : praet. 1. sg. rn. -em umienił
Num 24, 11; /. -m umieniła 2?Z Judith 8,
31; 3. sg. m. umienił BZ II Par 7, 11. 25, 16;
3. pi. m. umienili BZ Judith 11, 12.
Z n a c z e ń ie : 'umyślićsobie, postanowić (w my
śli), apud animum suum statuere, decernere
lesczeczem vmyenil (decreveram) slawnye poczczicz czyebye BZ Num 24, 11; Dokonał Salo
mon domv bożego... y wszitko, czso vmyenyl
(quae disposuerat) na swem syerczv BZ II Par
7, 11; Wyem, isze vmyenyl cyo zabycz pan (quod
cogitaverit deus occidere te) ib. 25, 16; Takesz
to, czsom ymyenyla vczinycz (quod facere disposui),... skuszcye BZ Judith 8, 31; To wszitko
vmyenyly (haec cogitaverunt, sc. filii Israhel)
naloszicz na walko ib. 11, 12 ~ Bohemizm.
Umienie 1. 'poznanie, wiadomości, wiedza,
cognitio, notitia, scientid: Sicud lingua format
verba, sic spiritus sanctus dat scienciam, vmene,
sermonum XV in. GlKazB II 116; Wylpes decrepita ardens cupidine plus sciendi, gl. adiscendi ymyenya XV med. RRp XXIII 279; Nay p eln y l go (sc. pan Beseleela) ducha boszego,
y modroszczy, rosuma y umyenya, y wszego
nauczyenya (scientia et omni doctrina) BZ Ex
35, 31; Ścieńcie desiderium szadza nauky
a(lbo) vmyenya 1461—7 Serm 391 r; W vmyenyą in sciencia (laetatur homo in sententia oris
sui Prov 15, 23) ca 1470 MamLub 136.
2. 'umiejętność praktyczna, biegłość w wykony
waniu jakiejś czynności, alicuius rei peritia,
alicuius artificii usus’: Vmyene practica ca 1428
PF I 492; Wszako so lyvdze... przes domislu
ymyenya ku boiv (sine peritia artis pugnae) BZ
Judith 5, 27; ~ We sni wyerzil (sc. Manases)
a gusl naslyadowal, a czarownego syo ymyenya
przidzerszal (maleficis artibus inserviebat) BZ
Ii Par 33, 6; Czarnoksyąsnego *vmyenyv magice artis (magicae artis appositi erant derisus
Sap 17, 7) ca 1470 MamLub 157.
Umierać, Umirać fo rm y : praes. ind. 1. sg.
umiram B Z I Reg 14, 43; umieram BZ Gen
50, 5; 3. pl. umirają Cm 12a; umierają XV med.
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SKJ V 264; ~ imper. 3. sg. umieraj BZ Deut
33, 6; ~ part. praes. act. adv. umirając Gn 180b,
Rozm 530. 630; adi. umirając TY48, 9, Rozm 695;
ac. sg.f. umirającą 1476 AKLit III 108; g. pl. m.
umierających Sul 40; ac. pl. m. umirające Pul
48, 9; cf. też Nieumierający; ~ inf. umirać
Rozm 101. 253; umierać XV c*. MPKJ II 318;
~ fut. 1. sg. m. będę umirać ca 1500 PieśńiWlad 178; ~ praet. 3. sg. m. umirał BZ II
Par 24, 22, Rozm 807; umierał XV cx. R XIX
89; ~ condit. 3. pl. f. -by umirały Rozm 181.
Z n a czen ie: 'kończyć życie, konać, vitam
finire, mor i’: Yszecz czy tho ludze, chosczy ony
vele dzecy mag o, velkokrocz szo tho gim przygadza, ysczy ony nad ni(m )y szaloscz vydzo
pres to, iscy ony richlo vmirago Gn 12a; Tocz
szo gest było f ten tho czasz stało, gdiscy mu
gest go on (sc. św. Janowi matuchnę Kryst)
byl vmiragocz na svothem erzyszu poleczył
Gn 180b; Ne bodze widzecz potopena, gdi
bodze widzecz (m ądre) ymiraiocz (cum yiderit
sapientes morientes, Pul: ymyrayocze) Fl 48, 9;
Vstawyamy, abi z gymyenya tich to wmyerayączich (de bonis eorundem decedentium, Dział 29:
ymarlego)... kyelych... sprawyon bil Sul 40;
Multe sunt (sc. viduae), que... dum ipsarum
mariti rnoriuntur, ymyerayą, statim ad alios
convolare intendunt XV med. SKJ V 264; Tocz
ymyeram (morior, ib. I Reg 14, 43: ymyram),
w grobye m em ... pogrzebyesz myo BZ Gen
50, 5; Bodz ziw, Rvben, a nye ymyeray (non
moriatur) BZ Deut 33, 6; Zabyl (sc. Joas) sina
gego (sc. Jojady). Gen, gdiszymyral (cum moreretur), rzecze BZ II Par 24, 22; Rogabat eum,
vt... sanaret... filiumeius, incipiebatur enim mori
gysz yvsz poczynał ymyeracz XV ex. MPKJ II
318; Gdy nąsch Jesus yusz umyeral, testamenth
tam kraszny dzalal XV ex. R XIX 89; Anyolom
raczy przykaszacz, kyedy yusz bądą ymyracz,
aby myą mocznye bronyly ca 1500 Pieśni Wład
178; Vyrzvczy szyą sylny yąsch do yednego
dzyeczyączya a yyelmy y (leg. ji 'go’) rany, a yako... pocznye yąs (leg. już) ymyracz (cum moreretur) Rozm 101, sim. ib. 253; Czy (sc. Saducei)... ystanya przychodzącego sządy przely
mnymayącz, aby dusche pospoly s czyaly
ymyraly (animas mori cum corporibus putantes) ib. 181; Aze do skonanya myloyal
(sc. Jesus) ye, za nye ymyrayącz (pro eis
moriens) ib. 530, sim. ib. 630; Nadzyevaczye
szye, abych y (leg. ji, sc. Jesusa) yescze zyvego
nalyasla, yzbych ale byezala y yzrala y ymy
rayącz (ut saltem cernam morientem) ib. 695;
To czynyly... na pamyącz, yze ymyral yschelky
pyryorodzyenecz eypsky ib. 807; ~ 'omdlewać,
49*
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animo linąui, yiribus defici, intermon : O ąualis
dolor X pi... dum yideret matrem suam dilectam
pre dolore deficientem vmyrayąnczą 1476 AK
Lit III 108. ~ if. Nieumierający (w Uzupełnie
niach).
1. Umiernie fo r m y : comparat. umierniej 1436
RRp XXIII 277, 1444 R XXIII 302.
Z n a c z e n ie : 'bez przesady, umiarkowanie,
powściągliwie, modice, moderate, temperant er*:
Si grauitate tarda incedimus, moderacius, vmerney, laboramus 1436 RRp X X III277; Vmiernyey
parcius (utamur ergo parcius yerbis, cibis et
potibus) 1444 7? XXIII 302; Gydączy na woyną
na ląnkach any we wszi staacz m ayą..., any
drapyenya czynycz, yano *konyeom pokarm
wzancz wmernye (moderate) Sul 15; Romani...
cum in Quadragesima continenter, ymyernye,
vixissent..., postmodum... luxurie... frena laxauerunt XV med. RRp XXIV 360; Tylko po
karm konyem y to dosycz ymyernye (mode
rate, Sul 46: pokarm ymyerny) tamo mayą
sobie zyskowacz Dział 37; Zdrovi mayą
gyessyczi ymyernye (sit sanis cibus moderatus)
1484 Reg 711; Ideo debemus ymyernye szycz,
nye doyadacz, nye ypyacz sya ca 1500 GIKazB
I 27.
2. Umiernie cf. Umirnie
Umierność f o r m y : n. sg. umierność 1435
GIKazB II 48, Sul 22, XV p. pr. Zab 519, etc.;
~ g. sg. umierności 1444 R XXIII 303, 1471
MamKal 224, 1476 AKLit III 108, Rozm 531;
~ ac. sg. umierność 1449 R XXV 164, XV med.
SKJ I 62, XV p. post. GIDom 41, etc.; ~ i. sg.
umiernością 1447 R XXII 40, XV med. RRp
XXIII 279.
Z n a czen ie: epowściągliwość, umiarkowanie,
skromność, abstinentia, temperantia, moderatio,
continentia*: Modestia, ymernoscz, vestra nota
sit omnibus hominibus (Phil 4, 5) 1435 GI
KazB II 48; Sobrietate comite naszladuyanczey
trzesuosczy, wmiernosczy (armis pudicitiae mens
fulta YvigilVlibere sobrietate comite hostem repellat improbum) 1444 R XXIII 303; Continenciam ystawicznoscza, ymyernoscza 1447 R
XXII 40; Abi wdrapyeszstwv... nyekthora dzirzana poczestna wmyernoscz (aliąuis modus)
Sul 22; Vmernoscz zywotha moderatio XV p. pr.
Zab 519; Prudencia, magnanimitate, iusticia,
modestia, gl. temperancia ymyernoscza, edificium recte yite percluditur et fundatur XV med.
RRp XXIII 279; Induite vos... modestiam, gl.
id est ut in omnibus modis seruetis ymyernoscz
we wschych *rzechach myeycze (Col 3, 12) XV
med. SKJ I 62, sim. 1449 R XXV 164; Modestia,
gl. id est sobrietas et modus in dictis... *vmer-

nosczy, continencia, gl. sc. eciam a licitis vt
abstinere ymyernoscz (Gal 5, 23) XV med. SKJ
I 111; Vbi enim est fides patriarcharum, spes
prophetarum,... temperancia, ymyernoscz, yirginum? 1461—7 Serm 316r; [...] in signum
abstinencie et temperancie w trzymanyy ymyernosczy 1476 AKLit III 108, sim. Rozm 531;
Ideo credebant ipsum (sc. Joannem) Heliam, quia
legerunt de Helia excellenciam sanctitatis, abstinenciam, ymyernoscz, austeritatis XV p. post.
GIDom 41, sim. Rozm 159; Ecce reuerencia
vczlyvoscz, ymernoscz XV p. post. RRp XXIV
374; Bo yze myły Krystus byl barzo roskosnego
przyrodzenya przezeyscheyophytosczy..., tako
yze prze yyelyką mąka, ymyernoscz czyala yego,
czysta krew myasto pothv yypusczyl Rozm 606;
~ w niewłaściwym przekładzie lac. temperatura
'właściwa mieszanka*: Przesch ymyernosczy (war.
lub.: bez smyessanyą) absąue temperatura (dic
ad eos, qui liniunt, sc. parietem, absque tempera
tura Ezech 13, 11) 1471 MamKal 224.
Umiemy, Humierny fo rm y : n. sg. m. umiemy
XV med. Lent, XV p.post. GIDom 47; f. umierna
XV med. Lent, ca 1450 PF IV 578, 1456 ZabUPozn 115; neutr. umierne XV med. RRp
XXIII 279, XV p. post. PF III 290; - g. sg.
neutr. umiernego XV p. post. R XXV 175;
~ ac. sg. m. umiemy Sul 46, Dział 65; hu
mierny XV med. R. XXIV 363; ~ n. pl. m.
umierni XV med. SKJ I 97, 1466 R XXV
139; ~ d. pl. m. umiernym XV med. SKJ I 84.
Z n a czen ia : 1. (o ludziach, de hominibus)
'powściągliwy, skromny, opanowany, abstinens,
modestus, continens*: Wsczedl yest ezloyyek...
w movye yazni a rostropni, a rzatky y ymyerni
(in colloquio... modestus)XVmed. Lent; Serui,
subditi estote in... timore dominis, non tantum
bonis et modestis, ymyernym (GIJag 99: cznim),
sed eciam discolis (I Pet 2, 18) XV med. SKJ
I 84; Omnes ynanimes in oracione estote,...
misericordes, modesti wmyerny w mowye
y w yczynky (I Pet 3, 8) ib. 97, sim. 1466 R
XXV 139; Tu debes attendere et disciplinatus,
ymyerny, in comedendo et bibendo esse XV
p. post. GIDom 47.
2. (o rzeczach, właściwościach, uczuciach, de
rebus, de animi motibus) 'umiarkowany, nie za
wielki ani za mały, skromny, nie wyróżniający
się, moderatus, modum servans, nulla re excellens*: Vstawyamy, aby... nygeden w wszy
stanów nye cziny... any drapyeszstwa... szą
nye dopysczay, alye tilko pokarm ymyerny
(Dział 37: dosycz ymyernye) wszącz ma (solum
pabulum, moderate tamen) Sul 46, sim. Dział 65;
Wsczedl yest ezloyyek... czoło mayanczi ria-
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zwetlsche z oblyczym bez wschego ssmarschczenya..., yesch rumyonoszcz vmyerna przebyyala
(quam, sc. faciem, rubor moderatus venustat)
XV med. Leni; Doctrinam quasi pluuiam temporaneam, czesszny a humyerny, a powolny,
effundam (Ecclus 24, 46) XV med. R XXIV 363;
Dic voce tenui et age actu grandi, gloriosa est
moderata prosperitas vmyerne sczescze XV med.
RRp XXIII 279; Gest (sc. avaricia) nevrzandna
n/
any vmerna zodza k wszem rzeczaam tego
swatha ca 1450 PF IV 578; Penitencia Marie
fuit temperata, vmyerna, per spem venie 1456
ZabUPozn 115; Est sittis atąue fames moderata,
ymyerne, wstr<z)ymanye od ge(dzenia), bonum
medicamen XV p. post. PF III 290,; Reddit
lingwa bene nvtrimentum mediocre wmernjfy^
travyenye ib. 291; Anima indiget modesto gaudio
tl&)
ymyernego yessela XV p. post. R XXV 175.
Umiertwiać cf. Umartwiać
V*
Umierzenie 'umiarkowanie, powściągliwość,
temperantia, continentid: Thym ymyerzenym
hac mediocritatis linea 1447 R XXII 41.
1. Umierzyć 'wyznaczyć określoną ilość czegoś,
(9 ,odmierzyć, aliąuid emetin : Sicut deus diuisit
mensyram fidei ymyerzyl yest, roszdzelyl z wmyąrem vyary (Rom 12, 3) XV med. S K J I 56; Oczysczyl czye y oszwyanczyl, y ymyerzyl zywoth
^ thwoy, yzesz była dosthoyna thego przyancz,
czocz szwyanty angyol zwyastowal Naw 73.
2. Umierzyć cf. Umirzyć
Umieść f o r m y : imper. 2. pl. umiecicie 1438
R XXII 351; ~ inf. umieść Naw 138; ~ praet.
3. sg. f. umiotła Rozm 19; ~ part. praet. pass.
ac. sg. m. umiecion XV in. R XXIV 72; umieciony ca 1450 PF IV 571, 1461—7 Serm 98y;
neutr. umieciono ca 1470 MamLub 269.
Z n a czen ie: 'miotłą usunąć śmieci, uprzątnąć,
zamieść, ąuisąuilias scopis everrere, amovere*:
Inyenit eam (sc. domum) scopis mundatam
motlami ymeczon {Rozm 300: oczysczony,
Luc 11, 25) XV in. R XXIV 72; Vmeczony,
ochandozony mundatam et ornatam (inyenit
eam, sc. dom um ..., scopis mundatam et orna
tam Mat 12, 44) ca 1450 P F IV 571, sim. 1461—7
Serm 98v; Vmyeczono stratum (ipse... demonstrabit cenaculum grandę stratum Marc 14, 15)
ca 1470 MamLub 269; V onym roskoschnym
v / yydzenyy y zamyeskala (sc. dziewica Maryja)
syey slvzby, yze kosczyola nye ymyotla Rozm
19; ~ Expurgate, wmy(e)czycze (PF IV 572:
yymeczycze, SKJ I 80: wyrzyczcze, R XXV 142:
wykorzenycze), yetus fermentum, ut sitis nova
consparsio, sicut estis asimi (I Cor 5, 7) 1438
R XXII 351; Zeszły szwyąthego dycha...-, aby
then tho myły szwyathy duch... raczyłby szercze
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moye zapalycz, yczysczycz y ymyescz Naw 138.
Umietać cf. Umiatać
Umięczcząc cf. Umiękczący
Umięczczyć cf. Umiękczyć
Umiękczać 1. 'rozmiękczać, rozrzedzać, tu: O
działać rozwalniająco, przeczyszczająco, mołlem,
rarum reddere, hoc loco: ahum solutam, laxam
reddere*: Leuit et hymectat, ymyakczą, soluit
post crebro butirum XV p. post. PF III 291.
2. 'czynić wilgotnym, nawadniać, nawilżać, humidum reddere, rigare*: Vmiakcza irrigat (aqua
irrigat et inebriat terram) 1444 R XXIII 301;
Promyenye wodne wsplywali s szemye, umyokczayocz (irrigans) kaszdi pagórek szemsky BZ
Gen 2, 6.
3. 'delikatnie dotykać, głaskać, łagodzić, molliter tangere, mulcere, lenire*: Mulcens vmakczayacz, lagodzacz XV med. Zab 514.
4. 'czynić miękkim, ustępliwym, skłonnym do D
czegoś (np. do skruchy), mołlem, płacabilem, ad
aliąuid (e. g. ad poenitentiam) pronum reddere*:
Sic recte oculus domini nostri Ihu Xpi cum
cadet super cor hominis peccatoris, statim
ipsum liquescit, ylg. ymyakczą, ad contricionem
XV p. post. R XXV 174.
5. 'czynić posłusznym, zniewalać, oboedientem O
reddere, cogere : Si prothoplastus homo mihi,
gl. sc. satan, subiectus erat porno, Ihm flammivomo protinus ense domo, gl. sc. ego compesco
ymyąkczam 1466 R XXII 26.
(Umiękczący) Umięczcząc 'uspokojony, ułago
dzony, placatus, mitigatus* (?): Ad hoc ille (sc.
ursellus) parum emollitus, gl. pacificatus, flexus,
mitigatus ymączczącz, respondit 1436 R XXIII
277. ~ Może jednak należy uzupełnić umięczcząc
się.
Umiękczenie 'uczynienie miękkim, ustępliwym,
skłonnym do czegoś (np. do skruchy), mołlem,
płacabilem, pronum ad aliąuid (e. g. ad poeniten
tiam) reddendi actus*(?): Nescit enim tarda
mollimina, nedluge meskane vel ymekczene,
spiritus sancti gracia XV med. GIWroc 58r.
Umiękczyć, Umięczczyć fo r m y : praes. ind.
1. sg. umiękczę XV p. post. R XXIV 374; 3. sg.
umiękczy 1444 R XXIII 305; ~ imper. 2. sg.
umiękczy 1462 R XXV 269; ~ part. praes. act.
adi. cf. Umiękczący
inf. umiękczyć XV
p. post. R XXV 179, Rozm 513; ~ condit.
3. sg. m. by urmęczczył Gn gl. 70b; 3. pl. m.
umiękczyliby 1471 MamKal 16; ~ part. praet.
pass. n. sg. neutr. umiękczono ca 1500 GIKazB
I 44; n. pl. m. umiękczeni XV p. post. R XXIV
375, ca 1500 GIKazB I 72; neutr. umiękczone
ca 1500 GIKazB I 34; umiękczony ca 1500 GI
KazB I 34; ^ praes. pass. 3. sg. m. umiękczon
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bywa ca 1420 R XXIV 83; 3. p l . f umiękczony
s ą /7/ 54, 24; neutr. umiękczony są Pul 54, 24;
~ praet. pass. 3. pi. m. umiękczeni byli 1471
Mam Kai 106.
Z n a c z e n ia : 1. 'uczynić miękkim, rnollcm
reddere9: Facilius possent saxa molliri, richle by
kamen ymoczcyl,... quam ut mens pudle istius
ab intencione Christiana... reuocetur Gn gl. 70b;
~ przenośnie 'uczynić gładkim, łagodnym, zręcz
nym, levem, po litum, mitem aptum reddere9:
Vm0kczoni so (molliti sunt) mowy (Pul: słowa)
iego nad oley FI 54, 24, sim. Pul.
2. 'uczynić mokrym, wilgotnym, zmoczyć,
zwilżyć, humidum reddere, rigare9: Lacrimis meis
stratum meum rigabo vlg. wmyakcza (Psal 6, 7,
R XXIV 367: omocza, MamKal 127: zalegyą,
zmoczą) XV p. post. R XXIV 374.
3. 'uczynić słabszym, mniej przykrym, uśmie
rzyć, złagodzić, infirmiorem, minus molestum red
dere, sedare, lenire9: Yeiunium est vtile propter
quinque: primo per ieiunium offensa dei placari
vlg. wmakczon bywa bozi gnew ca 1420 R
XXIV 83; Vmyakczyliby (war. /w/>.: ymyakczyly) vt lenirent (congregatis autem cunctis
liberis eius, ut lenirent dolorem patris Gen 37,
35) 1471 MamKal 16.
4. 'uczynić miękkim, ustępliwym, skłonnym do
czegoś (np. do skruchy), mollem, placabilem,
ad aliąuid (e. g. ad poenitentiam) pronum red
dere9: Si quem passio Christi non concuttit nye
vmiakczy (si quem passio Christi non concutit,
nulla virtus nullumque meritum cum solvabit)
1444 R XXIII 305; Riga, vmyąkczy, nostra
corda arida 1462 R XXV 269; Omnia enim
miracula, que faciebat deus per beatam Margaretham, non poterant eum mollificare ymyąkczycz XV p. post. ib. 179; Quanto ergo magis
corda debent scindi, ymyakczony, ymyakczone,
indevotorum hominum per contricionem ca 1500
GlKazB I 34; Non est possibile, ut tuum cor
lapideum non molliatur, ymyakczono, ad contri
cionem ib. 44; Ad hanc yocem Xpi mittem et
humilem non molliuntur, nye ymyakczeny (sc.
Iudaei), sed magis ira accensi irruerunt in eum
ganyebnye et quasi latronem percusserunt ib. 72,
sim. XV p. post. R XXIV 375; Iudaschy..., thy
rzeczy y ynne tern podobne myaly ymyąkczycz
sercze tyoye y przyyyescz ye ky pokuczye Rozm
513.
5. w błędnym rozumieniu łac. demoliri 'burzyć,
niszczyć9jako mollire 'zmiękczyć, uczynić mięk
kim : Vmyakczieny były (war. lub.: oborzywszchy, mamotrekt mikułowski: oborziwssie) demolientes (domum istam demolientes incenderunt II Esdr 6, 16) 1471 MamKal 106.

Cf. Umiękczący, Umoczyć
Umiętność 'poznanie, wiadomości, wiedza, cognitio, notitia, scientid: *Vmyatnosz scientia ca
1500 R XLVII 372.
Umilknąć fo rm y : praes. ind. 3. pl. umilkną
ca 1470 MamLub 64; ~ praet. 3. sg. m. umilkł
BZ IV Reg 18, 36, ca 1470 MamLub 186. 242;
3. pl. m. umilkli BZ Neh 5, 8;y/. umilkły Pul
106, 29.
Z naczenia: 1. 'uciszyć się, ucichnąć, conticescere, silere9: Postawyl wełnę gich w czychoszcz y ymy<l)kly (siluerunt, FI: mylczaly so)
wełny gich Pul 106, 29; ~ przenośnie 'zginąć,
ulec zatracie, perire, deleri, exstingui9: Vmilkną/
conticescent (impii in tenebris conticescent I Reg
2, 9) ca 1470 MamLub 64; Conticuit ymilkl,
ysmirzon (quia nocte yastatus est murus Moab,
conticuit Is 15, 1) ib. 186; Vmilkl conticuit
(conticuit populus meus eo, quod non habuerit
scientiam Os 4, 6) ib. 242.
2. 'nie odezwać się, nic nie powiedzieć, silere,
nihil loąui9: Tedi wszitek lyvd ymylki (tacuit)
a nye otpowyedzal gemv nyczego B Z IV Reg
18, 36; Vmylkly (siluerunt) anynaleszly, czso bi
otpoyyedzely B Z Neh 5, 8.
Umiłować fo rm y : praet. 2. sg. m. (e)ś
umiłował Naw 143; 3. sg. m. jest umiłował
Rozm 135; umiłował M W 85a, XV p. post.
SlOcc XXXIV 162; /. jest umiłowała Rozm
321.
Z n a c z ę n ie : 'obdarzyć serdecznym uczuciem,
sympatią, pokochać serdecznie, aliąuem adamare,
in deliciis habere9: Anna szwyatha pan bog
barzo vmylowal M W 85a; Raczyz tho dacz,
yzesz thako czlowyeka ymylowal, yzesz raczył
thwoyego mylego szyna... na then szwyath
szeszlacz Naw 143; Pan bog yą tak ymylowal,
we czsnem panyenstwye zachował XV p. post.
SlOcc XXXIV 162; Dostoyno to yest, ysch
m am ... takyego mąza plakacz, yen... tyoyą
mylą matka czczyl a czyebye, nasyyatszye
(dziecię), yest ymyloyal (et te, puer sanctissime,
plurium amavit) Rozm 135; Odpysczony ssą yey
yyelykye grzechy, bo yest yyelycze ymyloyala
(quoniam dilexit multum Luc 7, 47) ib. 321.
Umiłowanie 'serdeczne uczucie, sympatia, mi
łość, animus erga aliąuem amicissimus, amor9:
Spomozi myę, mili panie, bich vznal twoie ymiloyanie ca 1500 SlOcc XII 161.
Umirać cf. Umierać
(Umirnie) Umiernie 'w spokoju, zwłaszcza nie
doznając przeszkód w posiadaniu, ąuiete, cum
pace, praecipue possessione bonorum nulla re
impedita9: Villam... yendimus..., quam quidam yillam... cum omnibus - vtilitatibus... et
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donacionibus pacifice, quiete, ymyernye,... perpetue resignamus 1460 PF V 38.
Umirtwiać cf. Umartwiać
Umirtwić cf. Umartwić
Umirzaćf rsądzić, iudicare ( ?): Wmyrzacz
(gentem, cui seryituri sunt, ego iudicabo Gen
15, 14) ca 1470 MamLub 9.
Umirzyć, Umierzyć rwezwać do spokoju, uspo
koić, uśmierzyć, ad pacem hortari, placare, pacar^, sedare*: Sedauerunt, id est pacificauerunt
vkogyly, vmyrzily (war. lub.: ykoyly, vmyerzyly;
vix sedaverunt turbas, ne sibi immolarent Act
14, 17) 1471 MamKal 299.
Umniejszać, Umiejszać, Umnieszać, Umniej
szać się fo rm y : praes. ind. 3. sg. umniesza XV
p. pr. PF IV 615; mniejsza XV p. post. PF III
291; 3. pl. umniejszają ca 1500 GIGn 39; ~ part.
praes. act. adv. umniejszając 1410 JA VI 210;
~ inf. umniejszać Rozm 240; ~ praet. 3. sg.
neutr. umniejszało ca 1420 R XXIV 85, BZ III
Reg 17, 16; ~ condit. 3. sg. m. -by umniejszał
Rozm 184.
Z n a czen ia : 1. 'czynić mniejszym (co do wiel
kości, ilości), pomniejszać, (quantitate, magnitudine) minorem reddere, m in u e r e Esze Micolay
tą dzelniczą... wraczil (pro wroczil) mu yą
s pełna, nicz ge w rolach ni w leszech ne umneysagącz 1410 JA V I210; Sal... *sparma minorat
vmyeysza XV p. post. PF III 291; ~ (o grze
chach, de peccatis) 'czynić mniejszym, lżejszym,
minorem, leviorem reddere?: Dico, quod deus
miseretur penitentibus in hoc, quod omnia peccata relaxat vel ymnyeszą XV p. pr. PF IV 615.
2. umniejszać się a. 'stawać się mniejszym,
zmniejszać się, ubywać, maleć, minorem fieri,
minui, decrescere*: Vidit (sc. Moyses) rubum ardentem nec tamen consumptum, vlg. nycz yego
ne wmneyszalo szo, ab igne (Ex 3, 2) ca 1420 R
XXIV 85; Od tego dnya wyocey w sodze moki
nye ybiwalo any w oleynyky oleya nye vmnyeyszalo (się) (lecythus olei non est imminutus)
B Z III Reg 17, 16; Cuius diyitiae numquam
decrescunt vmn(iej)szaya (się) ca 1500 GIGn
39; ~ b. 'stawać się mniej licznym, zmniejszać
się liczebnie, numero minui*: Acz szye myenyly
(sc. ezeici) czystotą wzdzyerzenyy (leg.
w wzdzierżeniu) chovacz [...] yschakosch tako,
yschby szye rodzay czloyyeczy nye ymnyeyschal
(si homines abstinendum arbitrarentur..., humanum genus deficeret) Rozm 184; ~ c. 'stawać
się mniej ważnym, tracić znaczenie, auctortatem,
gratiam amittere, minus yalere : On yvz ma
roscz a ya szye yysz mam ymnyeyschacz
(oportet... me autem minui Jo 3, 30) Rozm
240.

Umniejszenie, Umiejszenie 1. 'uczynienie
mniejszym, mniej ważnym, pomniejszenie, mino
rem, leviorem reddendi actus*: Perfecte curatus
est mutus, qui in confessione loquitur integraliter sine culpe diminuicione, cromya ymeiszenyą
1461—7 Serm 99 r.
2. 'ubytek, uszczerbek, strata, szkoda, deminutio, detrimentum, damnum, iactura: Detrimentum, id est damnum, iactura, diminutio
skodą, ymnyeyschenye ca 1500 Erz 114.
3. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Vmneyszenye atenuacio XV med. Zab 513.
Umniejszony 'mniejszy, mały, tu: lękliwy,
minor, parvus, hoc loco: timidus*: Czakal iesm
iego, iensze me zbawona yczinil od ymneyszonego duchu (a pusillanimitate spiritus, Pul: od
nyedarznyenya duchu) y potopu FI 54, 8.
Umniejszyć, Umiejszyć, Umnieszyć, Umniej
szyć się fo rm y : praes. ind. 3. sg. umniejszy
BZ Gen 8, L III Reg 17, 14; 3. pl. umniejszą
XV p. post. Kałużn 288; ~ inf. umniejszyć
OrtMac 40, ca 1500 Erz' 114, Rozm 182; ~ praet.
1. sg. m. -m umniejszył 1479 ZapWarsz nr 1474,
1487 ib. nr 1615, 1491 ib. nr 1716, 1495 ib.
nr 1766; -m umiejszył 1469 ZapWarsz nr 1191,
1488 ib. nr 1572, 1497 ib. nr 1782; 2. sg. m.
umniejszył jeś Fl 88, 44; umniejszyłeś Pul 88,
44; umnieszyłeś Pul 8, 6; jeś umnieszył 1448 R
XXIV 352; 3. sg. m. umniejszył Fl i Pul 106,
38; ~ part. praet. pass. n. sg. m. umniejszony
1471 MamKal 293; cf. też Umniejszony; ~
praes. pass. 1. sg. m. umnieszonem XV p. pr. R
XVI 340; 3. sg. m . umniejszon jest Pul 8 arg.;
~ fut.pass. 3. sg.f. będzie umiejszona Rozm 28;
3. pl. m. umniejszeni będą Fl i Pul 33, 10;
~ praet. pass. 3. sg. f. była umniejszona Rozm
760; ~ condit. pass. 3. sg. m. umniejszon czy
umnieszon by XV p. pr. SKJ I 312.
Z n a czen ia : 1. 'uczynić mniejszym, pomniej
szyć, zmniejszyć (co do ilości, wielkości, natę
żenia), uczynić mniej licznym, słabszym, minorem
reddere, minuere (ąuantitate, magnitudine, intentione), numero minorem, infirmiorem reddere*:
Vmneyszil ies (minorasti, Pul: vmnyeyszylesz)
dni czasa iego Fl 88, 44; Wardoghy gych ne
wmneyszyl (iumenta eorum non minoravit)
Fl 106, 38, sim. Puk, Wysznaly szye ktho, ysz
szye dal myaszthv na myloscz, themu moszecze
umnyeyszycz (sc. winę, quam augmentare et
minorare potestis, OrtOssol 36, 4: themv mozecze vnyszchycz albo mnoszycz wyny) yako
wasza wola OrtMac 40; Pyszczą na wasz
szwyerzethą polna, czosz wasz strawyą y waszye bydła a wszego ymnyeyszą (ad paucitatem
cuncta redigant Lev 26, 22) XV p. post. Kałużn
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288; Minorare, id est minorem facere ymnyeyszycz, vyacz ca 1500 Erz 114; Przes *nasz nasza
mocz bądzye vmyeyschona (per quem nostra
potestas destruetur) Rozm 28; Svaczby v myerzączcze myely (,sc. ezeici) nye przeto, ysby
małżeństwa nyemyely (pro myenyly) ( i) plodzenye lyvda ymnyeyschycz (non quia coniugia
et hominum successionem perimendam censerent) ib. 182; ~ być umniejszonym czegoś
'odczuwać brak czegoś, desiderare aliąuid5: Szukaioczy gospodna ne vmneyszeni bod0 wszego
dobrego (non minuentur omni bono) Fl 33, 10,
sim. Pul; ~ fskurczyć, skrzywić, skulić, contra//crc, incuryare, minuere3: Vmnyesszon-em decrescimus (contrahimur miroąue modo decrescimus, ipsa, sc. senectus, diminui nostri corporis
ossa putes) XV p. pr. R XVI 340.
2. umniejszyć się a. fw£yć, zmaleć, zmniejszyć
się, minorem fieri, minui, decrescere3: W sodze
nye bodze ybiwacz moki a w oleynyku oleya
syo nye vmnyeyszi (nec lecythus olei minuetur,
I 312: *vmnysson by) RZ III Reg 17, 14;
~
b. (7? wodzie, dc aąuae aeąuore) 'opaść,
obniżyć swój poziom, decrescere3: Potem bog
wspomyonol na N oego..., wzwyodl duch swoy
nad zemyo y vmnyeyszy szo woda (imminutae
sunt aquae) RZ Gen 8, 1; ~ c. 'stać się mniej
trudnym, łatwiejszym, faciliorem fieri : Ut eis
via aleviaretur ymneyszila szo 1440 R XXV 241.
3. 'ująć komuś, czemuś znaczenia, roli, wag/,
uczynić kogoś, ccs' mmc/ ważnym, auctoritatcm
alicuius minuere, minus ralentem reddere5:
Maalo ymnyeissony paulo minus (minuisti
eum paulo minus ab angelis Hebr 2, 7) 1471
MamKal 293; Yze syn czlowyeczy w męczę
ymnyeyszon iest od angolow Pul 8 arg.; Umnyeszylesz gy mało od angyolow (minuisti eum
paulo minus ab angelis, i7/: yczinil ies gi malem
mney wszech angelow, R XXIV 352: malem
gyessz gego ymnyesschyl) Pul 8, 6; Trzeczye,
yze była yego (sc. Judasza) spoyyedz nyedostoyna a ymnyeyschona, bo on zdradzyl Iesucrista..., przetosz była sla yego spoyyedz
Rozm 760.
4. umniejszyć, umiejszyć kogoś w czymś 'wy
rządzić komuś szkodę, spowodować stratę, &mnum, iacturam alicui ajferre9: Jakom ya nye
odbył gwalthem zamków v chizow thwych
wyachaw w dom gego anym gego ymyeysil
w yego prayye podług obiczaya zyemye 1469
ZapWarsz nr 1191; ~ Jakom ya nye kazał
ssobye kmeczem gych robycz gwałtem anym
gych ymnyeyschil w robothach yako poi
kopy 1487 ZapWarsz nr 1615; Jakom ya nye
othpandzyl od robothi Stanisława, czelednyka

gyego, anym go ymyeyshil w robocze yego
yako kopa gr(oszy) 1488 ib. nr 1572; ~ Jakom
ya nye poszyathl szyedlyszka, ogroda na
ymyenyy na Puchałach w vyaszanyv w ych
thamo, gdzye gye prauo wvyąszalo podia kxang
szyemszkych, y thamo na thym tho wwyaszanyy
drew w lyeszye nye rambya gwalthem anym
gych wmnyegyszyl w vszythczech w vaszchnoszczyako (/cg. w ważności jako) kopa groszy 1479
ZapWarsz nr 1474; Jakom ya samopyanth nye
yykopal dambrowy yego thamo tho na Pucha
łach anym yey zaorał pluzyczamy, anym posyal zythem, anym go wmnyeysyl wzythczech
(leg. w użytcech) yako syescz kop 1495 ib.
nr 1766; Jako gya na zasthawysku, na lasche,
na roboczye gyego nye pobrał ryb robothy
gyego anym go vmyeyszyl wedkwpa {pro we
dwu kopu) vzythkoph 1497 ib. nr 1782; ~ Ja
kom ... nye wnyosl syą w then dom shamoczw arth..., gdzye yą yey mąsch szosthawyl...
anym them wnyesyenym vmnyeysyl yey wasnosczy (leg. w ważności) yako dwye kopye grossj
1491 ZapWarsz nr 1716.
Cf. Umniejszony
Umnieszać cf. Umniejszać
Umnieszyć cf. Umniejszyć
Umocnić 'dodać sił, wzmocnić, pokrzepić, vires
addere, firmare3: Ramo moie vmoczni gi (confortabit eum, Pul: poczwyrdzy gy) Fl 88, 21.
Umoczyć 'nawilżyć, pomazać jakimś płynem,
humidum reddere, liąuore ąuodam Minere \ Instrvmenta, quibus sunt sensus,... parati, vncta
madent, gl. id est madescunt uel mada sunt
*vmyaczony szą, oleo, gl. sc. sancto, cum mors
animosa minatur XV p. post. PF III 288. ~
Możliwa też lekcja umię(k)czony.
Umołwa cf. Umowa
Umordować 'pobić, przez pobicie pozbawić sil,
vim, manus ajferre alicui, manus ajferendo vires
a d i m e r e Quia ipse dominus Johannes... percussit duos homines... Quia prefati homines
trucidati, vmordowany, tardauerunt labores
suos et domini, ita quod dominus nichil habuit
per ipsos, quum fuit summa necessitas 1441
StPPP II nr 3010.
Umorzenie 'umartwienie, udręczenie, castigatio
voluntaria, afflictatio corporis9: Mirra enim habet
yirtutem expulsiuam yermium, sic et mortificacio, wmorzenye, carnis expellit dyabolicas
temptaciones XV med. RRp XXIV 48. - Cf.
Umrzenie.
Umorzyć f o r m y : praes. ind. 1. sg. umorzę
Pul Deut 57; 2. sg. umorzysz Pul Ez 19; ~ imper.
2. sg. umórz Naw 112; ~ inf. umorzyć Fl 36, 34,
Fl i Pul 108, 15, 1426 ArchTerCrac CCCXII
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304, 4, etc. etc.; ~ prctet. 1. sg.f. -m umorzyła
De morte w. 209; 3. sg. m. umorzył 1401
KsZPozn nr 650, Rozm 787. 799; ~ condit.
1. sg. m. (-)bych umorzył Rozm 773. 811;
2. sg. m. -by umorzył Rozm 502. 775; /. by
umorzyła De morte w. 95; 3. sg. m. -by umorzył
Rozm 670. 748. 788; 1. pl. m. -bychmy umo
rzyli Rozm 774; 3. pl. m. (-)by umorzyli Rozm
227. 583. 604, etc.; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
umorzon XV ex. R XXIV 377, Rozm 696; n. pl.
f. umorzene Sul 38; ~ condit. pass. 2. sg. m.
-by umorzon był Rozm 167.
Z n a c z e n ia : 1. 'zabić, uśmiercić, zniszczyć,
interficere, occidere, violare, frangere, delere
Znamona grzeszni prawego y szuka vmorziicz
(mortificare, Pw/: zagladzycz) gy FI 36, 34, s/m.
Fl i Pw/ 108, 15; Pendet terminus inter... Pytilowa et Szibanum... super eo, quod iugulavit
vlg. vmorzil suum virum 1401 KsZPozn nr 650;
By była czo przykrego przemovyla..., nagle by
mya vmorzyla y dvsza by yypądzyla De morte
w. 95; Alem koszy naruszyła, gdym Crystysza
ymorzyla ib. w. 209; Gospodne,... ymorzysz
(corripies Is 38, 16, Fl: potrzeskczess) mye
y ozywysz mye Pul Ez 19; la ymorzę (occidam
Deut 32, 39) a żywo yczynę Pul Deut 57;
O moy myły zbawyczyely,... raczyz ymorzycz
then szwyath, raczyz mye pogrzescz w thwogym
grobye pospoly s thoba! Naw 150; Wmorzon
mortificatus XV cx. R XXIV 377; Poslovye...
przynyesly lysty od czeszarza, aby Antypatra
posiał, gdzye by szye nygdy nye yroczyl albo
chczyallyby y (leg. ji rgo5) ymorzycz (si mallet,
morte damnaret) Rozm 109, sim. ib. 54. 647.
750, etc.; Azalyby nye mogl bycz zbayyon
rodzay czloyyeczy, yedno eszby ty czyrpyal
albo ymorzon byl od tych nyemylosczyyych
Zydow (nisi te oporteat ab impiis necari)?
ib. 167; Tez to slyschą, ys czye Zydoyye nyenazrą
a radży by czye ymorzyly albo zadały smyercz
(necnon tibi mortem inferre moliuntur) ib. 227,
sim. ib. 583. 604. 712, etc.; Proschą czyebye
za to, aby mye napr(z)od ymorzyl pyrve nysly
szyebye ib. 502; Począł (sc. Kajfasz) myslycz,
kako by y (leg. ji, sc. Jesukrysta) ymorzyl ib. 670,
sim. ib. 748; Kto my to nądzney da, abych
yescze yzrala me mylę dzyeczyą zyyo?... Vmorzon, a górze mnye nądzney! ib. 696; Bocz nye
yest tego obyczay Rzymyanom, aby kogo nyeyynnego ymorzyly ib. 770; Nam nye yest po
dobno, abychmy kogo ymorzyly (nobis non
licet interficere quemquam Jo 18, 31) ib. 774;
Przyyyedlysmy y (leg. ji, sc. Jesusa) k tobye
y podały y tvoye rącze, aby y ymorzyl ib. 775;
Svym czarovanym przyyyodl tyego oycza ku

gnyew (leg. gniewu)..., na kończy yczynyl, yze
y tvego oycza ymorzyl ib. 799, sim. ib. 787; Nye
mogącz (leg. nie mogęć) nan nyyedney vyny
naydz, o którą bych gy ymorzyl (nullam causam
mortis invenio in eo Luc 23, 22) ib. 811; ~
Vmorz w mych pyączy szmyszlyech, myły gospodnye, wschythko, czo by mye mogło oddalycz od yyekuysthego zywotha Naw 112.
2. 'uznać nieważnym, unieważnić, irritum facere, abolere, tollere5: Eandem astitucionem
eiusdem termini mortificare vlg. ymorzicz debebit 1426 ArchTerCrac CCCXII 304, 4; Inscripcionem anullat al. ymorzyl 1470 AGZ XII
331; ~ umorzony 'nie mający już znaczenia,
miniony, przeszły, irritus, nihil valens, praeteritus3:
Iakokole rzeczy ymorzene a dokonane (negotia mortua et finita, Dział27: rzeczy vmarle)...
trvdno mayą bicz othmyenyony Sul 38.
Umowa, Umołwa fo rm y : n. sg. umowa 1400
Pozn nr 443, 1416 StPPP II nr 1430, XV in.
Małk 118, etc.; ~ g. sg. umowy 1391 Pozn
nr 104, 1396 ib. nr 306, 1397 RtKon nr 25, etc.;
umołwy XV med. GlWroc 97 r; ~ ac. sg. umowę
1391 Pozn nr 106, 1393 ib. nr 179, 1397 ib.
nr 327, etc. etc.; ~ i. sg. umową Gn gl. 154a,
1412 Kościan nr 463, 1454 R XLVII 352, 1466
StPPP II nr 3835; ~ /. sg. (po) umowie 1400
HubeZb 77, 1405 Kai nr 142. 146, 1408 Kai
nr 290, etc.; ~ n. pl. umowy XV med. R XXIV
347; ~ d. pl. umowam ca 1428 PF I 483;
~ i. pl. umowami Sul 16.
Z n a czen ia : 1. 'ugoda, układ, porozumienie,
pactio, comentus, foedus9: Jacom nigedne ymoyi
s Przedslauem ne mai, gedno jaco list *piszon
1391 Pozn nr 104, sim. 1396 ib. nr 306, 1397
RtKon nr 25, 1398 RtGn nr 43, etc.; Isz Jakusz
sz Petraszem mai umowo, isz Petrasz ne mai
przedacz dzedzini przesz Jakuszewe woli 1391
Pozn nr 106, sim. 1393 ib. nr 179, 1397 ib.
nr 327, 1398 ib. nr 394, etc.; Eze pani Pekarska
po wszey (cswej3) urnowe mała s Miczem ymowo,
eze kegdiby mu ne dala poczdzeszont grziwen,
tegdiby mała swe penodze wszocz a dzedzino
spusczicz 1400 HubeZb 77; Yze ne bila (n)yyedna ymowa, ,kedi na Goślinę Wincencius Radzimski vano [s]wsdawal swey zene 1400 Pozn
nr 443, sim. XV in. Małk 118; Vmovo condicione Gn gl. 154a, sim. ib.; Jako... na ten dzen
podług ymowy y targy byl gotow Jaszek penadze
dacz za dzedzino 1401 SKJ III 193, sim. 1412
Pozn nr 843, ca 1500 ZapWarsz nr 1827; Yakom
bil przi tey vmoue, ysze Janus sinem (leg.
z synem) mai stacz s Otho w tey vmove o wgasd
1405 Kai nr 142, sim. ib. nr 146, 1408 Kai
nr 290, 1427 ZapWarsz nr 2766; Condicionem

t

S ło w n ik sta r o p o ls k i IX

«
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

50

394

UMOWA

vlg. vmow0 1411 AK H III 163, sim. 1448 AGZ j
XIV 261, 1498 CracArt nr 1323; Yz pany Ol
brachtowa proszila Micolaya, aby szukno yey
mąza swimy penandzmy yicupil, ana (ra ona5)
by mu ty yego penandze zaplaczila pod vmowo 5
1412 Kościan nr 463, sim. 1454 R XLVII 352;
Precipimus tibi, ąuatenus... ad huius accusacionis maculam, wina, restringenda kv vmowam tali
die nostro conspectui... representes ca 1428
PF I 483; Zapys vmovi myedzi dvchownymy 10
a swyeczskymy o czlonky w nyem pop<i)sane
Sul 3; Thy {sc. dziewki) obykly są striyowye...
chowacz na then konyecz..., yszby ge *kthotymykole wymowamy albo vmowamy sz dzedzyn
*vipchnyly (ąuibuscumąue conditionibus sive 15
pactis de hereditatibus excludant) Sul 16;
Wmowa condicio XV p. pr. R XXII 333; Pacta
vklad, vmouy, vloschenye XV med. R XXIV 347;
Takyesz aczby ktori vczynyl którą vmową (de
omni contractu inito, Sul 45: takesz tesz mo- 20
wymy o kasdem targv) o ktorekole rzeczy abo
o dzedzyną Dział 36; Ipsum hominem tenes
violenter contra condictamen al. mymo vmową
1466 AG Z XV 442; Q ui... fecit talem condictacionem et inscripcionem condicionąlem al. pod 25
umową cum eodem domino Jacobo... Diuisio
bonorum ... condicionaliter al. pod vmową
firmata 1466 StPPP II nr 3835; Nicolaus... fecit
talem condictacionem et inscripcionem condicionalem al. pod *umowy cum eodem Ja 30
cobo ... Diuisio bonorum ... condicionaliter al.
pod *umowy firmata ib. nr 3836; Ipsum dominum Andream pro collocacione al. o vmowe
citavit 1487 AGZ XIX 257; Pod ymova condi
cionaliter ca 1500 Erz 114; Pactio ymoyą yel 35
oszoczoyanye ib.; Pactum przymyerze albo
ymoyą, pactio idem ib.; ~ Owa dawam gemy
slyb miry mego, a bodze takes gemy iako semyenyy gego vmowo {pro ymowa) kapłaństwa
wyecznego (pactum sacerdotii sempiternum) BZ 40
Num 25, 13; Przekloti, ktosz nye ostanye
w ymovye tego prawa (in sermonibus legis
huius) ani gego yczinkyem pełni BZ Deut 27,
26; Pro fenore za thą ymowa, obyethą {war.
kal.: za thą wmowyoną obyathą; reddat tibi 45
dominus semen de muliere hac pro faenore,
quod commodasti domino I Reg 2, 20) ca 1470
Mam Lub 64.
2. crozmowa, dysputa, colloąuium, disputatw :
Per yarias conclusiones, gadky, multa cum cesare 50
disputavit. Deinde rediens ad commune col
loąuium, ymol wy, stupefactus cesar ad hoc
nichil poterat respondere XV med. GIWroc 97 r.
3. 'chęć porozumienia, ustępliwość, voluntas redeundi in gratiam, animus ad cedendum, ob- 55
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seąuendum paratus*(?): Induite vos... yiscera
misericordie, gl. id est affectum pietatis erga
omnes et dulcem compassionem in miseriis
proximorum łaskawą ymową a lutoscz w nadzach blysznyego (Col 3, 12) XV med. SKJ
I 62.
Umowiać 'rozmawiać o czymś, w rozmowach
uzgadniać, de aliąua re loqui, colloąuendo inter
se comenire : Zesly szye (sc. biskupowie) ku
przelany v krvye nyevynney, aby oprayyly
smyercz ych zbavyczyelya dayno vmovyano
{pro vmoyyaną) Rozm 712.
Umowny 1. 'płynnie mówiący, wymowny, mający
łatwość ładnego, przekonującego mówienia, eloąuens, disertus3: Vmowny {war. lub.: vymovni)
disertus (ac primum de Isaia sciendum, quod
in sermone suo disertus sit Is prol.) 1471 MamKal 179; ~ Iązyk yego {sc. Jesukrystusowy)
ymovny a yyelebne moyy (lingua fuit eloquens, dulcis et facunda) Rozm 151.
2. *łagodny, łaskawy, ajfabiliś*: Tesch była
(sc. dziewica Maryja) yelmy [tesch była] vmoyna
(affabilis) Rozm 18; Thyyesz sam nasyyątschy,
thy yesz sam ymoyny (tu solus es affabilis)
ib. 37; Iesus... byl... mądry, stateczny, prawdzyyy, vmovny ib. 142.
Bohemizm.
Umówca 'ten kto pomaga, pośredniczy w za
warciu umowy, porozumienia, tu: umowy ślubnej,
swat, is, quo iuvante, intercedente pactio fit, hoc
loco: nuptiarum conciliatoF: Vmofcza promotor
1437 Wisi nr 228 s. 88; Habeo collocutores
vel paranimphum al. dzewosląba vel wmowcze
1477 ZapRpKol 2, 250 v; Jako gya Sczepanem
{leg. z Szczepanem)... byl ymowcza, ysz Sczepan... myal dacz Janovy... prefata para(fer)nalia 1496 ZapWarsz nr 1775.
Umówić, Humówić, Umówić się fo rm y : praes.
ind. 3. pl. umówią OrtMac 127; ~ inf. umówić
ca 1500 Erz 114, Rozm 198; ~ praet. 1. sg. m.
jeśm umówił 1399 Pozn nr 408; /. -śm umówiła
1399 StPPP VIII nr 8585, 1418 Pyzdr nr 526;
2. sg. m. umówiłeś 1496 StPPP II nr 4450;
3. sg. m. umówił 1386 Pozn nr 1, 1387 ib. nr 29,
1389 ib. nr 64, etc. etc.; humowił 1397 Pozn
nr 226; /. humowiła 1457 ZapWarsz nr 1008;
1. pl. m. my umówili 1464 ZapWarsz nr 1140;
3. pl. m. są umówili XV in. Maik 118; umówili
1398 RtKon nr 50, 1444 AGZ XIV 120, 1446
ib. 203; ~ plqperf. 3. pl. m. byli umówili
Rozm 583; ~ part. praet. act. umówiwszy XV
p. post. RRp XXV 177; ~ part. praet. pass.
g. sg. umowienego ca 1500 GIGn 39; m. umó
wionego 1462 P F VIII 19; ac. sg. m. umówiony
1394 HubeZb 70, 1398 StPPP VIII nr 7373;
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/. umówioną 1471 MamKal 64; ~ praes. pass.
3. sg. neutr. jest umowiono Rozm 545.
Z n a c z e n ia : 1. 'zawrzeć porozumienie, układ,
umowę, uzgodnić, ugodzić, ułożyć, pactionem facere, constituere aliąuid cum aliquo : Iaco Falibog ne chczal k temu jednanu na ten dzen
umowoni 1394
70, s/m. 1398
VIII nr 7373; Isz Staszeg ne pomogl prawa
Januszewi o to szrecz (/cg. rzecz), iaco s nym
vmowil 1395 Kościan nr 20, s/w. 1397 Pozn
nr 323, 1398 /&. nr 394; Hominem Syemyon...
dimittere noluit reclinatum iuxta iuris formam,
quem domini... condictaverunt al. vmovyly
dimittere 1444 ^G Z X IV 120, sim. 1446 ib. 203;
Jako ya ósmi kop groschy vmowyonego po
sagu... swemu zyączewi nye wynowath 1462
PF VIII 19; Za thą wmowyoną obyathą {war.
lub.: za thą vmowa, obyethą) pro fenore (reddat
tibi dominus semen de muliere hac pro faenore,
quod commodasti domino I Reg 2, 20) 1471
MamKal 64; Facientibus cum eo pactum wmovywschy XV p. post. RRp XXV 177; Pacisci
est. pactum facere etc., vmovycz ca 1500 Erz 114;
Dla vmovyenego ca 1500 GIGn 39; ~ coś: Jaco
przi tern bili, gdze Wlostvmouil Swenthoslauem
(leg. z Świętosławem) rok 1387 Pozn nr 29,
sim. 1404 Kościan nr 219; Asze Goslaw s *Boguslawo vmouily rok 1398 RtKon nr 50; Ysze
yesm vmouil wsz<y)tky roky y to poi wolwarku 1399 Pozn nr 408; Yako pyssche Symon
de Kassya, yze Zydove v Kvyethną nyedzyelyą
były taką radą vmovyly y dokonały Rozm
583; ~ o coś: Yako sz nym (sc. z opiekadlnikiem) vmowyą woyth s *przyszyasznyky thych
dzyeczy o szprawyenye thych długów..., thako
on to ma myecz y dzyerszecz Ort Mac 127;
~ o kimś: Przeto chczą vam zyawycz, czo yest
o mnye... vmovyono y opravyono, bo zapraydą
tey noczy mam bycz podań v *trądne rącze
nyemylosczyyych Rozm 545;
Jacosm
ne wzala v kmyecza V marcas... ani vmowila na
czinsz stranczacz 1399 StPPP VIII nr 8585;
Jachna Janovy humovyla dacz thkanca 1457
ZapWarsz nr 1008; ~ ze zdaniem: Jacosm
przi tern bil, gdze Sandziwo(j) vmouil s *Yessztem, yse mai ypominacz P[...]kego o ten dług
1386 Pozn nr 1, sim. 1393 Kościan nr 63; Jaco
Maczey vmouil s Boguszem, czso bi dobił na
rancoymach, tho mu mai dacz 1389 Pozn
nr 64; Iaco Wawrzinecz s Goslauem vmouil9
iaco mu mai szaplaczicz 20 marcas 1391 ib.
nr 270; Isz Adam humouil *sza mno, isz mi
mai dacz pokoy v tich dzedzinach 1397 ib.
nr 226; lako Sandziuoy starosta wmovil medzi
mno a medzi Sczepanem, esz ne mai na mo
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niyednego roku stacz 1398 ib. nr 362; Stała sso
umowa meczi *Jassekem a *mecz0 ... Gerantem ..., esz so umówili, es... ten gisti Jassek
ma mu dacz veczni pocoy XV in. Małk 118;
Yako my tho vmovily, hysze po nyey dacz
myano XVI sexagenas 1464 ZapWarsz nr 1140;
~ 'nająć do pracy, zawrzeć umowę o pracę,
operam suam alicui locare : Arnice,... nonne
ex denario diurno convenisti, vmovyl uel
nayal $ya, mecum (Mat 20, 13)? XV med. R
XXIV 366; Cittat te pro eo, quia tu ipsum
obligasti al. umowylesz ad seruiendum et aspiciendum nobili olim N icolao..., dum infirm us... iacuit 1496 StPPP II nr 4450.
2.
umówić się *porozmawiać, przeprowadzić
rozmowę, colloąm : Ten (sc. Jozef)... lyvdzyom
byl m yl,... bo byl prosty,... s kazdem szyą
laskayye vmovyl, kasdemv laską vkazal (benignum et tractabilem se semper ostendebat)
Rozm 31; Vyerzycz... mamy, yze byl przyąl
(sc. szatan) czlovyeka formą na szye, v ktorey
by mogl boga vznacz albo szye s nym vmovycz
(in qua dominum circumducere et colloqui
posset ei) ib. 198.
Umówienie 1. 'rozmowa, colloąuium : Tribulatos dulci colloquio snandzone slotkym vmowyenym, rosmawyanym XV p. post. R XXV
275; O tern, yako dzyeyycza blogoslavyona
v poslyednym vmovyenyv myala svym (leg.
z swym) synem [...] Rozm 523.
2. niejasne z powodu braku kontekstu: Vmoyyenye promocio XV p. pr. R XVI 337.
Umówka 'wymówka, rzekoma przyczyna, causa
falsa, qua quis se excusaf: (P)rzygadza syą,
ysze porodzony s plemyenya slacheczskyego...
wydawayą syą na lotrowstwo... a swą wolą
bywayą zbyegowie s królestwa naschego, a taką
mayącz vmowka (occasionem habentes, Sul 47:
przyczyną mayącz), wiele złego w królestwie
poczynayą Dział 39.
Umrzeć, Humrzeć fo rm y : praes. ind. 1. sg.
umrę Fl i Pul 117, 17, BZ Deut 31, 27. Ruth
1. 17, etc. etc.', 2. sg. umrzesz Gn 174a, BZ
Gen 2, 17. I Reg 14, 44, etc.; 3. sg. umrze
Fl i Pul 40, 5, 1423 Kai nr 699, Sul 13, etc. etc.;
2. du. umrzeta BZ Lev 19, 20. 20, 11. 12, etc.;
1. pl. umrzemy Rozm 146. 436; 2. pl. umrzecie
XV med. SKJ I 103, BZ Gen 3, 4, Rozm 472;
3. pl. umrą BZ Num 3, 10. IV Reg 14, 6, OrtMac 28, OrtOssol 30, 1; ~ imper. 2. sg. umrzy
BZ Num 23, 10; ~ inf. umrzeć(i) SkargaPloc
w. 7, SkargaWroc w. 7; umrzeć 1398 RtKon
nr 52, Gn 5a. 173b, etc. etc.; ~ praet. 3. sg. m.
umarł jest BZ Gen 5, 17. 11, 28. Num 27, 3;
umar jest ca 1425 EwKReg 42; jest umarł B Z
50*
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Gen 5, 5. 11. 20. 27, etc., Rozm 476; umarły
1397 Kościan nn 90....J 39&-Pozn -nrJ379. Wierzę j
1. 3—8. 11, etc. etc.; humarł 1462 ZapWarsz
nr 1 1 4 9 umar B Z Vf Reg 12, 21; /. umarła
jest B Z Gen 23, 2. 35, 19; jest umarła BZ Gen
48, 7. Num 20, 1; umarła 1407 HubeZb 87,
1409 Kai nr 299, 1419 Kościan nr 731, etc. etc.;
umerła 1461—7 Serm 442 v; neutr. umarło 1404
Kościan nr 227, 1416 ib. nr 613, BZ Lev 5,
2, etc.; 3. du. m. umarłasta BZ Num 26, 61.
1 Par 24, 2; -sta umarła BZ Num 26, 19. Ruth
1, 5; 3. pl. umarły OrtOssol 63, 2; m. umarli
są BZ Num 3, 4, EwZam 296; są umarli OrtMac 77, OrtOssol 60, 2. 61, 2; umarli BZ
I Par 10, 7, OrtOssol 85, 2. 3; /. umarły 1484
AG Z XVI 396; ~ plgperf. 1. sg. m. -eśm umarł
był Gn 177 b; 3. sg. m. jest był umarł Rozm 388;
był jest umarł Rozm 387; był umarł 1424 Pyzdr
nr 765, B Z IV Reg 1, 1. II Par 25, 25, Rozm 119,
etc.; f . jest była umarła Gn 183a; była umarła
XV ex. MPKJ II 317; ~ condit. 1. sg. m.
-bych umarł BZ Gen 19, 19. Deut 18, 16, Rozm
74; /. -bych umarła Rozm 697; 2. sg. f. -by
umarła Rozm 538; 3. sg. m. umarłby BZ Ex
21, 28. 35. 22, 2, 1500 ListTat 174; -by umarłby
Sul 93; (-)by umarł BZ E x 2 1 ,14.18. Num 19,
14, etc. etc.; f. umarłaby 1466 RRp XXII 24;
(-)by umarła XV ex. S K J I 145, ca 1500 PieśniWład 175, Rozm 597; neutr. umarłoby BZ
Ex 22, 10; (-)by umarło BZ Ex 21, 34, OrtMac 82, OrtOssol 63, 2; 1. du. m. -bychowa
umarła BZ III Reg 17, 12; 1. pl. m. -bychom
umarli B Z Gen 3, 3; 2. pl. m. -byście umarli
BZ Lev 8, 35; 3. pl. -by umarły OrtMac 82. 89,
OrtOssol 61, 1; m. umarliby B Z Ex 21, 20;
~ condit. praet. 1. sg. m. bych był umarł
Rozm 738; 3. sg. m. by był umarł Rozm 436.
437—8. 546; ~ part. praet. act. umarwszy XV
ex. SKJ I 83, Rozm 296. 597; umarszy 1449
R XXV 165; ~ part. praet. act. II cf. Umarły.
Z n a c ze n ia : 1. a. (o ludziach, de hominibus)
'skończyć życie, ponieść śmierć, skonać, ponere
vitam, mortem oppetere, mon : Two chilo (pro
to chwilo) gdi vmarl *Buguslaw, *teti Woyczech stal s nim w praue 1397 Kościan nr 90,
sim. 1416 ib. nr 608, 1427 AKPr VIIIa 168, etc.
etc.; Allecz on (sc. Oktawijanus)... gestcy szo
on byl rosmyslil, yszecz on mai gesth vmrzecz
bil Gn 5a, sim. ib. 173b. 184a; Cdisz vocz thy
vmrzesz, tedy szo yocz thy szaszo f szemo
obroczisz Gn 174a; Allecz ga tho thobe szaprafdo pouedam, ysze thy takesz na kryszu
musisz vmrzecz, gakoczesm ga vmarl byl Gn
177b; Tedy vocz f ten tho czasz gedna dobra
szona... gestcy ona była vmarla Gn 183a;

Neprzyaczele mogi molwili so zła mne: gdy
vmrze (ąuando morietur) y zginę ymo iego?
Fl 40, 5, sim. Pul; Ne vmro (non moriar), alle
szyw bodo Fl 117, 17, sim. Pul, sim. BZ Deut
31, 27. III Reg 13, 31, Naw 168; Jaco pani
Helena... vmarla dale nisz *trzisi lata 1409 Kai
nr 299, sim. 1419 Kościan nr 731, 1421 Kai*
nr 826, etc.; Ne wem, bodzeli szyw abo vmrze
1423 Kai nr 699, sim. Sul 47. 51, Dział 43, etc.
etc.; Yako bili wyelke roky po poswye...
a gescze moy oczecz nye bil vmarl 1424 Pyzdr
nr 765, sim. BZ IV Reg 1 ,1 , Rozm 119, etc.;
Abraham umar gest (mortuus est Jo 8, 52)
y proroczi ca 1425 EwKReg 42; Vmrzecz succumbere 1437 Wisi nr 228 s. 89, sim. XV ex.
PF V 20; Paklibi... on sbyeeg tham w yego
sbyezenyy sgynąlbi i wmarlbi (si... mortuus
fuerit)..., tegdi... blisschitego thomązoboycze...
schiyą przeplacząn Sul 93; Homini... morituro
yenze myal umrzecz XV med. SKJ V 269, sim.
Aleksy w. 187, De morte w. 132, etc. etc.;
Owoca... przykazał nam bog, abichom nye
gedli..., abichom snacz nye vmarly (ne forte
moriamur) BZ Gen 3, 3; Gest wszech lyat,
ktorichze bil zyw Adam, dzewyoczset lyat
a trzydzeszczy, potem gest vmarl (mortuus est,
ib. Gen 5, 17. 11, 28: vmarl gest) ib. 5, 5, sim.
ib. 5, 11. 20, etc., Rozm 476; Bo znadz y na
górach syo nye vkryyo, abi myo nye *darlo zle
czlowyeczstwo, iszebich tak vmarl (ne forte
apprehendat me małum et moriar) B Z Gen 19,
19, sim. ib. Deut 18, 16, Rozm 74; Sara...
vmarla gest (mortua est, ib. Gen 48, 7. Num
20, 1: gest vmarla) B Z Gen 23, 2, sim. ib.
35, 19; Aczbi kto ... zabił blysznego swego...,
od ołtarza mego widrzesz gy, abi umarł (ut
moriatur) B Z Ex 21, 14, sim. ib. 21, 18. Num
19, 14. 35, 21, etc.; Kto bi byl slugoo swego
albo dzewkoo... a umarlybi (mortui fuerint)
w roku gego B Z Ex 21, 20; Aczbi wol zabodl
mosza albo szono a ymarlbi (si... mortui
fuerint) ib. 21, 28, sim. ib. 22, 2; Chowayczye
strosze, wistrzeganye pana, abiszczye nye vmarly
(ne moriamini) BZ Ley 8, 35; Czlowyek, aczbi
spal z *zon[y]a..., bita bodzeta oba, ale nye
ymrzeta (non morientur) ib. 19, 20, sim. ib.
20, 12. 20. 27. Deut 22, 22; Vmarly so (mortui
sunt) Nadab a Abyu BZ Num 3, 4, sim. Ew
Zam 296; Czvdzi, ktorzisz bi ky przislygowanyy
przistopili, vmro (morietur) BZ Num 3, 10;
Synowie Ivda: Her y Onan, ktorassta oba
ymarla (qui ambo mortui sunt) w zemi kananeyskey ib. 26, 19, sim. ib. Ruth 1,5; Vmarlasta
(sc. Nadab a Abiu, mortui sunt), gdista offyerowala ogyen czvdz przed bogem BZ Num 26, 61,
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sim. ib. I Par 24, 2; Oczecz nasz vmarl iest
(mortuus est) na pvsci..., ale w swem grzesze
vmarl iest (in peccato suo mortuus est) BZ
Num 27, 3; Przeto zbyram dwye drewnye,
abich wszedszi y yczinyla to sinv memu a mnye,
abichowa to sznyadszi y vmarla (ut... moriamur) BZ III Reg 17, 12; Zabyly Ioasa...
y vmar (mortuus est) BZ IV Reg 12, 21; To
gdisz vzrzely moszowye israhelsci..., ysze Saul
a sinowye gego vmarly (Saul ac filiis eius
mortuis) BZ I Par 10, 7; Obpetere wmrzecz
albo otheymacz ca 1455 JA XIV 492; Gdy po
nyem (s<\ po Janie) wszythky gego dzyeczy
vmarly (si... pueri... decederent, O^tMac 82:
gdyby... vmarly) OrtOssol 63, 2; Kyedyby
wszytky dzyeczy vmarly (si pueri omnes morerentur), na m athką(li) wszythkyego gymyenyą
gych odvmrą? ib. 67, 1, sim. Ort Mac 89; Bo
hocyecz moy hvmarl 1462 ZapWarsz nr 1149;
Que (sc. virgo Maria) concipit sine corrupcione,... abiit, vmerla, sine incineracione
1461—7 Serm 442v; Bo dobrenw mało placzy,
acz vmrze, nycz nye straczy De morte w. 417;
Consumor conam, vmrą (tertia die consummor
Luc 13, 32) ca 1470 MamLub 273; Yvsz stakam,
yvsz my vmrzeczy, dvszą nye vye, gdze szya
dzeczy SkargaPłoc w. 7, sim. SkargaWroc w. 7;
Vmrzecz exspirare XV ex. PF V 27, sim. ca
1500 Erz 114; Pr(z)esz phszelkyey bolesczy
vmarla mathka mylosczy ca 1500 PieśniWład
175; Wschysczy vmrzemy y zemrzecz mamy
Rozm 146, sim. ib. 436; Vmrą na krzyzą (in
cruce moriar) ib. 169; Nalyezly ya (sc. dziwkę)
yvsz vmarwszy (defunctam invenerunt) jb. 296;
Yze ten moy syn, który byl yest vmarl (mor
tuus erat Luc 15, 24) a ozyl ib. 387; Yze ten
brath tvoy, który yesth byl vmarl (mortuus erat
Luc 15, 32), ozyl ib. 388; Gospodnye, by thy
tv byl, brat by my moy nye byl vmarl (non
fuisset mortuus Jo 11, 21) ib. 436, sim. ib.
437—8; Zapravda, yze lyepey by mv było, by
szye byl nye narodzyl, alye by byl *vmarll
v zyvoczye svey maczyczye (Mat 26, 24) ib. 546;
Stan szye, aby mnye nye ymarwszy, smyercz
ymarla ib. 597; Byada mnye nądznenw, bych
byl pyrvey ymarl, nyz my szye to stało ib.
738; ~ z dopełnieniem lub okolicznikiem pleonastycznym: umrzeć śmiercią, śmiertnie: Bo
w ktorikoly dzen gego (sc. owoca) ykuszisz,
szmyerczyo ymrzesz (morte morieris) B Z Gen
2,17, sim. ib. I Reg 14,44. IV Reg 1> 16; Nykakye
szmyerczyo nye ymrzeczye (morte moriemini)
BZ Gen 3, 4; Wyedz to, ysze szmyertnye muszysz ymrzecz (morte morieris) ib. 20, 7; Ktoś
bi spal z mac/ocho sw[y]0 ..., smyerczo vm-
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rzeta oba (morte moriantur ambo) BZ Lev 20,
11, sim. ib. 20, 27; Bądzyely kto wloczycz czczy
bozey, smyerczya ma ymrzecz (morte moriatur
Lev 24, 16) Rozm 838; ~ ~ z określeniami
nazywającymi przyczynę lub sprawcę śmierci: od
czegoś: Jako... Potr ne umarł od Sybanowich
mok 1398 Pozn nr 379; Tedy yocz my fszythcy
od sylnego strachu ymrzecz muszemy Gn 175a;
Jako Janowim biczim mocznim Margaretha
*dzenczącza posbila y ot ^ g o bicza ymarlo
1416 Kościan nr 613; Tamo nye nyemoczy any
tamo może kto od starosczy wmrzecz (nec
ąuispiam ibi corruit annorum ex aetate) Rozm
25; ~ od kogoś: Zavzdym szye nadzyala tego,
yze myal (sc. Jesus) od Zydow ymrzecz (suspicabar a Iudaeis ipsum moriturum) Rozm 696,
sim. ib. 697; Yze od poganstva myal (sc. Jesus)
ymrzecz ib. 773; ~ od czyichś ręku: Jaco
Jacub od *Dobeslaouich ranku ne umarł 1404
Kościan nr 259; ~ przez kogoś: Adam mye
w yeplcze ykuszyl, przetho przesz mya ymrzecz
my szyi De morte w. 142; ~ o coś: Ya nye
mogą nyyedney vyny na tern czloyyecze naydz,
o którą by myal ymrzecz (Jo 18, 38) Rozm 788,
sim. ib. 814; ~ czymś: Yesthly brzeg v Nyeprv
oblyązesch, thedy Zayolsky prziczyągnąwschy
tham ymarlby głodem 1500 ListTat 174;
Tak[v]o szye yey yydzyalo, yschby głodem
myszyla ymrzecz Rozm 302, sim. ib. 170;
Vym,... yze tyoy szyn nye chczyal, aby taką
trudną bolesczą *ymarllla ib. 538; ~ w czymś:
V tich ranach ymarl 1407 RtGn nr 176; Za
gego czasu Elyzeus nyemogl nyemoczo, w nyeysze ymarl (qua, sc. infirmitate, et mortuus est)
BZ IV Reg 13, 14; Takos szye stało, yze
Iozeph vmarl v tey nyemoczy Rozm 146;
~ ~ z określeniami nazywającymi sposób po
niesienia śmierci: umrzeć swą śmiercią, sam
'umrzeć w sposób naturalny, naturali morte exstingui: Iaco czso yest Conarsky mesczanom
warczskym dal wyno o głowo newesczo, ta swo
szmerczo ymarla, ale ne zabitha 1407 HubeZb 87; Dussa, ktorasz syo dodknye nyeczystego, albo gesz to ... samo ymarlo (per se
mortuum),... sgrzeszyla gest B Z Lev 5, 2;
~ umrzeć jakąś, czyjąś śmiercią 'umrzeć w taki
sposób, jak ktoś inny, umrzeć w sposób określony
przymiotnikiem, tali morte exstingui, ąuali alius
ąuidam exstinctus est, morte ąuadam exstingui :
Vmrzi, dvszo moya, *smyercza sprawyedliwich
(moriatur anima mea morte iustorum) BZ Num
23, 10; S takymy czyny nygdy nye przydzyesch
kv dobrenw konyczy, alye nądzna a zlą smyerczyą ymrzesz (miserabili morte morieris) Rozm
140; Kto bądzye zlye moyycz oyczy albo ma-
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czyerzy, vmrze zlą szmyerczyy (morte moriatur
Mat 15, 4) ib. 355; Alye to movyl (sc. Jesus)
znamyenvyącz, która smyerczyą myal vmrzecz
(qua morte esset moriturus Jo 12, 33) ib. 467,
sini. ib. 773; O tem, yako dzyevycza Marya
pokorno prószyła svego syna, by nye chczyal
tak sromothna smyerczyą vmrzecz ib. 499; Acz
(pro ach), czo ych vmrze nyevynna smyerczyą!
ib. 726; ~ ~ z określeniami wskazującymi ze
względu na kogo lub na co się umiera (dobro
wolnie) : dla kogoś: Dla szynaczka swoyego rada
by ymarla (sc. matka) XV ex. SKJ I 145;
~ prze kogoś, coś: O, czemv braczya myła
spyczye! A vschakosczye myenyly prze myą
ymrzecz (in promittendo mori etiam pro me)
Rozm 601; Podobno yednemv czlovyeku vmrzecz, czusch prze zbavyenye vschego szvyatha
ib. 670; ~ za kogoś: Nye vmro oczczowye za
sini any sinowye za oczce (non morientur patres pro filiis), ale kaszdi w swem grzesze ma
ymrzecz (morietur) BZ IV Reg 14, 6; Ten
ps(alm ) po(wiada), yze Xpus za nas posiany
ymrzecz, ranym zmartwychwstanym yest oszwyeczon Pul 87 arg., sim. Rozm 642. 670; Nygth
sza myą nye chcze ymrzecz SkargaPloc w. 78;
Yze vam podobney, by yeden czlovek vmarl za
lud (ut unus moriatur homo pro populo Jo 11,
50) Rozm 588; Kto my to może dacz, yzbych
za czyą ymarla (ut ego moriar pro te) twa mąką?
ib. 697; ~ ze zdaniem: Bocz ya przeto mam
ymrzecz, abych odkypyl rodzay czloyyeczy (nam
sum ob humanum genus salvandum moritutus)
Rozm 168;
~ ~ przenośnie: Qui peccata
nostra ipse pertulit..., yt peccatis mortui, grze
chom ymarwschy (R XXV 165: ymarszy),
iusticie yiuamus (I Pet 2, 24) XV ex. 5X7183;
Si enim secundum carnem vixeritis, moriemini,
gl. sc. morte spirituali ymrzecze dychownye
(Rom 8, 13) XV med. ib. 103; Mnyszchy,
czo... yczynyly poszluszenstwo, sszą szwyatha
(leg. z świata) vmarly (mortui sunt) OrtOssol 60, 2, sim. OrtMac 77; Sic moritur
yita, gl. Cristus dans yitam, que mors
moriatur, gl. deleatur ymarlaby, a vita, gl.
a Cristo 1466 RRp XXII 24; Przesz szina
ymarlego onego tho króla intelligitur dvsza
Adamowa, yasz yako y ten szyn bila ymarla
y na wyeczne potąpyenye przesiana XV ex.
MPKJ II 317; Vy szyą tez myluy[ą]czye thym
mylovanym, które czyny ymrzecz temv syyathy
(quae dilectio facit mori saeculo) a v bodze szye
myloyacz Rozm 556.
b. (o zwierzętach, de animalibus) 'paść, zde
chnąć, perire, mori9: Jaco przi tem bil, kedi
Staszek dzelil s kmeczem scot, kedi szo Stasz-
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covi dostała croya a kmeczeui vol, a trzecze
ymarlo 1404 Kościan nr 227; Jaco ten coyn,
ktori vmarl w tem wsczągnyenyy, bil tako dobri
yaco dwye grzywnye grossy 1425 ib. nr 1141,
sim. 1428 Kai nr 1023, 1435 Pyzdr nr 1095;
Aczbi kto odworzyl studnyo... a wpadlbi
w nyo wol albo ossyel, pan studnyey wroczy
zapłato dobitczyoo a to, czso bi ymarlo (quod
autem mortuum est, ib. Ex 22, 10: ymarlobi),
gego bodze B Z Ex 21, 34; Paklybi wol *czucz
wolu drugego ranyl a on ymarlbi (si... ille
mortuus fuerit) ib. 21, 35; Poleczy-ly ktho
kom y... bydło w strozą a wmrze (si... mortuum
fuerit Ex 22, 10) XV p. post. Kałużn 285.
c. (o roślinach, de plantis) 'obumrzeć, zginąć,
zniszczeć, mori, evanescere9: Zyarno zytne
ypadvschy y zyemyą nye ymrzely (nisi granum
frumenti... mortuum fuerit), samo ostanye, alye
ymrzely (si... mortuum fuerit Jo 12, 24. 25),
yyelye oyocza przynyeszye Rozm 466.
2. (o majątku ruchomym i nieruchomym, de
bonis mobilibus et immobilibus) 'przypaść ko
muś w spadku, hereditate alicui obvenire9: Gdy
to gymyenye po thych dzeczech sprawnye na
nyą (sc. matkę) wmrzecz myalo (quod ei de
iure a pueris eius posset ammori) OrtOssol
63, 3, sim. OrtMac 82; Dotalicium al. wyano
pariter cum ipsa Anna decessit al. ymarlo 1487
AGZ XIX 251.
3. 'pozostawić po sobie w spadku, heredi aliquid relinąuere9: Mathias powod querit... in
iudicio accepere, quod si in sinum cecidit iste
predicte domine post filias, czo by wszyal
w łono, czo yey dzyewky vmarly, et dicit se
esse fore propinquior 1484 AGZ XVI 396.
4. 'stracić ważność, irritum fieri9: Gsze Ja
nusz s Woyczechem rok *swonl na oprawon
y wynj na *schen *swonl, tu Janusz... roku ne
stal o trzi *grziwin y tho ymrecz mało y do
sondu ne mało *przig 1398 RtKon nr 52.
Cf. Umarły.
Umrzenie 'Skończenie życia, śmierć, finis \itae,
mors9: Po tyoym ymrzenyy (post... passionem),
synkv myły, vzrą-ly czyą kyedy? Rozm 170.
~ Może należy rektyfikować na umorzenie
rudręczenie, umęczenie na śmierć9.
Umurować 'zbudować z cegieł lub kamieni,
lateribus vel lapidibus exstruere9: Tako vocz on
(sc. św. Jan) tamo gest vele kosczolof ymuroual
był Gn 180a; Tako vocz gego oczecz syothemu
Ganu na czescz y na chfalo gesthcy mu on
kosczol ymuroual byl Gn 184a.
Umyć fo rm y : praes. ind. 1. sg. umyję FI
i Pul 25, 6, Rozm 537; 3. sg. umyje FI i Pul 57,
10, BZ Gen 49, 11. Deut 23, 11; 2. p l. umy-
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13, 14)..., a yy maczye ymyyacz yeden drujecie BZ Gen 19, 2; ~ praes. ind. z partykułą
gyemv nogy ib.; ~ cwyprać, linteum lavare :
ać dla wyrażenia trybu rozkazującego 3. pl. ać
Vmige (lavabit) w wynye [a] odzenye swe a we
umyją BZ Ex 19, 10; ~ imper. 2. sg. umyj
krwy gronowey plascz swoy BZ Gen 49, 11;
Rozm 279. 420. 421; ~ inf. umyć BZ Tob
6, 2; ~ praet. 1. sg. m. umył jeśm FI i Pul 5 Poszwyoczy ge dzysz a za yutra, acz umyyo
(lavent) rucha swa BZ Ex 19, 10; ~ przenośnie:
72, 13; umyłem Rozm 421; -em umył Rozm 538;
Kto nye bądzye vmyth syyątem krzstem (qui
3. sg. m. jest umył Rozm 538; umył 1461—7
non lavatur per baptismum), spoyyedzą y doSerm 315r, Rozm 86.. 420, etc.; 3. pl. m. umyli
stoyną pokutą, nye bądzye myecz cząscz s myłem
BZ III Reg 22, 38, Rozm 86. 182. 208; ~ condit.
3. sg. m. (-)by umył Rozm 305. 531; ~ part. 10 Iesucristem Rozm 537.
Umysł fo rm y : n. sg. umysł XV in. GIKazB
praet. act. umywszy Rozm 354. 421. 538; ~ part.
II 18, Sul 61, Dział 65, etc.; ~ g. sg. umysła
praet. pass. /. du. f. umytyma Rozm 356; ~ fut.
BZ Ex 21, 14. Deut 18, 22. I Reg 20, 12, etc.,
pass. 3. sg. m. będzie umyt Rozm 537.
Rozm 544. 621; umysłu Sul 35, XV med. R
Z naczenie: '(wodąjisunąćf brud, oczyścić,
lavare, abluere3: Vmyio (lavabo) medzi newino- 15 XXII 245, XV med. SKJ I 97, etc. etc.; ~ ac.
sg. umysł Sul 79, XV med. R XXII 244, 1466
watimi rocze moie Fl 25, 6, sim. Pul; Weselicz
ib. 12, etc.; ~ i. sg. umysłem 1395 Pyzdr nr 4,
se bodze prawi, gdi vsrzi pomsto, rocze swogi
1405 ib. nr 250, 1411 ib. nr 325, etc. etc.; ~ l. sg.
vmyie (lavabit) we krwy grzesznego Fl 57, 10,
(w) umyśle XV med. SKJ I 110, B Z Judith 11,
sim. Pul; Vmil iesm (lavi) medzi newinnimi
rocze moie Fl 72, 13, sim. Pul; Ostanczye tu 20 19, ca 1455 JA XIV 492, OrtOssol 63, 1; ~ n. pl.
umysłowie ca 1470 MamLub 174; ~ g. pl.
a vmigeczye nogi [wajwassze (lavate pedes
umysłów Sul 6, XV p. pr. R XVI 345, ca 1470
vestros) BZ Gen 19, 2; Nye wroczi syo asz
MamLub 304; ~ ac. pl. umysły ca 1470 Mam
do wyeczora a vmyge syo wodo (prius quam ...
Lub 114.
lavetur aqua) BZ Deut 23, 11; Pochowały
Z n a czen ia : 1. jnyśl, myślenie, zdolność m y
krolya w Samary a vmily (laverunt) woz w sa- 25
ślenia, rozum, świadomość, inteligencja, też głowa
marskem stawku..., a wodzidla vmily (laverunt)
i serce jako siedlisko myśli, cogitatum, actus coB Z III Reg 22, 38; Gdisz yinydze Thobyas,
gitandi, facultas cogitandi, mens, conscientia,
chczocz swe nogy vmicz (ut lavaret) w rzece BZ
facultas intelligendi, etiam caput et cor, in ąuibus
Tob 6, 2; Lauit pedes, vmyl nogi, discipulorum
(Jo 13, 12) 1461—7 Setm 315r, sim. Rozm 420. 30 cogitata nascuntur : Y sz... vyelye rzeczy w szandzech nyeyanostayne, ale podług ymislow roz536. 537. 554; Yako vmyl (sc. zbójca) rany,
magythosczi (secundum capitum seu animorum
nathychmyast yemv zazyly Rozm 86; Czyalo
diversitatem, Dział 6: podlvg swych glow smysly
na każdy dzyen vodą vmyly (loti corpore aquis)
a starych lath rozvmow)... gynako a rosmaib. 182, sim. ib. 86; Pomasz glova tvoyą a oblycze tvoye vmy (faciem... lava Mat 6, 17)! 35 gycze... zkazani bywayą Sul 6; Fornicacio, immundicia, gl. id est cogitacio uel consensus,
ib. 279; Zyd począł myslycz ssam v sobye,
eciam si opere non impleatur wnętrzna nyeczemv by szye nye vmyl (quare non baptizatus
czystota w ymysle (Gal 5, 19) XV med. SKJ
esset Luc 11, 38) myły Iesus przed obyadem
I 110; Czosz gest on prorok z ymena bożego
ib. 305; Yako pytały Zydoyye, czemv yego
zvolyenyczy yedzą chleb nye vmyvschy rąk 40 prorokował a to syo nye stało, tego iest pan nye
movil, ale s boyaszni swego ymisla (per tumoib. 354, sim. ib. 538; Nye ymytyma rąkoma (non
lotis... manibus Mat 15, 20) yescz chleb nye
rem, war. timorem, animi sui) składał gest sobye
prorok BZ Deut 18, 22; Wszistkim ymislem
pokalya czloyyeka ib. 356; Ydzy, vmy szye
(laya Jo 9, 7) v stayye Syloe! ib. 420, sim.
(toto animo) poznaczę, ze ze wszech slow nycz
ib. 421; Schedschy vmylem szye (layi Jo 9, 11) 45 gest nye minolo B Z Jos 23, 14, sim. Rozm 585;
Animum enim pendulum, nyepewny v myszly,
ib. 421; Polozyl my biota na oczy a ymyyschy
nyepewnego vmyszlv, fluitantem solet affligere
szye (lavi Jo 9, 15) yydzyalem ib.; Yako myły
de multis promissionibus spes 1466 R XXII 10;
Kristus... ssyąl sve odzyenye s syebye, aby
Munus enim anorma retri distorquet acumen,
vmyl svym zyolyenykom nogy ib. 531; Nye
ymyyelyczye (si non layero te Jo 13, 8)...yedno 50 gl. id est aciem animi, intelectum vmyszl,
iydicis et tetra inyoluit caligine mentem ib. 12,
na nogach, nye bądzyesch myecz cząsczy se
sim. XV med. ib. 244; Fragili peccat mens
mna ib. 537; Gdyż yest myły Iesus vmyl nogy
animosa, gl. intencio yirtuosa posszylony vmyszl,
(lavit pedes Jo 13, 12) ych, vzyąl szye odzyenye
manv 1466 ib. 17; Jakom ya przyszchethwschy
ib. 538; Kyedyczyem ya mystrz y pan vmyl
nogy yasche (si... ego lavi pedes yestros Jo 55 w dom kxandza pyssarzow gwalthem nye gro-
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szyłem mv anym ranky na parszvną gego
pothnyossl vmyszlem gnyewlywym y sz wolą
szbyczą gy 1470 ZapWarsz nr 3007; Vmislowye
(war. kal.: yymislowye) adinvenciones (cogitationes eorum, sc. hominum, filiorum Adam, 5
et timores cordis, adinventio exspectationis
et dies finitionis Ecclus 40, 2) ca 1470 MamLub 174; Vicissitudinis obvmbracio, quia non
procedunt ab eo yicissim et mała, id est roszlycznych wmyslow (apud quem, sc. patrem lu- 10
minum, non est transmutatio nec yicissitudinis
obumbratio Jac 1, 17) ib. 304; ^Odtworzę
w zoltarzu vmysl moy (aperiam... propositionem meam, FI: poloszene moie) Pul 48, 4; Sic
penitens est mentis, ymyslu, mobilis, sicut nauta, 15
przewoznyk, qui emittit remum XV p. post.
GIDom 82; Bo chczyal (sc. Krystus), abychmy
yyedzyely ymysl, który myely Zydoyye o yego
krolewstyye, aby szye on krolyem czynyl Rozm
778; Przyschło yemy (sc. Piłatowi) na vmysl 20
on obyczay zydoysky, yze ym yednego yątego
yypusczal ib. 787; ~ równy umysł 'spokojna
myśl, równowaga myślowa, mens tranąuilla,
aeąuus animus3: Si passio domini ad memoriam
reducit, nihil erit homini tam graye, quid equo 25
animo tolleraretur czo by równym ymyslem
cyrpyal ca 1500 GIKazB I 88; ~ zatwardziały,
zatwardzony umysł 'upór, pertinacia: Paklibi
zatwardzonym ymyslem (animo indurato) ten
isti gwaltownik tego tho czlowyeka sbyeząn- 30
czego... odeymacz smyalbi, tegdi... mayąn gi
poswaacz Sul 96; To yzrzawszi Noemy, isze
zatwardzalim ymislem (obstinato animo) Ruth
bila syo yparla s nyo gydz, wyocey gey nye
bronyla BZ Ruth 1, 18; ~ jednego umysłu 35
‘jednomyślny, o zgodnych poglądach, qui de re
ąuadam idem sentit9: Carissimi, omnes ynanimes
in oracione, gednego ymyszlu w modlitwę, estote
(I Pet 3, 8) XV med. SKJ I 97; - dobrem,
wyzwolonym umysłem, w dobrem umyśle 40
'w pełni władz umysłowych, dającej zdolność do
działań prawnych, qui cum sana mente sit, lege
agere potest5: Przethym (leg. przed tym) sandem
stoyącz oczywysczye rostropny Jan szdrow
y w dobrem ymyszle (cum bona sua mentis 45
deliberatione, Ort Mac 82: dobrem ymyszlem)
pital prawa OrtOssol 63, 1; N os... profitemur,
quod non coacti neque compulsi, sed deliberato
animo, wyswolonym *vnyszlem,... yillam...
yendidimus 1460 PF V 38; ~ 'rozsądek, mą 50
drość, mens sana, sapientia : Nye takey zoni na
zemy w wezrzenyy, w krasye y w umisle swich
slow (in sensu yerborum) BZ Judith 11, 19.
2.
'zamiar, zamysł, cel, postanowienie, plan,
consilium, propositum9: In hoc (sc. interroga- 55
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tione) patet eorum (sc. Iudaeorum) contraria
intencio ymysl XV in. GIKazB II 18, sim. XV
p..post. Wisi nr 2369; Cvnrad domv ziskowal
od Domyenyka a kv doszwyatczenyy swego
wmysly (ad probandam suam intentionem)...
szescz swyathkow podług sząndzego przykazanya powyodl Sul 35; Gdy zydowskey sloszcy
w them szą zawszdy [w thernsze] ymysl (Iudaicae
I pravitatis intentio) obartha (Dział 65: vmysl
szydowsky n i to n >stogy), aby chrzesczyany...
ponyzyla Sul 61; Istis namque verbis a sacerdote
cum intencione, ymislem, prolatis verum corpus
Christi ełłicitur XV med. GIWroc 70r; Czy
cyrpyą przeczywnoscz, gisch swey dobre woley
nye odmyenyu any ymislu otstąpyą XV med. R
XXII 245, sim. XV med. SKJ V 269, Rozm 635;
Sz ymyslem cum intentione ca 1450 PF IV 576;
Dowyemly syo konyecznego ymisla (MamLub
68: vmisl sentenciam) oczcza mego (si inyestigayero sententiam patris mei)... a tobye
wyedzecz nye dam, yczin to bog nad Ionato
B Z I Reg 20, 12; Wspomyen, panye, na sługo
tw o ... a syerce mego ymislu posyl (in corde meo
consilium corrobora) BZ Judith 9, 18; Meyszkacz (pro myeszkacz) wmyszlye (leg. w umyśle)
perstare ca 1455 JA XIV 492; Machinaciones
yeladi aut ymysly (ut malitiam Am an... et
machinationes eius pessimas... iuberet irritas
fieri Esth 8, 3) ca 1470 MamLub 114; Vmisl
conatus (ut conatus eius litteris regis irriti fierent
Esth 9, 25) ib. 115; Secundum propositum pod
ług ymyslu aut wlos(e)ną (iis qui secundum
propositum, sc. dei, vocati sunt sancti Rom
8, 28) ib. 279; Rozmyszlay pylnye pylnoscz
[thwa] y ymysll, tkorzy twym gymyenym szye
opyekagyą (discute diligenter eorum diligentiam
et propositum, qui tua administrant) XV p. post.
R I s. XXXIX; Vanum igitur cor (sc. divitum)
est, nec bonam cogittacionem..., nec bonum
propositum, ymysl, nec bona opera habet, sed
totum submersum est in diuiciis XV p. post.
RRp XXV 182; Hic autor prosequitur intentum
suum ylg. ymysl XV ex. PF V 27; Vmysl pro
positum ca 1500 Erz 114; Ieiunium debet fieri...
cum pura intencione ymyslem ca 1500 GI
KazB I 28, sim. Naw 132; Vere penitens non
est, qui confitendi votum (war. GIKazB I 42:
confitendi yoluntatem), dobrego vmyslv, non
habet ca 1500 GIKazB I 66, sim. ib. 42; Credo,
filii carissimi, quod yno animo, ymyslem, hic
omnes conuenistis, ut passionem domini nostri... defleatis ib. 75; Yako myły Iesus po tern
przedanyy ykazyyącz myloscz, aby szye nayroczyl od svego złego ymyslu, posadzyl y (leg. ji,
sc. Judasza) za yyeczerzą myedzy ssobą a syoyą
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mathką Rozm 517, sim. ib. 530. 535. 537. 554;
Rzeki: Przyączyelv, bo chczyal y {leg. ji, sc. Judasza) yescze ode złego vmysla odezvacz ib. 621,
sim. ib. 544; ~ mieć umysł, umysł mieć czmie
rzać,, dążyć, aliąuid agere, studere, in cmimo
habere : Zydowskye przewyarsthwo... na pothąpyenye chrzesczyansthwa zawszdy vmysl ma
(in*.. depauperatione... intendit) Sul 79; Jakom
ya nye przyyachal do domv... Y ana... anym
go wyodl w dom ... A ndrzea..., anym go myal
vmyslu zabycz 1479 ZapWarsz nr 1218; ~
z umysła, z umysłu, (z) umysłem 'zgodnie z za
miarem, nieprzypadkowo, celowo, z premedy
tacją, ex consilio, ex proposito’: Jaco Meczko
beszal na Michałowo gospodo s umislem y dal
mv rani 1395 Pyzdr nr 4, sim. 1411 ib. nr 325,
1415 Kai nr 511, 1423 Kai nr 699; Iacosm ne
sgechal vmislem s welgey drogy *amym r[a]wal
Tomina syna, anym kazał 1405 Pyzdr nr 250;
Aczbi kto s umyszla (per industriam) zabił
blysznego swego..., od ołtarza mego widrzesz
gy, abi umarł BZ Ex 21, 14, sim. ca 1470 Mam
Lub 23; Przetho nasze darowanye y zawyaszanye
ma stacz, bo tho szye stało myedzy namy sz dobrey woley y sz ymyszlu (deliberato animo) OrtOssol 49, 1, sim. Ort Mac 60, sim. ca 1470 MamLub 287. 305; S vmysla czynyly arte molliebantur (inąuietudinem arte moliebantur, u t...
a sonantibus Holofernes evigilaret Judith 14, 9)
ca 1470 MamLub 112; Z vmislą de industria
(Jer 38, 4) ib. 215, sim. 1471 Mam Kai 305;
Tedy Tudasz zdraycza poydzye s tą vyetyka
voyską, s latarnyamy,... yze była nocz, a ony
tez to s ymyschlem yczynyly, yze odvloczyly,
bo yego ve dnye yącz nye smyely Rozm 615.
3. 'znaczenie, sens, significatio, sensus*: Nye
tern ymyslem moyyly (sc. krzywi a fałszywi
świadkowie), ktorem Cristus moyyl Rozm 720.
4. 'troska, curd: Vmyslov curarum (curarum,
Cytherea, tibi secreta fatebor) XV p. pr. R
XVI 345.
5. 'zaufanie, ufność, nadzieja, fiducia, spes3:
Vmysl fiducia XV p. post. JA XII 145.
Umyślenie 1. 'rozważenie, rozpatrzenie, actus
deliberandi, cognoscendP: Fidelis seryus dei
omne opus suum triplici consideracione, ymislenim, discutiat XV in. GlKazB II 105; Kyedy
pan dzedzyczny albo kroi... kogo przed szwemy
łudźmy y sz gych dobrem ymyszlenym (OrtOssol 72, 1: omyszlenym) y radą (cum ipsorum
deliberato consilio) osządzy ku szrriyerczy OrtMac 97.
2. 'zamiar, zamysł, propositum, consiliurn’ :
Pudor et dolor, et propositum, ymislene, non
peccandi Gn gl. 42b; Vis in castimonia permaS ło w n ik s ta r o p o ls k i IX
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nere... et curas, mislisz, ut perficeres, iam mens
tua illo proposito, ymislenim, pregnans est XV
in. GlKazB II 79; Quia hoc festum yisitacionis
est utile ad continuandum propositum, ymislena,
5 bonum ib.; Plures enim lucerne in manibus portari debent: prima est pura mentis intencio,
ymislene, que tunc in manv portatur, cum bono
operi recta intencio adiungitur XV med. R
XXIV 48.
10
3. 'to co zostało wymyślone, tu: posąg, ąuod
fictum est, hoc loco: statua\* Vmislenye fi(g>menta (tyrannorum imperio colebantur figmenta
Sap 14, 16) ca 1470 MamLub 156.
Umyślić fo rm y : praes. ind. 3. pl umyślą XV
15
in. GlKazB II 98; ~ imper. 2. sg. umyśl FI
i Pul 58, 6; - inf. umyślić XV <?jc. PF V 22;
~ praet. 1. sg. m. umyśliłem ca 1470 Mam
Lub 43, 1496—7 PF V 78, XV c.x. PF III 178;
-em umyślił BZ Num 33, 56, Rozm 33;/. umyśli
20
łam BZ Judith 10, 13; 2. sg. m. -ś umyślił
Rozm 552—3; /. -ś umyśliła 1493 PF V 664;
3. sg. m. umyślił ca 1428 PF I 489, 1451 R
XXII 41, BZ I Reg 20, 33, etc.; f. umyśliła
Rozm 28; neutr. umyśliło BZ Neh 5, 7; 1. pl. m.
25
umyśliliśmy ca 1428 PF I 489, Sul 6. 77; -smy
umyślili Sul 78; 3. pl. m. umyślili 1471 MamKal 289; ~ pląperf. 3. pl. m. byli umyślili BZ
Gen 11,6; ~ part. praet. pass. ac. pl. umyślone
XV med. RRp XXIII 280; neutr. umyślona XV
30 p. post. GIDom 87.
Z naczenia: 1. 'powziąć zamiar, postanowić,
consiliurn capere, constituere’: Nam sepius disponunt, ymislo, se (sc. peccatores) ad confessionem, et postea evenit eis cogitacio de bonis
35
terrenis XV in. GlKazB II 98; Vmislylysmi duximus ca 1428 PF I 489; Vmislil proponit ib.;
Thegodlya... ymislylysmi przerzeczonich sandow... wipravicz a wipleecz nyeyanostaynoscz
(decrevimus... eyellere yarietatem) Sul 6, sim.
40
ib. 77; O rokoch małych... thakosmy ymyslily
obeszrzecz (duximus proyidendum) Sul 78;
Prudens... facit propter hoc, quod digesta, gl.
deliberata rozmyślone, loquitur et purgata, gl.
meditata, ingenio perconcepta ymyslone, simul
45
operatur XV med. RRp XXIII 280; Vmislil profixit (illa dies, gl. sc. passionis Cristi, in qua
prefixit conditor orbis muscipulam mortis tendere morte crucis) 1451 R XXII 41; Poczoli
tak czynycz, yakoz biły ymiszlyly B Z Gen 11,6;
50
% Czsokoliczem gim ymislil yczinicz (quidquid
illis cogitaveram facere), wam ycinyo BZ Num
33, 56; Vrozumyaw Ionata, isze gednako
ymiszlyl gego ocyecz (quod definitum esset
a patre suo), abi zabyl Dauida BZ I Reg 20, 33;
55
Prze to prziczino ymislylam sobye (cogitayi
51
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mecum) rzekocz: Poydo przed oblycze ksyoszocya Oloferna B Z Judith 10,13; Czo vmyszlyl
que pretendit 1462 R XXV 270; Wmyslylem
decreuerim (Num 24, 11) ca 1470 MamLub 43;
Destinauit vmyslil, vlozil (unusquisque, prout 5
destinavit in corde suo, sc. faciat II Cor 9, 7)
1471 MamKal 284; Gynsze vele slow... czczy
gego *nagabayocza yczynyl y czynycz potem
vmislil 1474 Zab 540; Kyedy szye poymą, moszesz gyey kvpycz, czosz wmyszlyla 1493 PF 10
IV 664; Scribere, gl. in scriptis compilare, proposui, gl. concepi vmyszlylem 1496—7 PF V 78;
Vmyszlilem they godziny mowicz z mazem powaznem constitui ad hanc horam cum uno
quodam gravissimo colloqui XV ex. PF III 178; 15
Vmyslycz proponere XV ex. PF V 22; Teyczy
dzyevyczy nye yest slvsno tego slyvbv przemyenycz, yze bogv slvzycz vmyslyla (se domino
decrevit obligare) Rozm 28; Yaczyem ymyslyl
nygdy... zony poymovacz (ego numquam... 20
uxorem ducere proposui) ib. 33; Czyn rychło,
czysch nye vątpy, yze rychło yczynysch, czosz
ymyslyl yczynycz ib 552—3.
2. 'głęboko się nad czymś zastanowić, rozważyć,
de aliąua re multum cogitare, aliąuid examinare : 25
Quarto oracio debet esse attenta, ut homo
intendat ei ymislil sobe XV med. GIWroc 37r;
Vmislylo syerce me se mno (cogitavitque cor
meum mecum) a laialem slyachcyczom BZ
Neh 5, 7; S pilnosczą ymyslily intenderant 30
(sicut rogayi te ..., ut denuntiares quibusdam,
ne aliter docerent neque intenderent fabulis
I Tim 1, 4) 1471 MamKal 289; Per oracionem
nos deo omnipotenti commendantes et tunc
secunde secedamus ad negocia... et a d ... opera 35
per nos precogitancia, proprie ymyslona XV
p. post. GlDom 87; Vmyslyl sobye Iudasch:
Nocz yest,... nykt nass nye ybaczy Rozm 553.
3. fzadbać, zatroszczyć się, aliąuid curare,
alicui rei consulere*: Bosze israhelsky, vmisl ku 40
nawedzenu wszitco pogaństwo (intende ad
yisitandas omnes gentes, Pul: wszego lyuda
poganskego) FI 58, 6, sim. Pul.
Umyślnie, Humyślnie 'zgodnie z zamiarem,
nieprzypadkowo, celowo, świadomie, .secundum 45
propositum, consulto, dedita opera*: Jsze pan
Micolay... ne schedl... do clastora do mnichów
na pana Pyotra... humislnye hy gwałtowne...
hy ne szepchnal go s mesczcza 1429 Pozn
nr 1339; Quomodo superyenisset yiolenter in 450
hereditatem eiusdem..., homines eius yulnerayerat, percuserat ymislnye 1440 AGZ XIV 2;
Czastokrocz obyklo szą przygadzacz, ysze slachczyczy... w dobry łasz... czy kole (leg. czyjkole) ymyslnye (ex industria) wszethwszy albo 55
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sz przithczey pożarem zaszgą Sul 81; Quam
yiolenciam fecisti sibi yoluntarie al. ymyslnye
1454 AGZ XIV 423; Bo ymyszlnye na to godzy,
ysz sye panu zlye vrodzy Satyra w. 13.
Umyślny 'przeznaczony na ofiarę, sacrificio
destinatus*(? ): Vmysln[y]e (war. lub.: poswyątne, Rozm 325: offertorzny) proposicionis (quomodo intrayit, sc. Dayit, in domum dei et
panes propositionis comedit Mat 12, 4) 1471
MamKal 263.
Umywać fo rm y : praes. ind. 2. sg. umywasz
Rozm 536; 3. sg. umywa ca 1470 MamLub 171,
Rozm 532. 536; 3. pl. umywają Rozm 354. 535;
~ part. praes. act. adi. umywając Rozm 538; ~
inf. umywać 1456 ZabUPozn 113, Rozm 208.
319, etc.; ~ praet. 3. sg. m. umywał XV p. post.
RozmPam 476, Rozm 86. 532. 620; /. umywała
Naw 168; 3. pl. m. umywali Rozm 183. 208.
Z n a czen ie: 'wodą usuwać brud, czyścić, ob
mywać, lavare, abluere*: Vmivą (war. kal.:
ymyva schą) baptizatur (qui baptizatur a mortuo et iterum tangit eum, quid proficit layatio
illius? Ecclus 34, 30) ca 1470 MamLub 171;
Gdy nogy thwoye ymywala ze lzamy y wloszy
oczyrala (Luc 7, 38) Naw 168;- Uzrzawszy to
Pylat..., wzyąwszy wody y umywał szwe rącze
przed ludem (layit manus coram populo Mat
27, 24) XV p. post. RozmPam Al 6, sim. Rozm
532. 620; Yeden zboycza..., ten nalyeyayącz
vody v rany sobye vmyval (cruorem a vulneribus fundens aquam lavit) Rozm 86; Tego dnya
any czyala ymyyaly (sc. ezeici, nec... alvum
purgabant) ib. 183; Kyedy szye vmyvaly,...
mylosczyyye szye przykryvaly ib.; Zydovye
myely ten obyczay, yze cząsto vmyvaly thy
sządy, v thychze • yadaly (baptizabant vasa
epulatoria) ib. 208; Nyevyasta... począla lzamy
yego svyate nogy vmyvacz (lacrimis coepit rigare pedes eius Luc 7, 38) ib. 319, sim. 1456
ZabUPozn 113, Rozm 208. 534; Nye vmyvayą
(sc. uczniowie) śvoych rąkv (non... lavant ma
nus suas Mat 15, 2) Rozm 354; Nalyal (sc.
Krystus) vody v mydnyczą... y począł nogy
vmyvacz (coepit lavare pedes Jo 13, 5) svoym
apostołom ib. 532, sim. ib. 534. 537. 539; Thy
rące... vmyvayą tobye tvoye nogy nyedostoyne
ib. 535, sim. ib.; Tegodlya leknavschy szye
svyąty Pyotr, yze bog vmyva nogy czlovyekv
(lavat pedes homini) ib. 536, sim. ib. 532; Panye
y boże moy, ty mye słudze vmyvasch nogy (tu
mihi servo lavas pedes)? ib. 536, sim. ib.; O zalosczyva m atko..., by yvz vyedzyala szyna
tvego klakayącz a vmyvayącz nogy tego, yen
y 0 eS- ji
ma przedacz ib. 538.
Umywadło 1. 'duże naczynie na wodę do mycia,
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vas aąuarium magnum : Podz y uczyń, czsokoly
gest przykazał p a n :... ymiwadlo (labrum)
y podstawek gego BZ Ex 35, 16; Vdzyalal y umiwadlo myedzyane (labrum aeneum) s podstawkyem swym ib. 38, 8; Vmiwadlo (labrum)
s podstawkyem gego poszwyoczy olegem BZ
Lev 8, 11, sim. ca 1470 MamLub 27; Vmiwadla
conchas (fecit quoque conchas decem__, ut
lavarent in eis omnia, quae in holocaustum
oblaturi erant It Par 4, 6) ca 1470 MamLub 95.
2. w błędnym rozumieniu łacińskiego labium
'brzeg, krawędź* jako labrum 'naczynie na wodę
do mycia9: Vmywadlo labium (faciesque illi,
sc. mensae, labium aureum per circuitum Ex 25,
24) ca 1470 MamLub 24.
Bohemizm.
Umywanie 1. 'usuwanie brudu wodą, czyszcze
nie, actus sordes aqua eluendi, purgandi*: Baptismata vmyvanye aut plokanye, czyszczenye (war.
kał.: omyvanye, czisczenye, krezienye; alia multa
sunt, quae tradita sunt illis seryare, baptismata
calcium et urceorum, et aeramentorum Marc
7, 4) ca 1470 MamLub 268.
2. w błędnym rozumieniu łacińskiego dolabrum 'drąg, kilof * jako labrum 'naczynie na
wodę do mycia*: Każdy zćlazne albo drzeyyane
myyaly vmyvanya (dolabrum ferebant ligneum)
Rozm 183.
Unaglenie 'oburzenie, gniew, indignatio, ira*:
Vnaglenye indignatio (ideo hoc regnum... increpatur, quod non dei indignatione, sed sua
yirtute populum superatum gloriabatur Abd
prol.) ca 1470 MamLub 248.
Undewer 'część budowli obronnej, prawdopo
dobnie wieża nad bramą wjazdową albo wykusz,
pars munimenti, fortasse, turris supra aditum
constituta vel specula e muris prominens*: Item
tignis vel subtignis, propugnaculo al. yndewer
circumquaque cum fenestris et columpnis in
yulgari podsanbogr *(pro podsanboge), et circumdare asseribus 1426 MMAe XVI nr 991.
Unęcenie 'namowa, nakłonienie, actus persuadendi, ałiąuem ad ałiąuid inducendi*: Ex induccione, sz wnączenya, gł. z zwyedzenya, diabolica 1466 R XXV 137.
Unędzenie 'przykre, ciężkie położenie, utra
pienie, ucisk, prześladowanie, res minus secundae,
condicio iniąua, misera, molesta, vis, iniuria, afflictio*: Recordare paupertatis mee et affliccionis, wnedzene, mee XV med. GIWroc 90r;
Videns vidi affliccionem, wnedzenC, populi mei
/)Act 7, 34) ib. 112v; Tyrus interpretatur anfgustia yczisznene abo vdr0cze(nie), vnadzene
1461—7 Serm 90 r; ~ Gdisz ynądzonym nye
ma bicz przydano ynądzenye (cum afflictis non

sit addenda afflictio), thim tho slyzebnykom na
pothem zapowyedamy ktorichkole zabitich oblvpyacz Sul 42; ~ 'umartwienie, castigatio voluntaria*: Sanctitas yite sue in quatuor consistit,
yidelicet in humilitate, in castitate, in pietate,
in austeritate vf unodzenu gego czala Gn gl.
164a.
Unędzić fo rm y : praes. ind. 1. sg. unędzę
ca 1470 MamLub 252; 3. sg. unędzi 1471 MamKal 261; ~ praet. 3. pi. m. unędzili ca 1470
MamLub 227; ~ part. praet. act. unędziwszy
ca 1470 MamLub 275, Rozm 412; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. unędzon Rozm 837; unędzony
XV p. post. ErzGlos 175; g. sg. m. unędzonego
Pul 141 arg.; ac. sg. m. unędzonego Rozm 797.
840; neutr. unędzone ca 1500 GlKazB I 80;
n. pł. m. unędzeni ca 1470 MamLub 288, 1471
Mam Kał 296; d. pł. m. unędzonym Sul 42;
~ praet. pass. 3. sg. m. był unędzon Rozm 834;
~ condit. pass. 3. sg. m. -by był unę
dzon Rozm 546; 3. pł. m. -by byli unędzeni
Sul 49.
Z n a czen ia : 1. 'sprawić, że ktoś znajdzie się
w przykrym położeniu, udręczyć, umęczyć, zgnę
bić, molestiam alicui afferre*: Obiczayem *slvscziwim slyzebnykow dzirzano było, ysz gdi kogo
na drodze zabythego naleszly, szathi... sz nyego
slypyaly. A gdisz ynądzonym nye ma bicz przy
dano ynądzenye (cum afflictis non sit addenda
afflictio), thim tho slyzebnykom na pothem za
powyedamy ktorichkole zabitich oblypyacz Sul
42; Vnandzeny afflicti (lapidati sunt, secti
sunt,... egentes, angustiati, afflicti Hebr 11, 37)
1471 Mam Kał 296; Lassus vlg. ynądzoni XV
p. post. ErzGlos 175; Herod... yzryayschy mylego Iesucrista tako zyyązanego y tako ynądzonego... y byl yemv barzo rad Rozm 797, sim.
ib. 840; A tez szye przeto ytykal (sc. Jesukryst),
yze byl tako ynądzon, az na nogach stacz nye
mogl ib. 834; Pusczye gy, yvsczy dosycz yną
dzon ib. 837; ~ 'zranić, ndnerare*: Vidit corpus eius usque ad ossa laceratum, ynadzone,
vncis et flagellis acutis pagamy ca 1500 Gl
KazB I 80; ^ unędzić (śmiercią) 'zabić, interficere*: Afficient, id est affligent vnądzy (pro
ynądzą, war. kał.: zabiyą; consurgent filii in
parentes et morte afficient eos Marc 13, 12)
ca 1470 MamLub 269; ~ unędzić (/ganienim1// ^ .
'znieważyć, zelżyć, contumelia afficere*: Vnadzyly affecerunt (patrem et matrem contumeliis affecerunt in te Ezech 22, 7) ca 1470
MamLub 227; Vnadzą afficiam (contumeliis te
afficiam Nah 3, 6) ib. 252; Vnądzywszy sromothamy contumelris afflictos (illi autem hunc
quoque caedentes et afficientes contumelia di-
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miserunt inanem Luc 20, 11) ib. 275; Vnądzeny
afflicti (passi et contumeliis affecti I Thes 2, 2)
ib. 288; Ganyenym vnądzyli contumeliis afficerent (ut contumeliis afficerent et lapidarent
eos Act 14, 5) ib. 299; Glos lyuda krzeszczyaynskyego okropnoszczyo przeczywyenstwa ynędzonego Pul 141 arg.; Drugy yavschy yego
slugy, vnądzyvschy y pobyły (contumeliis affectos occiderunt Mat 22, 6) Rozm 412; ~ unędzić szkodami itp. 'ukarać, poena afficere :
C h c z e m y .a b y szyąth {leg. zjąd fską<f) zysk
ymyecz *zyądaly, sstąd skodamy biły *vnyedzeny a pomsczeny (ut... damnis affligantur et
puniantur), w czem sgrzeszily Sul 49; Myły
synovye, nye mnymayczye, aby prze to *sgrescheny ten, który myą podał, nye byl imądzon
yyeczną mąką Rozm 546.
2. 'skłonić kogoś do czegoś wbrew jego woli,
zmusić, aliąuem irnitum ad aliąuid adducere, cogere\* Vnądzy angariauerit (ąuicumąue te angariaverit mille passus, vade cum illo et alia
duo Mat 5, 41) 1471 Mam Kai 261.
Ungielt 'oplata od przywozu i sprzedaży wina
i piwa, pecunia, quae pro vino et cerevisia importandis et vendendis sohebatuP: Quicunque
ab aliunde vinum emerit terestre hic Poznanie
aut alibi, illud cum scitu consulum deponi debet
et ąuodlibet vas aut ąuartale scribere tenetur
dare et signare. Et qui in suum deposuerit
celarium aut domum tale vinum et propinare
yoluerit, talis ab eo ungelt solyere debebit et
consulatus secundum yalorem instituere tenetur,
pro quo illud propinari debet. Sed quicunque
insimul yendiderit, talis ungelt non tenetur
dare, solum ladegelt ca 1462 WilkPozn I 16.
Uniczyć (?) 'zniszczyć z korzeniami, usunąć
zupełnie, radicitus delere, evellere, t o l l e r e Expurgate yetus fermentum (I Cor 5, 7), scilicet
uos homines mistice eradicate, *vnnyczycze,
mortale peccatum 1438 R XXII 351.
Uniechać 'wypuścić wolno, wyzwolić, liberare,
dimittere aliąuem : Dimitte przepuscz, ynyechay
{war. lub.: nyechay; dimitte eos, qui confracti sunt, liberos Is 58, 6) 1471 MamKal 203.
Uniesienie 'porwanie, uprowadzenie, actus rapiendi, abducendP: T ho... stogy s pełna yvsz
yyszszey położono poth rybriką o vnyeszenyv
dzewky Sul 67.
Unieść 1. 'dźwignąć w górę, rozciągnąć nad
czymś, tollere, extendere super aliąuid\* Cum
extendisset, wnoscz {pro wnosi), angelus manum ad Ierusalem, ut disperderet, pogubił, eam
(II Reg 24, 16) XV med. GIWroc 44r; Triumphipotens (sc. Christus)... in patris se locat ecce
trono sceptraque, que vexit, gl. atulit roszpus-

czyi, ynyoszl, vexillaque... in Sion erexit 1466
R XXII 27.
2. 'niosąc zabrać z sobą, portando secum
auferre*: Dwanascze kamyenyow, ges to byli
wnyesli se dna iordanskyego (quos de Iordanis
alveo sumpserant), y polozil Iozve w Galgalis BZ Jos 4, 20; Vnyesly ferebant (ceteros
alios in tabulis ferebant Act 27, 44) ca 1470
MamLub 303; ~ Tako szye przygodzylo, yze
lew vnyosl (deportayit) syna yednego pastuch (a) Rozm 160.
Unikczyćf?) 'ozdobić, ornare9: Preparemus
et nos corda nostra et exhibeamus quasi librum,
u t... yaleant... fide et yeritate per manum sancti
spiritus exarari et Xpi sanguine rubricari, gl.
id est illuminari ynikczony XV med. R XXIV
363.
Uniszczyć 'zniszczyć, zburzyć, zepsuć, delere,
frangere, violare, destruere’: Vnysczonego annichilatum XV p. pr. R XVI 340.
Uniżać się 'okazywać swoją niższość, pokorę,
uległość, upokarzać się, animo demisso, obseąuioso, placabili se praebere, humilem se redd e r e Wschelky, który szye poyysscha, byya
ponyzon, a kto szye vnyza (qui se humiliat
Luc 14, 11), bądzye poyysschon Rozm 381;
Kto szye bądzye ynyzacz (qui se humiliayerit
Mat 23, 12), ten bądzye poyyszon ib. 418.
Uniżenie 1. 'pomniejszenie, deminutw : Ingratitudo inimica est anime, exinanic;o, przemenene albo yniszene, meritorum, yirtutum dispersio 1403 GUag 94.
2. 'ograniczenie godności, upokorzenie, dignitatem minuendi, animurn alicuius deprimendi
actus9: Unyzenye bosthwa swego w naturze
czlowyeczey wyelykye czyrpyal, przetho nad
wyszokosczy nyebyeszkye[y] iesth podnyeszon
M W 88b.
Uniżność 'niskość (stanu, urodzenia itp.),
mała wartość, humilitas (ordinis, generis sim.),
parvum pretium : Qui reformabit corpus humilitatis, na wzdraz pyrzwy przywyedze albo od
nowy czalo ynyznosczy, szyemnosczy, nostre
configuratum corpori claritatis sue secundum
operacionem (Phil 3, 21) XV med. SKJ I 121.
Uniżyć, Uniżyć się fo rm y : praes. ind. 2. śg.
uniżysz ca 1500 GlKazB I 23. 29; ~ imper.
2. pl. uniżcie XV med. SKJ I 94; ^ inf. uniżyć
OrtOssol 36, 4; ~ praet. 3. sg. m. uniżył XV
in. GlKazB I I 22, XV med. GIWroc 50v. 54r, etc. ;
~ fut. pass. 3. sg. m. będzie uniżon EwZam 298.
Z n a czen ia : 1. 'zmniejszyć, obniżyć, minorem,
demissum reddere*: Vszelka góra y pagórek
bądzye ynyszon (humiliabitur Luc 3, 5) Ew
Zam 298; ~ Wysznaly szye ktho, acz szye
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myastv dal na myloscz, themv mozecze vnyszchycz {OrtMac 40: vmnyeyszycz) albo mnoszycz wyny (quam, sc. veniam, augmentare et
minorare potestis), jako vaszchą wola OrtOssol 36, 4.
2. uniżyć się, siebie 'okazać swoją niższość,
pokorę, uległość, upokorzyć się, animo demisso,
obseąuioso, placabili se praebere, humilem se
reddere9: Cum dominus esset mundi, exinanivit,
yniszil sze (RRp XXV 175: vnyszyl, MWRp
gl. 66: marnego vczinil, SKJ I 79: szam szebye... ypokorzyl), semetipsum, formam seryi
accipiens (Phil 2, 7) XV in. GlKazB II 22,
sim. XV med. GIWroc 50 v, XV med. R XXIII
281, XV p. post. R XXV 182; Humiliauit
semetipsum... ynyzyl sam szebye, będącz poszluschen az do szmyerczy crzyszowey (Phil 2, 8)
XV med. SKJ I 80; Carissimi, humiliamini sub
potenti manu dei ynyscze sze, ykorzcze sze pod
moczną moczą bożą (I Pet 5, 6) ib. 94; Volens
ergo pius deus ducere exulem ad patriam in
pristinum statum, exinaniuit seipsum vlg. ypo
korzyl (się) yel ynyszyl (GIWroc 54r: wnysil
sze), formam serui accipiens (Phil 2, 7) XV
p. post. R XXV 172; Hec omnia tibi dabo,
si cadens, ynysysz (się), adoraueris me (Mat
4, 9) ca 1500 GlKazB I 29, sim. ib. 23.
Unor 'trzeci miesiąc roku, marzec, mens is
Martius9: Vnnor XV M P H II 914. ~ Bohemizm.
Unosić 1. 'niosąc zabierać z sobą, portando
secum auferre9: Ideo omnis scriba doctus in
regno celorum similis est homini patrifamilias,
qui profert, wnoszy, de thezauro suo nowa et
yetera (Mat 13, 52) XV med. GlW,oc 84v.
2. (o ptakach, de avibus) 'oswajać, przyuczać
do łowienia, \enationi ćonsuescere : Notandum,
quod triplici causa aues ad dominos suos reddire nolunt... Tercio quando aues non sunt
beńe domestice, ynoszone, ex beneficiis eis
collatis XV med. R XXIV 372.
3. frozciągać, rozprzestrzeniać, extendere, expandere, explicare ;. Alciif^ a^penitus terre defigitur arbos esculus, buk,... que quantum
yertice ad auras eterias, tantum radice in Tharthara tendit wnoszy szyv, wyrastha XV ex.
VergGeorg 84.
Unoszka cf. Junoszka
Unskop cf. Hunckop
Upad f o r m y : g. sg. upadu XV med. PF IV
760, 1484 Reg 717, XV p. post. GlDom 57, etc.;
~ d. sg. upadu Rozm 79; ~ ac. sg. upad XV
med. GIWroc 105y, BZ IV Reg 19, 25. II Par
28, 23, M W 88b, etc.; ~ /. pl. (w) upadziech
1413—4 JA XIV 503.
Z n a c z e n ia : 1. 'nagłe obsunięcie się w dół,

spadnięcie, upadek, actus labendi, decidendi,
casus9: Per casum, przes ypad, stellarum signatur iterum, quod ipsi corizatores a consorcio
omnium sanctorum in fine mundi seu iudicii
sunt casuri (Ap 6, 13) XV p. post. R XXV 183.
2. 'to co się rozpadło, rumowisko, ruiny, quod
dissołutum, dirutum est, ruina: Przyyrocenye
vpadv restauracio ruinę XV med. PF IV 760;
~ być w upad 'zostać zburzonym, zniszczonym,
destrui, deleri9: Ot starich dny stworzilem ge
a nynyem prziwyodl, a bodo w ypad na pagorcech boiyiocich myasta murowana (eruntque
in ruinam collium pugnantium ciyitates munitae) B Z IV Reg 19, 25.
3. 'miejsce, do którego się spada, otchłań,
głębia, locus, in ąuem aliąuid cadit, vorago,
abyssus9: Cum superius yiderint (sc. reprobi)
iudicem tremendum..., inferius... chaos, ypad,
oriendum XV p. post. R. XXV 183.
4. 'utrata czegoś, aliąuid perdendi actus9:
Promyen... sz szyebye szloncze yypuszczyl,
szloncze szyyatle przesz zachodu, gwyaszda
yaszna besz upadu {war. 1453 R XXV 212:
przesz zapady) nyebyeszkyey szvyatlosczy XV
p. post. R XIX 57; ~ być w upad, być poło
żonym na upad, być posłanym ku upadu 'być
przyczyną zagłady, causam exitii esse9: A ony
{sc. bogowie królów syrskich), przecyw temv,
biły so wszemu Israhelu ypad {leg. w upad)
ygemv(cum... fuerint ruinaeei et uniyerso Israel)
BZ II Par 28, 23; Otho poloszon yest then
na ypad (in ruinam Luc 2, 34, Rozm 19: to
dzyeczyą yesth posiano... kv ypadv, R XXIV
366: na ypadnyenye) y na powsthanye yyelyą
w Ysraelyy EwZam 295.
5. 'przejście w stan grzechu, upadek moralny,
casus, peccatum : Deus scivit antę creacionem
mundi casum, ypad, angelorum in celo et casum
hominum in paradiso XV med. GIWroc 105v,
sim. XV p. post. RRp XXV 182; Yenze przydzye sządzicz żywe y marthwe, chczacz napelnycz vpad anyolow M W 88b; N am ... per
eam {sc. orationem), quasi per nayem, omnia
nostra bona deo dirigimus per marę huius
mundi, sine naufragio, przez ypadu, anime XV
p. post. GlDom 57; De plenitudine eius {sc.
yirginis Mariae) accipiant omnes prem ium ...,
nam peccator yeniam, iustus ampliorem graciam,
angeli de rugina, z ypadu, sue reparacionis
leticiam XV p. post. R XXV 182; Vpady blyznego zalvy ca 1500 JA XV 540.
6. 'pośpieszna, błędna czynność, actio temeraria: Yesthlyby kto oczh (p)roznye albo nye
baczącz przysyągal z ypadv yązyka swego (lapsu
linguae) albo z prąthkosczy..., thedy thaki
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onegoz tho dnya w vyeczor ma rozmyslyczi,
czo vdzyelal 1484 Reg 717.
7.
wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Casibus w„ thych vpadzech 1413—4 JA XIV
5
503.
Upadać f o r m y : praes. ind. 3. sg. upada 1466
RRp XXII 15, XV p. post. R I s. XLI; 3. pl.
upadają Sul 45, 1456 ZabUPozn 115, XV p. post.
R XXV 178; ~ part. praes. act. adv. upadaję
1474 Zab 540; upadając XV med. SKJ I 67; 10
adi. ac. sg. f. upadającą Naw 153; neutr. upada
jące 1444 R XXIII 305; n. pl. m. upadający XV
ex. YergGeorg 78, ca 1500 GIKazB 131; ~ condit. 3. sg. m. -by upadał 1466 RRp XXII 19.
Z n a c z e n ia : 1. ' obsuwać się na ziemię, spadać, 15
cadere ad terram, labi : Ipsa ingens arbos
faciemąue simillima lauro et, si non alium late
iactaret odorem, laurus erat, folia haud ullis
labencia, wpadagywczy, ventis XV ex. Verg20
Georg 78.
2. 'ulegać zagładzie, niszczeć, marnieć, pessum
ire, perire, consumi, confici9: Llakomy szam
w szobye ypada a gymyenya nye trawy XV
/?. post. R I s. XLI; Qui istum mundum diligunt,
ruunt, ypadaya, cum mundo XV p. post. R 25
XXV 178.
3. 'słabnąć, tracić silę, infirmum fieri, v/r«y
amittere9: Armat aues aąuile yirtus et yiribus
im plet..., torpet, g/. languet ypada, altera turba
30
mętu 1466 RRp XXII 15.
4. 'popełniać czyny niemoralne, grzeszyć, mała
facta committere, peccare9: Vpadaiancze touarzischtwo przes ganiebnoscz ruentes complices
per probra (ligatus es, ut solveres mundi ruentis
complices per probra tergens crimina, quae 35
mundus auxit plurima) 1444 R XXIII 305; Qui
continue recidiuant ypadayo 1456 ZabUPozn
115; Vpadayacza podnaschay (cadentem me
erigat), thrwayacza w chwała przywyedz! Naw
153; ~ upadać (w grzech, w grzechy): Gysz 40
thako obygrany a kv vboszstwv przywyedzeny
cząstokrocz w grzechi gorsze ypadayą (ad yitia
deteriora labuntur, Dział 36: ky gorszemv przy
chodzą) Sul 45; Quis scandalizatur, gl. sc.
aliąua molestia tribulacionum ruendo in pec- 45
cata który wyerny, gdy sze pogarsza wpadayacz
w grzech, et ego non yror? (II Cor 11, 29) XV
med. SKJ I 67; Non est homo sicąue subactus,
yt contra meritum, gl. contra suam yoluntatem,
yergat, gl. transeat aby ypadal, in omne lutum, 50
gl. in ąuodlibet peccatum 1466 RRp XXII 19;
Jan ... gy.w zlosthliwimi slowmi omoyil ypadaio w grzech wlaczanya 1474 Zab 540; Alios
yero tentat (sc. diabolus)... et ab eis post
modum eiicitur, sed tamen ad eos redit,.sicut 55
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sunt recidiyantes, ypadayycy, in peccata ca 1500
GIKazB I 31.
Upadły f o r m y : n. sg. m. upadły 1457 SprTN W VIII 2, 27; ~ g. sg. m. upadłego Pul 55
arg.; ~ d. sg. m. upadłemu 1456 ZapRpZakr 4,
175; ~ i. sg. m. upadłym Sul 49; ~ g. pl. m.
upadłych M W 93 b, Naw 57; ~ ac. pl. m.
upadłe XV med. PF V 59, ca 1450 PF IV 579,
XV p. post. GlDom 56.
Z naczenia: 1. 'ten który upadł moralnie,
zgrzeszył, grzeszny, qui peccavit, peccans9: Xpus
erigit elisos podnosy ypadle (Psal 145, 8,
R XLVII 358: padlee, GIWroc lr : powalone,
FI: sr[z]azone albo yraszonee, M W 126a, Pul:
sraszone) XV med. PF V 59; O drzewo barzo
roszkoszne, owocz szwyathy sz szyebye wypusczayącze, kthory angyolow ypadlych myeszcze... napelnyl w nyebye M W 93b; Ten
ps(alm ) powyada, yze Xpus grzechy ypadlego
y straczone(go) lyuda ze lzamy swymy omyl
Pul 55 arg.; Gospodze moya,... droga yesz
bladnych, powyschschenye ypadlych Naw:^ l ;
Ipsa (sc. oratio) electos et sanctos in sanctitate
conseryat..., conversos retinet, przygmuge,
elisos, ypadle, erigit XV p. post. GlDom 56;
~ Sza ypadle pro transitoriis ca 1450 PF IV 579.
2. upadły list, list upadły 'dokument, który
stracił moc prawną, litterae, ąuae irritae factae
sunt9: Litere ducali* pro lapsu al. ypadlemu
lysthowy 1456 ZapRpZakr 4, 175; Lysth ypadly
1457 SprTNW VIII 2, 27.
3. upadły w winę 'skazany na jakąś karę, qui
poena quadam affectus est9: Gdyby macz gego
kyrvą myanowal a nye otheszwal any doszwyathczyl, ‘czso mowyl, w thakąsz yyną skazyyemy gy bicz ypadlym (in similem poenam
ipsum decreyimus incidisse, Dział 40: równą
wyną, yako o pyrwe, ma pokypycz Sul) 49.
Upadnienie fo rm y : n. sg. upadnienie 1466
R XXII 24, 1466 RRp XXII 25, Rozm 41.
285. 631; ~ g. sg. upadnienia XV p. post.
R I s. XXXIX, Rozm 674; ~ ac. sg. upadnienie
XV med. R XXIV 366, BZ Ex 34, 12, Rozm
447; ~ i. sg. upadnienim XV p. post. R I
s. XXXIX.
Z naczenia: 1. 'runięcie, rozpadnięcie się,
zawalenie się, actus corruendi, concidendi, collabendi9: Katherina dicitur a ijLatha, quod
est... quasi uniuersalis ruina, wschelkye ypadnye(nie), omne enim edificium dyaboli in ea yniyersaliter corruit XV med. S K J Y 284; Bidlenye
czlowyeka zmudliwego yest dom yego w nadzyegi ypadnyenya (status hominis negligentis
domus est ruinosa) XV p. post. R I s. XXXIX;
Yako spadł descz, przysly potopy. yz(w)yaly
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vyatrovye byyącz kv onemu domv, tako nathychmyasth spadł (sc. dom na piasku), yz yest
ypadnyenye yego sylno yyelykye (cecidit et fuit
ruina illius magna Mat 7, 27) Rozm 285; Yze
y ty (sc. Jeruzalem), by posnalo ypadnyenye,
które ma przydz na czye, płakałoby y ty (Luc
19, 42) ib. 447; ~ 'rozerwanie się, actus scindendi\* Morti crudeli miseretur scissio, gl. particio, diuisio, veli, gl. templi zaluge ypadnyenie
zasłony (Mat 27, 51) 1466 R XXII 24; Terra
tremens, celi caligo, scissio, gl. lapsus, ructura
ypadnyenye, veli vos probat Hebreos criminis
esse reos (Luc 23, 45) 1466 RRp XXII 25.
2. 'koniec pomyślności, zguba, zagłada, finis
rerum secundarum, excidium, p e r n ic ie s Warvy
szyo, abi nygdi s przebiwaczmy szemye oney
w przyyasn nye wchadzal, bo bi to tobye bilo
na upadnyenye (quae sint tibi in ruinam) BZ
Ex 34, 12; Rozmyszlay pylnye pylnoscz thwa
y ymysil, tkorzy twym gymyenym szye opyekagyą, a tho przed upadnyenym (labenti enim
nondum lapso) XV p. post. R I s. XXXIX;
~ postawić kogoś na czyjeś upadnienie 'prze
znaczyć kogoś na sprawcę czyjegoś upadku,
destinare aliąuem, ut alicui interitum p a r e f:
Ecce positus est hic in ruinam, otocz postayyon
na ypadnyenye (EwZam 295: na ypad, Rozm 79 :
kv ypadv), et in resureccionem multorum in
Israeł (Luc 2, 34) XV med. R XXIV 366.
3. 'upadek moralny, grzech, występek, corruptela morum, peccatum, maleficium : Ta {sc.
dziewka)... krolestyo oycza naschego Davyda
ma pobydzycz, bo rodzay<u) czlovyeczego
ypadnyenya {pro ypadnyenye) poprayy (humani
generis lapsum reparabit) Rozm 8; Vesel szyą
(sc. Maryja), yze rodzay czloyyeczy przez czye
bądzye vybavyon y anyelskye ypadnyenye przez
czyą bądzye nayroczono (lapsus angelorum per
te restauratur) ib. 41; Droga ku grzechu yest
nyektore ypadnyenye, ktoremze czloyyek vpadnye od przędnych rzeczy ku poslyednym, od
szyyatlosczy kv czmye ib. 631; Vrothnyczka
byskupya, która była przyprayyenye ypad
nyenya czerekyye y klucznykoyy krolewstwa
nyebyeskyego (sc. św. Piotrowi) ib. 674.
Upadzenie 'to co się rozpadło, rumowisko,
gruzy, ruiny, ruina, rudera : Sodzycz bodze (sc.
gospodzin) w narodzech... y napelny ypadzena
(implebit ruinas) Fl 109, 7, sim. Pul.
Upamiętać fo rm y : praes. ind. 3.ssg. upamięta
DILB III 354; ~ imper. 2. sg. upamiętaj XV
in. MódlJcig 36, ca 1450 PF IV 578; ~ part.
draes. act. adv. upamiętając 1449 R XXV 167; ~
condit. 2. sg. m. by upamiętał XV in. MódlJag
36.

Z n a czen ia : 1. 'zachowywać w pamięci, pa
miętać o kimś, o czymś, zapamiętać, aliąuid
memoria tenere, memoriae mandare*: Modło so
tobe, gospodne, bi upamotal, ezse twe stworzene yesm XV in. MódlJag 36; Nebeska krolefno, upamotay o oney twey czci, ezse cebe
boog ze fszego swata yibral ib.; Gdy na tho
myeszczcze przydzesz, poklakny a day bogu
chwała... Yestly czya pan bog upamyantha,
mey dussche nye zapamyathay DILB III 354.
2. 'rozważyć coś w myśli, wspomnieć o czymś,
przypomnieć sobie, de aliąua re cogitare, alicuius
rei mentionem facere, reminisci : Vpamotay
{Rozm 396: rospamyątay szye) recordare (fili,
recordare, quia recepisti bona in vita tua, et
Lazarus similiter mała Luc 16, 25) ca 1450 PF
IV 578; ~ 'przywieść do zastanowienia, re
fleksji, ad cogitationem, ad aliąuid reputandum
adducere3(?): Vpamyątayvcz szercze a milsy
{pro misly, cantantes et psallentes in cordibus
yestris domino Eph 5, 19, S K J I 118: in cordibus
yestris, gl. id est in mentis attencione w pamyathanyy sercza, myszly) 1449 R XXV 167.
Upamiętanie 1. 'zastanowienie się nad czymś,
refleksja, opamiętanie, actus cogitandi de ipso,
sc colligendi : Day my ypamyathanye grzechów
mogych, abychczy przyślą kv oyczyznye wyekuystey Naw 93—4; Sfgetgy... pan bwk ffsehmogwcy f trwgcy gedyny, kthorys złym a zapamgetalym gest ypamgetanye, a dobrym ff sfyg
hffale przebywanye XV ex. GlWp 69; Nas
myloscywy panye..., dagze my wybawgenge,
abyh kosdemw powgedal tffe łaskawe karanye
a s mego karanya ynsym wpamgetange ib.
2. 'wyrównanie szkody, remuneratio damni
Vpamothana recompensacionis ca 1428 P F l 491.
1. Upaść ezagłada, zatracenie, upadek, interitus, pernicies, exitium : Pogroszeni so łudzę
w upascy (in interitu), iosz so yczynily Fl 9, 14,
sim. Pul.
2. Upaść fo rm y : praes. ind. 3. sg. upadnie
Fl 36, 25, Sul 69, BZ Tob 2, 11, etc.; 3. pl.
upadną Fl 90, 7, 1484 KsNWarsz I nr 1018;
upadą (?) Rozm 479; ~ inf. upaść Gng 1. 161 a,
1466 R XXII 23, M W 89b, etc.; - praet.
1. sg. m. upadłem 1449 ZapWarsz nr 898;
2. sg. m. upadłeś XV p . post. R XXV 182;
3. sg. m. jest upadł Dział 44; upadł 1449 Zap
Warsz nr 898, XV med. R XXV 153, 1454
TymSąd 152, etc.; f. upadła 1406 Piek VI 303,
1407 ib. 332, Sul 52, etc.; neutr. upadło XV
med. R XXV 154, 1465 KsNWarsz I nr 645,
Rozm 736; 1. pl. m. upadliśmy XV p. pr. R
XVI 340, ca 1500 GlKazB I 29; 3. pl. m. upadli
są Fl 35, 13; są upadli BZ Deut 2, 16; upadli
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Sul 98; upadły Pul 15, 6; ~ condit. 3. sg. ni.
-by upadł Dział 56, ca 1500 Erz 114; ~ part.
praet. act. upadwszy 1466 R XXII 17; ~ part.
praet. act. II cf. Upadły; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. upadniony 1461 SprTNW VIII 2, 27;
ac. sg. m. upadnionego XV ex. GIWp 68; /.
upadnioną Naw 142.
Z n a c z e n ia : 1. 'przewrócić się utraciwszy
równowagę, runąć na ziemię, aeąuabilitatem non
servando cadere ad terram3: Tamo vpadli so
(ceciderunt, Pul: potłukły szye), gisz czino lichoto
FI 35, 13; Gdi vpadne (cum ceciderit, Pul: szye
potknye), nc zarazy se, bo gospodzin podclada
swoio roko FI 36, 25; Cedit eques, seque cadente, gl. prostrato vpathwszy, sedet 1466 R
XXII 17; Aby raczył raką thwoya szczyagnacz,
vpadnyoną podnyescz Naw 142; Statim corruit,
vpathl, et expiravit vmarl XV p. post. R XXV
178; Mathka mu (sc. Jezusowi) zabyeszala,...
a gyegdy wyrzala, na szyemya ypadla XV ex.
SK J I 145; Kto vpadnye na *tem kamyen,
[nye] rostrączy szye (qui ceciderit..., confringetur Mat 21, 44) Rozm 411.
2. 'opuścić się bezwładnie z góry na doi,
spaść, zostać strąconym, decidere, praecipitan :
Ysz gdy role wlostne orał, bvrsa gemv vpadla
(bursa eidem cecidit, Dział 44: czrzos gest
gemv vpadl) Sul 52; Vpadl (cecidit) Otozias
przes okno palaczowe,... a w tern to rozdraziw
syo, nyemogl BZ IV Reg 1 ,2 ; Gnoy iastkolyci
goroci gemv w oczy vpadnye (calida stercora
inciderent) tak, isze rocze oszlnol BZ Tob 2, 11;
Aby nye vpadl ne precipitaret ca 1500 Erz 114;
Na kogo ypadnye (sc. kamień, super quem...
ceciderit Mat 21, 44), zedrze y (leg. zetrze ji
'go3) Rozm 411; Bo szye myeny, yze szye
vrval ten ystny povroz, a vpadl (sc. Judasz)
ib. 762;
~ Sed cum sectatur mała, iustus
precipitatur, gl. in inferno incidit vpadne 1466
RRp XXII 19; Per casum stellarum signatur
iterum, quod ipsi corizatores a consorcio
omnium sanctorum in linę mundi seu iudicii
sunt casuri mayą ypascz (Ap 6, 13) XV p.
post. R XXV 183.
3. 'rozpaść się, zwalić się, dilabi, ruere, cadere3:
Vpąscz dilabi ca 1500 Erz 114; Sostego dnya
ypadą yschythky budovanya (sexta ruent aedificia), czysch mory (pro mury), groby Rozm 479.
4. 'oddzielić się, odpaść, decidere, seiungi3:
Vpathlczy gyey konyecz noszą, sz oczy plynye
kryaua roszą De morte w. 31.
5. 'stracić mienie, ponieść ruinę majątkową,
bona amittere, inopem fieri3: Bo wyąthsza yest
szromotha ypascz (cadere), nyzli szye wdzyerzecz od począnthka XV p. post. R I s. XXXIX;

~ 'stracić siły, osłabnąć, vires amittere, infirmum fieri3: Vpadlysmy (in te, sc. miseranda
senectute, corruimus, tua sunt quaecumque fatiscunt) XV p . pr. R XVI 340.
6. 'popełnić czyn niemoralny, występny, zgrze
szyć, malum facinus admittere, peccare3: Unde
yirtutes, que ipsam (sc. sanctam Elisabeth) ca
dere, ypascz, non sinebant Gn gl. 161 a; Quod
decidit, ypadlo, in Adam, primo erigitur podnyeszyono XV med. R XXV 154; Sicut per
feminam corruisti ylg. wpadlesz, sic per feminam
es eleuatus (sc. tu Adam) XV p. post. ib. 182;
Czerny to bog przepusczyl, yze nayyatschy
myedzy yego zyolyenyky tako ypadl zaprzayschy
yego (quare Christus promisit Petrum ... cadere
multipliciter)? Rozm 692; ~ Iste sunt yolubilitates et defectus ad eas consequentes significati,
in quos homo decidit ypadl XV med. R XXV
153; Yze on nye da ypaszcz szerczu mefnu
w myszly nyerzadn[y]e M W 89b; Similiter et
nos facere debemus, si aliqualiter succumbimus,
ypadlyszmy, in temptaciones dyabolicas ca 1500
GlKazB I 29; ~ upaść ku ćmie, w grzech: Bo
czloyyek ypadl y grzech przez pychą (cecidit
per superbiam) Rozm 403; Droga ku grzechu
yest nyektore ypadnyenye, ktoremze czloyyek
ypadnye od przędnych rzeczy ku posleydnym,
od szyyatlosczy kv czmye ib. 632; Kto małych
grzechów czeka, ypadnye yyąthsche (leg. w więtsze) ib. 690; ~ człowiek upadniony 'grzesznik,
peccator3: Yesw Criste,... na mnge cys, na
clowgeka wpatngonego oko sffe *sklwng a wesrzy, a ff thym karangw pocesy XV ex. GIWp 68.
7. 'popełnić błąd, pomylić się, errare, falli3:
Per metri salebras rege (sc. Criste) nostre
plaustra camene, ne ruat, gl. cadat, sc. camena,
in preceps... labes, gl. in maculas, in errores
wpascz 1466 R XXII 23; ~ upaść w rzeczy
może 'popełnić błąd w mowie, in sermone labi,
errare3: Vpadl v rzyeczy 1488—9 PF V 39.
8. 'dostać się komuś w udziale, alicui obrenire,
assignari3: Powrozy ypadly (FI: spadli so) my
w szwyatłych (funes ceciderunt mihi in praeclaris) Pul 15, 6.
9. 'zostać zabitym, polec, interfici, cadere3:
Vpadnoo (Pul: padno) od boku twego tysocz
(cadent a latere tuo mille) Fl 90, 7; Gdisz so
wszitczi upadli boyownici (ceciderunt pugnatores), moyil iest pan ky mnye rzekocz BZ Deut
2, 16.
10. 'zmniejszyć się, stracić na sile, minorem
fieri, aliąuid virium amittere3: Bocz iuz ypadlo
yeszelye (defecit gaudium Thren 5, 15) sercza
naschego Rozm 736.
11. upaść winę, zakład, w winy 'zostać skaza-
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nym na zapłacenie kary, podlec karze pieniężnej,
uiścić karę pieniężną, pecunia multari, multam
sohere3: Esze Jacub myal yednane polozycz
a yego nyepoloszenym yednanya... ypadlem
winy (leg. w winy)... Esze Jakub yednane myal 5
polozycz swey czansczy a yego nyepoloszenym
yćdnanya... Pauel vpadl vini (leg. w winy) 1449
ZapWarsz nr 898; Thesz w przythczach nyszey
popysanych thą vyną vpadnye (hanc poenam
incurrit), ktokole porąby trzy granycze narą- 10
byone Sul 69; Vstawyamy, ze czy ysczy naschi
poddani w rzeczone vyni pyanczdzyesyand
i chąnszbąn vpadli a skazany (in praedictis
poenis prolapsi et condemnati) Sul 98; Penas
istas post caucionem istam luit al. vpatl 1454 15
TymSąd 152; Si non persolverit..., tunc eius
domus wpathl in hiis ąuatuor sexagenas do
mino Casper 1455 KsNWarsz I nr 371; Si aliąua
pars non tenuerit zakladv..., extunc luet penam
al. vpadla octo sexagenas 1484 ib. nr 1011; 20
Si non solverint..., extunc cecident al. zakład
vpadna unam sexagenam ib. nr 1018; S i...
Katherina... non solverit Johanni... peccuniam,
extunc luet penam al. ypadnye zacladv octo
25
sexagenas ib. nr 1019.
12.
'spotkać się z niepowodzeniem w sądzie,
in iudicio cadere\* a. (o człowieku, de homine)
'przegrać sprawę, causam in iudicio perdere3:
Ma<ją) szyą (oba) zaraczycz woythowy, ysz
który straczy albo ypadnye (qui tunc lapsus 30
fuerit), ten ma drugyemv wszythka strawą zaplaczycz OrtOssol 93, 3, sim. Ort Mac 128;
~ upaść w świadku 'nie zdołać przeprowadzić
dowodu uniewinniającego przez świadka, dictis
testis culpam a res amovere non posse3: Aczlyby 35
komv dano w yną..., a ten to swiatky syą
myalby odwiescz, gdyby w gednem swiathkv
ypadl (is, si in unius testis testimonio defecerit,
Sul 58: acz w genego swyathky swyadeczsthwye
nye dostathczy), tym czczy nye straczy, ale 40
schcodą ma odloszycz Dział 56; ~ b. (o do
wodzie, o sprawie, de probatione, de causa) 'być
odrzuconym przez sąd, przegranym, ab iudicibus
reici, vinci3: Recognicio Heydenrich, ciui Costensi, accidit, przipadla pro scultecia in Glinsko 45
et Heinrico Czaczski ypadla 1406 Piek VI 303;
Petrassio Vrbanowski recognicio ylg. wstecz
accidit vlg. przipadla per subiudicem recognita
et domine Chfalcze... ypadla pro yiolenciis
1407 ib. 332; Kthoremy ypadnye ten ortel 50
(qui tunc in causa lapsus fuerit), szlowye ktho
straczy..., ten ma zaplaczycz thy pyenadze
za ten ortel OrtOssol 60, 1, sim. Ort Mac
77; ~ list upadniony 'dokument, który
stracił moc prawną, litterae, quae irritae 55
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factae sunt3: Lysth ypadniony 1461 SprTNW
VIII 2, 27.
13.
'przepaść, zmarnować się, perdi3: Si... non
solyerit, extunc hoc, quod dedit, sgyn[y]alo seu
ypadlo 1465 KsNWarsz I nr 645.
Cf. Upadły
Upatrzyć 'ujrzeć, zobaczyć, dostrzec, videre,
conspicere, cernere3: Vpatrziwszi (cernens) anyola
stoyoczego, oslicza... obrocziwszi syo s drogy
poydze po polv BZ Num 22, 23.
Upawać 'obficie dawać pić, hojnie poić, potionem large praebere, inebriare3: Kelich moy
ypawaioczi (inebrians, Pul: czasza moya ypawayącza) kaco swatli iest! FI 22, 1.
Upchać cf. Wepchać
Upełnie 'w pełni, w całości, całkowicie, bez
ograniczeń, plene, penitus, funditus3: Ku prawu
i ku d[r]zyrzawye gymyenya yey, yako myala
przed gwałtem yey yczinyonim ypelnye ma bicz
przipusczonąn (plenarie redibit) Sul 90; Nawroczy wszytko, czsosz prz(e)s leszcz odzerszecz chczyala, ypelnye (reddet om nia... integra) B Z Lev 6, 5; Day gyma, gospodnye,
ypelnye (plenius) chwalycz two myloscz BZ Tob
8, 19.
Bohemizm.
Upełny cf. Zupełny
Upełznienie 'upadek na skutek pośliźnięcia się,
lapsus3: Bo witargl ies duszo moio ze smerczy
a nogy moie od ypelznena (de lapsu) Fl 55, 13,
sim. Pul, sim. Fl i Pul 114, 8.
Upewniać fz pełnym przekonaniem informować,
zapewniać o czymś, ałiąuid pro certo affirmare,
aliąuem certiorem facere3: Boczyesmy yydzyaly
tego, yz to y (leg ji rgo5) vyodą do Pylata y ypevnyamy czye, yzecz nye yest tyoy syn nadobnyeyschyfch] yschech synov czloyyeczych Rozm 746.
Upewnić fo rm y : praes. ind. 3. sg. upewni
OrtMac 102, OrtOssol 76, 1; ~ inf. upewnić
Ort Mac 57. 102. 105, etc. etc.; ~ praet. 3. sg.
m. upewnił XV ex. M P K Jll 326.; ~ part. praet.
act. upewniwszy Dział 61; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. upewnion OrtOssol 22, 4, OrtRp 71, 4;
/. upewniona Gn gl. 101 b; neutr. upewniono
OrtMac 142, OrtOssol 104, 1; n. pl. m. upew
nieni Rozm 651; ~ condit. pass. 3. sg. m. -by
upewnion OrtMac 141, OrtOssol 103, 4.
Z n aczenia: 1. 'umocnić w kimś wiarę w coś,
potwierdzić coś, zapewnić o czymś, utwierdzić
w jakimś przekonaniu, confirmare alicui de aliąua
re, persuadere alicui, fidem alicuius firmare3: Sic
Helena certificata, ypefnona, fuit de ligno do
mini, quia vera fuit crux Christi Gn gl. 101 b;
Osculatus est (sc. pater) filium suum, id est
certificauit eum, ypewnyl gy, de remissione
omnium peccatorum per graciam suam (Luc
52
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15, 20) XV ex. MPKJ II 326; Voyska pogańska
y starostha ych... poznavschy mylego Iesucrista v movye y vpewnyeny Iudaschovem czalovanym zdrayce, rzvczyvschy szye yako lvovye
rzuyączy yąly mylego Iesucrista (Jo 18, 12)
Rozm 651; ~ Tego dzyeczaczą maya vpewnycz
samoszyodma szwyadkow (puerum informare
debent metseptem),.... jsz gego oczecz tylye
mv został wynowath po szmyerczy OrlOssol
83, 2, sim. OrtMac 112, OrtRp 54, 2.
2. 'zagwarantować komuś bezpieczeństwo, aliquem tutum reddere, saluti alicuius consulere9:
Geden czlowyek w nasszem myesczye ypewnyon
OrtOssol 22, A, sim. OrtRp 71, 4; Gdyby [ten]
czlowyek ypewnyon (si yir securatus esset),
słowie dano mv myr przydz y *odydcz swe
sprawycz y przedacz wolno OrtOssol 103, 4,
sim. OrtMac 141; Chczely ten czlowyek foldrowacz swe gymyenye, to on mvssy yczynycz
w rok y dzen pothym ..., yako go w myrze
ypewnyono (prout assecuratus esset in ciyitatem
yeniendi) OrtOssol 104, 1, sim. OrtMac 142;
Starosta tesz temy abo takiemy zbiegowy mosze
dacz myr ypewnywszy gy (Sul 60: begayączego
chowacz może) za szescz nyedzel (ipsum profugum seryare poterit per sex septimanas)
Dział 61.
3. zabezpieczyć swym majątkiem czyjeś rosz
czenia prawne, alicui litem intendenti bonis suis
cavere9: Woyth nye może ypewnicz nykogo,
ktho zaluge na kogo gynego, gymyenym, czo
nye leszy pod gego rąką OrtOssol 47, 1, sim.
ib. 15, 2, OrtMac 57; Thych dzyeczy blyschy
przyrodzony przyyaczel... ma szę gymy opyekacz... a ma they tho mątcze y dzyeczom gych
gydacze gymyenye ypewnycz (cayere debet) na
szwem stoyaczem gymyenyy,... ale o stoyacze
gych gymyenye nye trzebą gych opyekaldnykowy ypewnycz (cayere), bo stoyacze gymyenye
samo szye ypewny (nam per se ipse caventur)
OrtOssol 75, 4—76, 1, sim. OrtMac 102; Ma
to tesz ypewnycz na szwem stoyaczem gymyenyy
(hereditatem cayere propriis hereditariis) Ort
Ossol 79, 2, sim. OrtMac 105; Szyagnal-ly kto
po odymarley rąncze po gymyenye, ten ma tho
ypewnycz (cayere debet) stoyączym gymyenym
w temze prawye OrtOssol 79, 2, sim. ib. 19, 3.
79, 3, OrtMac 105; Mały tesz ypewnycz gych
gydacze gymyenye szwym stoyączym gy
myenym (hereditatibus stantibus cavere opportent)? OrtOssol 92, 3, sim. ib. 92, 4, OrtMac 127.
Upewnie 'bezpiecznie, tuto3: Tuto, wpewnye,
iacet hostis in antro 1466 R XXII 15.
Upewnienie 1. 'umocnienie w kimś wiary w coś,
dotwierdzenie, zapewnienie, aliąuid alicui confir-
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| mandi, comprobandi actus9: Nona ytilitas (sc.
ascensionis Iesu Christi in caelum) est spei et
salutis nostre solidacio ylg. ypewnene ca 1420
R XXIV 86; Hoc fecit propter 3-es raciones:
primo propter resurreccionis certificacionem prze
wpefnenye XV med. GIWroc 39 v.
2. 'bezpieczeństwo, brak zagrożenia, spokój,
securitas, pax, otium : Pax est securitas, wpefne
nye, mentis, simplicitas cordis, tranąuillitas
animi XV med. GIWroc 28v.
3. rękojemne upewnienie ' rękojemstwo, za
bezpieczenie zobowiązania rodzące odpowiedzial
ność rękojemcy zamiast lub obok dłużnika,
sponsio, fideiussio, cautio9: Szą (leg. za) rąkogemne ypewnyenye, tho gest za rąkogemśthwo
swego pana (pro poena militis aut fideiussoria
cautione, Dział 64: o . .. rakogemstwo panyskye)-,
kmyecz nye ma bycz począdzan Sul 70.
Upewny cbezpieczny, pewny, nie stwarzający
zagrożenia, spokojny, tutus, securus, nihil periculi
habens, tranąuillus9: Donec mortalis es, time
ubiąue,... et in securioribus, gl. in rebus
tucioribus nawpewnyeyschich, dubita XV med.
RRp XXIII 279.
Upicie 'nadużycie napojów alkoholowych, pod
niecenie alkoholem, modum in bibendo excedendi
actus, yinolentid: Ktho szye wymawya *vupyczya (qui se ebrium yerbis excusat), then szye
zam szhoczy (leg. soczy 'oskarża5) XV p. post.
R I s. XLV; Upyczye zle znamyą na mlodzyenczv
(małe sedet in iuyene yina cognoscere) ib.
Upić się fo rm y : praes. ind. 2. sg. upijesz BZ
Nah 3, 11; 3. pl. upiją Rozm 209; ~ inf. upić
ca 1500 Erz 114; ~ praet. 2. sg. m. -(e)ś upił
XV p. post. R I s. XLV; 3. pl. m. upili XV
med. R XXV 155; ~ pląperf. 1. sg. m. upiłem
był XV med. Zab 315; ~ part. praet. act.
upiwszy Sul 24; ~ part. praet. act. II cf.
Upiły.
Z n a czen ie: 'nadużyć napojów alkoholowych,
zamroczyć się, podniecić się napojem alkoholo
wym, nimium bibere, ebrium fieri9: Wyelye gych
kv sandzenyy rzeczy nye gynako przichodzili,
nyszly alysz po obyedze napelnywszi a wpiwszi
szą (repleti et inebriati, Dział 12: opywszy syą)
Sul 24; Bibentes y vpyli sza XV med. R XXV
155; Vpilem syą byl piwem bydgostskim XV
med. Zab 315; Czugyesz szye, yzesz szye vpyl,
waruy szye byesszyadi (sentis vinum, fugę
consortium)! XV p. post. R I s. XLV; Vpycz
szya ebriari ca 1500 Erz 114; Wschelky *czlovyekl pyrvey vyno dobre postavy, a kyedy szye
vpyyą (cum inebriati fuerint Jo 2, 10, EwZam 303: szyą spygya), tedy da, czo podleysche
ma Rozm 209; ~ przenośnie 'stracić przy
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tomność, rozsądek, a sensu mentis abstrahi :
Przeto ti (sc. Niniwen miasto) syo ypygesz (tu ...
inebriaberis) a bodzesz potopyone jSZ Nah 3,
11. ~ C/. Upiły.
.Upiec f o r m y : praes. ind. 2. sg. upieczesz
ca 1470 MamLub 31; 2. pl. upieczecie B Z Lev
23, 17; ~ inf. upiec De morte w. 151; ~ praei.
1. sg. m. upiekłem XV med. Zab 517; 3. pl. m.
upiekli BZ II Par 35, 13.
Z n a c z e n ie : 'piekąc uczynić pokarm zdatnym
do spożycia, coąuere, assare, torrere : Tak bodzecze offyerowacz nowo obyato bogv.. chlebi
pirwych vrod..., ges to ypyeczecze (quos coąuetis) s pirwich yrod panv BZ Lev 23, 17;
Z wolow takesz yczinyly Prziscye y ypyekly na
ognyy (assaverunt super ignem) BZ II Par 35, 13;
Dalbych dobry colacz ypyecz, bych mogl przeth
tobv yczyecz De morte w. 151; Scholą {leg.
z solą) wpyeczesch sale[s] condies (quidquid
obtuleris sacrificii, sale condies Lev 2, 13)
ca 1470 MamLub 31; ~ w żartobliwym tekście
polsko-łacińskim: Pecceayi in populo, comedi
celum ypeklem w popyele czelą XV med.
Zab 517.
Upienie 'zawodzenie żałosne, jęki, lament, lamentatio, gemifus, vox flebilis, miserabilis9: Vpyenym eiulatu (in platea mediae civitatis yoce
magna clamabat, sc. Mardochaeus, ostendens
amaritudinem animi sui, et hoc heiulatu usque
ad fores palatii gradiens Esth 4, 2; mamotrekt
mikułowski: ypienim) ca 1470 MamLub 114.
~ Bohemizm.
•Upierać się 'prowadzić spór, kłótnię, gniewać
się, złościć się, controversiani, rixam habere,
irasci, indignari9: Plurima signa, gl. multa miracula, sc. Ihu Cristi, vides et adhuc in eum małe
strides, gl. irasceris ypyerasz szą 1466 R X X II25.
Upiękrać f o r m y : praes. ind. 3. sg. m. upiękrze
1448 R XXIV 353; ~ inf. upiękrać ca 1500
Erz 114; ~ praet. 3. p l . f upiękrały ca 1418 JA
XIV 511; — part. praet. act. upiękrawszy XV
med. R XXIII 269; ~ part. praet. pass. ac.
sg. m. upiękrany 1461—7 Serm 98y.
Z n a c z e n ie : 'przyozdobić, wystroić, upiększyć,
omare, pulchiorem reddere : Vpyacraly ornayerunt (tunc surrexerunt omnes yirgines illae et
ornaverunt lampades suas Mat 25, 7, SK JV 284:
przyrzadzyli, Rozm 487: oprayyly) ca 1418 JA
XIV 511; Vpąkrze decorat 1448 R XXIV 353;
T u... ornatus, ypyacrawszy sye, ostendis te po
pulo in yeste bona XV med. R XXIII 269; Dicit
(sc. spiritus immundus): Reuertar in domum
meam, ynde exiui, et cum yenerit, invenit eam
scopis mundatam, ymyeczony, et ornatam
ypyacrany (Luc 11, 25) 1461—7 Serm 98y;
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Redimire, id est coronare ypyąkrącz yel przybracz ca 1500 Erz 114.
Upiękranie 'to co służy do ozdoby, co upiększa,
przybranie, ornamentom : Scemate gemmifero,
gl. rutilanti ornatu perlovim ypyącranim, rutilat
(sc. lesus) fulgencior auro 1466 R XXII 26.
Upijać się 'nadużywać napojów alkoholowych,
podniecać się napojami alkoholowymi, zamraczać
się, modum in bibendo excedere, ebrium fieri :
Ideo debemus ymyernye szycz, nye doyadacz,
nye ypyacz sya ca 1500 GlKazB I 27.
Upiły 1. 'taki który wypił za dużo napojów
alkoholowych, podniecony, zamroczony alkoho
lem, pijany, qui modum in bibendo excessit,
ebrius\* Vpily temulentus (praecepit ergo iam
temulentus, ut afferrentur yasa aurea et argentea Dan 5, 2) ca 1470 MamLub 237.
2.
(o napojach, de potu) 'podniecający, wy
wołujący zamroczenie alkoholowe, qui inebriat9:
Pyczie ypile {war. lub.: opylę) siceram (datę
siceram maerentibus et yinum his, qui amaro
sunt animo Prov 31, 6) 1471 MamKal
141.
Upitwać 'wypatroszyć (tu rybę), wyjąć wnętrz
ności, exenterare, eviscerare (hoc loco de pisce
agitur)9: Vpitway (war. kal.: yypythway) exanter[e]a (exentera hunc piscem et cor eius et fel,
et iecur repone tibi Tob 6, 5) ca 1470 Mam
Lub 108.
Upleść 'uformować coś przez odpowiednie
układanie i skręcanie przedmiotów giętkich, wiot
kich (nici, włókien, gałązek), uwić, plectere9:
Tunc milites plectentes, wplotwszy (Rozm 801:
splyothschy, ib. 828: splothvschy), coronam de
spinis et impresserunt, wczysnąly, capiti suo
(Jo 19, 2) 1476 AKLit III 108; Cum quidam
religiosus zonam sibi ex pilis contortam,
ypleczona, in sacco porrexisset XV p. post. R
XXV 177; Cilicio... vsa fuit... et zonam de
pilis equorum contortam, ypleczona, super lumbos cottidie defferebat XV p. post. RRp XXV
177; ~ Wplyeczony cinctus ca 1500 R XLVII
355.
Uplot 'splecione włosy na głowie, splot, zwój
włosów, warkocz, capilli in capite compositi, in
gradus formati, in nodum collecti9: Coma puellarum, spira yploth XV p. pr. R XVI 345.
Upłuskać 'opryskać brudną cieczą, ochlapać
kogoś, pomazać, tu może także: obrzucić twar
dymi przedmiotami powodując zranienie ciała,
liąuore sordido aliąuem conspergere, oblinere, hoc
loco et iam: duris rebus iactis corpus yulnerare9:
Thym yolanym pobudzyly y *rozgorzschyly
yschytek lud, yze pochvatayącz kamyenye, bioto,
drwa, czym kto mogl y rzyczaly na mylego
53*
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Iesucrista y vplyvskaly gy sylno y było nyedobrze znacz, by byl czloyyek Rozm 804.
Upluszyć fspryskać, polać czymś płynnym, po
mazać, aspergere, perfundere : Yidit corpus eius
quasi leprosum, faciem concussam,... crines laniatos..., corpus totum sdrapane, in sanguine
madefactum vplvsone ca 1500 GlKazB I 74.
Uplwać f o r m y : inf. uplwać XV ex. Kcdużn
292; ~ part. praet. pass. n. sg. m. uplwan
Rozm 729; ncutr. uplwano Rozm 757. 758; ac\
sg. m. uplwanego Rozm 834. 836; neutr. uplwane
Rozm 757; ~ inf. pass. sg. m. uplwan być
Rozm 504; ~ praes. pass. 3. sg. m. jest uplwan
XV ex. S K J I 145; ~ fut.pass. 3. sg. m. będzie
uplwan Rozm 404; ~ praet: pass. 3. sg. m.
był uplwan M W 11 b, Rozm 730.
Z n a czen ie: "opryskać śliną, plwocinami (na
znak pogardy, poniżenia, contemnendi causa) aliquem conspuere : Kthory... byl vplwan, vbyczowan, coroną czyrnową okruthnye koronowan M W 77b; O boże, który dlya othkupyenya
szwyatha chczyalesz szye narodzycz,... od Ju
dasza wydawcze poczalovanym wydacz,... plwoczynamy yplwacz XV ex. Kalużn 292; Jesusz...
do Kayphasza posłań a thamo yesth wplwan
XV ex. SKJ I 145; Bądzye (sc. syn człowieczy)
naszmyevan, byczowan y vplvan (conspuetur
Luc 18, 32) Rozm 404; Przeto mam vplvan
bycz na moye oczy ib. 504; Gdyż on yest bog
yyerny, yplvan yako yzgardzony ib. 129; Plvaly
v yego szvyate oblycze rvacz za yego syyąte
yloszy,... yz byl tako yplvan y tako nądznye
ybyt po yego syyąthym oblyczy ib. 730; O tern,
kako dzyeyycza Marya przyschła przed Pylatow
dom y yzrala sve mylę dzyeczyą yplyane ib. 757;
Dopyro przyślą blogoslyavyona dzyeyycza Ma
rya vzryavschy to yvz ytore sve mylę dzyeczyą,
a ono yschytko vplvano ib., sim. ib. 758; Potem
povyedly mylego Iesucrista tako yplvanego
y ydrączonego ib. 834, sim. ib. 836.
Upłacać "spłacać należną sumę ratami, pecuniam alicui debitam pensionibus sohere : Tego
mu yest ne wplaczal we trzech lecech trzy grzywen y s tegosmy gy yyprawili 1421 Kościan
nr 1204, sim. ib. nr 1204a; Exsolyendo debitum
iuxta librum superiorem al. yplaczayancz długu
pothlug kxang wyschych 1481 Zap Warsz nr 1470.
Upłacić fo rm y : praet. 1. sg. m. -m upłacił
1424 KsMaz II nr 611; 2. sg. m. upłaciłeś 1494
ZapWarsz nr 1761; 3. sg. m. upłacił 1415 Kai
nr 477, 1420 TPaw VII nr 1715, 1424 KsMaz II
nr 222. 611; 1. pi. m. -smy upłacili 1440 Pyzdr
nr 1184; 3. pl. m. upłacili 1443 AGZ XIV 114;
~ part. praet. pass. n. sg. neutr. upłacono 1471
ZapWarsz nr 3012.

Z n a czen ie: "zapłacić część należnej sumy,
alicui partem pecuniae debitae sohere5: Iaco
Iacusz yplaczil *Miroslaoui polpanti grziwni
yego szoni poszagu 1415 Kai nr 477; Esz
Micolay yplacyl tego długu... XVI grossos
1420 TPaw VII nr 1715, sim. 1424 KsMaz II
nr 222. 611; lakom ya Vithkowi yplaczil za
stawi yel de obligacione Siwesewszkey *diwe
y dwadzescza kopp 1424 KsMaz II nr 611;
Yakoszmy tobye nye ranczili za ossm grzywyen anyszmy gemu pyanczy grzywyen yplaczili a trzech nye szaplaczili 1440 Pyzdr nr 1184;
Petrus Wnuczko cum Stiborio... solverunt al.
yplaczili debiti... triginta marcas super debi
tum centum marcarum 1443 AGZ XIV 114;
Sze kthorych pyenyadzi tylko my yplaczono
dwanącze koop 1471 ZapWarsz nr 3012; Jakosz
thy mnye postapyl... schesthnascze kop grosshy..., kthorey summi yplaczylesz my polschosty
kopy 1494 ib. nr 1761.
Upocić "nasycić wodą, uczynić wilgotnym, zmo
czyć, aqua imbuere, humidum reddere, madefacere\* Vpoczil humectaretur 1440 R XXV 241.
Upodarzenie "danie darów, obdarowanie, donis
donandi actus9: De primo sc. donario, id est
ypodarzenyy ca 1500 R XLVII 373.
Upoić fo rm y : praes. ind. 1. sg. upoję Pul
Deut 61; ~ imper. 2. sg. upój FI i Pul 64, 11;
1. du. upoiwa BZ Gen 19, 32; ~ inf. upoić
ca 1450 P F IV 579; ~ praet. 2. sg. m. upoił jeś
Fl 64, 9; ~ part. praet. pass. n. sg. m. upojony
1471 MamKal 130; ~ fut. pass. 3. pl. m. upo
jeni będą Fl i Pul 35, 9.
Z n a czen ia : 1. "podniecić napojami alkoholo
wymi, oszołomić, zamroczyć alkoholem, inebriare3: Poydzewa, ypoywa (inebriemus) swego
oczcza wynem B Z Gen 19, 32; Vpogyony (war.
lub.: opoyon) crapulatus (excitatus est... tanquam potens crapulatus a vino Psal 77, 65, Fl
i Pul: iakobi mogoczi ytropyoni od wina) 1471
MamKal 130.
2. "dać pić, napełnić, nasycić wodą, także
innymi płynami, potionem praebere, explere,
imbuere aąua, etiam aliis liąuoribus*: Nawedzil ies zemo y ypogil ies (Pul: napoyl yes) io (inebriasti eam) Fl 64, 9; Strumene iego ypoy (rivos eius inebria), rozmnosz
plod iego Fl 64, 11, sim. Pul; ~ przenośnie:
Vpoieni bodo (sc. synowie ludzscy, inebriabuntur) od szyznosci domu twego y strumenem
rozkoszi twoiey napogisz ie Fl 35, 9, sim. Pul;
Vpoyę (inebriabo Deut 32, 42) strzały moye
krwyo Pul Deut 61.
1. a. 2.: Czsoby gy mogło ypoycz ca 1450
PF IV 579.
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3. dubium: Wpoyone yiobrazenye (.R XXII
23: *sczdrzvczona... wylkoscz) impulsus...
asus (qui małe plaustra regens ruit instar
fulminis imo, ąualiter impulsus gelidis aąuilonibus asus) 1451 R XXII 41. ~ Może należy
czytać wpojone?
Upokajać się csłabnąć, tracić intensywność, remitti, infirmum fieri : Beneficencia liberalitatis
remititur oslabya są, vpokaya są 1436 R XXIII
277.
Upokoić, Upokoić się f o r m y :praes. ind. 1. sg.
upokoję ca 1428 PF I 493; 3. sg. upokoi BZ
Gen 27, 44; 3. pi. upokoją 1471 MamKal 223;
~ inf. upokoić 1424 Msza III s. 51, sim. II.
IV. VI. VII. IX, etc.; ~ praet. 3. sg. m. upokoił
BZ Jer 14, 10; /. upokoiła 1461—7 Serm 153r;
neutr. upokoiło BZ IV Reg 11, 20; ~ part.
praet. pass. n. sg. m. upokojony 1426 Msza IV
s. 314; ac. sg. neutr. upokojone ca 1470 MamLub 119; ~ condit. 3. sg. m. -by upokoił XV
p. post. Msza VII s. 54.
Z n a czen ia : 1. 'obdarzyć pokojem, zapewnić
pokój, pacem donare, pacem praestare : Yeesz
pospólstwo (sc. krześcijanow) ypokoycz (pacificare, Msza V II: *wupokogycz, X I: ysmyerzycz,
XII: ysmyerzycz y ykogycz, XIV: yspokoycz),
ostrzedz, zyednacz y sprawyacz raaczysz 1424
Msza III s. 51, sim. II. IV. VI. IX; Eciam oretur
deum pro pace et aere bono, et magis istis
temporibus, aby ye bog raczył ypokoycz a dacz
nam myr czesny XV ex. SK J I 148.
2. fuśmierzyć, złagodzić, osłabić, delenire, mitigare, infirmum reddere9: Swota ery,... racz mo
thy sobye (pro sobą) napoycz, nedostatky
ypokoycz, aby my czarth ne mogl *szkoczycz!
ca 1440 R XXV 220; Duas oves ąuotidie sibi
(sc. draconi) dabant, yt eius furorem sedarent
ypokogili ca 1500 GIGn 60.
3. rprzebłagać, ułagodzić, aliąuem sibi eonciliare, suum, amicum reddere9: Tho tegodlaa
obyatho sluszby naschey, thesch y wschy(t)key
czeladzi thwey, prosymi, panye, aby ypokoiony
albo miloscziyy (Msza VI: vkoyw sza, szmylowaw sza, VII: aby upokoyl szye, smylowal,
X: ykoyony, XIV: ykoyw szyą) przyolby (ut
placatus accipias) 1426 Msza IV s. 314.
4. upokoić się 'uspokoić się, opanować podnie
cenie, animum tranąuillum recuperare, aliąua re
supersedere, aliąuid omittere9: *Vpokoye (się)
conąuiesco ca 1428 PF I 493; Vwyesyelyl syo
wszitek lyvd zemski a myasto syo ypokoylo
(ciyitas conąuieyit) B Z IV Reg 11, 20; Terra
tremuit et ąuieuit szadrzala a ypokoyla (się)
(F l\P ułl5, 8: odpoczinola) 1461—7 Serm 153r;
~ To mowy pan bog lyvdv temy to, gensze to
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gest mylowal ryszanye nogamy swimy a nye
ypokoyl syo (non quievit) BZ Jer 14, 10; Vpokogyą (się) quiescant (haec dicit dominus deus
si forte audiant et quiescant Ezech 3, 11) 1471’
MamKal 223; ~ upokojony 'spokojny, pacatus,
tranąuillus9: Vpokoyone paca[c]tum (war. kał.:
ypokogyenye pactum; si mundus et rectus incesseris..., pacatum reddet habitaculum iustitiae
tuae Job 8, 6) ca 1470 MamLub 119; ~ ~
(o uczuciach, de ajfectibus) 'przeminąć, ustać,
ad finem venire, deleniri, reprimi, praet erire*: Tu
przebodzesz kylko czasów s nym, asczy syo
zatym ypokogy gnyew (donec requiescat furor)
brata twego BZ Gen 27, 44.
Upokojenie 1. 'uciszenie, uspokojenie, quies,
pax, animus tranąuillus* \ To blogoslawyenstwo
gedna czlowyeka ku bogu, tako tho, eze... boga
myluye... yaco tego, gen gest wyrzchnye dobre,
tako eze ny w czem (i. e. w niczem) nye ma
otpoczinyenya a ypocogenya, geno w nyem XV
med. R. XXII 242; Tranquiłla mentis yacacio
ypokoyenye mysly swoych XV med. Zab. 523;
Si... yolumus a deo exaudiri, debemus habere
sex condiciones:... honestam situacionem, ypo
koyenye, in corde et mente XV p. post. GIDom
86, sim. ib.
2. 'ugoda, przymierze, pactio, conventus, foedus3: Vpokogyenye pactum (war. lub.: ypokoyone paca[c]tum; si mundus et rectus incesseris.../pacatum reddet habitaculum iustitiae
tuae Job 8, 6) 1471 MamKal 119.
Upokojny 'łatwo dający się przebłagać, do
brotliwy, łagodny, placabilis, benignus, lenis
Secunda domus est uirginalis, hoc est... corpus
beate uirginis M arie... Hec domus fecit nobis
leonem, id est Christum, placabilem, ypokoynego, et mansuetum y szkromnego Gn gl. 47 b.
Upokorzyć, Upokorzyć się fo rm y : praes. ind.
1. sg. upokorzę M W 87b; 2. sg. upokorzysz
Pul 17, 30; ~ imper. 2. sg. upokorz Rozm 267;
~ praet. 3. sg. m. upokorzył XV med. SKJ I 79,
XV p. post. R XXV 172.
Znctczenie: 'uczynić pokornym, pozbawić
znaczenia, godności, poniżyć, animum alicuius
demissum reddere, auctoritate, dignitate privareJ:
Az ya wszythky nyeprzyyaczyele thwoye ypokorza (donec^ ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum Psal 109, 1) M W 87b; Bo
ty lyud pokorny zbawyon yczynysz a oczy
pysznych ypokorzysz (oculos superborum humiliabis, FI: ysmerzisz) Pul 17, 30; ~ upokorzyć
się, siebie 'okazać pokorę, uległość, animo demisso, obseąuioso, placabili se praeberea: Qui, cum
in forma dei esset,... semetipsum exinaniuit,
gl. id est maxime humiliauit szam szebye barzo
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vpokorzyl (GlKazB II 22, GIWroc 50v. 54r,
R XXIII 281, R XXV 182: vniszil sze, MWRp
gl. 66: marnego vczinil, MamKal 292: przemyenyl), formam serui accipiens (Phil 2, 7)
XV med. S K J I 79, sim. XV p.post. R XXV 172;
Tegodla nyeszyesly dar tvoy... kv oltarzovy
a tho rospamyetasch, yze brat tvoy ma nyeczo
gnew (leg. gniewu) naprzeczyw tobye, ostaw...
offyarą przed ołtarzem, ydz, vpokorz szye
bratv tvemv (vade prius reconciliari fratri tuo
Mat 5,24, R XXIV 74: dosicz vczin, R XXIV 84:
othproszy bratha thwego) Rozm 267.
Upo łowiczy ć 'podzielić na dwie, w przybliżeniu
równe części całości, przepołowić, dimidiare9:
Vpoiovyczysz dimidiabis XV p . pr. R XVI 343.
Upomienienie fnapomnienie, admonitw : Który
by brath nyekarny... a po trzecziem vpomy<e)nyenyy (post trinae admonitionis) thryalby
w szvey vpornosczy..., tedy taky ma byczi
vydan... visitatorovy 1484 Reg 723.
Upomieńca 'ten co żąda czegoś, przypomina
o czymś, qui aliąuid pości t, flagitat, alicuius rei
commonefacit*: Exactor *vpomancza uel oblupcza ca 1428 P F I 486.
Upominać, Hupominać f o r m y : praes. ind.
2. sg. upominasz 1466 R X X II19; 3. sg. upomina
1435 GlKazB II 49, 1466 RRp XXII 15, 1475 R
XXV 129, etc.; 1. pi. upominamy 1435 GlKazB
II 51, 1453 R XLVII 351, Rozm 597; 2. pl.
upominacie 1471 MamKal 203; ~ part. praes.
act. adw upominając XV p . pr. R XVI 350,
XV med. GIWroc 91v, 1461—7 Serm 179r,
etc.; ~ imper. 2. sg. upominaj B Z Deut 1,
38; 2. pl. upominajcie ca 1500 JA IV 96; ~ inf.
upominać 1386 Pozn nr 1, Sul 15. 48, etc.;
~ praet. 1. sg. m. -m upominał 1400 Pozn
nr 448; 3. sg. m. jest upominał 1398 TPaw IV
nr 465; upominał 1391 Pozn nr 289, 1398 RtGn
nr 47, 1400 TPaw IV nr 2251, etc. etc.; hupominał 1398 BiblWarsz 1861 III 34; /. upominała
Ort Mac 51, OrtOssol 44, 2. 4, 1495 ZapWarsz
nr 1689, etc.; 1. pl. m. -esmy upominali Ort
Ossol 98, 4; my upominali Ort Mac 136; 2. pl. m.
upominaliście OrtOssol 21, 4. 95, 4; 3. pl. m.
upominali 1400 HubeSąd 383, 1425 Kai nr 921,
OrtMac 86, etc.; ~ pląperf. 1. sg. m. -m był
upominał 1443 TymProc 344; ~ condit. 3. sg. m.
(-)by upominał Sul 46, 1484 Reg 717. 718;
~ inf. pass. sg. m. być upominan Sul 46; ~ fut.
pass. 3. sg. m. będzie upominan OrtMac^21. 22,
OrtOssol 26, 4. 27, 1.
Z n a czen ia : 1. 'wzywać, namawiać do ja 
kiegoś działania a. przestrzegać przed działaniem,
exhortari, ad aliąuid faciendum impellere vel ab
aliąua re deterrere5: Qui exhortatur in exhor-

tando vlg. wpomyna wpomynanv (leg. w upomi
naniu, Rom 12, 8) 1435 GlKazB II 49; Nunc age
domine wpomynayacz XV p. pr. R XVI 350,
sim. XV med. GIWroc 91 v, 1461—7 Serm 179r ;
Iozve... sługa twoy..., tego ypomynay (hunc
exhortare) y yczwirdzi, acz on zemyo losem
rosdzeli Israelovi B Z Deut 1, 38; Vpomynasz
przesz lagothne mowene hortaris per dulces
sermones 1466 R XXII 19; Armat aues aąuile
yirtus et yiribus implet, ypomyna, et monitu
torpet altera turba mętu 1466 RRp XXII 15;
Vpomyna sollicitat 1475 R XXV 129; Vyelye
thesz y gynsze ypomynayacz (exhortans Luc
3, 18) ob[y]yayyal lyydv EwZam 300; Statim
admonete, ypomynaycye, ne cepta pergrediatur, sed de proximo corrigatur ca 1500 JA
IV 96; Yako my movymy po polszku, kyedy
kogo pylno ypomynamy: A braczye,... mozesch
to prze myą yczynycz? Takyesch myły Kristus
barzo ypomyna to rzekącz: Oycze, oycze! Rozm
597; ~ ku czemuś: Ma wszelky pamyątaczi,
aby czeladzi szvoyą... ku bozey sluzbye przyprayyal y tez ypomynal y przyyodzyl (ut ad
diyina obseąuia... exhortetur) 1484 Reg 717;
Braczyą... mayą sobye zyednacz... m ąza...,
któryż by ye przyyodzyl y ypomynal kv pokuczye (qui eos ad poenitentiam... hortetur...,
moneat et inducat)..., a tho pylnye dzyelayacz
y tez ypomynayącz ib. 718; Primo commendatur ab induitione armorum ypomyną nąs kv
vbyeraniv, gotyye ca 1500 GIGn 60; ~ z inf:
Prorok sam szyebye ypomyna chwalycz boga
Pul 145 arg.; ~ ze zdaniem: Fratres, hortamur, ypominamy (SKJ I 72: napomynamy),
wos, ne in vacuum graciam dei recipiatis łaszka
boszką abyscze ny wszaly (II Cor 6, 1) 1435
GlKazB II 51, sim. 1453 R XLVII 351; O tern,
yako dzyeyycza Marya ypomynala Zydy, by
szye rozbaczyly a nye mączyly yey szyna Rozm
739; ~ ~ 'wzywać do zachowania się zgodnie
z prawem, monere aliąuem, ne contra leges a g a f :
Tedi Micolay prosił prze bok, by mu othpustil
*przisigą... a wosni gi hupominal 1398 Bibl
Warsz 1861 III 34; Tako gest Bogusław Staska
ne upominał in duas septimanas ani go doma
szastał 1398 TPaw IV nr 465; Geden layal
ortelowy y postawyl rakoymyą, aby polozyl po
wysche prawo swe pyenadze, a nye kladze[ly]
gych any on, any porącznyk, aczeszmy ge czasto ypomynaly (monuimus, OrtMac 136: my.,,
ypomynaly) OrtOssol 98, 4.
2. 'domagać się czegoś, przypominać o swoich
pretensjach, występować ze skargą do sądu,
aliąuid poscere, de postulatis suis commonere,
litem ad iudices deferrea: Jaco,.. Wancencewi

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Up o m in a n ie

UPOMINAĆ

przedane Voczechowi *dzedzin0, ne wpominal
go Voczech sa trzi lata 1398 RtGn nr 47; Jaco
minola trzi lata tim rokom placzena ani go
nigdi ne upominał 1408 Pozn nr 661; Nye powynyen wycząnsczy kv doszyczvczynyenyv any
go mocz handze wpomynacz (nec ipsum poterit
admonere) Sul 15, sim. ib. 48, 1462 KsNWarsz I
nr 553; <Wie-li> o them dludze opyekalnyk
a bandzely ypomynan (pro eo monitus sit),
mvszy then dług placzycz OrtOssol 26, 4, sim.
OrtMac 21; Ypomynacze repetitis (omnes debitores yestros repetitis Is 58, 3) 1471 MamKal203;
~ prawem upominać: Jako Thoma tą lącą j rola,
o yąsz gi *Pyorth obzalow(a)l, thą trzymał
trzidzesczy lat, nysz gy prawem wpominal (sc.
Piotr) 1415 Pyzdr nr 457; Gyestly oczczecz
thych dzyeczy szostal dluzen pewnye dlugy, czo
o nych wye opyekaldnyk, albo prawem bandze
ypomynan (quae tutor nescit yel de iure informatus fuerit) OrtOssol 27, 1, sim. OrtMac 22;
~ o coś: Jacosm przi tern bil, gdze Sandziwo(j)
ymouil sye ssz tern, ysemai ypominacz P[...]kego
o ten dług 1386 Pozn nr 1; Yako Sczepan a Mykolay.... ne dawały plathu... Katharzynee othe
trzy lath... y o grzywna ne wpomynaly 1425
Kai nr 921; Isze pan Pyorunosky ne chczal
dacz scotha M athie... na panske skazanye
any go o tho ypomynal 1426 RtKon nr 470;
Paknyąlibi ktho... swego dlvzebnyka alybo
gego rąkoymyą (o ) pyenyądze... przykro
ypomynal (si... acriter monuerit suum debitorem ... pro debito) Sul 46; Wpomynalysczye
nasz (reąuisiyistis nos) o ortel (OrtMac
132: upomynal szye yeden o ortel) OrtOssol
95, 4, sim. ib. 21, 4; ~ za coś: Any rakoymya... bądze mocz bicz za dlvg ypomynaan (nec fideiussor... poterit de debito
admoneri) Sul 46; ~ ze zdaniem: Iacom pana
woyewodo ypominal, yzbi mi mego kmecza
wroczil 1400 Pozn nr 448; lako mne Tanusz ne
ob[i]siłal ani szam ypominal, abich s nim nacladala nastaw robicz 1424 JCsMaz II nr 631, sim.
Dział 27; ~ ~ upominać się: Stanislaus...
ąuestionem contra Czyborium... mouit vlg.
wpomi[l]nal szo 1400 TPaw IV nr 2251; Dominus palatinus multis yiribus są ypominal, quod
sibi statueret (sc. kmethones) 1414 TymSąd 165;
Acz starszą szyostra s mąszem... dzyerszala...
tho gymyenye rok y dzyen j tesz acz szyostra
młodszą mylczala albo szyą nye ypomynala (non
est allocuta), to gey nye może zawadzycz kv
gey prawu OrtOssol 44, 4, sim. OrtMac 51;
W łodek... affectauit seu commonuit al. ypomi
nal szye yltimam pecuniam 1472 StPPP IX
nr 838; ~ czegoś: lako łan ne ypominal mi
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so swego prawa 1391 Pozn nr 289; Quando...
Cristinus... stetit termino, upominał syo roku
super Florianum 1424 TPaw VII nr 3886; Macziek... ypomynal sye roku in quarto termino
1444 AGZ XI 246; Gdym yą tako podybozal,
ysz nye mam gey czym zaplaczycz,... chczą
straczycz yszytek zadathek a nygdy szye gego
ypomynacz OrtOssol 104, 3, sim. OrtMac 142;
Jako mynąla dzyesyacz lath themy a ona...
nye ypomynala sya czasczy swey 1495 ZapWarsz nr 1689; — z czegoś: Bog szya sz lyczby
ypomyna, dyabel na grzechy wszpomyna SkargaPloc w. 43; ~ o coś: Venientes ad iudicium
coram dominis monuerunt pro iurisdicione ylg.
upominali se o prawo 1400 HubeSąd 383; Nye
wimerzylasz my trzecey roley, a yam szą <o) tho
byl wpomynal 1443 TymProc 344; Bąndacz ona
sz namy w gednem domv... mylczalą any o tho
szye ypomynala (numquam eadem bona alloquendo) OrtOssol 44, 2, sim. OrtMac 51; O ty
pyenadze wynowaczczy szye wpomynal (monuit,
OrtMac 86: ypomynaly szye) opyekaldnyk tego
dzyeczaczą OrtOssol 65, 1; ~ ze zdaniem:
Potem m asz... tey panyey ypomynal szye (exposcit) opyekaldnykom, aby gemv dały ten
szrz(e)brny korczak OrtOssol 64, 3, sim. Ort
Mac 86; Tako szye przyszasznyczy ypomynaly
(sententiam attemptaverunt scabini) gemv y poracznykom gego (OrtMac 140: ypomynaly gy
y rąkoymye gego), aby ortel ten przynyoszl
OrtOssol 103,2.
3.
'wypominać komuś, czynić wyrzuty, aliąuid
alicui exprobrare, obicere3: Czczyenye o them
yako dzyeyycza blogoslayyona ypomynala Ga
bryela archanyola z onego yeszelya, kyedy yey
szyna zyyastowal Rozm 494; Gdysch dzyeyycza
Marya sama przyschła k sobye..., począla
ypomynacz oycza nyebyeskyego rzekączy ib.
525; O tern, yako myły Iesus yroczywschy szye
po pyryey modlytyye kv syym apostołom y ypo
mynal ye o ych krewkosczy ib. 600.
Cf. Upomnieć
Upominanie fo rm y : n. sg. upominanie ca 1500
Erz 114, Rozm 601; ~ g. sg. upominania Ort
Mac 52, OrtOssol 44, 4; ~ ac. sg. upominanie
XV med. GlWroc 49r, ca 1470 MamLub 103,
1498 MacPraw VI 273; ~ i. sg. upominanim
ca 1428 PF I 485, Sul 3, Dział 4; - 1. sg. (po)
upominaniu 1398 BiblWarsz 1861 III 34, 1435
GlKazB II 49, XV med. Lent; ~ ac. pł. upomi
nania XV med. GlWroc 71 r, B Z Neh 10, 31.
Z n a czen ia : 1. 'wezwanie do jakiegoś dzia
łania, pouczenie a. wezwanie do zaniechania dzia
łania, napominanie, ostrzeżenie, actus ad ali
ąuid exhortandi, ad aliąuid faciendum impellendi
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vel ab aliąua re deterrendf: Qui exhortatur in
exhortando vlg. wpomyna wpomynanv (leg.
w upominaniu, Rom 12, 8) 1435 GJKazB II 49;
Dominus noster Ihesus Christus salutaria nobis
doctrine tribuens monita wpomynane XV med.
GIWroc 49r; Dabat eis monita, ypominana,
salutis (Tob 1, 15) ib. 71 r; W karanyy yest
groźni, a w ypomynanyy łagodni XV med. Lent;
Censura klathwa, ypomynanye, pozyyąnye, karanye ca 1500 Erz 114; Vpomynanye syyątego
Byernata, abychmy szye tey noczy modlyly, by
nass pokuszą vroga złego nye przemogła Rozm
601; ~ 'wezwanie do zachowania się zgodnie
z prawem, actus momendi aliąuem, ne contra
leges a g a f: Tedi vosni po czwartem upominanu
podnosi crzis, tedi kmecz Micolay chczal *pczisącz a Pasek tego ne chczal za *prawą *przigicz
1398 BiblWarsz 1861 III 34; Thaki drapyeszcza
za wpomynanym (monitione) ma clyanth bycz
(Dział 4: ma bycz ypomyenyon klyątwą z vpomynanym) Sul 3; Skazyiemy, is yeslibi... zyemyanyn... smialbi wnicz... do miescza sządowego zbroino... a ieslizebi na ypominanye sządziego (ad reąuisicionem iudicis) nye szedł albo
yesliby onei zbroye od siebye nye oddal..., ta
kowi... zaplaczicz ma 1498 MacPraw VI 273.
2. *przypominanie o swoich pretensjach, doma
ganie się, występowanie ze skargą do sądu, actus
de postulatis suis commonendi, aliąuid poscendi,
litem ad iudices deferendi’: Gesthly tho gymyenye starszey syestrze y gey maszowy... wszdan o ... a odzyerszely ge *natho rok y dzyen
besz nagabanyą albo wpomynanya (absąue
allocutione), tedy tho takye dawanye ma mocz
myecz OrtOssol 44, 4, sim. Ort Mac 52; ~
(z) czegoś upominanie: Opuszczmi syodme lyato
a z długów ypomynanya (MamLub 103: długów
ypomynanye) wszelkey roki (dimittemus annum septimum et exactionem universae manus)
B Z Neh 10, 31.
1. a. 2. Vpominanym ca 1428 PF I 485.
Upominek 1. *podarunek na pamiątkę, donum
memoriae causa datum5: Vpomynek arra ca 1500
Erz 114; Arra ypomynek yel donum ib.; Vpomynek memoriale ib.; Vpomynek monimentum ib.
2. cnakłanianie, zachęta, adhortatio, incitatió*:
Incitamentum pobudka albo ypomynek XV
med. R XXV 156.
Upomionąć f o r m y : praes. ind. 3. pl. upomioną XV p. post. Zab 539; ~ inf. upomionąć
1484 Reg 722, ca 1500 Erz 115; ~ praet. 1. sg. m.
-m upomionął 1427 Kał nr 963, 1432 Pozn
nr 1536; 3. sg. m. upomionął jest B ZG en 31, 42;
upomionął 1412 Pozn nr 845, 1414 Kał nr 457,
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1415Kościan nr 531, etc.; ~ part. praet. pass. n.
sg. m. upomioniony EwZam 296; upomieniony
Sul 37; n. pl. m. upomienieni 1413—4 Msza 1
s. 263, 1461—7 Serm 442r; ~ inf. pass. sg. m.
upomienion być Sul 80; być upomienion Dział 4;
~ part. praes. pass. adv. upomieniony będąc
Sul 80; ~ fut. pass. 3. pl. m. upomienieni będą
Sul 110; ~ praet. pass. 3. sg. m. był upomie
nion Sul 37; 3. pl. m. byli upomienieni 1425
Pyzdr nr 788.
Znaczenia: 1. Pwezwać, namówić do jakiegoś
działania albo przestrzec przed działaniem, exhortari, ad aliąuid faciendum impellere, vel ab
aliąua re deterreres: Przykaszanym sbayyonym
ypomyenye[nye]ny (moniti, Msza III. VIT. IX:
napomynany, VI: napomyenyeny, VIII: upomnyeńy, XIV: napomyonyeny) y dosztho(j)nym
ystaw(ienim) stw<(orzeni> bychom szmyely
(mówić) 1413—4 Msza I s. 263, sim. 1461—7
Serm 442r; Pan bog weszrzal gest na myo...
y ypomyonol gest czyebye (arguit te) wyeczyor
BZ Gen 31, 42; Monitus, gl. avisatus *vpomynony 1466 R XXTI 21; Braczią nyekarną
albo tez nyeposluszną mayą ypomyonączi trzykroczi (monitio trina praeyeniat) 1484 Reg 722;
My przyszangamy bogu y takeysz naszym
panom radczam posłuszny bycz w dne y w no
czy, gdzekoly nasz *vppomonu XV p. post.
Zab 539; Vpomyonyony (admonitus Mat 2, 22)
ve sznye szedł w sthrony galylyeyskye EwZam
296; Auisare, id est premonere ypomyonacz
ca 1500 Erz 115; ~ 'wezwać do zachowania
się zgodnie z prawem, monere aliąuem, ne contra
leges egat9: Yze kedi Przibislaw... ypomonol
rokome *Bronislaowy w załogo, tedy yescze ne
wedzal zakasny crolewske 1415 Kościan nr 531;
Yakosmy przi tern bili, gdy pan Sigmund kladl
penandze... w pyotek przed soboto, na ktoro
bili w załogo wyachacz vpomyenyeny 1425
Pyzdr nr 788; Yakom na tho Woythka osadzyl,
ys my myal szbudowacz, y o thom gy vpomyonal, nyszly ote mne* szed 1427 Kai nr 963;
Jacom vpomionąl pana Pyotra... sam oczwyscze, aby *miyą viprawyl od Zydowky 1432
Pozn nr 1536; Nagod sz nastoynosczą vpomyonąl (requisivit, Dział 28: s pylnosczą gesm
pobvdzyl) a proszil... swogich sząszadow...,
aby siadem... szlodzeya... gonycz gemv po
mogli Sul 3 9;' Kędy... kmyecz sz roley...
szbyezy, thaky sbyeszcza... m a... w sządze
gayonem... ypomyenyon bycz (debet... evocari), aby na swą dzedzyną szą wroczyl Sul 80;
Bądzely ten sbyek... groszy czynyl poszedzączim ro lą..., pan, poth którym bidly, ypomyenyony bądącz (requisitus) prawo polske s nym ...
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ma vczynycz ib.; Gdi przes gich pani ypomyenyeny *bandi (reąuisiti fuerint), robycz przes
otmowi bandą vynovaczy tako, yako wlostne
robothi dzyalacz obykli Sul 110; Aby gdy ktori
drapyescza... byl naleszon, ma bycz ypomyenyon klyątwą z ypomynanym (monitione... excommunicetur) Dział 4.
2. 'domagać się czegoś, przypomnieć o swoich
pretensjach, wystąpić ze skargą do sądu, aliąuid
poscere, de postulatis suis commonere, litem ad
iudices d e f e r r e Przes czthirzi latha... nye bil
ypomyenon (numąuam fuit admonitus, Dział
26: nye byl nagaban)... o gymyenye Sul 37;
Franciszek Grzegorzewy pozyczyl dwadzesczya
czwirthny pszenycze, gychsze cząsczey ypomyenony (Dział 27: gdysz to czastokrocz ypomynal Franczek) nye othdal (quas, pluries monitus, non restituit) ib.; Dominus Filusz promisit dominum Iacobum protegere ab omni
iniuria a colibet hom ine..., qui alias *vpomyanal iści (pro istemu?) ymyenyy 1456 StPPP IX ńr 536; Ypomyonąl (war. lub.: wspo
minał) repetinit (et erit... sicut qui repetit, sic
qui debet Is 24, 2) 1471 MamKal 190; ~ pra
wem upomionąć: Iaco Przedslaw bil w szemy
mimo trzi lata a nigdy Moyka Maczka y Yarosslawa prauem nye *ypomonol 1414 Kał nr 457;
~ upomionąć się komuś czegoś: Yako Szyman
y Sczepan... poziczily v Mykolaya... lodzy,
a gdy szo gim ye ypomonanl, tedy szły na gego
dom z ostro brono 1412 Pozn nr 845.
Upomionek *przestroga, ostrzeżenie, monit w :
Demum regularum et monicionis, gł. informacionis, eyisacionis ypomyonkow, oblita musca,
quietis inpaciens... cum in aranee laqueum
incidisset, rea cepit lamentari de iudice XV
med. RRp XXIII 279.
Upomnieć 'wezwać do wykonania łub zanie
chania jakiegoś działania, namówić, nakłonić, ad
aliąuid faciendum vel omittendum hortari, alicui
persuadere, aliąuem impellere : Przykaszanym
zbayyonym upomnyeny (moniti, Msza I: vpomyenye[nye]ny, III. VII. IX: napomynany, IV:
*vponynanym, VI: napomyenyeny, XIV: napomyonyeny) y doszthoynym ustawyenym sztworzeny bychom szmyely mowycz XV p. post.
Msza VIII s. 65; - Mylczal any kyedi go
ypomyal (pro ypomnyal a. ypomynal ?, admonuit, Dział 25: nye gest nygdy nagabal)
yanim słowem o plothi przerzeczone Sul 36.
Upomożenie 'udzielenie pomocy, wsparcie,
auxilium, adiumentum alicui datum ( ?): Primum
erit preconium, id est pofalenye, secundo erit
opatrzenye, tercio *vpamoszenye ca 1500 R
XLVII 374.

Upomóc 'zrobić coś dla kogoś, dla ulżenia
komuś, wesprzeć, auxiliari, adiuvare, levare,
adesse : Panye Iesu Criste,... podług twey woley
ypokoycz, ypomocz (Msza VI. XII. XIV: po
mocz) racz (pacificare et coadunare digneris)!
1424 Msza III s. 64.
Upora 'nieustępliwe nieposłuszeństwo, upór,
pertinacia, contumacia3: Kthory by czloyyek
thego (sc. złamania reguły) sye pokussyl albo
smyal zkoztoyaczy svą yporą (si quis autem
hoc attemptare praesumerit), ma tho pewnye
yyedzieczi..., yze wpadnye thaky... w gnyew
boga wszechmogączego 1484 Reg 724.
Upornie cuparcie, nieustępliwie, pertinaciter,
obstinate: Bąndzeli... w theyze klyanthve
staacz ypornye (animo indurato), thedi kmecze... sz thąnszs pąn[n]ya mayą bycz theszs
klanczi Sul 4; Importune yschylne, navalne,
vporne ca 1455 JA XIV 485; Te citat pro eo,
quia tu partem bonorum tuorum ... importune
al. upornye tenes, que bona... propter tuam
non seryicionem... ad expedicionem bellicam...
sunt devoluta 1498 AKH IX 324, sim. ib.; Si
yero pertinaciter, ypornye, participat XV p. post.
GIDom 62.
Uporność 'upór, uparte nieposłuszeństwo, nie
ustępliwość, zuchwałość, pertinacia, contumacia,
audacia: Si ultra aliquis Christianus sua temeritate al. upornosczia aliquem Iudeum pro talibus rebus inculpayerit al. obyynyelby, tunc eis
ius tale damus (ca 1360) 1554 KodWP III 93;
Który by brath nyekarny... a po trzecziem
ypomy<e)nyenyv thryalby w szwey ypornosczy,
pokuthy y karanya nye chczącz przyączi, tedy
taky ma byczi yydan... visitatorovy 1484 Reg
723; Vpornoscz audacia ca 1500 Erz 115;
Contumacia ypornoscz, krabrnoscz ib.; Vpornoscz importunitas ib.; Vpornoscz peruicacia
ib.; Primo propter contumaciam, id est wpornosczy, quia unus alteri in consilio non wlt
cedere ca 1500 R XLVII 372.
Uporny 'uparty, nieposłuszny, nieustępliwy,
zuchwały, pertinax, inoboediens, contumax, audaX>: Nyekthorzy... przes baklywoscz a yporną
gych szmyaloscz (per... importunam... audaciam)... wycząnstwo obikli odnoszycz Sul 28;
Sic importunus, gl. contrarius przeczny, yporny,
fit, gl. sc. coluber, magis 1466 R XXII 13;
Contumax, id est superbus vel iniuriosus vel
contemptor iudicii yporny, crabrny ca 1500
Erz 115; Vpomy importunus ib.; Vporny
obstinax ib.; Vporny pertinax ib. Vporny peruicax ib.; Temerarius, presumptuosus, audax
yporny ib.
Uposabiać 'przywłaszczać sobie, aliąuid suum
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facere, sibi yindicare : Vposabya (R XXII 26:
sposchabia) yendicat (estimat, sc. daemon, imo
reum, sc. hominem peccatorem, sibi yendicat,
gl. usurpat, appropriat, ergo trophaeum, sc.
super Christum) 1451 R XXII 41.
Uposłuchać f o r m y : praes. ind. 3. sg. uposłucha B Z Ex 8, 15; 3. pl. uposłuchają ca 1470
MamLub 223; ~ imper. 2. sg. uposłuchaj ca
1470 MamLub 12; ~ praet. 3. sg. m. uposłuchał
BZ Ex 8, 19; 3. pl. m. uposłuchali BZ Ex 6, 9.
Znaczenia'. 1. cpoddać się czyjejś woli, roz
kazom,, radom, okazać się posłusznym, usłuchać
kogoś, alicuius yołuntati, imperio, consiliis oboedire, audientem esse, audire aliąuem*: Tegdi
Moyszesz v/yprawyl wszitko synoom izrahelskym, ktorzysz to nye upozluchaly gego (non
acquieverunt ei) i?Z Ex 6, 9; Synowye israhelsczy nye uposluch<aj)0 mnye (non audiunt
me) a kako uslucha[yo] ffaraon[a]? ib. 6, 12;
*Wpusluchay (war. kal.: posluchay) aąuiesce
(acąuiesce consiliis meis Gen 27, 8) ca 1470
MamLub 12; Vposluchaya (war. kal.: ypokogyą) ąuiescant (si forte audiant et ąuiescant
Ezech 3, 11) ib. 223.
2. rwysłuchać kogoś, spełnić czyjąś prośbę,
exaudire, preces alicuius explere*: Ffarao... obczyoszy szercze swe y nye uposlucha gich (non
audiyit eos) BZ Ex 8, 15; Zatwyrdzylo sze gest
szercze ITaraonowo y nye uposluchal gich (non
audiyit eos) ib. 8, 19.
li pozwać 'wezwać kogoś do sądu na wniosek
powoda, wytoczyć komuś o coś proces, aliąuem
in iudicium yocare accusatore rogante, aliąuem
alicuius rei accusare9: Iaco Voczecha... ne
uposzwano (var.: uposziwano) podług prawa
1401 KsZPozn nr 645.
Upozywać rwzywać kogoś do sądu na wniosek
powoda, wytaczać komuś o coś proces, aliąuem
in iudicium yocare accusatore rogante, aliąuem
alicuius rei accusare*: Pretacti domini petiverunt
terminum, quod possent citare dominam Edwigem... wlgo yposziuacz 1396 Leksz I nr 2246;
Jaco iest Bliszbor ne wedzal, kedi wposziwano
s te dzedzini o mlin a o yeszoro 1396 Pozn
nr 318; Iaco Voczecha... ne uposziwano (var.:
uposzwano) podług prawa 1401 ib. nr 505; Iaco
Micolagew czescz yposiwal paną Nakelszkego
o yatka 1403 ib. nr 553; Domini iudicio regali
presidentes decreyerunt, quod... Mikossius hos
omnes, qui ad eadem bona... ius haberent,
debuit citare ylg. yposziwacz iuxta terre consuetudinem 1405 KsZPozn nr 2457; Dominus Mar
ti nus petiuit sibi dari terminum, donec principalem, yssczcza, ad iudicium citaret wpoziwal
1407 Piek VI 317.

UPRAWIĆ
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Upracować się 'utrudzić się, umęczyć się
\ pracą, se defatigare, lassum fieri, yiribus dę
bili tari* : Gdysz sya tesz ille rex vpraczoval
v onym tarcyy, petyt aquam, ut daretur sibi
5
bibere ca 1500 GlKazB I 69; Xpus cecidit in
| terram ..., quia fatigatus, ypraczo(wan) et
debilitatus erat et post pusillum respirans et
confortatus assurexit ib. 80. ~ Cf. Upracujący.
\
Upracujący 'bardzo zajęty, zatroskany, yalcie
j 10 occupatus, sollicitus*: Et respondens Ihus ait
illi: Marta, Marta, solicita es, wpraczuyacza
yesz (R XLVII 358: pylna yes, GIWroc 67 y:
j
troskliwas, Rozm 334: pyeczalyyącza yesz), et
\
j turbaris erga plurima (Luc 10, 4i) XV p. post.
15 R XXIV 374.
Uprać 'przy użyciu wody doprowadzić bieliznę,
odzież do stanu czystości, lintea leware : Nechacz
| szo ten tho lud pred tobo spoueda a thy ge
przesegnag. Abicz ony tesze syoge odzene
20
ypraly y cisto ge mely Gn 174b; Vprącz abluere
! ca 1500 Erz 115.
Uprawa 'układ, umowa, porozumienie, pactio,
comentus*: Ago super te ex parte domini ducis
pro eo, quia nad yprawą vel przesz yprawą cum
25
domino duce... non debuisti aliquo oneramine
kmethones domini ducis onerare 1452 TymSąd 46; ~ uprawa ziemska 'umowa między
panem a chłopem przyjmującym rolę do uprawy,
\ pactio facia inter dominum et cmethonem, ąui
50
agrum colendum recipif: Veniens Nicolaus
kmetho... coram iudicio dimisit tota frumenta
hyemalia al. ozymyna ibidem in Kyanczyno...
nobili... Petro Scora de Gay... racione statuti
terrestris al. wprawy szemskey, quam non potuit
55 ; facere 1427 AKH III 337.
Uprawca 'strona umowy, układu, ąui pactionem, foedus faciP(?): Venientes Gowarewsczy coram nostro iudicio regali szastanpili[y]... Jana Verzeniczsky(ego), ysze on iest
40
proszeń, ale ony se (pro so?) *vprawscze
i Sthasskem (leg. z Staszkiem) Lubosskym...
o dzedzyna Byeszdzrowska 1398 Pozn nr 384.
Uprawić, Uprawić się fo rm y : praes. ind.
2. sg. uprawisz 1471 MamKal 32; ~ praet.
45
1. sg. m. -m uprawił 1424 KsMaz II nr 395,
|
1425 ib. nr 1253, 1426 ib. nr 1971, eter, 3. sg. m.
uprawił 1425 KsMaz II nr 1253; / . uprawiła
1393 TPaw IV nr 171, 1401 Pozn nr 494; - part.
praet. pass. n. sg. m. uprawion 1435 KsMaz III
50
nr 1573; uprawiony Rozm 22; neutr. uprawiono
1424 KsMaz II nr 395; g. pl. uprawionych
Dział 5; ~ praes. pass. 1. sg. m. -m uprawion
1426 KsMaz II nr 1971, 1435 KsMaz III nr 1573.
Z naczenia: 1. 'wyrównać, ugladzić, aeąuare,
55 | leyigare\* Varkocz yey syyathy gloyy yyszyal
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aze na pass, zawzdy dobrze spleczyony, vpravyony y sczosany (tricae vero capillorum...
habiliter inflexae, non solutae nec distractae,
sed semper bene pexae) Rozm 22.
2. 'uzdatnić do dalszego użytku, obrobić, ad
usum ąuendam certum preparare, subigere : Torrebis vprawysch (war. lub.: vpraszysz) ognyem
(si autem obtuleris munus primarum frugum
tuarum domino de spicis adhuc virentibus,
torrebis igni Lev 2, 14) 1471 MamKal 32;
~ uprawione konopie 'wyczcsane włókno ko
nopne, cannabes pectinatae9: Gdy kmyecz czalym plygyem, w ktorem ma woli abo konye
a orze, ma dacz Yprawyonych konopy cztyrzy
kyty (det ąuattuor ligaturas canapi parati, Sul 4:
czthirzi kythi konopi gothoyich) Dział 5.
3. uprawić (z rękojemstwa) 'uwolnić poręczy
ciela od zobowiązań, solvcre fideiussorem cis, in
cpiae se obstrinxiP: Item nota, quod ducit do
mina Szydovova testem... Testifico, quod Szydowowa upravila de isto *r0chogemstwo y o to
dampnum non habet 1393 TPaw IV nr 171;
Iaco to swatco, iaco pany Margorzatha Symana
wranczila in dimidiam decimam marcam
a sz tego go ne wprawiła 1401 Pozn nr 494.
4. cugodzić, doprowadzić do porozumienia, reconciliare, ad concordiam adducere : O kthore
zytho i o owesz Maczey na Sczepana żałował,
o thom gy ya s nim vprauil, esze ne mai nan
0 tho zalowacz 1424 KsMaz II nr 395, sini.
1435 KsMaz III nr 1573; O kthore zytho
1 o owesz Maczej na Sczepana zalowal, o tho
gy s nim vpravono, esze ne mai nan o tho
zalowacz 1424 KsMaz II nr 395; O kthori dom
na mo lacusz zalowal, o tenem ya s tobo
yprawon, eszem ymai *wy nem sedzecz do
swantego Voczecha 1426 ib. nr 1971, sini. 1435
KsMaz III nr 1573; O kthori dom lacusz na
Pawia zalowal, o tenem ya ye yprawil (war.:
ygednal), esze ymal *wy nem sedzecz do swanthego Woczecha 1426 KsMaz II nr 1971; O tho
on s nim yprawyon, esze nany zalowacz nye
ymyal 1435 KsMaz III nr 1573; ~ uprawić się
'ugodzić się, dojść do porozumienia, pacisci, eonyenire : O kthore zytho i o owesz na mo Ma
czey zalowal, o thom szo ya s nim yprayil, esze
ne mai o tho zaloy/acz 1424 KsMaz II nr 395,
sim. 1425 ib. nr 1253; O kthori *chymel Andrzey na Marczina zalowal, o tho szo s nim
yprayil, esze ne mai nan zalowacz 1425 ib.
nr 1253.
Uprawienie 'układ, umowa, porozumienie, pactio, comentum: uprawienie pańskie 'umowa
między panem a chłopem przyjmującym rolę do
uprawy, pactio facta inter dominum et cmetho-

nem, qui agrum colendum recip if: Jacom ya nye
sal po yprawenyy panskem gindze geno thv,
gdzem pirwey zaorał 1428 ZapWarsz nr 2848,
sim. ib.
Uprawizna form y: g. sg. uprawizny 1386
Pozn nr 2, 1393 ib. nr 144, 1403 BiblWarsz 1857
II 800, etc.; ~ ac. sg. uprawiznę 1397 Pozn
nr 344, 1418 Kościan nr 708, 1424 ib. nr 1103;
~ i. sg. uprawizną 1400 Pozn nr 473; ~ /. sg.
(w) uprawiźnie 1391 Pozn nr 89.
Z n a czen ie: 'świadczenie, należność chłopska
wynikająca ze stosunku poddańczcgo, munus
cmethonis, ąuo domino fcodali obligatus eraP:
Jaco Jandreyg podał *Byaldane szito f geyg
uprawisne 1391 Pozn nr 89; (Czso) Maczey
przetho Dominicoui woli v<zi)anl, isz ne
obranczil sza nigednayprayiszna 1397 ib. nr 344;
Iaco Olbrachth ne mai v Jacussa yolnego polusledza, ale mu noczo sbegl s gego yprauiszno
y to mu szito sdzil 1400 ib. nr 473; ~ (o chło
pach, dc cmethonibus) postępie uprawiznę, uczy
nić uprawiznę 'wypełnić przewidziane prawem
obowiązki wobec pana, officia legibus constituta,
ąuac ad cmcthones pertinent, explere : Jaco
Stasszek szedł precz ne ucziniw kszeney uprayisny 1386 Pozn nr 2; Czo Stasek swal ("wziął5)
Woczcchoui mene, to iest swal ("wziął5), isz mu
ne yczinil niiedne yprauisni i tego *otbegel 1393
ib. nr 144; Iaco Potrowi Sziban ne kazał mu
precz s dzedzini a ne postampil gego zene
uprawiszni 1403 BiblWarsz 1857 II 800; laeó
Mirek bil Staszków czlowek, kedi gi wsadza!
v; dodo, ani mu nigedney yprauisni yczinil 1403
Pozn nr 726; Jaco Bawor dal Janowi przedacz
szoltistwo za cztirzi meszancze dobrowolnye, an
("a on5) ne postopil yemu yprayisni i szedł
przes yego voley precz 1405 Kościan nr 285;
Jaco Barthosz obsilal Pyotrasza, bi mu kmecza
wroczil, czso mu yprauisni nye uczinil 1408 /ń.
nr 375, sim. 1419 Pozn nr 980; Iaco Potr[t]
bil Micolaiewim... soltissem y posedl, y pro
wadził so s gego dzedziny ne postapywsy gego
yzitkow any yprawysny przesz gego zapowedz
1412 Pyzdr nr 357, sim. 1414 Pozn nr 699;
Yz Marczyn postanpiwszy panu Yanowy *vprawiszmą y szedł do Tworzianicz 1418 Kościan
nr 708; Jaco czsso Jandrzych przede mnv ządal
prawa na Stacha carczmarza. ten yvss był
carczmą przede mną wsdal y yprawisną po
stampil, nysli nayn prawa posandal 1424* ib.
nr 1103.
Uprażyć "usmażyć, opalić w ogniu, aliąuid frictum reddere, in igne t o r r e r e Rozdzelyl (sc.
Dawid) wszem... yprazono w oleyv zemlo
(frixam oleo similam) BZ I Par 16, 3; Torrebis
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ypraszysz (war. kał.: yprawysch) ognyern (si
autem obtuleris munus primarum frugum tuarum domino de spicis adhuc yirentibus, torrebis
igni Lev 2, 14) ca 1470 MamLub 32.
Uprosić f o r m y : praes. ind. 3. sg. uprosi BZ 5
Num 15, 28; ~ imper. 2. sg. uprosi M W 61 b,
Naw 174— 5; uproś M W 88 b, XV ex. PamLit
XXVI 398, ca 1500 R XIX 68; - inf. uprosić
1423 Zab 209, SaheReg 4, OrtMac 97, OrtOssol 94, 3; ~ praet. 1. sg. m. -m uprosił 1403 10
RtGn nr 145, 1404 ib. nr 118; 3. sg. m. uprosił
1414 Pyzdr nr 424, 1424 Kai nr 876, 1433 ZapWarsz nr 376, Rozm 374. 692; 3. p i m. uprosili
są B Z Ex 12, 35; ~ condit. 1. sg. m. -bych
uprosił B Z II Esdr 8, 51, ca 1470 MamLub 106; 15
3. sg. m. -by uprosił Dział 35; 2. pl. m. -byście
uprosili M W 50a; ~ part. praet. pass. ac. sg. f. '
uproszoną ca 1500 GlKazB I 32.
Z n a czen ie: 'uzyskać spełnienie prośby, pre- \
cibus impetrare, obtinere aliąuid’: a. z dopeł- \ 20
nieniem bliższym nazywającym przedmiot prośby: i
aa. w gen.: Jacom bil posłem do Jaszca od
Jacussza y rocu yemu vprosil 1403 RtGn nr 145,
sim. 1404 ib. nr 118; Boża matko szvyąta,... |
odpądz nasze szlosczy, vprosz nam dobroczy 25
ca 1500 R XIX 68; ~ bb. w acc.: O slotlca |
M aria,... racz nam dar ducha swothego wprosicz SaheReg 4; Yakom ne szpusczy(ł) sedlyszka v Pmssz Yaraczewszkego dlatego, ysz j
my kapla vproszyl Bogusz 1424 Kał nr 876; 30
Vprosy (sc. kapłan) gey miloscz (impetrabitąue
ei veniam) a bodze gey odpvsczono BZ Num j
15, 28; O Anno szwyata,... vproszy nam thego
łaszka, kthory z czyebye obrał sobye mathka
M W 61 b, sim. Naw 174—5; Anno szwyatha,... 35
vprosz nam laszkawe wysluchanye M W 88 b;
Sdrova bądź..., boża mathko svyątha,... grze- j
chom yprosz *odposczenye XV ex. PamLit
XXVI 398; Polozyl ym przykład o ffyegoyy(m)
drzevye, które nye czynylo... ovoczv za trzy 40
latha, yze ye ogrodnyk yedwo vproszyl do
roką (pro qua cultor vineae vix impetravit annum), ysch yego nye kazał porebycz, asby yego
skuszyl, azalyby szye polyepschylo Rozm 374;
Pyotr... sgrzeschyl, a myloscz vproszyl (veniam 45
impetravit) ib. 692.
b. z dopełnieniem nazywającym tego, do kogo
była skierowana prośba: aa. w gen. a. acc.: Jako
mnye Micolay penodzy ne dal na then dzen,
na kthori czocz (leg. cię-ć) yprosszil 1433 Zap- 50
Warsz nr 376, sim. ib.; My poznawszy, ysz nykt
kromye czygey woley nysządney rzeczy nye ma
wzącz, alyszby gego yproszyl (domino invito nec
rogato, Suł 44: przes dząky pana gych), przetosmy w tey schtucze Gydzikowy sskazaly 55
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przyssyądz na swą schkodą Dział 35; ~ bb.
w gen. z przyimkiem: od kogoś, u kogoś: Jaco
Jacusz wprosił v mnye roku y szwąsal mi szą
pyenądze dzewącz *grziwem poscze zaplaczicz
1414 Pyzdr nr 424; Pop<r)ossimi Mariey..., asz
: nam ghot(o)wa v ssina swego yprossicz daru
ducha swenthego 1423 Zab 209; Alye uprosyly
; S00 (petierunt) od Egipskich ssoodow zlotich
BZ Ex 12, 35; Tu gesm slyybyl post s mlodzenci w oblyczy bozem, abich yprosyl od nyego
(ut ąuaererem ab eo) dobro drogo nam BZ
II Esdr 8, 51; Mayaly tesz gynny dobrzy ludzyc
thakyego czlowyeka v radzyecz albo y myasta
j yproszycz (exrogare, OrtOssol 72, 3: odpro! szycz) podług prawa? OrtMac 97; Rakoymya
ma gy postawycz na pyrwszy sand, acz nye
mogą myecz, slowye yproszycz, dalszego rokv
| w powoda (si ab actore ulteriores inducias
optinere et habere non possunt) OrtOssol 94, 3;
| Przetosz was proszą, abiscze my tez y v nyey
I y y iey sina łaszka yproszili M W 50a.
c.
bez kontekstu polskiego: Abych yproszyl
vt quere(re)m (voyi illic ieiunium iuvenibus in
conspectu dei, ut quaererem ab eo bonum iter
nobis III Esdr 8, 51) ca 1470 MamLub 106;
Quidam heremita... rogayit deum pro venia,
za laska, impetranda, yprossona, demoni ca 1500
GlKazB I 32.
Uproszenie 'uzyskanie spełnienia prośby, cliąuid precibus dmpetrandi actus*: Sed in omni
oracione et obsecracione, wproszenye swyathosczy, cum graciarum accione peticiones
yestre innotescant aput deum (Phil 4, 6) 1453
R XLVII 351; Dyabolus est mutus ad veniam
petendam, kv vprossenyv lasky, de sua transgressione, induratum enim est cor eius ca 1500
GlKazB I 32.
Uproźnić cf. Uproźnić
(IIpróżnic, Upróżnić się) Uproźnić, Uproźnić
się 1. 'uczynić wolnym, pustym, vacuum reddere*:
Post duas septimanas manus ducalis ipsum
Stephanum de hereditate Sankocino et domo
sua eicere debebit et eam Boruthe euacuare vlg.
yprosnicz 1430 Monlur VI 111.
2. 'pozbawić znaczenia, zniszczyć, auctoritate
prhare, evacuare : Iacubus vero in spiritu sancto
confidenter agens omnes asserciones evacuabat,
gl. asserciones podwerdzena vprosny<ł), ostendens eis ex Scripturis sacris XV med. GIWroc
66v; Exinaniuit seipsum quodammodo, non
superbiam evacuans, yprosnyl, non formam dei
mutans (Phil 2, 7) M W gl. 66.
3. uproźnić się 'uspokoić się, pozbyć się obaw,
niepewności, animum tranąuillum recuperare,
metum, animum inccrtum deponere9: Vproszny-
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czye szye (vacate, FI: bodzcze) y wydzcze, ysz
RRp XXV 182; ~ praet. 2. sg. m. uprzedziłeś XV
ya yesm bog Pul 45, 10.
in. R XXIV 70, Pul 20, 3; 3. pl. neutr. uprzedziły
Uprzeć się Urwać wbrew perswazjom przy
ca 1470 MamLub 130; ~ part. praet. pass. n. sg.
swoim postanowieniu, admonitiones spernere atm. uprzedzon 1466 RRp X X II20; n.pl. m. uprze
que in re sua perseverare : Vzrzawszi Noemy, I 5 dzeni 1461—7 Serm 442r; ~ inf. pass. pl. m.
uprzedzeni być 1466 RRp XXII 12.
isze zatwardzalim vmislem Ruth bila syo yparla
(decrevisset) s nyo gydz, \vy0cey gey nye broZ n a czen ia : 1. 'pójść przed kimś, poprzedzić
nyla B Z Ruth 1, 18; Constanter conspirari
kogoś (coś) w czasie lub przestrzeni, wcześniej
yprzecz są 1471 MamKal 130.
niż inni coś zrobić, ubiec kogoś, alicui praeire,
Uprzedać 'odstąpić część czegoś za pieniądze, 10 | aliąuem tempore vel spatio antecedere, praevcsprzedać część czegoś, partem alicuius rei pretio
I
Preoccupare *vprzedzczicz, *yprzedczimi
rendere: Tacom ya ottąd yaco poswy wysly,
1406 RF V 35; Preyenisti eum, yprzedilesz gy,
in benediccionibus dulcedinis (Psal 20, 4) XV
nye yprzedala niezss scotu any bidla nisi quantum recognoscet 1425 Kościan nr 1126; Vprzein. R XXIV 70, sim. Pul 20, 3; Dixit (50. Iesus)
dacz ymena exponere temporalia 1440 R XXV 15 discipulis: Postquam autem surrexero, precedam
242.
yos, yprzedza vasz, in Galileam (Mat 26, 32)
XV in. RRp XXIV 67; Nec pes vnquam ducem
Uprzedzać f o r m y : praes. ind. 3. sg. uprzedza
oculum antecedat ypredzi-cz 1436 R XXIII 276;
XV p. post. R XXV 178; 1. pi. uprzedzamy
XV med. R XXV 150; ~ imper. 1. pi. uprze
| Nec opineris, quod deus eos morte preuenire,
dzajmy 1471 MamKal 131; ~ part. praes. act. 20 | pj. procedere yprzedzeny bycz, sinit precipiti
adv. uprzedzając XV med. SKJ I 58; ~ praet.
1466 RRp XXII 12; Reuelet (sc. peccator crimcn)... medicis, gl. sacerdotibus, quod latet
3. sg. f. uprzedzała XV med. SKJ V 268, EwZcun 294; 3. pl. m. uprzedzali ca 1500 GIKazB
in pedicis,... quam, gl. antequam, leto preueniai 37.
tur, gl. ocupetur yprzedzon ib. 20; Ita angelica
Z n a c z e n ia : 1. 'iść przed kimś, przed czymś, 25 | salutacione preuenti, yprzedzeni, et ewangelica
poprzedzać, aliąuem antecedere': Ecce Stella...
I łeccione eruditi audemus dicere: Benedicta tu
antecedebat eos tanąuam lucerna yprzedzala
| in mulieribus 1461—7 Serm 442r; Vprzeczyly
| anticipayerunt (anticipayerunt yigilias oculi mei
ye yako *pochothnya (Mat 2, 9) XV med. SKJ
V 268, sim. EwZam 294; Sicut Lucifer pretendit
Psal 76, 5) ca 1470 MamLub 130; Diuicie autem
solem, yprzedza, sic Johannes precessit Xpm 30 I vestre ad illa vos antecedere, yprzedzycz, pospredicando XV p. post. R XXV 178; Tam
; sunt, sed sequi non possunt XV p. post. RRp
precedentes, Zydovye, ktor(z)ysz yprzedzaly,
XXV 182; ~ A on yprzeydzy przed nym (ipse
quam seąuentes respicicbant Xpm ca 1500 67praecedet antę illum Luc 1, 17) w dvchv y w moKazB I 37.
i czy Elyasza EwZam 287; Vprzeydzysz przed
2. 'wyjść naprzeciw, obviam ire: Vprze- 35 I oblyczym pana gothovacz drogy yego (praeidzaymy (iubilemus deo salutari nostro, praeocbis... parare yias eius Luc 1, 76) ib. 290.
cupemus faciem eius in confessione Psal 94, 2)
2. 'wyjść naprzeciw, obviam ire': Rano mo1471 MamKal 131.
dlytwa moya yprzedzy cze (manę oratio mea
3. uprzedzać święto 'obchodzić wigilię święta,
praeveniet te, El: przeydze czebc) Pul 87, 14,
celebrare diem proximum antę diem festum : 40 sim. M W 116b.
Szwyatha dosthoyna yprzedzamy festum sol3. eprzewodzić, kierować, praeesse, regere9:
lempne preyenimus XV med. R XXV 150.
Non sis tamen in eis, gl. sc. rebus,... disipator,
4. uprzedzać czcią 'wyprzedzać w pozdrawianiu,
sed presit tue sumptuacioni, gl. debet presse
salutatione aliąuem pracy enire : Honore invicem
tue consumpcioni yprzedzycz thwemv vszywapreuenientes wprzedzayącz yeden drugego czczą 45 nyv, modestia largienda 1466 R XXII 10.
przechodzęczy (Rom 12, 10) XV med. SKJ I 58.
Uprzezdzięczyć fprzymusić, zniewolić, cogcre :
Uprzedzicielcpoprzednik, zwiastun, praecursor,
Vprzezdzączy c(o)agetur Ort Cel 3.
nuntius9: Et Johannes precursor, yprzedzicziel,
Uprzezpieczać się 1. 'zapewniać sobie bezpie
domini XV med. ZabUPozn 127; Vprzedziczel
czeństwo, zabezpieczać się, tutum se rcdderc,
50
XV /?.
R XXV 275.
contra aliąuid se munire : Acz szye yprzespycUprzedzić fo rm y : praes. ind. 1. sg. uprzedzę
czasz nye myszlicz nyeprzyaczyela twego, tho,
XV w. RR/? XXIV 67; 2. 5’g. uprzedzisz Ew
czszo szye yprzespyeczasz, na skodą szye szam
Zam 290; 3. sg. uprzedzi 1436 R XXIII 276,
wydawasz (si te securas non cogitare inimicum
M W 116b, Pul 87, 14, EwZam 2%1; ~ inf. uprze
tuum, quem tu cogitas, periculo te exponis)
dzić 1406 PF V 35, 1466 R XXII 10, XV p. post. 55 XV p. post. R I s. XLI.

4 22

UPRZEZPIECZAĆ

UPUŚCIĆ

2. 'opiekać się na czymś, polegać na czymś,
stą debet infigi palus ib.; Pontes ex utraque
alicjua rc niti, z/z alicjua re fiduciam ponere :
parte inter se debent reformare, unum na
Które to gest dovfanye, na nyemsze to syo
ypuscze et abum na sadzawcze 1424 Tym
Yprzespyeczasz (quae est ista fiducia, qua niteProc 235; Nicolaus aggerem et pontem vlg.
5
ris)? £ Z IV Reg 18, 19.
dictum vpust tenetur reformare 1427 Monlur
Uprzezpieczenie 'zapewnienie nienaruszalności
V 67; In aquemissorio vlg. na upuscze, sub
czegoś, gwarancja, zabezpieczenie, aliąuid tutum,
! molendino 1429 Monlur VI 35; Iszye... trzy
intactum reddendi, fidem dandi actus3: Lvbo przes
1 lyatha, jacoszmy nye powyschali pogrodek,
rakoyemske Yprzespyeczenye (sivc per lideiusi ypustow y stawydl 1434 Kościan nr 1484; lakom
soriam cautionem), lubo ktorimkołe ginszim 10 | ya nye Yirzuczil stauidla s Nadmiroua vpusta
obiczayeni thaky ślub myedzy ye wnydzc...,
! szilan 1435 KsMaz III nr 1680; Ubi sunt
tho skazvyemy bicz wsdrvszone a proszne
transitus aquc al. Ypusth (1440) DokMp II 335,
SW 76.
sim. 1442 Pozn nr 1605; Ab emissione Ylg. od
Uprzezpieczyć
'zapewnić bezpieczeństwo,
vpustu aggeris antiqui molendini ad antiquum
uchronić, aliąuid tutum reddere, contra aliąuid 15 fluvium (1442) DokMp III 44; Vpusthow et
fossatorum (1446) BenLub 251; Pro elevacione
munire3: Wprzespeczylą ( h o t . kal. : Yprzeszpyeczil) tutavit (custodivit, sc. sapientia, illuin ad
aggeris... et aque obstruccionem al. uthcanye,
inimicis et a seductoribus tutavit illum Sap 10,
transitum aque al. Ypustow ib.; Castrense mo12) ca 1470 MamLub 154.
lendinum prefatum coartatam et angustam habet
Upust, Upusta fo r m y : 1. Upust: zz. sg. upust 20 | emissionem aque al. Ypusth 1459 AcPosn I 297,
(1350) 1543 KodPol II 713, 1427 Monlur V 67,
j sim. 1471 AGZ XV 181; Dicta duo molendina...
(1440) DokMp II 335, e/c.; ~ g. sg. upusta
! debent... habere equales emissiones aquarum
1414 KodWP V 240, 1420 MMAe XV 555,
al. Ypusthy tam in profunditate quam in latitu1435 KsMaz III nr 1680; upustu (1442) Do/rdine 1459 AcPosn I 297; Vpusty... ut penitus
Mp III 44, (1474) 1617 ^rc/zS/awII 223; - d. sg. 25 fuerunt, sic debent permanere (1464) BenLub 301;
upustowi 1495 WarschPosn I 407; ~ tfc. sg.
Archiepiscopus semper libere habebit piscari sub
upust 1459 ZcPsszz I 297, 1471 zlGZ XV 181;
demissione vlg. pod Ypusthem sue piscine 1469
~
sg. upustem 1469 ytGZ V 215; ^ g. pi.
A G Z \ 215, sim. ib.; Ab emissario al. od vpustu
upustów 1434 Kościan nr 1484, (1446) Bende piscina (1474) 1617 ArchSław II 223; Obsta30
Lub 251.
culum al. Ypusth non in alio loco esse debet
nisi penes rippam 1494 AGZ XVIII 352; Ad
. 2. Upusta: ac. sg. upustę 1402 SądZKr 99,
1402 StPPPRp II nr 867, 1422 StPPP II nr 1863;
gatczi al. vpustowi 1495 WarschPosn I 407.
~ i. sg. upustą 1422 StPPP II nr 1863.
Upuszczać 'zwalniać od zobowiązań, zmniej
• 1. a. 2. : /. sg. (na) upuście 1424 TymProc 235,
szać, ograniczać, officiis debitis liberare, missum
1429 Monlur VI 15; ~ n. pi. upusty (1464) 35 facere aliąuid, minuere9: Dominicus de bona
BenLub 301; - ac. pi. upusty 1459 AcPosn I 297.
ipsius Yoluntate dimittit al. Ypuscza laborem
post dictos homines anno presenti, tantum sibi
Z n a czen ie: 'urządzenie regulujące wypływ
reservat quinque dies laboris 1491 AGZ XIX 86;
wody ze stawu albo potoku, emissarium aąuae
i ~ dubium: Jacoszmy yednaly y wyednaly
C: lacu vel\rivo effluentis9: Indulsimus etiam sibi
inferius rotis ac infra meatum aquae, qui vlg. 4 0 a prawoszmy gich szmeszke (pro szemszke)
nygdy ne *wpaszczaly 1420 RtKon nr 369.
vpust nominatur, instrumentum pisces capiendi,
quod nominatur in wlgo yaz, faciendum (1350)
Upuścić fo rm y : praes. ind. 1. sg. upuszczę
! BZ Lev 26, 31; 3. sg. upuści Sul 108; ~ inf.
1543 KodPol II 713; Emissionem aque, vpusta
upuścić 1427 Monlur V 79, 1490 AG Z XVI 409;
(war. StPPPRp II nr 867: vpusto) vlg. dictam
1402 SądZKr 99; Torrentem dictum strumyen 45 | ~ praet. 1. sg. m. -m upuścił 1441 ZapWarsz
\ nr 546; 3. sg. m. upuścił 1441 ZapWarsz nr 546,
ab cduccione aque, in wlgo od vpusta situm et
' OrtMac 47, OrtOssol 41, 4; /. upuściła 1411
protensum 1414 KodWP V 240; Pro reparacione
JA VI 212, OrtMac 143; 3. pl. m. upuścili Ort
aggeris vlg. vpusta... circa magnam piscinam
1420 MMAe XV 555; Jacobus molendinator...
Mac 84, OrtOssol 105, 2, ca 1470 MamLub
debet facere dimissionem aque vlg. wppustą 50 215; ~ condit. 3. sg. m. -by upuścił Sul 30, 1471
Mam Kal 6.
inferius ipsius molendini 1422 StPPP II nr 1863;
Dum autem incipiet Passcowi mlyn molire, tunc
Z n aczenia: 1. 'puścić z góry na dół, demittere9: Vpusczyly submiserunt (submiserunt IerePetrus Fferth non debet nec dimissionem aque
miam funibus in lacum Jer 38, 6) ca 1470 Mam
vlg. wppustam facere nec inundare fossata ib.;
Antę autem dimissionem aque vlg. przed wppu 55 Lub 215.
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| fecit, ylg. bo nye yczynyl podluk czlowycczego
2. (o wodzie, dc aąua) 'spowodować wypływ,
I obyczayu, aby masto stroszey vstavyl yerczy
wypuścić (obniżając poziom), emittere : Si... difsługą, ale s wyelkyego yraczenya seryo, hoc est
fuderit (sc. aqua)..., pcnam luet (sc. Nicolaus)
et aquam dimittere tenebitur ylg. wpuscicz 1427
homini cuilibet, magnum principem coełestem,
Monlur V 79; Idem angulus (sc. piscinae) non 5 quia angelum, delegavit XV p. post. PF 1 199;
debet nocere agris... Consules Crosnenses suam
Vere magna dilectio wyelyke yraczenye, by ge
czlowyek yeraciter ybaczyl, quia a coelesti papiscinam ciyilem debent submittere al. ypuslatio nobis custos mittitur et datur ib. 200.
czicz 1490 AGZ XVI 409.
Uradować się 'ucieszyć się, gaudio ąffici9:
3. 'skierować, wyciągnąć (rękę), tendere, porrigere (manum)9: Aby nye \pusczil ne forte 10 lako richlo pomazes, otewro syo oczi gego,
mittat (ne forte mittat, sc. Adam, manum suam
a (o)patrzi ocyecz twoy swyatlo nycbycske
I a twe prziseye, wyelmy syo yraduge (in aspeetu
et sumat etiam de ligno vitae Gen 3, 22) 1471
tuo gaudebit) B Z Tob 11, 8.
MamKal 6. ~ Możliwa też lekcja wpuścił.
Uradzić 'postanowić, zwłaszcza zespołowo, con4. 'puścić wolno, uwolnić, wypuścić, dimittere,
liberare : Jacom ya Pyotrowa yanezcza nye 15 stituere, consilium capere, imprimis communitcr9:
\ Vradzily (decreverunt), abi posiali posli ku
upusczyl (a)nym go oth nego brał 1441 Zap
Warsz nr 546; Eze Ind(r)zych Pyotrowa
wszemu Israelu BZ II Par 30, 5; Gdy *syą
yradzą (war. kał.: gdy zle radzą) dum... habent
yanezcza nye upusczyl any go od nego brał
persuasum inique (dum enim persuasum habent
ib.; ~ Wmyely (pro smyely) pop przyszancz...,
ysz gego czeladz (nie goniła) Grzegorzowa 20 iniqui posse dominari nationi sanctae Sap 17, 2)
ca 1470 MamLub 157; ~ Ut disposuerat yradzyl
konyą (ani swego konia) chczacz vpvsczyly
1493 GlAug 125.
(OrtMac 143: ypusczyla), tedy pop gest praw
Uraniać 1. 'upuszczać coś z siebie, pozwalać
y proszeń od Grzegorzą OrtOssol 105, 2;
na wyciekanie, aliąuid ex se effundere, manari
~ 'uwolnić od zobowiązań, officiis debitis liberare9: Jako praue pany Adamkowa sz Miko- 25 I sinere9: uraniać słez 'płakać, lacrimari9: K tobye
laiem, swim sinem, upusczila bratha s rokoyemthesz wsdychamy, lkayacz y placzacz a nasthwa, czszo bil ranczil za nya dzeszocz grziuen
i szych slesz w tern tho padole swatha yranyayacz
1411 JA VI 212.
: SahcReg 14.
5.
'stracić, przegrać swoją sprawę w sądzie,
2. dubium 'tracić, marnować, perdere, profuncausam in iudicio per dere : Skazvyemi, aby nye 30 dere, dissipare9( ? ) : Johannes... penam XV
stoyączy... rzecz ypysczyl y straczyl (quod
Stanislao... et XV judicio, quia in judicio dixit
contumax causam... perdat et ab ea cadat)
sibi: Uranass mego gymena 1418 StPPP II
Sul 30; Tegdi wschitko swoye gymyenye, v tego
nr 1570. ~ Może jednak iteratinim od uranie
tho pana ostawyone, nyeodzewnye straczy i ypus'zranić, uszkodzić, skrzywdzić9.
czy (irrevocabiliter perdet et amittet) Sul 108; 35
Uranie, Urenie f o r m y : praes. ind. 1. sg.
Czy, czo foldrowaly, szwa żałobą szthraczyly
uranię 1471 MamKal 65; 3. sg. urani Dział
albo ypuszczyly Ort Mac 84; Tedy Mykolay
40. 49. 57, XV p. post. Kalużn 284; ureni Sul 64;
ypusezyl szwoge prawo y straczyl szwa rzecz
3. pi. uranią Ort Mac 130, OrtOssol 94, 3; ~ inf.
naprzeczywko mnye (extunc Nicolaus suam
uranie Sul 45. 51; urenie Sul 33; ~ praet.
causam ammisit) OrtOssol 41, 4, sini. Ort- 4 0 1. sg. m. jeśm uranii Dział 22; -(e)m uranii 1415
Mac 47.
Kościan nr 556, 1423 ZapWarsz nr 78, 1434
RafPocz 24; -m urenił 1413 KsMaz I nr 1991,
6.
'uczynić pustym, zniszczyć, desertum red1433 Czrs s. LXXXI, 1468 ZapWarsz nr 1324;
dere, delere9: Myasta wasza obroczo w pystinyo
a ypysczo swyoocz waszo (deserta faciam
2. sg. m. ureniłeś 1416 KsMaz I nr 2640; 3. sg. m.
sanctuaria yestra) BZ Ley 26, 31.
45 jest uranii 1412 RtKon nr 318, 1417 Kai nr 617,
Dział 21; uranii 1400 Pyzdr nr 121, 1403 RtGn
Upychać 'ugniatać, uciskać, premere : Vpycha
premit (quos grata prius eiliorum serta tegenr 129, 1404 Kościan nr 237, 1413 ib. 491, etc.
bant, desuper incumbens hispida silya premit)
eter, urenił 1410 Czrs 32, Sul 34; 3. pi. m.
XV p. pr. R XVI 340.
uranili 1413 Kościan nr 491, Rozm 332; ~ condit.
Urabiać 'uzupełniać coś o brakującą część, do 50 3. sg. m. (-)by uranii 1435 Pozn nr 1575, Sul 48.
rabiać, faccre id, ąuod alicui rei est9: A freno,
51, Dział 35. 39. 49, OrtOssol 17, 3; -by urenił
ad quod nowe wadzydla ferrea wrapiano, dedi
Sul 34; ~ part. praet. pass. n. sg. m. uranion
I orttum 1500 ZsigBud 47.
1399 RtGn nr 65, OrtOssol 90, 2; uraniony
Uraczenie 'okazanie życzliwości, laski, gratia,
OrtOssol 90, 2; urenion 1428 ZapWarsz nr 2876;
honore aliąuem afficiendi actus9: Non enim 55 j f. uraniona 1448 R XXIV 353, XV med. Gl-
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Wroc 97r; neutr. uraniono OrtOssol 98, 2,
Ort Mac 135; g. sg. m. uranionego XV p. post.
GlKórn II 192; d. sg. m. uranionemu Dział 40;
ac. sg. neutr. uranione Rozm 523; ~ praes. pass.
1. sg. f. jeśm uraniona Gn gl. 71 a; ~ fut. pass.
3. sg. m. będzie uranion OrtOssol 33, 1, OrtMac 33; uranion będzie Dział 40; ~ praet. pass.
3. sg. m. był uranion Ort Mac 123; był urcnion
Sul 45 ; ~ condit. pass. 3. sg. m. byłby uranion
Sul 4; by był uranion Sul 34; by uranion Sul 49;
neutr. -by uraniono Dział 4.
Z n a c z e n ia : 1. 'zadać ranę, okaleczyć, zranić,
vulnus facere, minerare’: Ysze Boguphal beszal... na Swanthomirow dom gwałtem, potem
posiał za nim na drogo y vranon 1399 RtGn
nr 65; Iaco Luthognew vranil Zemotho chosebno rzeczo 1400 Pyzdr nr 121, sim. 1403
RtGn nr 129, 1404 Kościan nr 237; Ego crudeliter
cruciata uel lacerata a ga gesm barso vmoczona
y vranona Gn gl. 71 a; Czso vczinil Andrzey
Withcowi, to yczinil sza yego poczothkem, esz
gy pirwey vrenil 1410 Czrs 32; Jako czszo yest
Paszek wranil kmecza, tho yest y (leg. ji 'go’)
wranil, ysz mu szo ne dal na prawo wszczognoncz 1412 RtKon nr 318,sim. \4\1 Kai nr 617;
Yz Jacuba y Marczina Sandziuoy vranil za
gich poczantkem..., kedi... kona mu przoth
vranily 1413 Kościan nr 491; Yakom ya ne
urenil Msczislawa 1413 KsMaz I nr 1991; Jako
czszo me Franczek ranił, tho me ranił za mim
poczantkem, yzem go przód vranil 1415 Ko
ścian nr 556, sim. 1423 ZapWarsz nr 78; Q uia...
wlnerasti me vlg. yreniles mo 1416 KsMaz I
nr 2640; Jaco nye moyo naprawo Hindrzich
yrenyon 1428 ZapWarsz nr 2876; Czom Jana
urenil, thom uczinil za gego poczanthkyem 1433
Czrs s. LXXXI; Czom Jana uranii... 1434
RafPocz 24; Ysze czo Jacub ozalowal pana
Mykolaya... o czthirzi rany, by gy vranyl, tego
gest on nye yczinyl, ani go yranyl 1435 Pozn nr
1575; Gdze... caplan bilbi zabith, wranyon (ubi...
esset... yulneratus, Dział 4: aczby kapłana...
yranyono) Sul 4; Slyszelysmy, ysz Pyotr posczygayacz lana, barso na ylyczy yranyl (vulnerayit, Dział 21: gest gy yranyl), a tho gdi łan
w sząnth przywyothl, Pyotr yakokole wysznalby
sze lana yrenicz (confiteretur se Ioannem
yulnerasse), ale myenyl sze tho za poczathkem
łanowym yczinycz (Dział 22: ysze gesm gy
yranyl) Sul 33; Skargą Pyotr polozyl na lana,
eszby gi vrenil (quod ipsum yulnerasset, Dział
23: ysz gy yranyl), ale łan ystawycznye
myenyl, eszbi szą Pyotr szam yrenil (quod
Petrus se ipsum yulnerasset, Dział 23: ła n ...
mowyl, ysz gy Pyotr yranyl) Sul 34; My w tha-

key przythczy mislylismi rosczegnącz, ysz myeny-ly lan, ysz we szwadze... Pyotr szą sam
yrenil (Dział 23: gęstły we sswadze Pyotr lana
yranyl), thedi łanowo swyadeczstwo ma bicz
przipysczono, paknyąly prócz wszey swadi...
Pyotr bi byl yranyon (Dział 23: gdyby kromye
swady... łan Pyotra yranyl), thedi... Pyotrową
przysągą przykazygemy bicz przipysczeną ib.;
Ysz... Ydzyk nye w ye..., przes kogo w ...
szwadze byl yrenyon (per quem ... fuerit
yulneratus, D z i a l i : kto gemvzadał raną) Sul45;
Falek, yakokole swyecze zagaszenye yisnal, alye
szą Ydzyka yranycz zaprzal (se vulnerassse
diffitebatur, Dział 35: zaprzal, yszby Idzyka
yranyl abo yrazyl) ib.; Gdyby yrazyl, yranyl (si
yulnerarent, Dział 39: aczlyby... yranyl) Sul 48,
sim. ib. 51; Gdyby kmyecz yranyon (si kmetho
yulneratur, Dział 40: <a)cz... yranyon bądze)
Sul 49; Andrzey wysznal szą gest Myko
laya bicz yranycz (yulnerasse, Dział 43: gy
yranyl) Sul 51; Vreny-ly kogo (si... vulneraverit,
Dział 49: by... yranyl), przes mylosczy ma
skaran bicz Sul 64; Yeden człek szyrothny byl
uranyon barso OrtMac 123; Bandze-ly czlowyek czyąszko yranyon OrtOssol 33, 1, sim.
OrtMac 33; Sjrothny czlowyek czyąszko yranyony albo wranyon OrtOssol 90, 2; Gdy szye
stanye beszprawna rzecz..., ysz kogo zabya albo
czyąszko vranyv (OrtMac 130: uranyą) ib. 94, 3;
Gdyby wydzal raczcza..., y (ż) kogo zabyto,
yranyono ib. 98, 2, sim. OrtMac 135; Slachczyczowy tako yranyonemv (nobili, cui illata est
talis percussio) wyną rzeczoną pyathnadzessczya
przez tego, czso yrany..., ma bycz zaplaczona
Dział 40, sim. ib. 49; Feriam yranyą aut yczynyą
(I Reg 11, 2) 1471 Mam Kai 65; Sana, quod est
saucium *wranonyego XVp.post. GlKórn I I 192;
Tedy yderzyly nany zboycze y oblupyly y (leg.
ji rgo5) a yranyly gy nasylnye y poschly precz
(plagis impositis abierunt Luc 10, 30) Rozm 332;
~ 'splamić krwią, zakrwawić, sanguine respergere, cruentare’: Percusisti ipsum Zyn et vulnerasti, et intulisti sibi quatuor yulnera
cruenta..., et cruentasti al. yranyyesch (pro
yranylesch czy yranyl yesch) nobili sanguine
domum ipsius 1479 AG Z XVII 182; ~ prze
nośnie 'sprawić przykrość, ból psychiczny, wy
wołać cierpienie, udręczyć, molestiam, dolorem
animi alicui ajferre, aliąuem vexare, torąuere,
premere’: Amore langueo plus yulnerata caritate waczey yranona mylosczą 1448 R XXIV
353; Que (sc. sancta Katherina) yehementi dolore cordis sauciata yranona XV med. GIWroc
97 r; Moy namyleyschy synkv, vezrzy na moye
yranyone sercze! Rozm 523.
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Uranienie ruszkodzenie ciała, zadanie reny, |
browy)... sz oboygey strony drogy... zolącz
okaleczenie, corpus yiolandi, ndnerandi actus3: j
swoy pyrzwey ma pobracz, alybo popascz,
Dayączi przyciną yranyenya..., ma rannemv
aby... nagemnyk dąbrowy... swe swynye...,
o rani bicz skazan SW 15; Czo może bycz
prócz swogey skody alybo yrazv (absąue suo
zwaną chromothą albo cząszkye vranyenye 5 dampno seu offensa) mokl pądzycz Sul 60.
{OrtMac 57: ranyenye)? OrtOssol 47, 1; Sta3. 'przeszkoda, zawada, impedimentum : Nyc
nyely szye komv czo szlego..., jako roszboy,
bodzesz layacz glychemy any przed slcpim polozisz vraszv (offendiculum) B Z Lev 19, 14.
czyąszkye vranycnye (si cui criminis in spolio
seu yulneribus... fucrit illatum) ib. 49, 4, sini.
4. (w przekładzie nazwy Góry Oliwnej)
Ort Mac 61; ~ przenośnie 'wyrządzenie szkody, 10 'zgorszenie, coś co wywołuje zgorszenie, ojfensio, ąuod offendit, displicet3: Górne modli,
damnum afferendi actus3: Chczemy..., abi I
gesz bili w Jerusalem na prawey stronyc gori
oththąt przes wszei rzeczi yranyenya (absąue |
yraza (montis offensionis)..., poganbyl kroi BZ
aliąua causae yulneratione, Dział 24: aby kroIV Reg 23, 13.
mye yraszenya rzeczy), szwyadeczstwa thich tho
przes sząndzą prziyąthi bili Sul 35.
15 i 5. dubium: Heros delicie humeris fulcitus in
Uraz fo r m y : n. sg. uraz XV in. GIKazB II
auro, magnificos gressus turba secuta suos,
ominę, yraszw, sub fausto meruere clara trophea,
100, Sul 39, XV med. R XXIV 346; - g. sg.
Tartara gens cecidit marte felice suo XV p. pr.
uraza Gn 180b, BZ IV Reg 23, 13; urazu Sul
R XVI 329.
60, BZ Ley 19, 14, ca 1470 MamLub 67. 109,
Urazić f o r m y : praes. ind. 3. sg. urazi BZ
Rozm 160; ~ ac. sg. uraz XV in. GIKazB 20
Num 35, 16, Ort Mac 110. 143, OrtOssol 81,3;
II 100, BZ Deut 19, 3, Dział 30, ca 1470
2. pl. urazicie XV p. post. Kałużn 286; 3. pl.
MamLub 193; ~ n. pl. urazy XV mcd. R
urażą BZ Jer 13, 16, OrtOssol 91, 1; ~ inf.
XXIV 368.
urazić 1418 TPaw VII nr 362, BZ Ex 12, 23,
Z n a c z e n ia : 1. cuszkodzenie, obrażenie ciula
wskutek uderzenia, bicia, rana, corpus idu, verbe- 25 Dział 3, Rozm 139; ~ praet. 2. sg. m. -ś uraził
B Z Num 27, 14; 3. sg. m . uraził 1420 TPaw VII
ribus laesum, yulnus3: Allecz on s boszo ponr 1767, Sul 33. 44, etc. ; ncutr. uraziło BZ
moczo gestcy on sz nego (se. gorącego oleją)
Judith 8 ,3 ; ~ condit. 2. sg. m. (-)by uraził FI
pres urasza yisetl byl G/z 180b; Maczey othpoi Pul 90, 12, Rozm 196; 3. sg. m. (-)by uraził
wyedzal dobrą wyerą thego tho konya iako
wlostnego szą chowacz..., ny wye, skąth gemy 30 Sul 48, BZ Ex 22, 5. Ley 24,21; neutr. -by uraziło
Rozm 87; ~ part. praet. pass. n. sg. m. urażon
yrasz (laesura) prziszedl Sul 39; Ali i infirmica 1470 MamLub 293; urażony Ort Mac 124,
tates dictas nogecz aut yrasz yerbis yanis et
OrtOssol 91, 1; neutr. urażono OrtOssol 21, 1;
ludibrio plenis curare yolunt XV med. R XXIV
d. sg. m. urażonemu Sul 48; /. urażonej Dział
346; Animalia... ąuedam sunt putrefacta,
sbothphyale, sc. yulnera yraszy ib. 368; Plaga, 35 2; ac. sg. m. urażonego Kśw br 31; i. sg.
gl. lesio vrasz 1466 R XXII 15; Bez yrasy (war.
neutr. urażonem Rozm 821; ac. pl. ni. urażone
FI 145, 7; ~ praes. pass. 3. sg. m. jest urażon
kał.: przesz *vrazią) casso wlnere (IReg 19, 10)
B Z Num 35, 16; ~ part. praes. pass. adv.
ca 1470 MamLub 67; Incolumes sdrowe, bez
urażon sąc 2?ZNum 35, 18; ~ fut. pass. 3. sg.f.
yrazw {war. kal.: przesz *vrazą; ut filii exyobis
procrecntur incolumes Tob 6, 21) ib. 109; 40 ! będzie urażona Rozm 47; ~ praet. pass. 3. pl. m.
byli urażeni Rozm 603; ~ condit. pass. 3. sg. m.
Percussuram vras aut byczye (in dic, qua
alligaverit dominus yulnus populi sui ct percus
by urażon Rozm 603; neutr. by urażono Rozm
suram plagae eius sanaverit Is 30, 26) ib. 193;
822; ~ cf. Nieurażony.
Iesus... przykazał lvovy, aby nathychmyast
Z n a czen ia : 1. 'uderzyć, zranić, okaleczyć,
dzyeczyą przynyosl zaszye przes yrazy (puerum 45 ! zbić, plagam inferre, yulnus facere, yerberare :
illaesum reportayit) Rozm 160; ~ Sicud paraW roku nosicz bodo czebe, aby ne yrazil (ne
lisis frangit membra hom inis..., sic peccatum
forte ofiendas) o kamen nogi twoiey Fl 90, 12,
est yrasz anime. Inyenio triplex yrasz anime XV
sim. Pul, Rozm 196; On, wymkną szwa syekirka,
in. GIKazB II 100; ~ 'zabójstwo, homicidium,
chczal gy w gego szinocze {pro sziuocze) yranex : Na trzi drogy rownye wszitko kragina two 50 ^ szicz 1418 TPaw VII nr 362; Esz mego bratha
rosdzelisz, aby myal blisko yczecz yrazayoczi,
czloweca yraszil 1420 ib. nr 1767; Skazałyśmy
ienze prze vrasz (propter homicidium) pobyegl
thego tho lana szwyadeczstwo przypusczicz
BZ Deut 19, 3.
o tho, ysze na ylyczy Pyotra... yrazyl (yulne2.
'uszczerbek, strata, szkoda, iactura, dam raverit, Dział 22: gest gy ranyl) Sul 33; Pyesz...
num, detrimentum : Then (sc. właściciel dą- 55 I thako gi wranyl alybo yrazyl (laesit et mo$ ło w n ik sta r o p o ls k i IX
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mordit, Dział 35: gest gy pyes ykąszyl) Sul 44;
Gdyby yrazyl..., alybo zabyl (si vulnerarent,
Dział 39: aczlyby... vranyl abo zabyl) otheymacza zytha..., zaplaczy reny vrazonemv (solvat
vul nera laeso) Sul 48; Slyga..., doby w myecza...
kogo vreny, o tho nygenego gnyew (leg. gniewu)
oth vrazonego (yulnerati)... nykako nye ma
myecz Sul 68, sim. Dział 57: Nye da (sc. pan)
byyoczemu wnydz w wasze domi a uraszycz
(laedere) BZ Ex 12, 23; Ienze bi vrazil dobitczo
(qui percusserit iumentum), wrocz ginę BZ Lev
24, 21, sim. ib.; *Kgdisz kto zelazem vrazi (si
quis ferro percusserit) kogo, y vmrze, ktoris
iest vrazon (qui percussus est), vinyen bodze
mozoboystwa BZ Num 35, 16; Iestli drzewem
kto vrazon soocz vmarlbi (si ligno percussus
interierit), nad krwyo wrogv pomsczono bodze
ib. 35, 18; Wzdaycye panv bogv waszenw
sławo... pyrwey, nysz syo vraszo (anteąuam
offendant) nogy wasze o gori zacymyone BZ
Jer 13, 16; Gdy kto komu bydlą napądzy, ysz
szye vraszy... albo na kolye przekolye OrtMac
143; Gdy woyth foldruge... o ktorakoly *bezprawą rzecz syrothną, czo szye stało nyewyesczye,
ysz gey mażą wrażono OrtOssoł 21,1; Gdy woyth
woldruge... o ktorakoly beszprawna rzecz
syrothną, czo szą [cz] stało nyewyescze, slowye
ysz gey mażą vrazą albo zabya..., a then tho
yrazony albo zabythy nye ma rodzyny..., tako
ysz woyth tho ma foldrowacz ib. 91, 1, sim.
Ort Mac 124; Wthem koyn gego szkoczyl na
kol y wrazyl szye OrtOssoł 105, 1, sim. OrtMac 143; A kyedym vzrala, yze yvz byorą
myotlą, ya ku pyrvemv razv yako serczem
vrazonem odvyedzyona yestem od rozvmov, bo
my szye yydzyalo, yzby ostry myecz sercze
moyc przeschcdl Rozm 821; Yze od *pyąthney
nozney az do yyrzchv glovy nye było myescze,
które by nye yrazono, bo y każdą raną
dzyeszyącz razoy yderzono ib. 822; ~ Ta
ko Yesus każe syem lvom, aby szye yroczyly
na puscza a przykazał ym, aby nyyednego
czloyyeka nye skazyly any yrazycz smyely (quod
hominem nullum molestarent) Rozm 139; ~ Takyez y ony, którzy były yrazeny yązem pkyelnem ..., nathychmyast bądą vzdroyyon<y) od
ykuschenya grzecha Rozm 603; Yze Kristus...
myloyal czloyyeka... a yzbudza y (leg. ji fgo5),
by nye yrazon yadoyythem yązem pkelnym
ib.; ~ 'dotknąć (chorobą), porazić, sparaliżo
wać, morbo afficerc, parałysi affligere*: Tacy
dobre so pres onogo nemochnego paralitica
trvdno nemoco urażonego znamonuio Kśw
br 31; Prziszedszi *wyodro wyelyke na gego
głowo a yrazilo gy (yenit aestus super caput
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eius) y vmarl gest BZ Judith 8, 3; Marya yala
zakryvacz rabky boyaczy szye, aby yego sloncze
nye yrazylo (ne per solem laederetur) Rozm 87;
~ urazić serce 'poruszyć myśli i uczucia, permovere (córy: Vraził tetigerat (Saul abiit in
domum suam in Gabaa et abiit cum eo pars
exercitus, ąuorum tetigerat deus corda I Reg
10, 26) 1471 MamKal 65.
2. 'wyrządzić krzywdę, skrzywdzić, wyrządzić
szkodę, iniuriam, damnum faccre3: Gospodzyn
wywysza... sr[z]azone albo yraszonee (erigit
elisos, Buł, M W 126a: srazone, R XLVII 358:
padlee, GIWroc lr : powalone, PF V 59: ypadle)
Fl 145, 7; Acz tesz na wykvpyenye onego, czo
przedawa, ymowa nye yczyaszi albo nye barso
yraszi, szlowye nye ydraczy podług prawa OrtOssol 81, 3, sim. OrtMac 110; Ysze sądzą,
ktoremy wyną dadzą, nye pozyszcze wyny,
alyszby gego dokonano, paknyaly bądze prze
konań, tedy lypyesze albo trzy grzywny stronye
yraszoney przepadnye z wyną, która rzeczona
pyathnadzescza Dział 2; Wdowy<e> y szyroczye nye sgodcz ("nie szkodź5), yrazyczely ge
(si laeseritis eos Ex 22, 23), bandy volacz kv
mnye XV p. post. Kałużn 286; Ta moya svolona
dzywka... moym zasczyczenyem nye bądzye
v czystosczy yrazona Rozm 47; ~ Aczbi kto
yraszyl (si laeserit) rolyą albo wynnyczoo...,
za szkodo podług sgodzenya maa nawroczycz
B Z Ex 22, 5.
3. 'sprawić komuś przykrość, obrazić, aliąuem
ojfendere, laedere3: Bosz vrazyl myo (quia offendistis me) na pvsci B Z Num 27, 14; Obye
stronye nye chczącz swego samnyenya yraszycz (sine scrupulo conscientiae), dobrowolnye... o wszytky rzeczy (sc. sporne)... na nas
spysczyli Dział 3; Offensus yraszon, id est roszgnewan (quibus autem infensus est quadraginta
annis? Hebr 3, 17) ca 1470 MamLub 293.
Cf. Nieurażony
Urażać fo rm y : praes. ind. 3. sg. uraża XV
med. R XXIV 366; ~ part. praes. cict. ach.
urażając Sul 6; adi. n. sg. m. urażający BZ
Deut 19, 3; ~ praet. 3. pi. m. urażały Rozm
154; ~ condit. 3. sg. m. -by urażał Dział 1.
Z naczenia: 1. 'sprawiać ból, kaleczyć, ranić,
dolorem inferre, ndnerare, laedere3: Bo y yego
pyątach syyątych przykre kamyenye rosło, któreś
yrazaly (laeserunt) yego svyąte nogy Rozm 154.
2. 'rzucać na ziemię (raz po raz), humi prosternere, dare praecipitem in terram (iterum atąue
ite ru m f: Vrasza allidit (qui, sc. spiritus mutus,
ubicumque eum apprehenderit, allidit illum
Marc 9, 17, MamLub 268: o zemyą ye tłucze)
XV med. R XXIV 366.
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3. rszkodzić, krzywdzić, noccre, iniuria aff i c e r e Zandayąncz, abi poddani... czestnye
żyli, ycdcn drugego nye wrazayąncz (alterum
non laedant, Dział J : aby... geden drvgego nyc
yraszal)..., prawaszmi vczynili Sul 6.
4. 'zabijać, zadawać śmierć, interjicere, mortern inferre : Na trzi drogy równye wszitko kraginą two rosdzelisz, aby myal blisko vczecz
yrazayoczi, ienze prze vrasz pobyegl (qui propter
homicidium profugus est, quo possit evadere)
BZ Deut 19, 3.
Urażenie 1. 'uszkodzenie ciała, zranienie, boleśne uderzenie, eorpus laedendi, rulnerandi, pla
ga m inferendi actuś*: My wslyszawszy Andrzeyowo visznanye a baczącz, esz gygra nye
myalabi szą sczągnącz kv kthoremv vraszenyv
(quod ludus non debet se extendere ad aliquam
laesionem) alybo vraszv, tego tho Andrzeya...
skazaliszmy Mykolayewy kv doszyczvczynyenyv
Sul 51; Za kasde vrazenye (pro qualibet vero
yulneratione, Dział 55: kv kaszdemv vraszenyv)
przerzeczonych czionkow vyną... ma bycz zaplaczona Sul 67; Spina leonem w lnerat..., vix
cgrum, gl. debilem leonem, sinit ire dolor
saniemque, gl. infirmitatem yrazenye, fatetur,
gl. demonstrat 1466 R XXII 15; ~ Gdzye
swyerzepycza oth razv abo oth vrazenya (ictu
vel plaga) lvbo vyną czyią porzvczy, polthori
grzywny... zaplaczycz ma *vszladzayączyskodą
czirzpyączemv Sul 58.
2. 'zły wpływ, zły przykład, czyn gorszący,
exemplum maIurn, quod ojfendit, displieef: Yraszenya (nemini dantes ullam offensionem, ut
non yituperetur ministerium nostrum TI Cor 6, 3,
S K J I 72: pogorschenya) XVp. post. R XXV 258.
3. 'to co razi, co wywołuje uczucie moralnej
odrazy, tu: wizerunek bożka, quod ojfendit, animum avertit, in odio est, hoc loco dicitur de dci
falsi imaginę5: Astarot modło sydonsko a Tamos, yrazenye Moab (Chamos offensioni Moab),
a Melchon, brzitkoscy sinow Amon, poganbyl
kroi B Z IV Reg 23, 13.
Urąb 'prawo wyrębu drzewa na opał, ius
arbores ad excidendi : Pro igne liberam incisionem al. wramb habuit in mericis 1445 LubZiemRp I 292.
Urągacz 'ten co urąga, bluźni, bluźnierca, qui
aliąuem deridet, blasphemat, blasphemus9: Viwyedzi yrogacza (blasphemum) przecz s stanów...
a ykamyonyge gy wszistek lvd B Z Lev 24, 14;
Vragacz blasfemator XV p. post. JA XII 143.
(Urągać) Uręgać (się) f o r m y : a. z zaimkiem
zwrotnym się: praes. ind. 3. sg. urąga XV med.
SKJ 165.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 2. sg.
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1 urągasz ca 1500 GIKazB 1 83; 3. sg. urąga XV
p. post. GIDom 64; 3. pi. urągają De nativ
w. 38; ~ imper. 2. sg. uręgaj ca 1470 MamLub 161; 2. pl. uręgajcie BZ Ley 19, 33; ~ part.
5 : praes. act. adi. urągając BZ Lev 24, 14; g. sg. m.
|
urągającego Fl i Pul 43, 18; /. sg. urągającym
j
1466 R XXII 13; ac. pl. ncutr. urągająca 1474
j
Zab 540; i. pl. neutr. urągającymi 1474 Zab 540;
i
~ inf. uręgać ca 1500 Erz 115; ~ Jut. 3. pl. m.
| 10 będą uręgać BZ Deut 31, 20; ~ praet. 2. sg. m.
-ś urągał BZ IV Reg 19, 22; 2. pl. m. urągaliście
\
1466 R XXII 25; 3. pl. m. są urągali BZ Num 16,
I 30; urągali B Z IV Reg 19,6; ~ pląperf. 3. sg. m.
j I był urągał B Z Ley 24, 11; ~ condit. 3. sg. m.
15 -by urągał B Z IV Reg 19, 4; ~ part. praet.
pass. n. sg. neutr. urągano XV med. GlWinc 148;
| cf. też Urągany.
Z n a czen ie: 'znieważać kogoś, ubliżać czyjejś
j
czci, naigrawać się, ignominia, contumelia ali
20
ąuem afficere, dignitatem alicuius riolare, aliąuem
|
deridere : absolute i bez polskiego kontekstu:
I
Osromoczene oblicza mego pocrilo iest mne
od glossa vrogaioczego (a yoce exprobrantis)
Fl 43, 18, sim. Pul; Hiis licet figmentis apud
25
ignaros aliquantisper derogatum, gl. infamatum,
yrągano, sit martiri XV med. GlWinc 148;
Viwyedzi yrogacza przecz s stanów, acz wszistczi
polozo, ktorzi so gy sliszeli yrogayocz, rocze
i
swoge na gego głowo, a ykamyonyge gy wszi
30 stek lvd BZ Lev 24, 14; Audet asellus aprum
I
risu tentare proteryo, gl. inepto yrągaiączim
j I 1466 R XXII 13; Dum manus ampla dei vos
i
pauerat,... yos relatrastis, gl. remurmurastis
j | yrągaliscze, ei, gl. sc. deo ib. 25; Vrągay impro35 peres (ne despicias hominem avertentem se
\
a peccato nequc improperes ei Ecclus 8, 6)
ca 1470 MamLub 161; Qui de terra est, de terra
I loquitur, infernalis maledicit et blasfemat, yragą,
deum XV p. post. GIDom 64; Arrogare, id est
40
superbire yrągacz ca 1500 Erz 115; Neque tu
times deum, neque homines reyereris, wstydasz,... et huic homini iusto derogas yrągasz
j I (Luc 23, 40) ca 1500 GIKazB I 83; - Ysze...
rzeczony Jan ... gy (sc. Jakuba) sprośnymi,
45
yrągayoczymy, omownimy..., zlosthliwimi slowmi omoyil 1474 Zab 540; Pomowil gy bycz
! slodzegya... y gynsze yele slow... czczy gego
*nagabayocza yczynyl..., ctorichse to slow
*yragayocza, :!wwloczayocza yyszey yipiszana
50
ib.; Volalby... smercz ymecz y ^podyocz, nisly
taka sloya sprosna, omov[y]na, *vylaczayocza,
*vrogayocza y neczsna... od przerzeczonego
lana czirpecz ib.; ~ ~ komuś, czemuś: Bodoli
przebiwacz przichodnye w zemy waszey a bidlicz
\ 55 myedzy wami, nye yrogaycze gemy (non ex54
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probretis ci) BZ Lev 19, 33; A gdisz bil wr0gal
ymyenyv bozcmv a poklinal iest gy (cumąuc
blasphemasset nomen et maledixisset ei), prziwyedzon iest kv Moyzeszovi ib. 24, 11; Wzwyecze,
ze so *vrogali panv (quod blasphemayerint
dominum) BZ Num 16, 30; Obroczo syo kv
bogom czvdzim y bodo gim slvzicz, a mnye
bodo yrogacz (detrahent mihi) BZ Deut 31, 20;
Tocz mowy pan: Nye boy syo rzeczi, ioszesz
sliszal, iosz yrogaly slugy krolya asyrskego mnye
(quibus blasphemayerunt... me) BZ IV Reg
19, 6; Kogosz ganbyl a komysz yrogal (quem
blasphemasti) ? ib. 19,22; Klamayącz, nyekthorzy mowyą, a w themathcze {leg. w tern matce)
yrągayą, aby tham nyevyasthy były, kthore by
mathcze szluzyly De nativ w. 38; ~ Fratres,...
sustinetis enim.
si quis in faciem yos cedit,
gl. sc. in presencia despicit oczwysztnye wam
sze yrąga (II Cor 11, 20) XV med. SKJ I 65;
~ ~ kogoś: Zaly... ysliszi pan bog twoy
wszitka słowa Rapsacenowa, gegosz posiał kroi
asyrski..., abi yrogal boga ziwego (ut exprobraret deum yiyentem) BZ IV Reg 19, 4.
- Cf. Urągany.
Urąganie fo rn ir : n. sg. urąganie 1437 Wisi
nr 228 s. 85, XV med. Zcb 523, ca 1455 JA
XIV 489, etc.; ~ g. sg. urągania BZ II Par
32, 17, XV p. post. R XXIV 375; - d. sg. urą
ganiu XV p. pr. R XVI 341, BZ II Par 32, 20;
~ ac. sg. urąganie XV p. pr. PF IV 616, XV
med. R XXIV 359, XV med. SKJ 1 73, etc.
Z n a czen ie: 'znieważanie kogoś, ubliżanie
czyjejś czci, naigrawanie się, ignominia, contume lia aliąuem afficiendi actus, dignitatem alk
cuius riolandi, deridendi actus': Vrongana blasphemia ca 1428 PF I 491; Vrąganye blasphemia
1437 Wisi nr 228 s. 85; Apperiet os suum ad
blasfemias na yrąganye (Ap 13, 6) XV p. pr.
PF IV 616; Viciis yraganyy XV p. pr. R XVI
341; Qui dicerent se audi(yi)sse eum dicentem
yerba blasphemie, *wrogane, in Moysen et in
deum (Act 6, 11) XV med. GIWroc 112r; Tollat
crycem suam, czyrpy skodi,... yraganc, et sequatur me (Luc 9,23) XV med. R XXIV 359; Per
gloriam et ignobilitatem, gl. id est si simus
apud homines contempti przez chwalę, przez
wrąganye, per infamiam et bonam famam,
yt seductores et yeraces (II Cor 6, 8) XV med.
SKJ I 73; Vrąganye opprobrium XV med.
Zab 523, sim. ca 1455 JA XIV 489; Modlyly
syo przecyw temv yroganyy (adversum hanc
blasphemiam) B Z II Par 32, 20; Slisz, panye
boże nasz,... obrocz gich yroganye (converte
opprobrium) na gich głowo BZ Neh 4,4;
Vranganye derogacio 1461—7 Serm 151 r; Vrą-

ganye (opprobrium, FI: przecoro) glupyemu
dalesz mye Pul 38, 12; Polozyl yes w uroganye
{FI: w przecoro) nas (posuisti nos opprobrium)
soszyadom naszym Pul 43, 15; Nulla conyiciacio, yraganye, criminosior, quam aliquem
demoniacum dicere XV p. post. GIDom 51;
Dabit percucienti se maxillam, saturabitur obprobriis ylg. brzythkosczy..., pothyarzy..., nasmyeyanya..., yrąganya (Thren 3, 30) XV
p. post. R XXIV 375; ~ urąganie przeciw
komuś: Napysal Sennacherib lysty pełne yroganya przecyw panu bogy israhelskemv (epistulas... plenas blasphemiae in dominum deum
Israel) a mowyl przecyw gemy BZ II Par 32, 17;
Ona (sc. Sara) bila ysliszala od gedney z dzewek
oczcza swego przecyw sobye yroganye (audiret
improperium) B Z Tob 3, 7.
Urągany 'uszczypliwy, złośliwy, mordax, ma
lignus*: Quis enim oblactrancium catulorum
potest fauces obstruere, a corosiyis, gl. a mordacionibus od yrąganego, inyidiorum obloquiis,
gl. decrecionibus omowyenya, repagulum obiectare 1466 R XXII 11.
Urbanek bot. 1. 'bodziszek czerwony, Gera
nium sanguineum L ! : Urbanek serpentaria rubea
1460 Rost nr 3723; Urbanek serpentina rubea
ca 1465 ib. nr 4576; Vrbanek muscata maior
1472 ib. nr 417.
2. 'bodziszek cuchnący, Geranium Robertianum L ! : Acus muscata minor, muscata minor,
reumatica minor yrbanek 1419 Rost nr 5078;
Meretricaria, id est boczyanye nosky al. yrbanek
XV
GILek 51.
Urbanik bot. 'bodziszek cuchnący, Geranium
Robertianum L ? : Acus muscata minor, reuma
tica minor urbanik 1437 Rosi nr 2423.
Urenie cf. Uranie
Urębić fo rm y : inf. urębić 1425 AKPr VIHa
166; ~ praet. L sg. m. -śm urąbił 1400 Pozn
nr 489; -(e)m urąbił 1436 Pozn nr 1470; 3. sg. m.
urąbił 1413 Kościan nr 480, 1424 KsMaz II
nr 721, 1437 Pozn nr 1484; /. urąbiła 1435
Pozn nr 1451; ~ part. praet. pass. n. sg. neutr.
urąbiono ca 1500 GlKazB I 31.
Z n a czen ie: 'ściąć, wyciąć (siekierą lub innym
podobnym narzędziem), odciąć (od całości), przy
ciąć, caedere, excidere (securi vcl alio ąuodam
simili instrumento), (areąuaclam tota) abscidere,
succidere?: Iacosm ne wrambil zapusta Potrassewi 1400 Pozn nr 489; Jako Ninotha n<ie)
urambil dwu copu dambow... na Bloszowey
czansczy 1413 Kościan nr 480; Esze Andrzey
ne yranbil brzoszy na Wafrzinczowey lancze
szamowthor szyła 1424 KsMaz II nr 721; Yako
ne kaszal {sc. Stanislaus) yrambicz trzech dam-
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bow w lesze... besz yego woley 1425 AK Pr
V llla 166; Jszem... ne wrabyl czterdzesczi
dambow rodzaynich 1436 Pozn nr 1470; Jsze
Wischota... ne vrabyl *czterdzeysczy dambow
szolacz rodzaczich 1437 ib. nr 1484; Nam sicut 5
cythara sit de ligno arido, ita crux Xpi quia
annis mille ąuingentis preteritis fuerat id lignum
scissum yrąbyono ca 1500 GIKazB I 31; Pa
robek rzecze k nyemv: Mylę dzyeczya, drzeuo
nye może bycz, yedno ye yako *yroby, aby 10
ye navyeczey czyagnal Rozm 128; ~ Jsze pany
Febronya swym (leg. z swym) szynem sz Maczeyem... ne yrabyla poltorasta przerabli 1435
Pozn nr 1451. ~ Litera w- (w odczytaniu wy- |
dawcy) może być też ligaturą yi, co te zapisy ' 15
pozwalałoby czytać jako wyrębie.
Uręczać 'brać na siebie odpowiedzialność za
kogoś, fideiubere, cautionem dare9: Jaco Andrzey
wraczal sw(e)go pana Andrzeia badancz *ygo
czlowekem 1409 Kai nr 302; Yssz Zegotha 20
wraczal kmecza, nissz gy Marczin o thego
kmyecza poszwal 1416 Kai nr 528.
Uręczenic 'poręka, poręczenie, danie rękojmi,
fuleiussio, sponsio, vadimoniam faciendi actus*:
Fideiussio ylg. wranczene 1388—430 ArchTer- 25
Crac III b 349,22; Jako o moya yino ne zabith
wol Jaschcoui tako dobri iako 1 1/2 kopi
any o mogę wranczene 1419 TPaw VII nr j
1188.
Uręczyć f o r m y : inf. u ręczyć 1425 Kai nr 702, 30
1451 StPPP II nr 3457; ~ praet. 7. sg. m. -(e)m
męczył 1423 Kościan nr 1015, 1427 Pozn nr 1240,
1433 ib. nr 1561, etc.; f. -m męczyła 1414 Kai
nr 451, 1428 Pyzdr nr 886, 1432 Kościan nr 1450,
1432 ZapWarsz nr 375; 2. sg. m. męczył jeś 35
1445 AG Z XII 145; jeś uręczył 1402 TPaw IV
nr 780; 3. sg. m. uręczył 1391 Pozn nr 269.
280, 1393 ib. nr 297, 1393 TPaw IV nr 4637,
etc. etc.; f. jest męczyła 1417 Kai nr 544;
męczyła 1391 TPaw IV nr 3773, 1401 Kościan 40
nr 175, 1401 Pozn nr 494, etc.; 3. pi. m. uręczyli
1399 Leksz I nr 3037, 1407 Kai nr 240, 1419
Pozn nr 969; ~ pląperf 3. sg. m. był uręczył
1389 Pozn nr 60, 1391 ib. nr 255, 1397 ib.
45
nr 346, etc.
Z n a czen ie: ' wziąć na siebie odpowiedzialność
za kogoś, za coś, zagwarantować coś, zapewnić
coś, zaręczyć, poręczyć, fideiubere, cautionem
dare, spondere*: a. bez dopełnień w języku
polskim: Sicut Magda obligayit fideiussorie, 50
*wroczila, Mathiam in ąuatuor marcis et ipsas
soluit 1391 TPaw IV nr 3773; Sicut dominus
subagazo ... fideiussit ylg. uroczil ad Paulum
duos [...] Nicolai kmetonis 1405 ib. nr 2539;
Quia tu ipsum infideiussisti al. wranczil gesch 55
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in centum marcis yadii adversus ... Vincencium
1445 AGZ XII 145; Dominus rex debet...
Johannem infideiubere al. wrączicz, quod idem
Johannes literam testimonialem ... debet portare 1451 StPPP II nr 3457.
b. z dopełnieniem wskazującym osobę, za
którą się ręczy: kogoś: Jako przi tern bili,
kedi Szara slubila yiprauicz Crzczona s tego
rokoyemstlwa, czosz gy ye mansz wroczil
o wsdane Coszcova 1398 Kościan nr 108;
Quod pro ipsis fideiussit ylg. ez gi wroczili
1399 Leksz 1 nr 3037; Iaco pany Margorzatha
Symana wranczila in dimidiam deci(m)am
marcam 1401 Pozn nr 494; Sicut ges mo uroczil
ad medium tunc altera domino Budko y o tos
mo ne yiprayil 1402 TPaw IV nr 780; Ysze
Voczech wranczil Naslawa do M icolaya...
in decem marcis 1403 Pozn nr 821; Czso Petrek
wroczil Adama, o to rocogemstwo ma*scodzo
iaco secz grz(y)wen 1405 Pyzdr nr 252; Jacom
possel bil do Micolaga ot Przecslava, ysbi gi
vipraw<ił>, iz gy yranczil 1409 Kai nr 305;
lako Przedwoy wiprauil Thomo, czo gy bil
wranczil 1413 RtKon nr 343; Jacom przy tern
byl, kyedy yest Margorzatha wranczyla Abrama
y Wyanczencza, a s tego gycłi nye wyprawyla
1417 Kai nr 544; Jakom nye wranczyla pana
Sandzywoya ... et Sigismundum 1432 Kościan
nr 1450; ~ kogoś za kogoś: Isz Cevley *wraocil
Jana za Michała, a s tego go ne wyprawił
1394 Kościan nr 2; Jaco *Poytreg ne wronczil
Gyrzrnana za Marczina do Mosszinskego star
szego za dzesszoncz *grzywecz 1401 ib. nr 178;
Jaco Potrasz wroczil Thomo za brata naprzecziw staroszcze 1405 ib. nr 262; ~ za kogoś:
Yaco o thy penądze, czszo gy wraczyly Potr
y Micolay za Wathą, w tern yest skodzen
w szyroke grosze sydowskych *penądze dwadzesca grzywen grosy syrokich 1419 Pozn
nr 969.
c. z dopełnieniem wskazującym osobę lub
instytucję, której się ręczy: do kogoś, czegoś:
Czso bil Potrek wranczil Michała do Thomi,
sz tego gi wsego yicupil 1391 Pozn nr 255;
Jako Staszek wiprauil Thoma s tego rankofstwa,
czo gi bil yranczil do *Jagneszszky 1397 ib.
nr 346; Ysze Jan wroczyl Yissotho do Szydow
1399 ib. nr 402; Isz Jactor wranczil Przibislawa
in triginta m arcis... do Muska Zydowina
1400
nr 465; Iacom przi tern bil, gdi Jost
*vroczil Potrą... do krolewskego sandu 1403 ib.
nr 818; Iaco czs<o) mo Potrasz wranczil do
Micolaga..., o tom *sgodzen dzeszancz krziwen
1404 ib. nr 571; Czo wroczil *Potrzas Lenarta
do Woytka, s tego gi ^Potrzas yyplacil 1406
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Kai nr 162, sim. 1406 Pozn nr 581; Jaco czom
yicupil Szarlatha i Chemk(ę) ot Jana, szacz
Micolaya wranczila do Y acuba..., sz tegoszm
ge bil wranczil 1389 Pozn nr 60; Jacom przi
i (leg. ji fgo5) wszego viprauila 1414 Kai nr 451;
tern bil, kedi Dzerszek... po prosno puszczil
Yaco czso pan Milay wroczil Budzilowskego
tich czterdzeszczi, zacz i (leg. ji cgo’) bil wran
do pana Woyczecha, s tego gy wyprawyal 5 czil 1406 Kościan nr 325; Yako czo M icoląy...
czynyocz zapłato 1426 Pyzdr nr 801; ~ u kogoś:
wrąnczyl *Yandzeya... przeczyw Mycolayewy...
Czso Derslaus wranczil w Przethpelka Micolaia,
sza possag 1424 Pozn nr 1170, sim. 1444 Pyzdr
temu so minala trzi lata 1391 Pozn nr 269; ~
nr 1238; Yakom ja nye wroczyla pana Wyankomuś: Jaco Withoslay^a yronczyla Boguphaczencza za wywarowanye dzedzyni Garbów
lowy kona, ten gye ne zaplaczon 1401 Kościan 110 i 1428 Pyzdr nr 886; ~ z inf.: Yacom ne wrączil
nr 175; Czssom vranczil conya brata (pro bratv) I ; Tworzyana y Pyotra przeczyw *Yandzreyewi
swemv za grzywna..., tom gy nye dal za : : wsdacz grziwny grosschow na wederkow 1427
nygeden dług 1423 ib. nr 1015; ~ (na)przeciw(o) ;
Pozn nr 1240; ~ ze zdaniem: Jacosmi przi tern
komuś : Yako Andreas et Boguchwał... wrąn- j
bili, jaco Bogusława Sczitniczska ne wranczila
czyly pana L uthka... et Johannem ... naprze- i 15 Mykolaya do Lenewey, yszbi mała yechacz
dzywo Janussowy... o pyąncz yrzeby 1407; | do *Pysdri do sanda \AQ9 Pozn nr 672; Jakoszmy
Kai nr 240; Czso pani Sborowska wranczila
| przi tern biły, yze Jandrzey wranczil Thomą ...,
swey rankomeye (pro swo rankomo ?) przecziff ; ! yze mai wanowacz y *swdacz zene swey sesczMachnę s Tarnowa, to ge wyprawiła podluk
; dzeszanth grzywen 1414 ib. nr 853; Yaco
yednaczskego skazana 1408 Pozn nr 646; 20 Stanisław Gowarzewsky wraczyl Stanisława
Yakosmy przy tern bili, gdi Derska wroczila j
Slapa przeczyw Janowy..., yze yego zona
y [g] sz Woslawem za wzdanye zplachcza w Czel- ;
Swatochna mała swoy list stary vanny *slomycz
mowę Wawrzyncza przeczyw Dobrogostowy !
1425 ib. nr 1215. ~ Wydawcy czytają przey Mychalowy 1418 Pyzdr nr 561; Yakosmy
; ważnie wręczyć. ~ Cf. Wręczyć.
przi tern bili, gdi Micolay kazał wranczicz 25
Uręgać cf. Urągać
| Urępwość ruroda, piękna powierzchowność,
Marczyna a Paszka przeczyw Grzegorzewy
za wyczlenye... *dzeczyczne czosczy 1425
j pulchritudo, dignitas corporis9: Species tua vlg.
Kai nr 702.
i crassa, pąknoscz, yrąnopscz (pro vrąpnoscz),
d.
z dopełnieniem wskazującym przedmiot, nadobnoscz, czvdnosscz, (Psal 44,5) XV in.
którego dotyczy poręka: coś: Czo vranczil j 30 R XXIV 349; Spccie tua et pulcritudine tua,
prze thwoya crassą, pąknoscz, yrąpnoscz, na
Bartek, i s tego y (leg. ji cgo’) yykupil 1393 j
dobnoscz, czydnoscz, intende, prospere (Psal
Pozn nr 297; Sicut Nicolaus wroczil prziyiley i
44,5) 1448 ib. 353; Mila bracza, powiadaam
aput Petrum et non restituit eum 1393 TPaw IV |
waam zaprawdo, yzee yropnoscz czyny czosto
nr 4637; Ysze cszo bil wrączil Pecz Adam za
pana Potrą y Ja n a ... [...] groszevy<ch grzy 35 z mosczyny nyewieesczee serczee Gloger.
Urępny, Urupny (?) 'urodziwy, piękny, pulwien), tego mu yest ne wplaczal we trzech
cher9formosus, speciosus’ : Vropny (Pul: yrępny)
lecech 1421 Kościan nr 1204; Yako o nezaplawiobraszenym nad sini ludzske (speciosus forma
czene penadzy rakoyemskych przeczyw Rzisch- i
prae filiis hominum) Fl 44,3; Nye było tesch
couiczu, czo ye wranczil Janusch Gorzewsky,
... sza skothny fszkodni5) *sto y scheczdzezanth 40 nyeystayyczne, alye było yarthkye yego posczye
a sylno *wrupne (incessus... erat agilis satis
grziwen 1425 Pozn nr 1204; Jszem nye wrączil
et morosus) Rozm 154. ~ W Rozm zapewne
do Chomaczkego Sigmuntha polszodmy grziwny
bohemizm fonetyczny.
grosschi 1433 ib. nr 1561; ~ o coś: lako Sczepan
Urobek 'zysk, dochód, lucrum, reditus, prowroczil Bogla do Zidovina o sescz grziuen 1391
Pozn nr 280; lako Micolay wiprayil o odzene ! 45 \entus5: Powynyenly ten opyekaldnyk sprawycz
dlugy tych dzyeczy... albo mozely szobye
swego rokoymo, ocz gy bil wroczil 1398 ib.
wząncz zyszk albo vrobek za szwoy trud
nr 389; Taco łan Potrą wranczil do Sida Sabdaya
(an tutores ... pro labore ipsorum de lucro
o dwe grziwne a o pantnaczcze scot 1412 ;
bonorum lucrum tollere debent), czo yroby
Kai nr 385; Jakom ya Micolaya ne wroczila j
o wirzeczenye do Barthlomeya o Crzewoczino 50 sz gych gydaczym gymyenym? OrtOssol 92,3,
sim. Ort Mac 127; A kakoly sz nym (sc. z opie1432 ZapWarsz nr 375; Jakom ya ne wranczyl
kadlnikiem) odmowyą woyth y przyyaczele
Michała do Thomascha o wypysane ze ksszyank
tych dzyeczy o sprawyenye dlug<o)w y [od]
1434 ib. nr 632; Yako moy oczecz nye wranczil
yro<(b)kow (pro utilitate yel laboris mercede)
Micolaya ... do Drule o trzi konye y o wosz 1444
Pyzdr nr 1234; ~ za coś: Jaco Dobeslaw 55 z gych gydaczym gymyenym (OrtMac 127:
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o szprawyenye długów y urobek gych gydaczym gymyenym) OrtOssol 93,1.
Urobić, Urobić się fo rm y : praes. ind. 3. sg.
urobi Ort Mac 127, OrtOssol 92,3; ~ praet. 2.
sg. m. -ś urobił SkargaPloc w. 66; 3. sg. m. urobił
XV med. R XXIV 359, Rozm 489; - condit.
2 .sg .f. -by urobiła De morte w. 248.
Z n a czen ia : 1. 'wypracować zysk, zyskać,
zarobić, lucrilm, ąuaestum facere3: Homo ąuidam
nobilis ... iussit vocare seruos suos, ąuibus dedit
pecuniam, ut sciret, ąuantum quis negociaret
vrobyl, zyskał (Luc 19,15) XV med. R XXIV 359;
Powynyenly ten opyekaldnyk sprawycz dlugy
tych dzyeczy... albo mozely szobye wząncz
zyszk albo vrobek za szwoy trud, czo vroby
sz gych gydaczym gymyenym (quid sortis
lucri ipsi recipere debent)? OrtOssol 92,3,
sim. Ort Mac 127; Rolą s domem dzathkam
poday, czosz vrobyl (SkargaWroc w. 40:
yyrobil), za dusza day SkargaPloc w. 66;
Ten, który byl vzyąl pyecz funtov, vrobyl ymy
druga pyecz y zyskał (operatus est in eis et
lucratusest alia quinque Mat 25,16) Rozm 489.
2. urobić się 'napracować się, utrudzić się,
labore fessum fieri, confici : Wsządycz trzeba
luczkyey przyyaszny, by czą szgrzely w swoyey
laszny, aby szą v *myey napoczyla, gdyby sza
vrobyla De morte w. 248.
Uroczyć cf. Wroczyć
Uroczysko 1. 'miedza graniczna, granica,
limes agrorum, finis*: Tegdi orni (pro oni)
prziiawszi na vroczisko cu *przisodze, vsuli
dwa copcza ne przisogawszi 1398 Pozn nr 396;
Q uod... Iacobus haeres de Zolkiew ... haereditatem suam Wirzchowystaw (sc. vendidit) ...,
prout solus ten uit... et possedit, nihil penitus
dominii in eadem sib i... reservando, sequendo,
yidelicet yroczyszko a parte Zolkiewiensi po
Manczow doi (1417) 1588 DokMp V 186;
Post signa al. wrocziska 1427—31 Zab 538.
2. 'teren poza granicą posiadłości, ale do
niej przynależny, z własnymi granicami natural
nymi, loeus extra fines praedii situs, sed ad id
praedium pertinens, proprios fines naturales
habens3: Jacosm ya ... y moy oczecz trzimal
to ti yrocziska ot rzeki Orley asz do grobey
Konarskey 1404 Kościan nr 217; Nos Kazim irus... rex Polonie... ipsis (sc. Iacobo et
N icolao)... bona nostra regalia in terra Rus
sie ... cum omnibus cam pis..., paludibus
et generaliter cum omnibus coherenciis al.
z yroczysky... dam us... et assignamus 1462
AGZ V 207, sim. 1498 AGZ XV 552.
Uroczyste 'wynagrodzenie roczne, umówiona
roczna zapłata za służbę, solarium annuum,
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mer ces annua pro serritio constitutd: Zaleski,
quod exservierat, de seryitio annali al. yroczystego dedi XVIII florenos 1500 ZsigBud 49.
Uroczysty 'doroczny, raz w roku przypadający,
5 annuus, anniversarius3: Vroczista annua (o sancta
mundi domina, ... natalis tui annua, en colimus
sollemnia) 1444 R XXIII 309; Vroczyste
szwyatha dies feriales OrtZab 528.
Uroczyty 'świąteczny, festus, sollemnis5: Fac10
tum est in die festo, yroczythy, domini
Gn gl. 43 b.
Uroda fo rm y : n. sg. uroda XV p. post.
PF IV 755; ~ g. sg. urody BZ Ley 23,20,
1466 R XXV 136, ca 1470 Mam Lub 82, XV
j
15 p. post. R XXV 198; ~ n. pi. urody ca 1470
MamLub 206; ~ g. pl. urod BZ Ley 22,12.
i
i
23,15. 25,11. Num 18,12, ca 1470 MamLub 37.
161; - ac. pl. urody BZ Num 18,11, ca 1470
MamLub 24; ~ I. pl. (w) urodach BZ Ex 34,22.
20
Z n a czen ia : 1. 'to, z czym się ktoś rodzi,
wrodzone cechy, ąuod alicui inna tum est, indoles,
natura, ingeniuni : Bonę indolis dobrey vrody
aut zaloszenyą (vidensque Salomon adulescentem bonae indolis et industrium, constituerat
25
eum praefectum III Reę 11,28) ca 1470 Mam
Lub 82.
2. 'przyrodzone piękno, piękny wygląd, puli
chritudo naturalis, forma exim id : Slachethnego
wszdrostu, wrodi XV p. post. R XXV 198;
30
- Honorabilis speciei, yrodi, tocius optime 1466
R XXV 136.
3. 'rodzaj, pleć, genus, scxus9: Vroda sexus XV
p.post. PF IV 755.
4. rto co się rodzi i zbiera na polu i w ogrodzie,
35 płody ziemi, plony, owoce, zbiory, ąuod agri
efferunt, fruges, fructus, messis5: Godi tydnyowe
yczynysz sobye w pyrwich yrodach sznywa
swego pszenycznego (in primitiis frugum messis
tuae triticae) BZ Ex 34,22; Bilalibi dzewka
40
kaplanowa komyszkole sz lydv od d an a...,
s pirwich vrod (de primitiis) gescz nye bodze
BZ Lev 22,12, sim. ca 1470 MamLub 37; Chlebi
pirwey yrodi (cum panibus primitiarum) przed
bogem dostano syo kv yzitky gego BZ Ley 23,20;
45
Pirwych vrood yinnich (primitias yindemiae)
nye bodzecze szbiracz ib 25,11, sim. ib. 23,15;
Pi rwe yrodi (primitias), gesz to s o ... obyatowali synowye israelsci, oddałem tobye BZ
Num 18,11; Wszitki mastnosczi oliwowe a win
50
n e ..., czoszkole syo olfyervyą pirwich yrod
(primitiarum) pany, tobyeczem dal ib. 18,12;
Pyrwe wrody (war. kal.: pirworotky) primicias
(loquere filiis fsrael, ut tollant mihi primitias
Ex 25,2) ca 1470 MamLub 24; Pirwych yrod
55
(war. kal.: yrodkow) primiciarum (da illis
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partem, sicut mandatum est tibi, primitiarum
et purgationis Ecclus 7,34) ib. 161; Pirwe vrody
primicie (sanctus Israel domino, primitiae
frugum eius Jer 2,3) ib. 206. ~ Zapewne bo
liemizm.
Cf. Uród
Urodek 'to co się rodzi i zbiera na polu i w ogro
dzie, plony, owoce, zbiory, quod agri efferunt,
fruges, fructus, messis3: Pirwich vrodkow (wnr.
/wZ?.: pirwych vrod) primiciarum (da illis partem,
sicut mandatum est tibi, primitiarum et purga
tionis Ecclus 7,34) 1471 MamKal 161.
Urodnik corruptum pro urzędnik: Vrodniką
(war. kal.: yrzandniczka, BZ: yrzodnyka) eunu
chu m (yocayit ergo rex Israel eunuchum III
Reg 22,9) ca 1470 MamLub 85.
Urodność 'życie, przebieg życia, wita, curri
culum yitae9: Przyschedl kv mnye an y o l...,
yen myą vczy<e>szyl y poyyedzyal my yeselye
yyelykye, bo masch począcz dzywką, yey ymyą
y yrodnoscz (nomen atąue yitam huius filiae)
tescli my poyyedzyal, yze ma bycz yyelyką
na tern syyeczye y na yyeky dzywka bądzye
Rozm 8.
Urodny 'dający obfity plon, urodzajny, qui
fruges uberes fert, fertilis, fecundus9: Pycz
bodzecye s cystern waszich wodi, doiod nye
przydo a nye przenyoso w as... do zemye
plodney y yrodney wyna (fructiferam et fertilem
yini, Biblia taborska: do żernie płodne y vrodne
vina) BZ IV Reg 18,32.
Uradzenie fo rm y: g. sg. urodzenia 1420
Pozn nr 987, Sul 87. 97, B Z Deut 25,7,
etc. etc.; ~ d. sg. urodzeniu Rozm 22.
53. 236; ~ i. sg. urodzenim B Z Deut 21,6,
ca 1470 MamLub 74, Rozm 796; ~ /. sg. (w) uro
dzeniu Sul 79, B Z Gen 11,25, OrtMac 103, etc.
Z naczenia: 1. 'wydanie na świat dziecka,
o mężczyźnie: spłodzenie, liberos in lucern edendi
actus, de viro: actus gignendi: Gyedna nyewyastha ... yrodzyla dzyeczyą a tho myeny ..., ysz
tho dzyeczyą było żywo, asz ye krzczono...
dla nagley szmyerczy... w komorze, gdzye tho
było w thayemnyczy przy yrodzenyy, yako
yest obyczay OrtMac 103; Blogoslayyon, <jenżeś) myą nye raczył [nye] oddalycz takyego
darv, ale my dal wrodzenyy (leg. w urodzenyu?) pozvdanego plodv(sed optataemihiprolis
germen tu donasti) Rozm 10; ~ Potem Nachor
bil gest zyw po vrodzenyv (postąuam genuit)
Tarę ku trzemdzeszot a ku stu lat BZ Gen 11,25.
2. 'przyjście na świat, urodzenie się, actus
nascendi : Ysze M icolay... nye wydawał sostri,
ale oczecz do yego wrodzena za Tworzyyana,
a tym *crzem szostram, cszo ye vidal, tim dal
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poszag yedney yaco drugey, *Doroczsze dal
poszak do mego wrodzena 1420 Pozn nr 987;
Gdi dzyecząn masczisna pyanczynaczcze lyath
ot swego vrodzenya (a sua nativitate) nye ma,
thakye w prawye otpowyedacz nye ma Sul 87;
Przetom ya przyschła, abych yydzyala yego
narodzenye, tesch bych <się> yeselyla yego
vrodzenyv Rozm 53; Kyedy Iesus popelnyl
rok od svego yrodzenya a yeden *myąszyadz
(cum ... implesset iam aetatem), począł...
chodzycz na svych nogach ib. 98, sim. ib. 99.
107. 145, etc.; Kyedy Iesus byl ve dw (leg. dwu)
lat po svem yrodzenyy (cum duorum iam
annorum Iesus esset natus), tako yest ostayyon
ode szanya ib. 99; A iako było w dzyen yro
dzenya (die autem natalis Mat 14,6) Herodoya,
tedy yczynyl gody yyelykye ib. 346; ~ 'miejsce
przyjścia na świat, locus, quo quis natus e sf:
P ylat... nye chczyal sądzycz tego, który syym
yrodzenym albo dzyeczynstyem nye przysluschal
k yego państw Rozm 796; ~ więcszy urodzenia,
urodzenim 'starszy wiekiem, maior natu : Przydo
wyoczszy yrodzenim (maiores natu) z myasta
tego kv zabitemy B Z Deut 21,6; Poydze zona
ky bronye myestkye y wdzalyge wyoczszim
yrodzenya (maiores natu) ib. 25,7; (Więcszym)
wrodzenym natu (placuitąue sermo eius Absalom et cunctis maioribus natu Israel II Reg 17,4)
ca 1470 MamLub 14; ~ Pisma urodzenia boskie
go 'Księga Rodzaju, Genesis5: Ale ony lyydzye
yako zyyerzątha a czyelestny czytały v Pysmyech
yrodzenya boskyego, ale rozymem ossyądz
nye chczely Rozm 840.
3. 'wrodzone cechy fizyczne, propria corporis
innatd: Tesch była (sc. Maryja) any barzo
yyschoka, any barzo nyska* ale svego (leg.
z swego) yrodzenya (eam natura) wschytka
była yczyesna Rozm 20; Tesch byl (sc. Jozef)
barzo czystego czyala, bo wschystka roskosch
czyelestną od szyebye byl otrączyl y myloval
czystotą, a przeto byl czysty przyrodzenya
svego, yrodzenya byl czystego (castus fuit
tam natura, quam complexione) ib. 31; ~ *Bolesz mam w szwogyem szerczy nynye,
a tho pre mogye [...] po thobye wyelkye thuszenye y nyewymown[y]e myszlyenye, bocem szluzyla [...] zlycznye (leg. śliczne) y wspanyle
łyczka yrodzenye 1447—62 Zab 545.
4. 'pochodzenie (społeczne), status, quo quis
natus e s f: Gdy nyektory slachczycz ... rzecze,
eszby nyektory gemv nyerowny bądącz w yro
dzenyy (aliąuis impar sibi existens in genere,
var. in generatione) layącza słowa zadał...,
thaky wlostną przyszągą szą oth gabanya gego
proszno oczimy (pro ycziny) Sul 19; Ystawyami,
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ze gdi ktori nasch poddanyecz, ktoregokoly bi
stadia albo yrodzenya, rodzayy i powyszchenya
bil (quod cum ... cuiuscumąue status, conditionis et eminentiae fuerit)..., w nyektorich
yynach bilbi skazan Sul 97; Gego przyrodzeny 5
mowya: On yesth dobrego yrodzenya (amici
dicunt ipsum legittime natum, OrtOssol 29,4:
on gest dobrze yrodzon), tho yesth z malzensthwa Ort Mac 27; Gdyby maszczyszna
wyleganyecz, czo nye stadia (leg. z stadia) 10
malszenszkyego szye narodzyl, poyal zoną
yrodzenya stadia (leg. z stadia) malszenszkyego
(legittime natam) OrtOssol 29,3; Czy ystny ... tesch były syym starschem zawzdy
poddany, yyelebnyeyschego yrodzenya lyydzyem 15
(maioribus natu) nygdy przykro nye odpoyyedaly Rozm 180; Alye myloszyerny Krystus,
który sna krewkoscz czlovyeczą, zlyvtova\vschy
szye yego (sc. św. Bartłomieja) roskoschnemy
vrodzenyv, y kazał szye yemv obucz ib. 236; 20
Synovye tego svyata mądrschy ssa synów
syyatlosczy v svoym vrodzenyv (in generatione
sua Luc 16,8) ib. 390.
5.
urodzenie maciczne 'owoce winnego krze
wu, fructus vitis°: Zathym rzeki myły 25
Iesus: Alye vam poyyedam, nye bądąm, nye
bąda pycz odthychmyast... s tego yrodzenya
maczycznego (de hoc genimine vitis Mat 26,29),
czvsch tego vyna, które szye s maczyczye
yrodzy, aze d o ... smartvychvstanya mego 30
Rozm 542.
Urodzić, Urodzić się fo r m y : praes. ind. 3. sg.
urodzi B Z Lev 26,4, ca 1470 MamLub 145,
Satyra w. 14, etc.; 3. pl. urodzą BZ Gen 48,6; ~
inf. urodzić Rozm 567; ~ praet. 1. sg. m. uro 35
dził jeśm FI 109,4; urodziłeśm Pul 109,4;
urodziłem Rozm 839; -m urodził Rozm 783.
844; f . -m urodziła Rozm 6; 2. sg. m.
-ś urodził Rozm 423. 813; /. -ś urodziła De
morte w. 114; 3. sg. m. jest urodził 1440—8 40
MiesHer II 36; urodził Gn 175b, FI i Pul 86,5,
1402 JA VI 207, e tc .;f. urodziła OrtMac 103,
OrtOssol 19,2. 76,2, M W 57b, etc.; neutr.
urodziło B Z Gen 30,42, Rozm 73. 237; 3. du. m.
urodziła B Z Gen 48,5; 3. pl. m. są urodzili BZ 45
Lev 25,45; ~ pląperf. 3. sg. f . jest urodziła
była B Z Lev 24,10; ~ condit. 3. sg. m. -by uro
dził Rozm 422; / . urodziłaby B Z Ex 21,22;
neutr. -by urodziło Rozm 375; ~ part. praet. act.
urodziwszy XV med. SKJ V 256, Rozm 532; ~ 50
part. praet. pass. n. sg. m. urodzon OrtCel 9,
OrtLel 234; urodzony Rozm 51; ac. pl. m. uro
dzonych Sul 33; cf. też Urodzony; ~ praes.
pass. 1. sg. m. -śm urodzon XV med. R XXIV
362; 3. sg. m. jest urodzon FI i Pul Ath 29, BZ 55
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Deut 23,2, OrtMac 27, etc.; neutr. jest urodzono
Rozm 779; 1. pl. m. -smy urodzeni Rozm 474;
3. pl. neutr. są urodzony OrtMac 31, OrtOssol
31,4; ~ fut. pass. 3. sg. m. będzie urodzon
Rozm 237; ~ praet. pass. 1. sg. f. jeśm była
urodzona 1444 R XXIII 309; 3. sg. m. był
urodzon BZ I Par 20,6; 3. pl. m. byli urodzeni
Rozm 766.
Z n a czen ia : 1. 'wydać na świat (o kobiecie,
wyjątkowo o samicy zwierząt), też sprawić,
że ktoś zostanie wydany na świat, spłodzić
(o mężczyźnie) , wydać owoc, plony (o ziemi,
roślinach), też przenośnie, in lucern edere,
parere (de femina, nonmimąuam de animaii),
etiam efficere, ut ąuidam in lucern edatur,
gignere (de viro), fruges ferre (de terrafplantis) ,
etiam translate*: a. absolute: Czso szo posdnye
yrodzylo (quae erant serotina), to szo wszitko
dostało Labanowy BZ Gen 30,42; Yako rózga
nye może yrodzycz (ferre fructum Jo 15,4)
sama od szyebye, nye bądzyely y maczyczy,
takyez y vy, nye bądzyeczyely ve mnye Rozm
567; ~ Parturiebar yesm bila *vrodziona albo
stworzona (ego parturiebar, var. ego iam
concepta eram Prov 8,24) 1444 R XXIII 309;
Tedy syn boży yyekuysczye yrodzony (natus
ab aeterno) *szgarna szye v zyvoczye blogoslayyone dzyeyycze Rozm 51; Nye bądzyely który
yrodzon albo odn[y]ovyon (nisi quis renatus
fuerit Jo 3,5) yodą a duchem szyyąthym,
nye może ynydz y krolestyo nyebyeskye ib.
237; ~ ~ b. kogoś: Filius dei voluit naści ex
yirgine desponsata, ut yirgo Maria, nato filio,
yrodzywschy syna, haberet solacium virile, qui
eam cum puero custodiret XV med. SKJ V 256;
Uraszylbi ktori szono czyoszkoo a martwe
dzeczyo urodzylabi (abortiyum quidem fecerit)..., poddan bodze szkodzę BZ Ex 21,22;
Gedna nyewyasta po szmyerczy gey mażą
yrodzylą dzyeczą (puerum... peperit) OrtOssol
76,2, sim. ib. 19,2, OrtMac 103; Cziebie cziem,
welebny Janye, Elżbieta ... yrodzila M W 55b;
Ta dzyeyycza naczysthscha bądzye, pocznye,
yrodzy dzyeczątko (puerum concipiet et pariet)
Rozm 4; Kthora (sc. św. Anna) kwyathek roszkoszny yrodzylą M W 57b; — przenośnie: Yen
zostanye ve mnye a y a v nym, ten yyelye ovocza
yrodzy (hic fert fructum multum Jo 15,5)
Rozm 567; ~ cspłodzić, gignere’: Przed swytanem wrodzy 1 gesm (Pul: yrodzylesm) czo
(genui te) FI 109,4; Syn moy yestesz thy, ya
dzyszya yrodzylem czyą (ego... genui te Psal 2,7,
FI: porodził iesm cze, Pul: y a ... porodzyl
czybiee) Rozm 839; ~ z kimś (o kobiecie,
de femina) 'począć, concipere, ex aliąuo gravi55
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dań9: Owa iest wiszedl syn zony (leg. z żony)
israelskey, gegos iest vrodzila bila sz mozem
egipskim (quem peperat de viro Aegyptio)
BZ Lev 24,10; ~ z kogoś (o mężczyźnie,
de viro) 'spłodzić, gignere : Myal Galaad szono, 5
z nyeysze yrodzil sini (de qua suscepit filios)
B Z Jud 11,2; ~ być urodzonym od kogoś,
z kogoś, z czegoś: Bog gest z osoby ... oczczowy przed weky vrodzon (deus est ex substantia
p atris... genitus), a czlowekem gest z osoby 10
maczerzyney na swecze porodzon FI Ath 29,
sim. Pul; Nye vnidze vileganyecz, genze gest
s prosney nyewyasti yrodzon (de scorto natus)
BZ Deut 23,2; Ten ... z Raphayma pokolenya
bil yrodzon (de Rapha fuerat stirpe generatus) 15
BZ I Par 20,6; Myśmy nye s czudzolostya
yrodzeny[e] (nos ex fornicatione non sumus
nati Jo 8,41) Rozm 474; Czy, którzy były
yrodzeny od synov israelskych (qui erant
a filiis Israel nati) ib. 166; Czokolyye czloyyekoyy 20
od boga oycza yest przydano, to ss Adamoyey
narody albo s pokolyenya naruszonego, czvsch
grzesnego, nye yest yrodzono ib. 779; ~
(o pochodzeniu społecznym, de statu, quo quis
natus est) (być) (nie)dobrze, sprawiedliwie, 25
z małżeństwa, z pokolenia oćczyznego i macierzyznego urodzon(ym): Na doswyathczenye swego rodzayy szlachethnosczy ma wyescz
szescz slachethnych mązow sz swego pokolenya
yrodzonych (de sua stirpe genitos), gysz przy- 30
sągayącz rzekną, yszbi on byl brath gych...
s pokolenya gych oczczysnego y maczerzisnego
wrodzony (de... stirpe ipsorum paterna procreatus) Sul 33; Vt quid me de genere probasti,
id est yzasm nyedobrze yrodzon XV med. 35
R XXIV 362; Ex patre suo legitime natus
sprawyedlywye yrodzon OrtCel 9, sim. OrtLel
234; On gest dobrze yrodzon (dicunt ipsum
legittime natum, OrtMac 27: on yesth dobrego
yrodzenya), tho gesth sz malszenstwa OrtOssol 40
29,4; Tedy mogą gego przyaczyelye przyrodzeny ... przyszagą wkazacz, ysz gest sz malszenstwą yrodzon ib. 30,1, sim. OrtMac 21;
Poymyely wyleganyecz zoną sz malzenszkyego
rodv a mayą dzyeczy szobą (leg. z sobą), thy 45
dzyeczy mogą wszytko myecz yako dzyeczy,
czo szą sz malzenstwą yrodzony (qui legittime
nati sunt) OrtOssol 31,4, sim. OrtMac 31;
~ ~ c. coś: Dam wam descz czasy swimi
a *zemyo vrodzi plod (terra gignet germen suum) 50
BZ Lev 26,4; Aczczy okopayą około yego
(sc. drzewa) y potrzessą gnoyem, azaby yrodzylo
owocz (si quidem fecerit fructum Luc 13,9),
a nye yrodzy-lycz, potem ye porombyem
55
Rozm 375.
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2. urodzić się 'przyjść na świat (też o zwierzę
tach), in lucern edi, naści (etiam de animalibus)’ :
Prestocz szo on dzysza nam yrodzyl miody
Gn 175 b ; Dwa syni twa, ktorasz sze yrodzyla
(qui nati sunt) w szyemy egipskyey..., moya
bodzeta BZ Gen 48,5; Effraym a Manasses ...,
a gyny, gys to sze yrodzo (quos genueris),
twogy bodo ib. 48,6; Wool y owcza, y koza,
gdi syo vrodzy (cum genita fuerint), syedm dny
bodze pod wimyenyem maczerze swey BZ
Lev 22,27; Przichodnye, ktorzis po gościnach
v was so, albo s tich, ktorzisz so sy0 yrodzili
(qui ex his nati fuerint) w zemi wasey ib. 25,45;
Myła szmyerczy, gdzesz szya wszyala, dawnolysz szya yrodzyla? De morte w. 114; Vrodzy
oriatur (nescis, quid magis oriatur, hoc aut
illud Eccles 11,6) ca 1470 MamLub 145; Quia
Albertus... począł szya ... po branyu śluby
(pro ślubu) j urodzyl szya nye v poi roka
yczasz..., et est verus heres et non spurio
1490 Mieś Her XIV 161; Byąda mye nadzney,
czemvm szyą yrodzyla (cur sum ego nata)?
Rozm 6; Nye syyczy (sc. miesiąc) yako ynsche
gyyasdy tey noczy, kyed[z]y szyą yrodzyla (cum
fuit nata) dzyeyycza Marya ib. 12; Nagle,
yedno szye yrodzylo (sc. dzieciątko)..., yąlo ...
o narodzenyy moyycz Iesvcristusovem ib. 73;
Tholy yest yasz syn [boży], yschby szye slyep
yrodzyl (quia caecus natus est Jo 9,19) ib. 422;
Poyyedz my, skądesz thy, gdzyeszye (leg.
gdzieś sie) yrodzyl (Jo 19,9) ib. 813; ~ urodzić
się czymś: Tho, które szye yrodzylo czyalem,
czyalo yest, a czo szye yrodzylo z dvcha, duch
yest (quod natum est ex carne, caro est, et quod
natum est ex spiritu, spiritus est Jo 3,6) Rozm
237; ~ od, ot kogoś, z kogoś: Yako Micolayow
oczecz brał szlub sz yego maczerzo y on so oth
nich yrodzil 1402.T4 VI 207; Jaco tho swathczimy, jako Nicolaus gest sye wrodził od Bogu
sław a..., od szony od oddan(ej) prawey
gego 1440—8 Mieś Her II 36; Bil tego czasu
G ep te..., gen syo yrodzil (qui natus est)
s Galaad B Z Jud 11,2; Takosz yest wschelky,
który szye yrodzyl z ducha svyątego (qui natus
est ex spiritu Jo 3,8) Rozm 237; K rystus...,
s czystey... matky vrodzyvszy szye (de p u ra ...
yirgine natus)..., ymyval svem zvolyenykoma
nogy ib. 532; Krolv Pylaczye, tego snamy,
yze... yrodzyl szye od Maryey (de Maria
natum) ib. 749; Począly... ssyepacz odzyenye
s nyego y zvlekly gy, aze stal nag yako szye
yrodzyl od matky ib. 815; ~ w kimś, w czymś
'począć się, concipi : Czlowek yrodzil se w ney
(natus est in ea) Fl 86,5, sim. Pul; Odpovyedzyely Zydoyye y rzekły yemv: V grzeschezesz
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(w grzesze-żeś) szye wschystek vrodzyl
yyelmoschne et dobrze vrodzone And<r)zeeya
(in peccatis natus es totus Jo 9,34), a thy nasz
(i Biernata) 1499 ib. nr 1831; Vyczye, yze bog
chczesz vczycz? Rozm 423; ~ ze zdaniem
nye yest przyyemcza person (Act 10,34), czvsz
celowym: Yam szye v tem vrodzyl (ego in hoc
aby ktorego krasnye yrodzonego albo przyro
natus sum Jo 18,37) y przetozem przyszedł na 5 dzonego zachoval Rozm 402; ~ książę uro
ten szvyath, abych kazał pravdą Rozm 783,
dzony, urodzony rycerz, pan: Rzeczona iest
sim. ib. 844; ~ ~ o zwierzętach i roślinach,
Kozbi, dzewka Svrowa, kxyozocza yrodzonego
de animalibus et plantis: z czegoś: Jaco ya to
I (principis nobilissimi) madyanskego BZ Num
wem, o ktorego yuncza Jurek na Wlothka
I 25,15; Urodz<o)nemu ryczerzoyy y stawan
żałował, ten szya vrodzyl s yego krowy w yego 10 ia th<ne>mw panw łanowy XV p. post. R I
oborze 1443 Zap Warsz nr 715; Nye bąda pycz...
I s. XXXIX; *Wrodzyny panovye, raczcze...
s tego vrodzenya maczycznego, czvsch tego
| yyedzyecz, yze then dobry czloyyek ... nycz nye
vyna, które szye s maczyczye vrodzy (quod I i krzyw XV ex. SlArch I pril. 20.
generatur in vite), aze do ... smartvychvstanya |
b. urodzeńszy 'starsi, przełożeni rodów, maiores
mego Rozm 542; ~ 'uróść, crescere9: Bo vmy- 15 j natu, principes gentium : Tedi napysawszi lysti
szlnye na to godzy, ysz sye panu zlye vrodzy
! gymyenyem Achabowim ..., posiała ku vroj dzenszym (ad maiores natu et optimates), gysz
Satyra w. 14.
Cf. Urodzony
biły w myescye BZ III Reg 21,8; Kaszcye
Urodzony fo rm y : n. sg. m. urodzony 1434
| syedzecz Nabotowy myedzi yrodzenszimy lyvda
A K H III 341, Sul 33, XV med. R XXV 159, etc.; 20 ! (inter primos populi) ib. 21,9; Przetosz prziszly
wszitci yrodzenszi (maiores natu) israhelsci
f . urodzona XV med. R XXV 153; ~ g. sg. m. j
urodzonego BZ Num 25,15, 1480 ZapWarsz
ku krolyy do Ebron BZ I Par 11,3; Vrodzenr 1512, 1481 ib. nr 1521, 1496 ib. nr 1768;
nyszchy (war. ka l.: wrozewniczi) proceres (prin
cipes familiarum et proceres tribuum Israel
~ d. sg. m. urodzonemu XV p. post. R I
s. XXXIX; ~ ac. sg. m. urodzonego Rozm 25 I Par 29,6) ca 1470 MamLub 94.
402; ~ n.pl. m. urodzeni M W gl. 68; ~ g. pi. m.
c. niedobrze, źle urodzony 'pochodzący z nieurodzonych XV ex. R XXV 146; ~ ac. pl. m. \ | szlacheckiej rodziny, humili statu natus5: Non
urodzone 1499 ZapWarsz nr 1831.
! esset bene procreatus al. nyedobrze urodzony
Comparat. n. pl. m. urodzeńszy BZ I Par 11,3, j i 1470 Kozier I nr 54; Ny(e)szmyeli a sle yroca 1470 MamLub 94; ~ d. pl. m. urodzeńszym j 30 dzeny M W gl. 68; ~ chłop urodzony 'człowiek
BZ III Reg 21,8; — i. pl. m. urodzeńszymi BZ \ | chłopskiego pochodzenia, qui cmethonibus natus
I est9: Quod dixit patri suo, quod esset de mało
III Reg 21,9.
| thoro filius... et esset spurio al. pokrzywnyk,
Z naczenia: 1. 'ten, kto się urodził (tu o lu
dziach), qui natus est (hoc loco de hominibusf: \ I et soli filio suo dixit, quod esset ribaldus al.
Bandzczie zdrow i..., wi slachethny panye, ... 35 ! chłop wrodzony 1434 AKH III 341.
wassza sczasliwoscz przewissza wszitki vro- j
3. 'dany od urodzenia, przyrodzony, innatus9:
dzenye (pro vrodzone) M W 47b.
Ut esset naturalis yrodzony XV med. R XXV
2. o pochodzeniu i pozycji społecznej, de statu, j
159; Diabolus naturę sue dona non amisit
quo quis natus est: a. urodzony, dobrze, kraśnie j
darów urodzonych nye postrad[z]al XV ex. ib.
urodzony: tytuł grzecznościowy szlachcica *szla- I 40 146.
chętny, wielmożny, nobili loco natus, generosus9: j
Urok fo rm y : ac. sg. urok 1471 MamKal 90,
Ex cognacione, sz rodv, generosa yrodzona XV |
1478 RachKról 231; ~ i. sg. urokiem 1471 Matr I
med. R XXV 153; Yako M aczey..., przynr 727; ~ g. pl. urokow BZ I Esdr 7,24; ~
gyechawśchi na gymyenye yrodzonego Mykoac. pl. uroki BZ IV Reg 23,33.
laya
szandzego ploczskyego, nye sbyl gyemv 45
Z n aczenia: 1. 'odsetki, usurd: Rex uti
kmyecza 1480 ZapWarsz nr 1512, sim. 1481 ib.
; debitor e t... senatores... uti fideiussores sumnr 1521; Jako themv gwalthowi rok mynal,
mam 1123 florenos Hungaricales N icolao...
o kthorj na mya dobrze yrodzony P yothr...,
cum censu al. z yrokiem solvere promittunt 1471
castellan liwsky, zaloval 1482 ib. nr 1522;
Matr I nr 727; Dedi Pyetrzyk terrigene marcam
Jako mnye Paweł... ranczyl... za robothlyyego 50 racione usure al. na yrok 1478 RachKról 231.
Marczyna, kthory yyszethl do dobrze yrodzo- |
2. w Biblii 'danina, vectigal, tributum : Farao
nego Stanisława, choranschego zacroczym- !
... yloszil vroki (imposuit multam) na zemye
skyego,...ad Przelagye, yillam ipsius 1496 ib.
ssto lyber srzebra BZ IV Reg 23,33; Przeto wam
nr 1768; Jakom ya szya yyethnala y rosdzyedavami na swyadomye ze wszech kapłanów...
ly la ... przess yethnacze y dzyelcze, przess 55 y sług tego bożego domy, abi nye myely moczi
55*
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bracz mita any dany, any vrokow na nych
(ut yectigal et tributum, et annonas non habeatis
potestatem imponendi super eos) B Z I Esdr 7,24;
Multam, daan, wrok, multa enim dicitur vindicta, proprie po<e)na in pecunia (imposuit,
sc. pharao, multam terrae centum talentis
argenti et talento auri IV Reg 23,33) 1471
MamKal 90. ~ Bohemizm.
Uronić 'dać wypaść, wyciec, ciernittere' :
uronić słez, słez uronić 'zapłakać, lacrimare :
Odpovyedzyal ym myły Iesus, yakoby poslyednye myloszyerdzye matce vkazvyącz y vronyl
slesz, yako synovska mylosczyą {pro myloscz)
vkazvyącz Rozm 507; O vy, dzyvky ierosolymskye,... vass proscha, abysczye ze mną slez
yronyly ib. 737.
Urosły 1. (o drzewach, de arboribus) 'ten co
wyrósł, wyrosły, ąui cre\it, altus factus e s f :
A tesz chczemy dzirzano bycz o dąmbyech
lesznych... przy kthorychkole wodach czekączych yroslych a porąbyonych Suł 59.
2. 'wybitny, szanowny, odgrywający ważną
rolę, illustris, cui honor habetur, ąui magno
ąuodam munere fungitur' : C hore... a Datan[a]... powstali bili przeciw Moyzeszovi
i gini s synów israelskich, *dwyeszecze a pyoczdzesyoot mozow yroslich [...] (yiri proceres
synagogae, MamKal 41: wrozielnyky) BZ Num
16,2.
Urost 'wzrost, wysokość, postawa, figura,
statura corporis, proceritas, habit us' : Vrost
{war. kał.: wsrosth) proceritas (magna arbor
et fortis et proceritas eius contingens caelum
Dan 4,8) ca 1470 MamLub 237; Wrost w postawye {war. lub.: postaw (a) wzrosty) statura
(statura tua assimilata est palmae Cant 7,7)
1471 MamKal 149; ~ Vrostv kstaltownego
a prostego (in statura corporis propagatus et
rectus) XV med. Lent. ~ Bohemizm.
Urozelnik (?) 'wybitny, szanowny, odgrywa
jący ważną rolę, illustris, cui honor habetur,
ąui magno ąuodam munere fungitur': Wrozielnyky
{mamotrekt mikulowski: yrostleyssie, B Z : mozow
yroslich) proceres, pospólstwa sinagoge (viri
proceres synagogae Num 16,2) 1471 Mam
Kal 41. ~ Zapewne źle odczytany wyraz czeski.
Urozewnik (?) *wybitny, szanowny, odgry
wający ważną rolę, illustris, cui honor habetur,
ąui magno ąuodam munere fungitur': Wrozewniczi (war. lub.: yrodzenyszchy, mamotrekt miku
lowski: yrozenieyssy) proceres (principes familiarum et proceres tribuum Israel I Par 29,6)
1471 MamKal 94. ~ Zapewne źle odczytany
wyraz czeski.
Urozkoszać *zabawiać, rozweselać, uwodzić
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\ przyjemnościami, exliilarare, oblectare, delectare,
\ deliciis illicere : Vroskoscha {war. lub.: oklamavą) oblectat (vir iniąuus lactat amicum suum
Prov 16,29) 1471 MamKal 137.
Urozumieć fo rm y : praes. ind. 1. sg. urozumieję FI 100,2; urozumiem Pul 72,17; 3. sg. urozumie FI i Pul 91,6. 93,7, Pul 106,43; ~ praes.
ind. z partykułą ać dla wyrażenia trybu rozkazu
jącego 1. sg. ać urozumiem B Z Gen 24,14; ~
: imper. 2. sg. urozumiej FI 5,1; ~ inf. urozumieć
XVp. post. Zab 539, Rozm 560; ~ praet. 1. sg. m.
urozumiał jeśm Pul 76,10; urozumiałem Rozm
765; 2. sg. nr. urozumiał jeś FI i Pul 138,2;
3. sg. f . urozumiała Rozm 222.297.525.741;
3. pl. m. urozumieli są FI 27,7.63,10; są urozumieli FI 57,9, Rozm 369; urozumieli Pul 27,7.
63,10; ~ condit. 3. pl. m. bychą urozumieli
Pul Deut 41; ^ part. praet. act. urozumiaw
BZ I Reg 20,33; urozumiawszy Rozm 759.
Z naczenia: 1. 'uświadomić sobie sens czegoś,
pojąć, poznać, zrozumieć, aliąuid intelligere,
comprehendere, cognoscere : a. absolute: Ne vsrzi
*gospodin ani yrozume (nec intelliget) bog
lacobow FI 93,7, sim. Pul; Pyacz bodo y vrozumeio (intelligam, Pul: pyacz będę y rozumyecz)
na drodze nepokalaney, gdi przidzesz ku mne
FI 100,2; I rzeki yesm: Dopyrzo yrozumyal
yesm (nunc coepi, FI: ychwaczil iesm) Pul 76,10;
Lyud kromye rady yest y przes modroszczy,
*bycho vczyly y yrozumyely (utinam saperent
et intelligerent Deut 32,29) Pul Deut 41; ~
b. z dopełnieniem wskazującym, czego dotyczy
pojmowanie: coś: Bo ne yrozumeli so (non
intellexerunt, Pul: yrozumyely) scutcow boszich
FI 27,7; Ziawili so dzala bosza y yczinki iego
yrozumely so (intellexerunt, Pul: yrozumyely)
F l 63,10; Mosz głupi ne poznaie y szaloni ne
yrozume (non intelliget) tego Fl 91,6, sim. Puk,
Kthory modry a strzedz bodze y yreczvme
{pro yrozvme, intelliget, Pul: yrozumye) myloserdza bosza? Fl 106,43; Vrozumal ges (intellexisti) misly mogę z daleka Fl 138,2, sim. Puk, ~
w czymś: Alysz wnydę w szwyotoszcz bożo
y yrozumyem (Fl: rozumecz bodo) w poszlyatkoch gych (donec... intelligam in novissimis
eorum) Pul 72,17; ~ ze zdaniem: Acz ya po
tern yrozumyem (et per hoc intelligam), yze bog
yczynyl myloszerdze swemu słudze BZ Gen
24,14; Vrozumyaw (intellexit) Ionata, isze
gednako ymiszlyl gego ocyecz, abi zabyl Dauida
B Z I Reg 20,33; Dzyw ka... vrozvmyala
(intellexit), ys yest przez Yesycrista yskrzeschona
Rozm 222, sim. ib. 291; Tedy ssa vrozvmyely
(intellexerunt Mat 17,13) zvolyenyczy, yze myły
Iesus movyl o ... Yanye Krzczyczyely ib. 369;
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Gdysch dzyevycza M arya... yrozvniyala, yze
ycy myły syn szedł do Ierusalem, począla
ypomynacz oycza nyebyeskyego rzekączy ib.
525, sim. ib. 741; Yze kyedy yvz vzral Iudasch,
yze myły Cristus podań ku smyerczy, vrozvmyavschy, yze o to dostoyen był yyelykyego
p[y]otąpyenya ib. 759; Vrozumyalem (intellexi
Jer 32,8), yzby było slovo boże, y kupylem
rolya ib. 765.
2. 'zauważyć życzliwie, nie lekceważyć, beneyolenter animadvertere, non negligere*: Słowa
moia vszima wzwedz, gospodne, vrozumey
(intellige, Pul: rozumyey) wołane moie FI 5,1.
3. fwywnioskować, wydedukować, rozeznać się
w czymś, conicere, concludere, colligere, ccgitctndo efficere5: Przyszągam .. *sprawydlywosczy vszyczacz .. w tem to prawe a tego ne
opuszczycz ... prze szadny dar *tago daleko,
yako ya sz mich pyączy smislow vrosumecz
mogą XV p. post. Żab 539, sim. ib.; ~ urozumieć o kimś 'odnosić do kogoś, ad aliąuem
referre9: V thych slovyech dobrze baczy statecznoscz svyąthey cerekvye, ktoraz przepoyyedzyal myły Kristus svyatemv Pyotrovy
v personye syyątey cerekvye, bo o Pyetrze nye
mozem vrozvmyecz thych slow, kyedy vyara
svyątego Pyotra przez troye zaprzenye tey noczy
była ponykla Rozm 560.
4. w zbyt dosłownym przekładzie trudnego
tekstu łacińskiego’. Drzewey niszli so vrozumeli
tamowe waszi osset (priusąuam intelligerent
spinae vestrae rhamnum, Puł: yrozumyely
*ozczy wassze osset), iaco sziwi, taco w gnewe
poszrze ie FI 57,9.
Urozumienie 'uświadomienie sobie, zrozumie
nie, pojęcie sensu czegoś, actus aliąuid intelligendi,
comprehendendi, mente capiendi : O, quam
profundum est misterium, tagemnycza, Sancte
Trinitatis ad capiendum, ad cognoscendum
et intelligendum ky wszyaczy y kv vsznanyv,
y kv vrozumyenyv XV p. post. GIDom 65;
Wedla thych slow yroschumyenya (MacDod 120:
szmowyenya) ma bycz pochwalona y poszd(r)owyona dzewycza Maria XV p. post.
Kałużn 289.
Uród 'to co się rodzi i zbiera na polu i w ogro
dzie, plony, owoce, zbiory, quod agri efferunt,
fruges, fructus, messis3: S pirwego vrodu (wcr.
///&.: s pyrwego vrody, pro yredu, lub pro
s pyrwey vrody ?) de primicys (honora dominum
de tua substantia et de primitiis omnium
frugum tuarum da ei Prov 3,9) 1471 Mam Kai
134. ~ Bohemizm.
Uróść f o r m y : praes. ind. 3. sg. uroście
1471 MamKal 53, Rozm 340; ~ praet. 3 sg f
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| urosła jest XV p post. R XXV 265; urosła
Rozm 73; neutr. urosło Rozm 224; 3. pl. są urosły
BZ Lev 19,25; m. urośli BZ Jud 11,2; ~ part.
praet. act. II cf. Urosły.
5
Z naczenia: 1. (o istotach żywych, de animalibus) 'rozwinąć się, wzrosnąć powiększając
swoje rozmiary i siły, crescere, maiorem ac
firmiorem fien : a. (o ludziach, efe hominibus)
'dojrzeć, stać się dorosłym, pełnoletnim, rfo/śc
10
do lat dojrzałych, adułtum, matu rum, suae
potestatis fien : Myal Galaad szono, z nyeyszc
yrodzil sini, gisz gdi yroszli (postąuam creyerant) wirzucyly Gepte 2?Z Jud 11,2; ~ b.
roślinach, de plantis) 'stać się wyższym, dojrzałym,
15 wyróść, altiorem, maturum fieri, crescerey: Pyotego lata bodzecze gescz, owocze szbirayocz
y iaplka, gesz to so vrosly (poma, quae profe! runt, sc. ligna pomifera) BZ Lev 19,25; Tedy
v yednym pnyv vrosla (crescebat) latorośl
20 ! krasna yednego zyola Rozm 73; Które zyelye,
yako yvsz vroslo (crescentes, sc. herbae) do
podolka onego obraza, tako pocznye kazdemv
zdroyye davacz ib. 224; Tez podobno krolewstwo
nyebyeskye zyarnv gorczycznemv ..., które yest
25 mnyeysche myedzy ynym
naszyenym, alye
yako yrosczye (cum ... creyerit Mat 13,32),
bądzye yyeczsche nad yne zyelye ib. 340.
2. (o przedmiotach martwych i abstraktach,
de rebus exanimis et abstractis) 'rozszerzyć się,
30 powiększyć swoje
rozmiary, ilość, latiorem,
maiorem fieri, nurnero crescere5: Vrosczie (war.
lub.: wsroscze) concrescat (concrescat ut pluvia
doctrina mea Deut 32,2) 1471 MamKal 53;
Studnya yroszla yest rzeką XV p. post. R XXV
265.
35
Cf. Urosły
Urównać 1. 'uczynić równym czemuś, zrównać,
: wyrównać, alicui parem reddere, aeąuare*: lozeph... dal słudze svoyemv dvye drzeyye,
40
aby ye yczyosal rovno podług myary ... Povye
yemv (sc. Jesusowi) sługa, ysch ykroczyl drzeva,
ktoresz mv był yego pan yrovnacz (dał), ta
| (pro to) yest czyos ykroczyl Rozm 127.
2. 'sformułować, wyważyć w słowach, \erbis
45 l exprimere : Odpovyedzyal... Cristus ...: Thy
movysch, yze królem yestem ya. V tem sloyye
myły Cristus yroynal sve odpovyedzenye, yze
szye nye zaprzal królem bycz any szye takym
królem vznal, ktorego by kroleystyo mnyemano
50 s tego szyyatha Rozm 783; Takoż sve odpoyyedzenye yrownal (sc. Krystus), yze yego
syyąthe slova potvarzy[l] nye czyrpyala, a vschakoz rzeki pravdą ib. 795.
! Urupny cf. Urępny
55
Urwać, Urwać się fo rm y : inf urwać BZ Lev
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5,8; ~ praet. 2. sg. m. jeś urwał 1402 PKKr 1 ' Urychlić się 'stać się skłonnym, gotowym do
II 238; 3. sg. m. urwał 1407 Kai nr 227, 1415
czegoś, pronum, paratum ad aliąuid fien :
Kai nr 501, 1448 ZapWarsz nr 810, Rozm 762; *
Pomny swanczicz nedzele..., aby sze ne
3. pl. m. urwali 1462 RHist LXIX 334; /. urwały
i vrich(l)il (Dek V 2. 4: aby szye nye przychilil,
ca 1420 i? XXIV 84; ~ part.praet. act. urwawszy 5 V 3: aby szye ne przechilil) na uczynek przeklanty Dek V 1.
Rozm 769; ~ part. praet. pass. n. sg.f. urwana 1
1491 ZapWarsz nr 1715; ~ condit.pass. 3. sg. m. j
Uryć 'wykopać, effodere9: Jaco Jandrzych
-by był urwan Ort Mac 144.
Bylanczsky ssedl na dzedzyna Jandrzycha CarZ n a c z e n ia : I. 'ciągnąc lub szarpiąc adlączyc j
chowskyego ... [y yril row] y ryl row na yego
coś od czegoś, oddzielić szarpnięciem część 1° | dzedzynye 1424 Kościan nr 1100. ~ Skreślone
czegoś, a re ąuadam tota aliąuid avellere, abrumw rkpsie.
pere9: Offyerowacz b0dzye dwye garlyczi...
Urynał 'naczynie na mocz, nocnik, matella9:
y da ge kaplanowy, gensze pyrwe offyervge za
Vrynal mathula ca 1500 Erz 115; Vrynal
yrinale ib.
grzech, zakroczyw głowo *gego tako, zebi sy0 j
gardła *dzerszalo any owszem gey vrwacz 15
Urzasły 'przerażony, zdrętwiały ze strachu,
(et non penitus abrumpatur) BZ Lev 5,8; Soli
mętu perterritus, obtorpescens9: Vrzasla payefacta XV p. pr. R XVI 323
domini sigillum eiusdem litterae eruerunt ab
wrwaly 1462 RHist LXIX 334; Jako mnye
Urzasnąć, Urzasnąć się fo rm y : praes. ind. 2.
lysthovi poth syrzednya pyeczączią na cząscz
sg. urześniesz Pul Hab 18; ~ praet. 3. sg. m.
Sdzyechowska w Regułach slvschayaczemv pye- 20 jest urzasł BZ Deut 20,8; urzasł B Z Tob 6,3;
czacz vrvana 1491 ZapWarsz nr 1715; ~ urwać
urzasnął XV p. post. PF III 287; / . urzasla
1466 R XXV 138; 3 .pl.f. urzasły XV in. R XXIV
się 'oddzielić się, odpaść od czegoś, ab aliąua
72, ca 1470 MamLub 276; ~ pląperf. 3. sg. m.
re dmdi, seiungi9: Tyss byl obyeschon, ale
był urzasł B Z I Reg 28,20; ~ part. praet. act.
yess ssye vrwal od schibenicze 1402 PKKr
II 238; Cum hoc fecissent, concluserunt piscium
urzaswszy B Z Gen 18,15; ~ part. praet. act.
I I cf. Urzasły.
multitudinem copiosam, rumpebatur, urvaly
szo, thargala szo (EwZam 306: rvala szya),
Z naczenia: 1. 'wywołać przerażenie, trwogę,
autem eorum rete (Luc 5,6) ca 1420 R XXIV 84;
napełnić lękiem, metum alicui inicere9: We skrzyBo szye myeny, yze szye vrval ten ystny povroz
tanyu podepczesz zyemyę, w roszyerdzyu vrzesa vpadl (sc. Judasz), a takoż skrzepi Rozm 762; 30 nyesz pogany (in furorę obstupefacies gentes
Hab 3, 12) Pul Hab 18.
Obyeszyvschy szye (sc. Judasz) skrzepi na
povyetrzv..., vrvawschy szye ib. 769.
2. urzasnąć się 'przerazić się, odczuć trwogę,
zdrętwieć ze strachu, mętu affici, terreri, mętu
2. (o pieniądzach, de pecunia) 'silą zabrać,
obtorpescere9: Viderunt iuuenem sedentem in
zrabować, vi auferre, rapere9: Yako Sandziwog
ne wrwal Pauloui vsmi (pro ósmi) sc[z]ot, 35 dextris, coopertum stola candida, et obstupuerunt ze sromy yrzasli są (Marc 16,5, R XXIV
kedi gi ranił, ani tego vszitka mai 1407 Kai nr 227;
375: zdzyyyly szą abo srzasly szą) XV in.
Iaco Yandrzich ne gymoual Swancha any mv j
pyenandzi sz messkem vrual gwałtem 1415 ;
R XXIV 72; W to dobo Saul padnye rospostarw
syo na zemy, bo syo bil vrzasl (extimuerat)
Kai nr 501; Micolay v Jana ne vrwal oszmydzesath grossy szamotrzecz gwałtem 1448 Zap 40 slow Samuelowich BZ I Reg 28,20; Visunowszi
!
syo gedna wyelyka riba chczocz gy polknocz.
Warsz nr 810.
Geyze syo Thobyas vrzasl (expavescens) BZ
3. 'pozbawić kogoś własności przez kradzież,
Tob 6,3; Stupefacta fui wrzasla <(się) 1466
okraść, furto aliąuid alicui subducere : Yestlyby
R XXV 138; Consternate, id est territe et stukto byl barzo vrwan, nyewymownye albo tesz
przesz sznamyenythych ran byłby byth, za [po] 45 pefacte yrzaszly szą (war. kal.: zymyaly schią;
dum mente consternatae, sc. mulieres, essent de
pokup XXX szelągów onemu czyrpyaczemu
isto, ecce duo viri steterunt secus illas in veste
maya bycz dany Ort Mac 144.
fulgenti Luc 24,4) ca 1470 MamLub 276;
Urwanie (o pieniądzach, de pecunia) 'zabranie
Obstupuit, yrzasnal sza, duplici monstro per
silą, grabież, actus vi auferendi, rapiendi : Quia
tu obviando cum sex tibi similibus... senatorem 50 territus hospes XV p. post. PF III 287; ~ urza
snąć się strachem, strachy: Przala Sara rzekocz:
ipsius Andree nomine Wasyl in via libera
Nye szmyalasm syo yrzaswszy syo strachi
regali... eruisti al. wyrwalasz y szyndowalasz
(timore perterrita) BZ Gen 18,15; Ktori iest
Vasyl sexagenam ... Qua tua violenta eruptione
czlowyek straszivi..., wroczi syo do domv
al. vrwanya y szyndowanya sexagene... in toti55
swego, aby nye wstraszil syercz braczee swee?
dem dampnificasti 1496 AGZ XV 332.
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prawvyącye szą przed sandzce (ordinem...
iako syo sam gest strachem vrzasl (sicut ipse
yocandi ipsos litigantes ad praesentiam ipsorum
timore perterritus est) BZ Deut 20,8.
iudicum) kv prawv thako wstawyami bicz
Cf. Urzasly
popissani ib.; Isz pysaarz sandowi... nye
(Urzaśnienie) Urześnienie 'przerażenie, trwoga,
zdrętwienie ze strachu, metus, stupor mętu 5 gynako nyszly podług vrzandv (secundum
ordinem) pozwoow oczrzedzą prawvyącye szą...
effectus9: Vrzesnyenyą stuporis (tumultus quamyenycz maa ib., sim. Dział 12; Hoc illis
drigae stuporis Mich 1,13) ca 1470 Mam Lub
(sc animalibus) de racione prvdencie ob vivendi
250.
relationem, gl. propter modum, propter ordinem
Urzazać cf. Urzezać
10
vrzada, investigare precipuum, quod eorum
Urzazanie cf. Urzezanic
astucius famaretur XV med. RRp XXIII 279;
Urząd fo rm y : n. sg. urząd 1440 R XXV 242,
(O ) zaclady nyektory vrząd chczemy poloszycz
Sul 4. 25, etc. etc.\ ~ g. sg. urzęda XV med.
(u t... aliquis modus obseryetur) Dział 9;
GAWroc 108r, XV med. RRp XXIII 279, 1471
Gdybi bili (sc. ziemianie) pozwany dowodnyc
MamKal 271; urzędu Dek III 1—6, etc., 1425
MPKJ II 304, 1433 ZapWarsz nr 486, etc. 15 podług vrządv (citati legitime, Sul 65: rządnye)
przed nas, ...te d y mayą odpowiadacz ib. 50;
etc.; ~ d. sg. urzędu BZ II Par 30,21, Rozm 727;
Actor cum tutore... non faciens sibi nullam
urzędowi 1464 ZapWarsz nr 1142, 1470 StPPP
ordinacionem et ordinem al. vrzadv, obmittens
IX nr 792, 1484 Reg 719, etc.; ~ ac. sg. urząd
formam iuris... a iure... euaserunt et recesseca 1400 PF IW 753, Dek III 1—3. 6, etc., 1424
KsMaz II nr 695, etc. etc.; ~ i. sg. urzędem 20 runt 1463 Kod Wici 30; Quia summam pecuniarum ... dominis Missopadom paratus est dare...
XV in. Wisi nr 1302, 1424 ZapWarsz nr 95. 96,
Hanc peccuniam, quam... fideiussit volens
etc. etc.; ~ /. sg. (na) urzędzie 1436 ZapWarsz
ipsam dare, nisi ritum al. wrząnd ipsi domini
nr 671, 1448 R XXIV 353, 1449 ZapWarsz
Missopadones facerent 1469 AGZ XVII 19;
nr 900, etc.; ~ n. a. ac. pl. urzędy XV med.
PamLit XXVIII 308; - g. pl. urzędów 1424 25 Actor dixit: Hec est posicio al. vrząd fideiussoria
1499 AGZ XVIII 408; Ordine legitime, spraKościan nr 1081, XV med. SKJ I 106, OrtOssol
vyedlyvim yr<(z)ąndem, gradiar cleroque vo50,2; ~ d. pl. urzędom OrtOssol 50,2; ~ ac. pl.
cante ingrediar, gl. in episcopatum, ne quis
urzędy BZ II Par 8,14. 9,4, 1463 AGZ XIII 415,
me reprobare queat XV p. post. PF III 287;
1484 Reg 720; ~ /. pl. (w) urzędziech BZ II Par
30 Nye patrz łyczka rumyanego, alye vrzadu
35,2. 4. 10.
a stathku domovego XV p. post. R XXV 201;
Z naczenia: 1, 'właściwy, ustalony porządek,
Vyem, panye Iesu Crisczye, yze mamy czvcz
przyjęte zasady postępowania, ordo ąuidam
y modlycz szye..., bo nye yest podobno albo
iustus, certus, rationes agendi vulgo obserratae’:
podobny yrząd, yze Marya, matka boga...
Ne poszoday szony yego, tako napelnysz urzod
(Dek III 4. 5. 8. 11. 18. 22. 24. 25: rząd, III 7. 17: 35 czvyą placzączy, a my spymy Rozm 601; ~
zakon) stadia yego Dek III 1—3. 6. 13. 16. 27.
'wzór, przykład, exemplar, exemplum, norma9:
Vrzad zycza naszego (imitatores mei estote,
28. 30; Quod Lain non debet effugere ab uxore
fratres, et observate eos, qui ita ambulant,
absąue ordine al. vrzedu, alias tenebuntur
sicut habetis formam nostram Phil 3,17, GIJag
domino capitaneo solvere rospust et uxori
verecundiam 1444 AGZ XI 237; Peracto mutue 40 102: prziclad) 1449 R XXV 167; Virtutum
forma, iusticie norma, *yrzod, abicitur XV med.
salutationis officio, gl. completo alternate salutis
GIWroc 106v; ~ 'naturalne właściwości, proprieordine, vczinywszy spolnego poszdrowyenya
vrzad 1449 R XXIII 279; Nyekthorzi z naszych
tates naturales, natura, ingenium9: Vnde Ambrosius de yiduis sic ait: Supergredietur, przecho
slyachczyczow... ny pod czyyą chorąngwyą
z naszey woyszki stanowycz szą obykli..., 45 dzi, yirginitas condicionem, vrzand, humane
naturę XV med. R XXIV 361; - 'rytuał kul
aby pvszek czwyrdzy alybo woyenney strozzey
towy, ritus, formula sacrorum : Tim *yrzydem
szą vwyarowali..., yansz gynszi braczya gych
(eodem ritu) offyerowacz bodo obyati w swyotini
pod pewnymy chorangwamy postawyeny, pod
BZ Num 15,14; O godzinach y yrządzye
ług vrząndv (secundum ordinem) myedzy gymy
polozzonego (Dział 8: podług vrządv gym 50 bosskyem (de septem horis canonicis domini
officii) 1484 Reg 714; Brath... ma byczi pyleń...
postawionego) czynycz szą obekli Sul 21;
szvoych modlythw y yrządovy bosskyemv
Chczeemi, aby... wszistczy prawvyączi szą...
(orationi et officio sit intentus) ib. 719; ~ urzę
podług vrząndv (secundum ordinem) nyszey
dem 'zwykle, zawsze, solito, semper9: Surgens
popyszaneego odprawyeny biły Sul 25; Wrzand
*ziwanya kv sandv. Wrzand thakee zwanya 55 maturo tempore quoque thoro, yirge uel,
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vrzadem myotly, calami iaciendo frusta sputasti
XV p. pr. R XVI 336.
2. 'umowa, układ, pactio,foedus*: Quasquidem
quinquaginta marcas ... solvere promittimus
fideliter et spondemus, ea utique adiecta condicione, *vymowo, *vrzot, yidelicet quod si
Petro... summam pecunie prenotatam... non
solverimus..., extunc dampna... in no[bi]s...
redundabunt 1425 StPPP X nr 20; Wrzad
condicio 1440 R XXV 242; Cum Michaele
molendinatore nullum pactum al. vrzendu fecit
post illam cremacionem 1447 AGZ XI 301;
Hoc documentum meum al. dowod, quia
frater tu u s... fecit concordiam al. vrząd
cum matre m ea ... Et hoc est aliud meum
documentum al. dowod, quia tu solus actor
existens ad istam vnionem al. vrządowy...
consensisti 1470 StPPP IX nr 792; ~ urząd
małżeński 'małżeństwo, matrimonium: Ne czin
*chrzecha neczystego prócz urzodu (Dek V 4:
stadia) malszenskego (Dek III 14: prócz malszenszthwa szwyathego) Dek III 1—6. 10—13.
15—18. 20. 22. 24—30. VI; ~ urząd, ziemski
urząd, urząd ziemski 'ogół zasad określających
stosunki między panem a chłopem (głównie na
Mazowszu), też powinności z tymi stosunkami
związane, iura, ąuibus domini cmethonesąue
(praecipue in Masovia) tenebantur, etiam ojficia,
ąuibus obligati erant*: Ysze Jan Marczina
kmecza ... dzirszal gy w yanczwe... y puszczyl
gy bez urzandu szemskyego 1425 M P K JII 304;
Jacom yą ne przeyal na ssza szemszkego vrządv
y dawnosczczam go ny mai odbycz 1433 ZapWarsz nr 486, sim. 1450 ib. nr 608, 1474 ib.
nr 1369; Ip se... de media curia aurę evasit
et profugit inordinate al. przyesz vrzadu 1443
AGZ XIV 71; Jakom ja w czasch rathaya v canonica wyranczyl y drugyego kmyeczya vrząnd
za vrząnd wypuścił 1452 ZapWarsz nr 926;
Nobilis Vigandus... docuit suo iure super
Blasium kmethonem pro quadraginta grossos... interposicionis pecunie, zakladnych pyenyandzy, et nobilis Petrus... fideiussor huius
ordinis al. vrzandu debet solvere pecunias
prefato Vigando 1455 TymProc 256; Jakom ya
nye ranczyl vrządu zyemszkyego kxandzu Moszinszkyemu za Sthanislaw<a> kmyeczya .. ,
kthory s wloky do Wyerzuchowa vyszethl 1474
ZapWarsz nr 1431, sim. 1478 ib. nr 1464, 1489 ib.
nr 1690; Jakom ya sz thoba vyednan przesz
Mychala ... o vrzanth szyemsky ..., yschesz
myal chycz oprauicz y nye opravylesch 1480 ib.
nr 1509, sim. 1490 ib. nr 1644, 1496 ib. nr 1768;
~ ~ *pomoc na zagospodarowanie udzielana
kmieciowi przez pana na podstawie umowy

między panem a kmieciem, auxilium, ąuod
pactione facta dominus cmethoni ad rem familiarem constituendam ferebat*: Eodem instans
totum ius sentenciavit iuxta aprobacionem
P e tri... super Jacobum ... pro ordine al.
o vrzanth, sepibus, areis al. o chycze... solvere
Petro 1448 TymProc 261; Jakom ya Thomka,
kmyecza Pyotrowa,... ze dwu wlokv z zemskym
yrzandem noczn<ą> rzeczą yczeklego w domv
w moyem nye zachowałem 1464 TymWol 40;
Jakom ya kmeczą Maczeya... gwalthem sz dochodi *kxandzączimy any ss yrzandem zemszkyem nye wząl 1470 ZapWarsz nr 2993;
Jakom ya Philippowi, kmecziewi, kthoremv
kazał precz po czasche wzawschi za szwoy
yrząth, roi v ozimynie, przesz Philippą podoranych, nye zaorał gwalthem 1471 ib. nr 3022; ~ ~
urząd ogrodowy 'należność, jaką zagrodnik
winien był uiszczać panu feudalnemu za zezwole
nie na uprawianie ogrodu, czyli niewielkiej
działki ziemi, pecunia, quam rusticus domino
feodali pro horto, id est pana agri parte colenda
sohere debebat*: Johannes... produxit scabinos
contra dominum Andream... pro ordine orti
sza vrzath ogrodowy 1465 TymSąd 141.
3. 'stanowisko, godność, funkcja, obowiązki,
czynności, dignitas, munus, officia, actiones5:
Kędy zabił J a n a ..., tedy przet tim cztyrzy
nyedzele nye byl Bor<c)owim chleboyeczcza any
sługa, any [any] zadnich yrzandow ot nego
trzymał 1424 Kościan nr 1081; Eze kedisz
a domino episcopo equitauit existens actor
ipsius episcopi ylg. ycziniw yrzand o pokazovane
lank, extunc... dampnum in frumentis seminatis intulit et dampnificavit al. podeptał gemu
zitho 1424 KsMaz II nr 695; Jacom ya wosznego
ne szbyl na urzandze szilą 1436 ZapWarsz
nr 671, sim. 1449 ib. nr 900; Iszpysaarz sandowi
pod wyną stracenya swego wrzandv (sui
officii)... prawvyącye szą myenycz maa
thako Sul 25, sim. Dział 12; Gdisz wrząth
(officium) solthysky zawszdy slvzebny gest
Sul 52; Mozely pospolny poszel przed prawem
luczkye rzeczy oprawyacz... abo<li im) za
wadzą gych vrząnd (officium), gdy ony maya
ludze przed prawo poszwacz OrtOssol 28,3,
sim. OrtMac 25; Pospolny poszel może dobrze
rzecznykyem bycz, gdy szye ostrzesze, a c z ...
nye zamyeszka thego, czo szluszą na yego
vrząd (ad officium... pertinere suum) OrtOssol
28,3, sim. ib. 20,3. 50,3. 89,1, OrtMac 25. 121;
Bandzely ktho wybran raczcza albo przyszasznykyem a bandzely wssznaczon raną...
<w> myeszkyem yrzadze albo w szluszbye
(in civitatis servitio seu actione) OrtOssol 43,2;
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Mogaly raczcze przynyewolycz k gynym vrzadom (ad alia officia)? ib. 50,2; Kto szye podeymye czesznego vrzadv (qui se ... honestis
submittit o f f i c i i s ) t e n mvsy myecz robotha
y troszką, aby ten vrzad (officium) dobrze
y czeszno dzyerzal ib. 93,4, sim. Ort Mac 128;
Idem Baliczsky se intromittit in tenutam vlg.
wrzandi {leg. w urzędy?) 1463 AGZ XIII 415;
Interrogo... Nicolaum, cum est fassus se
a domina Elizabeth nuncium fore simplicem,
si habet alium ordinem al. vrząd, ąuantum
pertinet ad terminum concittatorium an non
1466 AGZ XV 48; Nye vylovyl yeszor ksyaschaczych... kv vrzadovy yego slvschaczych
1498 SprTNW VIII 2,41; Slugacz nye mosze
any gest wolen czynicz żadnego vrządu (servus
testari non potest) przez swego pana XV
p. post. i? I s. XLVII; Dictus regulus et non
rex, bo nye myal wszystkego krolewstwa,
alye... rzeczon krolykem, ysz myal >akobi
pyrwszy *vszrząd po *krolo XV ex. MPKJ
II 318; ~ Mi Iaroslaw ... swanthey gneznenskey cirekwe arcibiskvb, w krakowskem byskvbstwye na vrząndze pogesdzanya (in officio
yisitationis, Dział 3: postawyony vrzadem
obeszrzenya w obyazdze) bandąncz, wsystkym...
chczem bycz yawno Sal 3; Officio, wrzedw,
et merito sasluszena XV med. GlWroc 28 v;
Notandum, quod angelus est nomen officii,
*vrzoda, non naturę ib. 108 r; Oues in ouili
ecclesie sunt sacerdotes, quorum ostium est
debita suscepcio ordinum uel beneficiorum
yrzodu caplanskey szwiotosczy XV mecl. R
XXIV 360; Nemini dantes vllam offensionem,
vt non vituperetur ministerium, gl. sc. appostolatus, nostrum aby nye było poganbyono
yrząd, stadło kaznodzeyskye, apostolszkye
(II Cor 6, 3) XV med. SKJ I 72; Thedy mynisthroyye ... mayą onego wsthąpyyączego sthadlo, vrząd y polozenye, obezczye y obyczaye
(eius officium, statum et conditionem)... vypytaczi 1484 Reg 706; Kaplany... mayą moviczi
psalmy gynsze godzynne podług yrządv kaplanyzkyego (iuxta clericorum ordinem) ib. 714;
Kthorym obyczayem mayą yrządy myedzy
sobą przymovaczi (de susceptione officiorum
huius ordinis) ib. 720; Fratres, habentes donaciones... differentes, siue propheciam..., siue
ministerium, gl. id est ecclesiasticum, in ministrando zluszby abo yrzędu cosczyelnego
w r[z]oszdawanyv swyątosczy (Rom 12,7,
R XXV 164: wrzand służby kosczelny w rozdavanyv) XV ex. SKJ I 57; Diuisiones ministracionum, sluzb, yrzędow, (sunt) (I Cor 12,5)
ib. 106; ~ Noszily ge {sc. szczyty) cy, gysz
S ło w n ik sta r o p o ls k i IX
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! myely vrzod naprzód chodzicz (qui praeeundi
habebant officium) BZ III Reg 14,28; Vstauil
I {sc. Salomon)... yrzodi kaplanske (officia
sacerdotum) w sluszebnoscyach swich BZ II Par
5
8,14; łasz (sc. krolowa Saba) gdisz yzrzala
modroscz Salomonowo... y yrzodi sluszebj nykow (officia ministrorum) gego ..., prze
wyelyke dziwowanye nye myala w sobye daley
ducha ib. 9,4; Slauily sinowye israhelsci...
10
swyoto Przesnycz ..., ale nauczeny y kaplany
w godzbye, iasz k gich yrzodu przisluchala
(quae suo officio congruebant) ib. 30,21;
Ezechias ystauil zbór kapłański y nauczonich
po wszech rozdzelech, kaszdego w urzodze
15
swem wlostnem (in officio proprio) ib. 31,2;
Vstayyl {sc. Jozyjasz) kapłani w swich yrzodzech
(in officiis) ib. 35,2, sim. ib. 35,4. 10; Prziyala
yrzad mamky a piestunky nutricis ac garule
officio fungebatur (Ruth 4,16) 1461—7 Serm
20
443v; Ergo procede ad superiora regna, scilicet
ad secundum chorum, scilicet ad ordinem principatus yrzanth xązanczy XV p. post. RRp
XXIV 374; Gdy napelnyly szyą są dny yrządy
yego (ut impleti sunt dies ofiicii eius Luc 1,23),
25
szed {sc. Zacharyjasz) do domv szvego EwZam
288; ~ 'zapewne godność i związane z nią upo
sażenie, fortasse dignitas ąuaedam et bona ac
reditus*: Est amissio beneficii ylg. yrzadv XV
p. post. Sob III 348.
30
4. cdokument, zapis w księdze urzędowej, documen tum, verba in libris magistratuum scriptd:
Poth thakym yrządem huiusmodi tenore XV
in. Wisi nr 1302; Vrzanth tenor ca 1455 JA
XIV 495; Volo yidere originem condempna35 cionis al. yrząd 1467 AGZ XV 70; Michael
respondit..., quod bona ipsa...tenet ea propria
! et super ipsa habet ritum et ordinem al. vrzand
I in libro terrestri, petit igitur dari sibi probare
i et docere de ipso ordine al. yrzandw 1468
40
AGZ XIII 578; Volo yidere seriem al. yrzad,
cum quo iure habet 1472 AGZ XV 144; Quilibet
debet habere inscripcionem al. vrząd et hic
nullam inscripcionem super me tanquam terrigenam posuit, tantum regestro docere yellet
45
1475 AGZ XVIII 100, sim. 1495 ib. 373; Huius
litteram al. yrząd coram iudicio reproduxerunt,
yidelicet iuris supremi Theutunici castri Cracoviensis 1475 AGZ XIX 23; Predictus Czy
żowski obligatus est eis dare et ostendere sua
50
iura al. yrząd 1491 AGZ XVIII 295.
5. 'instytucja, głównie sąd, też osoby repre\ zentujące daną instytucję, magistratus, imprimis
iudicium, etiam ąui magistratum ąuendam repraesentanf: Tha {sc. barć) gest roszdzelona za
55 I naszich oczczow y położona sz urzandem 1424
56
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Ugijnych, sacra faciendi actus9: Thegodlya w nych
ZapWarsz nr 96, sim. ib. nr 95, 1468 ib. nr 1292; |
Prze mocz vrządv propter auctoritatem officii
I (sc. w cyrkwiach) vrzanth sluzbi bozey (divinum
officium) nye ma bycz przes kapłani czinyon
1440 R XXV 242; Kandy mya dzelcze roszdzeliii, tądym ya graniczę sypał sz wrządem 1445
Sul 4.
ZapWarsz nr 756; Jakom ja nye porambil gra 5
7. 'uprawnienie, ius5: Quo iure stipendium
niczę... Janowi... gwałtem any drugyey besz
alimenti ab ecclesia tollit którym yrzandem
pozywa jalmusny cresczanskey ca 1450 PF IV
yrząndu vdzalal 1451 ib. nr 918, sim. ib. nr 917;
Non dedisti do vrzadu 1452 TymWol 62; Mo576; Zydoyye... ssąd yydayaya przeczyv svemv
szcly wileganyecz... szyedzyecz w lawyczy albo
vrządu prava Rozm 727.
8. 'nakaz, polecenie (urzędowe), iussum, manw kthorem vrządze? OrtOssol 31, 3, sim. ib. 10
datum (a magistratu datum/ : Cum... Troyanus,
12, 2, Ort Mac 31; Nec doloszywschy sye iz
heres Leknensis, de mandato domini capitanei
vrzandv 1456 AG Z XIV 475; Yakom ya zadzyrszal Katharzynina cząscz... za thymi snaky,
al. z vrzadv... ipsam auisauit 1460 RocznHist
kthorem yrzandowy vkazal 1464 ZapWarsz
XIV 322.
nr 1142; Yako thy czosny z urzadem dzelany, 15
9. 'oddział, zastęp, manus, caterra, agtnen:
Sub ipso autem tempore ministrauit sibi doczo ye vrzad ogladal 1466 ib. nr 1249; Jakom
minus... duos ordines, *vsrzond, in celo, vnum
ya vrzandv kxazaczego na blysskoscz na Pyapurpureum et alterum niueo amictu XV p. pr.
nowo nye w(io)dl 1470 ib. nr 2994; Jeslibi
RRp XXIV 375; Vrzady angelskye XV med.
ktho plinącz s traffthą... jaz... wylomyl..., thakowi iesliby byl zapowiedzian przes vrząd 20 PamLit XXVIII 308; Cherubyn tez y Seraphyn
i swiati wolaio y wśzistek nyebieszkj vrzand
ziemsky (per officium terrestrae)..., thedi... ma
M W 123a.
zaplaczicz vrządowy (officio) piączdziesiąth xią10. 'kolejność, ordo, series9: Vrzandą otrzedzy
zączemv 1498 MacPraw VI 275; Quando aliąua
(EwZam 287: wrządzye, leg. w urzędzie czy
pars non vadit post ordinem al. za vrządem,
succamerarium et preconem in die assignata 25 w rządzie, strony syogyey) yicis (factum est
autem, cum sacerdotio fungeretur in ordine
visionis al. kv wydzenyv, ubi alia pars ostendit,
illa pars non transiens perdit causam suam
yicis suae antę deum, secundum consuetudinem
sacerdotii Luc 1, 8) 1471 MamKal 271; Sumite
ca 1500 AKPr V 298; Vrzand amecht XV
materiam vestris, qui scribitis, equam yiribus,
p.post. Wilk Krak 49; ~ 'sąd organizacji bartnej,
iudicium societatis apiariorum ( ?): Per ordinem 30 ct yersate diu..., quid yaleant humeri. Cui lecta
vlg. przes wrzath fraternitatis 1456 TymSąd 79.
potenter erit res, nec facundia deseret hunc,
6.
'działanie, czynności (też urzędowe), actio- nec lucidus ordo przespyeczny *vszrad XV ex.
GlKórn II 210.
nes (etiam actiones magistratuumy: Venientes j
finaliter ad granicies Grzibowske, tunc eos !
11. 'sposób życia, zachowania się, vita, rafio
preco interrogavit: Senes, wltis facere ius al. 35 vitae, rafio se gerendi (?): Relinquerunt autem
1 beati apostoli Petrus et Paulus tria: exercicia
yrząnd? 1447 TymSąd 61; Executionem schafowanye, yrzand XV p. post. JA XII 143;
; corporalia, bona, yrzandi, temporalia, corpora
Ad cuius (sc. presbyteri) dispensacionem,
propria..., temporalia in sui conuersacione
1461—7 Serm 527 r.
vrząth, pertinet arbitrium ca 1500 JA IV 96; ~
(Urządzać) Urzędzać 'podejmować decyzję,
'zadanie do wykonania, munus faciendum : Vrzad 4 t
(Rozm 576: vczynek) opus (opus consummavi,
rozporządzać, postanawiać, consilium inire, eonstituere, iubere, decernere’ : Mi łan..., xąnząn
quod dedisti miki, ut faciam Jo 17, 4) ca 1400
mazowesskye etc. ystawyami s radi przerzePF IV 753; Diuisiones operacionum, roboth,
wrządoch (pro wrządow?), sunt, idem autem
czonich panów... i yrzandzami (ordinavimus),
deus, qui operatur omnia in omnibus (I Cor 45 ze kyedikoly... slyachczicz slyachczicza... po12, 6) XV med. SKJ I 106; Omnia autem
lyczkowacz smyalbi..., sbytemu... pyancz kop
groschi... zaplaczicz ma Sul 102.
membra non eundem actum habent nyegednakego vrzędv mayą (Rom 12, 4) XV ex. ib.
Urządzenie 'umowa (tu o najem), pac tum
56; ~ urząd pośledni 'testament, rozporządzenie
(hoc loco pactum ad aliąuem mercede conduostatniej woli, testamentum, suprema voluntas9: 50 cendum pertinensy: Convencione nayem, vrzanGdy sprawyasz tesstament albo vrząnd possledny
dzenye (conyentione autem facta cum operariis
ex denario diurno, misit eos in vineam suam
(disponis legata) przed thwą smyerczyą, radząncz (leg. radzęć), aby pirwye placzyl slugam
Mat 20, 2) ca 1450 PF IV 569, sim. ib.; - Cf.
nesszly caplanom XV p. post. R I s. XLVII; ~
Wrzeciono.
urząd służby bożej 'sprawowanie obrzędów re- 55
(Urządzić) Urzędzie f o vmy: imper. 2. pl.
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urzędzicie 1471 Mam Kai 11; ~ inf. urzędzie
Sul 3; ~ praet. 1. sg. m. -m urządził 1424
KsMaz II nr 716, 1427 ZapWarsz nr 217;
3. sg. m. urządził 1400 HubeZb 109, 1424
KsMaz II nr 716. 727, 1427 ZapWarsz nr
217, etc.; f. urządziła 1448 ZapWarsz nr
829; ~ pląperf. 3. sg. m. urządził był 1455
TymWol 77; ~ part. praet. pass. i. sg. m.
urządzonym 1428 ZapWarsz nr 2779, ca 1470
Mam Lub 172; cf. też Urządzony.
Z n a c z e n ia : 1. 'podjąć decyzję, rozporządzić,
postanowić, consilium inire, constituere, iubere,
decernere5: Thi tho stroni chczancz kv konczv
zgodi... przycz, w nas... spusczyli..., dayąncz...
naam... wszystką mocz, abychom mogli... na
thi członki virzecz, vfalycz a skazacz, wgednacz
a vrząndzicz albo zrzandzycz (arbitrari et ordinare),... iakokolc naam szą bandze wydzecz
vzitheczney Sul 3.
2. 'umówić kogoś do pracy, posługi, wynająć
kogoś, zgodzić za opłatą, aliąuem mercede cond u c e r e Eze Slauik Yaduigo wrzandzil od God
do roka 1400 HubeZb 109, s7/w. 1424 KsMaz
II nr 716, 1427 ZapWarsz nr 217; lakom ya
Swoszka wrzodzil do Goth 1424 KsMaz II
nr 716; Jakom ya Margorzathą vrzandzyl
v syebye jusze polthora lyath 1427 ZapWarsz
nr 217; Jacom ya Wawrzincza nye sandzil
ginedi, geno kedi bil mim sługo vrzandzonim
1428 ib. nr 2779, sim. ib.; Jaco v mnye Swachna
vrzadzila Dorothką, swa dzewka, do roka 1448
ib. nr 829, sim. ib.; Vrządzonim do roką annuali
(cum operario annuali de consummatione anni,
sc. tracta Ecclus 37, 14) ca 1470 MamLub
172; ~ urzędzie się: Esze łan Szandkowi nye
doszluszil do roka, *iak.o szo v nyego wrzodzil
1424 KsMaz II nr 727; Jako szo w mnje pirwey
Sczepan *vssrzodzil, nisli visszethl do Micolaya
1432 ZapWarsz nr 370; Nobilis Daschko debet
docere... super Paulum famulum..., quia ipse
famulus apud ipsum Daschkonem conveniebat
al. yrzandzyl sya byl 1455 TymWol 11; Ysch
sza vrzadzyl Woyczech... y pana Yana 1480
ZapWarsz nr 1479.
3. w błędnym przekładzie tekstu łacińskiego:
'pośredniczyć, wstawiać się za kimś, intercedere,
se interponere, deprecari pro aliąuoć (?): Vrząndzicze (war. lub.: orądwyczye, BZ: oroduyczye)
intercedite (intercedite pro me apud Ephron
Gen 23, 8) 1471 MamKal 11. ~ Może należy
rektyfikować na orędować.
Cf. Urządzony
Urządzony (sędzia) urządzony 'sędzia zwyczajny, aktualnie urzędujący, iudex ordinarius,
qui nunc potestatem suam exercef: Wrządzony,
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1 wstawyony, przyrodzony (sc. sędzia) XV ex. R
XXV 143.
Urzec 1. 'rzucić urok, czary, fascincire, incantare : Fascino... dicitur incantare yel de5 cipere, yel maledicere, proprie *vrecz 1450
RpKapKr.
| 2. fustanowić, naznaczyć, constituere, de! signare : Do yrzeczonego (sub tutoribus et
actoribus est, sc. heres parvulus, usque ad
10
praefinitum tempus a patre Gal 4, 2; SKJ I 55:
do *wyrzeczonogo, ylozonego) 1449 R XXV 163.
Urzecze 'miejsce położone nad rzeką, łocus
ad flumen situs3: Pro arvo iacente vlg. na wrzeczu (1454) XVI ex. PF I 213.
15
Urzeczenie 'ból głowy wywołany rzuceniem
uroku, czarami, do lor capitis fascinatione efifec\ tus’: Nonnulli sunt, qui contra dolorem quendam capitis, qui dicitur yrzeczyene, adiunctis
quibusdam yerbis lingua frontem pacientis in20
firmitatem lingunt XV med. R XXIV 345.
Urzek 'ból głowy wywołany rzuceniem uroku,
czarami, do lor capitis fascinatione ejfectus3:
Qui... contra dolorem capitis lingua, adiunctis
quisbusdam yerbis, frontes lingunt ylg. leczyą
25
oth vrzeku XV med. R XXIV 340.
Urzeknienie 'wydanie wyroku, sententiam dicendi actus5: Sprawyedlywye skazanye kasdemv
mayą (sc. sędzię) yczynycz, by [a] w pomyslenyy
y w wrzeknyenyy skazanya (in concipiendis
30 et ferendis sententiis) samego boga mayącz
przet oczyma Sul 54.
Urześnienie cf. Urzaśnienie
(Urzezać) Urzazać codciąć, czymś ostrym od| dzielić część od całości, abscidere, caedendo
35 a re tota dividere : Sedwszi asz do *potoko
gronnego wrzazali latorośl (absciderunt pal| mitem) s gronem swym BZ Num 13, 24; Densaque purgantur ramala, gl. exciduntur ramunculi byyąyą yrzysząny (pro yrzasząny) odnosky
40
1466 R XXII 19.
(Urzezanie) Urzazanie fnacięcie, tu przenośnie,
incisio, hoc loco dicitur transiatę : Mnodzy gydo
po znamyenyy wrzazanya przes dyabla gym
danem (multi yadunt post signum incisionis per
45
diabolum eis oblatum) XV med. MPKJ V
433. ~ Możliwa też jest lekcja wrzazanie.
Urzędniczek 'sługa, pomocnik, tu może nie
wolnik, minister, adiutor, hoc loco fortasse
servus’ : Vrzandniczka (war. lub.: *vrodniką, BZ:
50 yrzodnyka) eunuchum (yocayit ergo rex Israel
eunuchum III Reg 22, 9) 1471 MamKal 85.
Urzędnie 'zgodnie z prawem, legitime*: Skargą
i
Pyotr polozyl na lana, eszby gi yrenil. Ale
|
łan... myenyl, eszbi szą Pyotr szam yrenil a tho
i 55 wydawał szą yrządnye (legitime) doswyathczicz
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Sul 34; Quia ipse scultetus meus istos equos | | Iozve...
prziwolaw wioczszych yrodzenim
recepit ve spassi yrzadnye 1450 AGZ XIV
y ksyozot, y soodz, y yrzodnikow (magistros),
297; ~ Wrszadne sigillatim XV mecl. GIWroc ;
y stali przed obliczim bozim BZ Jos 24,1;
23 lv.
Any slyachcyczom, any yrzodnykom (magiUrzędnik fo r m y : n. sg. urzędnik 1433 AGZ 5 stratibus)... nyczs gesm nye dal wyedzecz BZ
XI 81, 3437 AGZ XII 26, 1449 AGZ XIV 282, |
Neh 2,16; Vrzadnyky dignitates (nam et proetc.; ~ g. sg. urzędnika 3442 StPPP II nr 3118; ~ 1 yinciarum iudices, et duces, et procuratores
ac. sg. urzędnika 1427 MPKJ II 307, 1442 !
omnisque dignitas Esth 9,3) ca 1470 MamLub
StPPP II nr 3118, BZ III Reg 22, 9, etc.; ~
I 115; Benefici dobrodzierscze, vstawny yrzandny1. sg. urzędnikiem ca 1450 R XXV 223, OrtOssol 10 ; czi (war. lub.: dobrodzeycze, *vstam yrządniczy;
35, 4; - n. pl. urzędnicy 1427 MPKJ 11 307, I
reges gentium dominantur eorum et qui poteSul 22.78, etc.; urzędniki ca 1470 MamLub
statem habent super eos benefici yocantur Luc
115; ~ g. pi. urzędników B Z Jos 24, 1, Ort Cci
22,25, GIWroc 71 r: *vrzodniczy, R XXIV 85:
8, Dział 15, etc.; ~ d. pl. urzędnikom B Z Neh
dobrodzeye... albo czczi roszdawaioczi, Rozm
2, 16; ~ ac. pl. urzędniki 1452 ZapWarsz i 15 558: dobrodzyeyoyye) 1471 MamKal 275;
nr 952, ca 1470 MamLub 216, XV p. post. j
Publicanus yero, id est yrzadnyk ca 1500
JA XII 144.
R XLVII 373.
Z n a c z e n ia : 1. 'ten kto sprawuje jakiś urząd, !
2. 'ten kto służy, usługuje komuś, jest w służbie
munere aliąuo fungens, magistratus’: Obykli szą
u kogoś (w różnym stopniu zależności osobistej),
łakomy sandzee y gych vrząndnyczi (officiales), 20 pomocnik, zastępca, zarządca, ąui alicui servit,
ysze gdysz... nyekthore wboghee... cząndzayą,
ministeria praestat (plus minusye ex eo pendens),
nathemmyescze lup dzelyą Sul 22, sini. Dział 9;
adiutor, yicarius, procurator : Procuratorem al.
Sządza alybo pothsządek y vrządnyk, gen
yrzandnika 1427 MPKJ W 307; Procuratores al.
rzeczony voszny (officialis, qui dicitur woźny,
yrzandniczy ib.; Pater noster... nunquam fuit
Dział 49: woźny) Sul 64; Tesz komornyczy albo 25 thenutarius vlg. urzadnik domini Gnewosii
yrzadnyczy thako poszadzeny (camerarii seu
1433 AGZ XI 81; Nobilis Iankowsky, woyewoda
officiales iudicii sic locandi) nye mayą nyszlyby
Rohatinensis, cum ordinatore suo al. vrządnyk...
wlosthne szwe rzeczy mowycz Sul 78; Jakosmy
| ius facere debet ipsi Andreyko 1437 AGZ
thako zyednaly Stanislava... a Paszka... od gra
XII 26; Nicolaus... condempnauit in contumaniczę do graniczę tądy, kandy sobye striboyaly 30 cia M athiam..., quia non statuit Nicolaum,
i znakj położyły przes yrzandnikj 1452ZapWarsz
officialem suum al. yrządnika, citatum in
nr 952; Ministerialium, yrzadnykow abo slyg
termino... Nicolaus... condempnauit Nicoczesarskych, sicut marschalkonis, dapiferj, pin- j j laum, procuratorem al. yrządnika de Jaworznik
cerne et alii OrtCel 8; Minister, id est serws
Mathie 1442 StPPP II nr 3118; Andreas...
imperii, sicut sunt dignitarii yrzadnyczy ce- j 35 proposuit super nobilem Iohannem..., quosarsczy ib. ; Kromya szadney vini y kromya
modo suus officialis al. yrzadnyk sibi Andree
woley naszych yrządnykow albo sądzy (absque
recepit yiolenter triginta currus lignorum 1449
iudicis praecepto) skladayą na nye (sc. słu
AGZ XIV 282; Vicarius fuit yrzodnikem
żebnicy na ubogą szlachtę) pozwy Dział 15;
ca 1450 R XXV 223; Stare radzcze... owynyly
Vrządnyczy (officiales, Sul 63: woszny) od tego, 40 przed prawem gednego czlowyeka, naszego
ktori wyedze swiathky, mayą myecz cztyrzy
I myesczany<n)ą,... ysz gdy on byl krolewszkym
skoczcze ib. 47; Officiales al. urzandnyczy (Sul
yrzadnykyem (dum ... factor fuisset, Ort Mac 38:
56: yoszne, AKPr IV 393: sluszebniczy, AKPr
krolewszky yrzadnyk), tedy on yczynyl krolowy
II 147. 376. 435. 512, AKPr IV 211: szluzebtrzy puszky OrtOssol 35,4; Cum yidisset
niky) non nisi palatini instituere... omnimodam 45 (5c. Nero) cuneos advocatorum, zastapy yrzad
habeant facultatem 1472^4^/* IV 147; *Wrzyadnykow, dixit: Venite ad me, yenale genus
nyk w duchownych *rzyeczach officialis in spirihominum! 1476 AKLitRp III 108; Laboriosus
tualibus 1488—9 PF V 39; Si hunc dimittes, non
| Hryn, procurator al. yrządnyk,... est additus
es (sc. tu, Pilatus) amicus neque officialis, yrzad
ad concitandum 1480 AGZ XVIII 200; Qui fuit
nyk, cesaris (Jo 19,12) ca 1500 GlKazB I 81; ~ 50 apud ipsum Orzechowsky factor al. yrządnyk
w tekstach biblijnych o różnego rodzaju zwierzch
I in yilla et curia ipsius 1498 AGZ XVII 355;
nikach, legitur in scriptis biblicis de eis, ąui j
Quia ipse superdestinavit factorem suum al.
ąuibusdam rebus pracsunt, de praefectis, praepoyrzadnyka de opido suo... cum... coadiutorisitis: Wydzely sze yrzodnyczy (praepositi) synów
bus, qui... fecerunt yiolenciam 1499 AGZ
izrahelskych w ziem BZ Ex 5,19; Tedi... 55 | XVII 377, sim. 1499 AGZ XVIII 397; Talis
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fletus propere pertinet ad prelatos et sacerdotes
curam animorum habentibus wloscze przysłucha
na vrzadnyky albo na starsze, ktorzys plączą
grzechu nyedovynnego XV p. post. JA XII
144; ~ zapewne rniewolnik, servus’ : Tedi kroi
israhelski powolaw genego yrzodnyka (vocavit... eunuchum, MamLub 85: *vrodniką,
MamKal: vrzandniczka), k nyemv rzeki B Z U l
Reg 22,9; Ale s sinow twich... bodo geszczci
a yrzodnyci (eunuchi) y krolya babylonskego
B Z IV Reg 20,18; Vrzadniczy (war. kal.: słudzy)
evnuchy (erunt eunuchi in palatio regis Babylonis Is 39,7) ca 1470 MamLub 196; Viządnik
(war. kal.: czeladnik, yrządnyk) evnuchus (vir
eunuchus, qui erat in domo regis Jer 38,7) ib. 215;
Vrzadniky evnuchos (Jer 41,16) ib. 216; Starschemv yrządnykow (war. lub.: starsemy naprzodniky, pro nad urządniky) preposito eunuchorum
(Dan 1,3) 1471 MamKal 235. - Cf. Urodnik.
Urzędność zapewne 'powinność, obowiązek,
officium, munuś*: *Uradnosczą officiositate 1447
R XXII 40.
Urzędny 1. 'taki jak należy, zgodny z prawem,
iustus, comeniens, legitimus\* Oues in ouili
ecclesie sunt sacerdotes, ąuorum ostium est
debita suscepcio ordinum, sszo yrzadne a ystawne, uel beneficiorum, per quod ostium ingressi
debent Xpm sequi XV med. R XXIV 360;
*Wrzandnye debita ca 1450 PF IV 579.
2. 'wynajęty do pracy, będący w służbie,
mercede conductus, ministeria alicui praestans5:
Nicolaus... zupparius, actor, contra Nicolaum
Wadzi... pro eo, quod existens suus familiaris
ordinatus al. urzandny non faciens secum
radonem ab ipso recessit 1434 StPPP VII 463.
3. sędzia urzędny 'sędzia zwyczajny, aktualnie
urzędujący, iudex ordinarius, ąui nunc potestatem
suam exercef: Vstawyamy, ysz gdyby kthori
pothem sząndza yrządny abo poleczoni (iudex
ordinarius vel delegatus, Dział 2: nyektory
sądzą wybrany moczą naszą)... skazowalby
przecywko kthorey stronye..., zaszą gey lvpyeze... wroczycz yma Sul 55; Przed wamy...,
kxadzem Jacubem, s boga miloscy biskupa
ploczskego szadzo yrzadnym 1474 Zab 540.
Urzędownie 'zgodnie z umową, comenienter
cum pactoć: Vrządownye condicionaliter XV
med. Zab 524.
Urzędownik 'ten kto sprawuje jakiś urząd,
funkcję, ąui honore ąuodam fungitur, magistra
tus’ : Jacom ya nye othbyl... Jana gwałtem
w prawye xanzemu urzandownikowi 1460
Czrs s. LXXXIV.
Urzędzać cf. Urządzać
Urzędzie cf. Urządzić
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Urżnąć fo rm y : inf. urżnąć 1398 Pyzdr
nr 80; ~ praet. 3. sg. m. urżnął 1397 RtGn
nr 22; / . urżnęła 1400 KsMaz I nr 38; 3. pl. m.
urżnęli ca 1500 GIKazB I 53; ~ inf. pass. sg.
I neutr. być urzniono Dział 49.
Z n a czen ia : 1. 'odciąć, czymś ostrym od
dzielić część od całości, abscidere, caedendo
a re tota d m d e r e Iaco Micolay sedl na naszo
dzedzino *gewaltem y urznol newescze nos
1397 RtGn nr 22; lacom ne kazał vcha yrznocz
! kobile 1398 Pyzdr nr 80; Aczkolyby na naszem
dworze... czso vkradl, tedy vcho ma bycz
yrsnyono (aurium periculo sit subiectus, Sul 64:
I poth straczena vcha bącz pothdan) Dział 49;
Audientes Iudei, quia baptisatus est,... linguam eius absciderunt vrsnaly ca 1500 GIKazB
I 53.
2. 'skaleczyć, zranić, minerare : Iaco mne
Sbrochna yrznola eona i wipodzila s loki 1400
KsMaz I nr 38.
!Urzo bot. 'centuria pospolita, Erythraea cen| taurium Pers3: Urzo centaurea ca 1500 Rost
nr 5940.
Usadnik 'współmieszkaniec, parafianin, unus
ex eis,qui aliąuo loco habitant, parochianus* (?):
Vsadnik plebizans 1434 PF V 31.
Usadzić fo rm y : praes. ind. 3. sg. usadzi
Fl 1 Prol 14; ~ praet. 2. sg.m . -(e)ś usadził BZ
I Reg 29,4. IV Reg 17,26; ~ part. praet. act.
usadziwszy BZ Neh 4,9; ~ praet. pass. 3. p i m.
byli usadzoni B Z I Esdr 8,36.
Z n a czen ie: 'umieścić, postawić, ulokować,
collocare, constituere, ponere*: Nyechacz syo
wrocy mosz a syedzi na swem myeseye, na
nyemszesz gy vsadzil (in quo constituisti eum)
BZ I Reg 29,4; Narodi, geszesz... w bidlenyesz
ysadzil (quas... habitare fecisti) w myescyech
samarskich, nye znaioc zakonnego ystawyenya
boga tey zemye BZ IV Reg 17,26; Potem dały
lysti krolyowi włodarzom, gesz bili *vsodzoni
ot krolya (qui erant de conspectu regis) BZ
I Esdr 8,36; Tusmi syo modłyly bogu naszemy
ysadziwszi stroze (posuimus custodes) na mur
BZ Neh 4,9; ~ Kto yma chwało boszo w
serczu swoim..., duszo swo na nebe dziwne
vsadzi (animam suam in caelo mirabiliter
collocabit) Fl I Prol 14.
(Usądzić) Usędzić 'postanowić, podjąć decyzję,
wydać orzeczenie w jakiejś sprawie, constituere,
consilium capere, decernere de aliąua re’ : Vsandzilismi a wyslownye wstawyami (decernimus
et statuimus expresse), abi interdieth troydzenni... nykake nye dzirzan Sul 5; My...
Falka... w ranyeszmy ysządzyli bicz skazanego
(in vulnere duximus, war. decernimus, con|
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demnandum, Dział 35: skazałyśmy za rany
dosycz vczynycz) Sul 45.
Uschły 1. 'pozbawiony wilgoci, wysuszony,
humore privatus, desiccatus9: Vschle aduste XV
5
/?. pcs?. Z t/Zj 522
2. 'pozbawiony sd, bezwładny, viribus privatus,
invalidus9: Thv byl czlovyek, który myal rąką
vschla (manum habens aridam Mat 12,10)
Rozm 326.
Uschnąć f o r m y : inf. uschnąć itozwz 335; ~ 10
praet. 3. sg. f . uschnęła c# 1500 GIKazB I 40;
neutr. ' uschło
74. 451.452; 3. pl. uschli a.
uschły ra 1470 MamLub 196;/. uschły XV rac/.
G/IUrec 68 r, XV mcc/. PF V 74; 5.
d u .f. są byle uschłe Gn 4a; ~ condit. 3. pl. 15
m. -by uschnęły Rozm 136; ~ part. praet. act.
II cf. Uschły.
Z n a czen ia : 1. (o przedmiotach, c/e rebus)
'stracić wilgoć, stać szę suchym, humorem amittarć, siccum fieri, arescere9: Iesus vczynyvschy 20
(sc. z gliny) szyedm ptaków malyydkych
y postavyl ye na slvnczv przed sobą, aby vschnąly
(quas ad solem antę se siccandas collocavit)
Rozm 136.
2. / o roślinach, de plantis) 'obumrzeć z powodu 25
braku wilgoci, zwiędnąć:, siccitate mori, arescere,
languescere*: Arefacta, yszchnala {Rozm 452:
vschlo, sc. drzewo), est continuo ficulnea
(Mat 21,19) o/ 1500 GIKazB I 40; Tedy yszchlo
sloncze drzeyo (aruit tunc arbor una, solis 30
appellata) 7toz/?z 74; Yako sloncze na nye
(sc. nasienie) yderzylo,... nye mogło myecz
maczyezye a przeto mvszylo yschnącz (aruerunt
Mat 13,6) /Z?. 335; O tern, yako myły Iesus...
zak(l)nąl fykove drzevo, yz yschlo /Z?. 451, 35
sra. /Z?. 452; ~ przenośnie: Vschly *emeruerunt
(ąuidem neąue plantatus..., neque radicatus
in terra truncus eorum, sc. iudicum, repente
łlavit, sc. deus, in eos et aruerunt, war. emarcue40
runt Is 40,24) ca 1470 MamLub 196.
3. (o członkach ludzkich, de membris corporis
humani) 'stracić zdolność ruchu, stać się bez
władnym, motum edere non posse, enervatum,
imalidum fieri9: Allecz Salomee... chczala szo
gest ona sviima rokama dothknocz tego to 45
mastha była, tedy yocz natichmasth ge rocze
szo ge byle uschłe Gn 4a; Sed manus eius
aruerunt vschly mu XV med. GIWroc 68 r;
Qui indigne tangere (sc, corpus Mariae) nititur,
ytraque manus... abscedit uszchly XV med. PF 50
V 74.
Cf. Uschły
Usędzić cf. Usądzić
(Usiąść) Usieść usieść na wienie 'zająć majątek
należny komuś tytułem wiana, alicuius praedium 55
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dotale occupare9 (?): Yaco Margorzatha spusczyla poi Othusza Yanowy dlatego, isz yey
wszad na ye[we] wene 1419 Pozn nr 968.
Usidlać 'chwytać w sidła, tu przenośnie: opano
wywać, czynić poddanym, uległym, laąueo capere,
hoc loco translate: irretire, devincire, capere
aliąuem, subiectum, obseąuiosum reddere9: Miloscz bosza... pobudza (sc. duszę) i tesz gyo
Pocz 233.
ysydla XIV
Usidlić 'schwycić w sidła, laąueo capere9:
Descendit, capitur et illaqueatur ysidlona Cta
gl. 168 b; Vszidlicz illaqueantur 1420 /zł Xłl
143; ~ przenośnie 'opanować, zawładnąć, occz/pcrrc, potiri9: Per que homo retitur ysydlon biua
(sic dyabolus habet muscipulos, yidelicet mundum et carnem, qui alligat multa delectabilia,
per que homo decipitur et irretitur) 1444
R XXIII 308.
Usiec fo rm y : praes. ind. L sg. usiekę FI
i Pul 88,23; ~ inf. usiec 1434 KsMaz III nr 359;
~ praet F sg. m. -m usiekł 1428 ZapWarsz
nr 34. 35, 1427 KsMaz II nr 2708, etc.\ 2. sg. m.
-ś usiekł 1426 KsMaz II nr 2150; 3. sg. m. usiekł
1406 HubeZb 85, 1409 KsMaz I nr 1264, 1427
KsMaz II nr 2708, eta.; 3. pl. m. usiekli 1424X7//
nr 886, 1471 AGZ XVI 89; ~ part. praet. act.
usiekw 1402 HubeZb 101; ~ part. praet. pass.
g. a. ac. sg. m. usieczonego 1500 AGZ XVI 306.
Z naczenia: 1. 'zranićy skaleczyć (zwłaszcza
bronią sieczną), vulnerare (imprimis armis secantibus)9: Eze Marczin aszekw {pro yszekw)
włodarza pana Odrowanszow 1402 HubeZb 101;
Cszom yczinil Adamowi, tom yczinil za yego
poczantkem, kedi mi zastanpil drogo i yszekl
mo 1409 KsMaz I nr 1264, sim. 1427 KsMaz II
nr 2708, 1433 ZapWarsz nr 425; Jakom ia
*Woytko nye yszecl szamotrzecz 1428 Zap
Warsz nr 34, sim. ib. nr 35, 1427 KsMaz II
nr 2708; Jakom przy tern bil, kędy *Potr et
Michael... wsekly *kmothowicza 1424 Kai
nr 886; In isto michi iniuriam fecisti, essz
{leg. eżś) mo ysszekl 1426 KsMaz II nr 2150;
Jacom ya nye vsyekl Pawiowa conya samotrzecz
siło 1428 ZapWarsz nr 2910; Czsom vsekl
Pyotra, tho za yego poczanthkem, kedi mo tego
czasu kigem yderzil 1433 ib. nr 425; Esze
Voyczech nye posiał swego sina Hanki yssecz
1434 KsMaz III nr 359; Quia... inequita\erunt
yiolenter .. in villam Iablonycza..
et in
domo ipsum yulneraverunt al. yszyekly 1471
AGZ XVI 89; Qui erat citatus et arestatus... pro homine, quem yulneravit al.
yssyekl in stratho foro 1498 ib. 287; Ego
istum hominem detinui al. iąlem penes hominem
meum yulneratum et secatum al yschyeczonego
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1500 ib. 306; ~ 'zranić czy też odciąć, minerare
rei etiam abscidere : Esze Philip ne vszegl
Potrowu synu nog0 1406 HubeZb 85.
2 . rzniszczyć, wygubić, zabić, excidere, perdere,
delere, interjicere9: Vsek0 (concidam) od oblicza
iego neprzyaczele iego FI 88,23, sini Pul.
Usiedlać 'budować dom, siedzibę, domum,
sedem aedificare9: Uszyedlyayocz (aedificans,
JF7: wczyno albo budvyo) Yeruzalem gospodzyn
rosproszenye ysrahelskye zbyerze Pul 146,2.
Usiedlić f o r m y : praes. ind. 1. sg. usiedlę
i7/ i /W 88,5; 2. sg. usiedlisz FI i P*// 27,7; 3. sg.
usiedli i 7/ 101,17; ~ inf. usiedlić 1426 KsMaz
II nr 2343, 1437 KsMaz III nr 2530, 1425—45
BiblWarsz 1857 II 797; ~ praet. 3. sg. m.
usiedli! 1426 KsMaz II nr 1889, 1427 ZapWarsz
nr 2737, 1437 KsMaz III nr 2530, etc.; ~ fut.
pass. 3. pl. neutr. usiedlona będą Fl i Pul 68,40.
Z n a c z e n ie : 'zbudować, postawić budynki
mieszkalne i gospodarcze, domos et aedificia
rustica exstruere9: Bo bog zbawoni vczini Syon
y vsedlona bodo masta Iude (aedificabuntur
civitates Iuda) Fl 68,40, sim. Pul; I *vsyedIo
(aedificabo, Pul: vszyedlyę) w pocolene y w pocolene stolecz twoy Fl 88,5; Bo vsedli (aedificavit,
Pul: vszyedlyl) gospodzyn Syon Fl 101,17;
Eze Micolay o tho crziwdo do Paska ne szethl,
eze yemu pyenodze wzol a chicz yemu ne
uszethlil... Debuit dicere: ne usedlil, et dixit:
ne postawił 1426 KsMaz II nr 1889; Eze Micolag
smouil s Yaschcem dom vsyedlicz i plothi
vgrodzicz ib. nr 2343; ~ usiedlić kogoś 'posta
wić komuś potrzebne budynki, aedificia alicui
necessaria exstruere : Bo ne vrozumeli so
scutcow boszich y we scutky roku gich rosproszisz ie a ne ysedlisz gich (non aedificabis eos)
Fl 27,7, sim. Pul; Jacom ya o tho krziwdo oth
Micolaya wstał, eze mo nye vsyedlil na them
ogrodzę, na kthori mo prziwabil 1427 ZapWarsz
nr 2737, sim. ib.; lakom ia o than crziwdan oth
Stanisława (wstał), esze mya w czas nye vszedlil,
a myal mya vszedlicz 1437 KsMaz III nr 2530,
sim. 1425—45 BiblWarsz 1857 II 797.
Usieść cf. Usiąść
Usilca 1. 'ten kto dokonuje czynów przemocy,
qui vim adhibef: Sed ąuare deus omnipotens
non statim mittit vlcionem super hominem
peccatorem? Propter duo. Primo, quia nan
wlt esse violator vlg. vszylcza XVp. post. R XXV
173.
2. 'gwałciciel kobiet, \iolator feminarum :
Fureąue peior ego, gl. sc. peccator, patris
trvncator matrisąue sue violator gl. oppressor
vssylcza 1466 R XXII 19.
Usile fo rm y : n. sg. usile BZ Lev 26,20; ~
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1 ac. sg. usile 1397 Leksz II nr 592, Fl i Pul 37,12.
Ez 8, 1420 StPPP II nr 1757, etc.; ~ /. sg.
usilim 1406 Pyzdr nr 282, BZ Gen 3,17. Deut
1 25,18; ~ /. sg. (w) u silu BZ Deut 2,7. 23, 20.
5 24,19.
Z naczenia: 1. 'gwałt, przemoc, siła (bez
prawnie zastosowana), vis (ąua quis illegitime
utiturf: Vsyle czinili (vim faciebant), gisz
szukali dusze moiey Fl 37,12, sim. Pul; Gospod10 ne, wsylee czyrpo (vim patior Is 38,14) Fl Ez 8,
sim. Pul; Taco Dominik ne bezal na Stascov...
dom ani tam o... crzyn ne vibil gwałtem,
rńoczo ani yszilym 1406 Pyzdr nr 282.
2. 'gwałt dokonany na kobiecie, zgwałcenie,
15 vis, stuprum feminae Ulatam*: Fecerat violenciam
vlg. gwałt et vszile virgini 1397 Leksz II nr 592;
Elizabeth virgo de *Bisczubicze... contumax
contra Andream ... pro violencia ipsius al. wsilye 1420 StPPP II nr 1757; Yako Jan... wszal
20 myo y nyosl do chrosta gwalthem, y vczinyl
my vsile, y dzewstwo my odyal 1433 Kai nr 1067,
| sim. ib.
3. 'wysiłek, trud, ciężka praca, labor, onus,
m olestid: *Vszyla {Pul: pracza) warg gych
25
pokrige ge (labor labiorum ipsorum operiet eos)
Fl 139,10; Przeklota szemya w twem yczynyenyu,
s yszylym (in laboribus) pokarma zemskyego
bodzesz poszywacz BZ Gen 3,17; Sgynye na
darmo yszile (labor) wasze BZ Lev 26,20;
30 Ty wyesz wszitko ysile (nosti omnem laborem),
gesz to iest nas przisciglo BZ Num 20,14,
! sim. ib. Deut 26,7; Pan bog pożegnał tobye
we wszem vsilv roky twy (in om ni opere manuum
j tuarum) BZ Deut 2,7, sim. ib. 23,20. 24,19;
35
Wspominay0. .. kako gest sedl (sc. Amalech)
przecziwko tobye..., gdizesz ty był głodem
y ysilim (labore) obczozon ib. 25,18; Wipvsci
pan pozegnanye na twe piwnicze y na wszistko
ysile roky twv (super omnia opera manuum
40 tuarum) ib. 28,8, sim. ib. 28,12. 33,11.
Usilenie 'wysiłek, trud, ciężka praca, labor,
onus, molestid: Pan bog weszrzal gest na myo
a na mo nodzo, a na uszylenye moyu roku
(laborem manuum mearum) BZ Gen 31,42.
Usilić 'dokonać gwałtu na kobiecie, zgwałcić,
i 45
vim, stuprum feminae afferrc : Quia tu...
eandem Elizabet vi ac yiolencia, ac manu
potenti violasti al. yssillilesz 1483 AGZ XIX
304; ~ gwałtem usilić: Ysz kthorykole dze50 wyczą... gwałtem
ysylil (eam yiolenter oppresserit, Dział 55: aczby... zgwalczyl),
tho gest dzewstwa sbawyl, zywoth gego bącz
na mylosczy tak osyloney dzewky Sul 58.
Usilnie 1. 'gwałtownie, z dużą siłą, vehementer,
55
magna cum W9: Vsylnye yehementer ca 1428
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P F I 490; Gdyby kmyecz vranyon...

alybo
gdi gy sbyą nyevcządnye (pro nyevrządnye)
a vszylne (enormiter, Dział 40: barzo),...
dwye cząnsczy {sc. win) bolączemv a trzeczą
cząscz sząndowy... dacz przykazyyemy Sul 49;
Za barky y {leg. ji, sc. Jesusa) czyągnąly vysprz
tako vszylnye y tako tvardo, yze szye na yego
syyąthe rącze skorą y myąszo przeskoczyło
Rozm 818; — Vszrzaw to Iosef... yyow otczowo rokoo yszylnye wznoszyl (levare conatus est)
z głowi Effraymowi B Z Gen 48,17.
2. 'wytrwale, stale, natrętnie, constanter,
firmiter, pertinaciter : Vsszylnye iugiter ca 1428
P F I 493; Tmportune yschylne, nayalne, yporne
ca 1455 JA XIV 485; Argue, obserua,...
yitupera ypomi(naj), lay ysilne (II Tim 4,2)
1461—7 Serm 149v.
3. 'pokornie, animo demisso, suppliciteP:
Vszylne suppliciter ca 1428 P F I 491.
4. 'cudzołożnic, moechorum morę* (?): Yszyl
nye mechater ca 1428 P F I 493.
Usilnik fo rm y : n. sg. usilnik Sul 19; ~ ac. sg.
usilnika 1466 R XXV 139; ~ n. pl. usilnicy
Sul 43, XV med. R XXIV 373, ca 1450 P F IV 571,
Rozm 316; ~ d.pl. usilnikom ca 1450 PF IV
569; - ac.pl. usilniki XV p. pr. Zab 519, XV
ex. R XXV 147.
Z n a c z e n ia : 1. r/c// kto dokonuje czynów
przemocy, bezprawia, ąui vim adhibet, vi illegiutitur: Vsylnyky tyrannos XV p. pr. Zab
519, sim. XV ca\ i? XXV 147; Vsilniczy oppressores XV med. R XXIV 373; Se opponere
tirannis postawicz ysilnycom ca 1450PEIV 569;
Lifniczy, drapyescze, yszylnyczy (deus, gratias
ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum,
raptores, iniusti, adulteri Luc 18,11) ib. 571;
Vszylnyka tyranum 1466 R XXV 139; Króle
stwo nyebyeskye yest vsylszthvem rozbyto
a wschylnyczy ye ychvaczą (yiolenti rapiunt
illud Mat 11,12) Rozm 316.
2. 'gwałciciel kobiet, violator feminarum :
Dzewki pofaczcya gwalthowni yako y (u)szylnyk (yirginis raptor yiolentus vel oppressor)
na lascze gey... bąncz Sul 19; Vstawyamy...,
abi thaczi ysilniczi (oppressores, Dział 33:
gwaltownyczy) dzewycz alybo nyewyasth...
pomsczeny podlvg grzechy podobnosczy Sul 43.
Usilność 'staranie się, zabieganie o coś,
actus conandi, alicjuid agendi, petendi, ąuaerendi :
Sed quia yiolentus et inglorius actus est laudacionis conatus richli a nyechwalebny yest
yczinek robotha yel yszilnoscz ku marney
chwale XV med. R XXIII 279.
Usilny 1. 'bardzo silny, skuteczny w działaniu,
firmissimus, in agendo efficacissimus*: Diaboli,

qui antę nobis fuit fortis, wszylny, sed hodie est
debilitatus XV ex. R XXV 143.
2. 'bardzo nasilony, niepohamowany, vehementissimus, vio!entissimus, ejfrenatus, impotens’:
5 Ventus impetuose ac yiolente auaricie, *vsilnye
lakomosczy (R XXIII 279: gwałtownego łakom
stwa), irruens domum 1436 R XXIII 276;
j
Hoc testificat eius *premaximius, naszylny,
yszylny, fietus 1456 ZabUPozn 116.
10
3. 'gwałtowny, dokonany przy użyciu siły,
przemocy, vehemens, vi adhibita ejfectus5: O yszylnem sgwalczenyy dzewky {Dział 55: o gwalcze
dzewczem) Sul 58.
Usilstwo form y: g.sg. usilstwa 1411 HubeZb
15 90, ca 1450 PF IV 579, 1455 Czrs s. XC1II,
Rozm 59; ~ ac. sg. usilstwo 1436 R XXIII 277,
1448 StPPP II nr 3361, Sul 14, etc.; ~ i. sg. usilstwem 1448 R XXIV 354, Sul 61, Rozm 316; ~
/. sg. (o) usilstwie Sul 14. 58, 1457 AGZ XV 6;
20 ~ n. pl. usilstwa OrtZab 528.
Z naczenia: 1. 'gwałt, przemoc, siła bez
prawnie zastosowana, ucisk, vis alicui illegitime
Ulata, violentia, vexatio, iniurid: Potencia siquidem non excellenciam, sed pocius yiolenciam,
25 gl. iniuriam ysylstwo, gignit 1436 R XXIII 277;
Vsszylstwem yiolencia 1448 R XXIV 354;
Ideo ipsam (sc. piekarzową) idem euasit {sc.
lohannes iustitionarius)... pro yiolencia al.
ysilstwo 1448 StPPP II nr 3361; Nye czincze
30 yszylstva (neminem concutiatis neque calumniam faciatis Luc 3,14) ca 1450 PF IV 579;
Insidie yszylsthwa, przegrosy OrtZab 528;
Talis fietus... wloscze przysłucha na yrzadnyky
albo na starsze, ktorzys plączą grzechu nyedo35 yynnego albo *vsilstaw prawdi XV p. post. JA
XII 144; Quare deus omnipotens non statim
mittit ylcionem super hominem peccatorem ? ...
Primo, quia non wlt esse yiolator vlg. yszylcza.
Sic quod homini faceret yiolenciam, ysylsthwo,
40 quia ipse dixit: Nolo mortem peccatorum XV
p. post. R XXV 173, sim. XV ex. M P K JII 326;
Królestwo nyebyeskye yest vsylszthvem rozbyto
(regnum caelorum yim patitur Mat 11,12)
Rozm 316.
45
2. 'gwałt dokonany na kobiecie, zgwałcenie,
vis, stuprum feminae illatum : Ysze Jan Nastcze
nyegednego *yselstwa nye uczinil ani dzewsthwa
odgan[i]l 1411 HubeZb 90; O yszylstwye (de
defloratione et stupro yirginum) wthori członek
50 polsky... Vszylstwo dzevyczaam czynączy (deflorantes yirgines) a gwalthem nyewyasti pokalyayanczy... prawem polskym mayą othpowyedzecz Sul 14; Kędy pan wszy... swoyą
wyesznyanką ysylsthwem sgwalczy (quando...
55 yillanam oppresserit yiolenter) Sul 61; Paulus
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1466 R XXII 11; Sed contra cuncta... tedia
eandem mulierem in strata publica spoliavit
spes semper dimicet, gl. impugnet vssylovacz,
de p alio... et eidem violenciam al. wsylstwo
inconcussa 1466 RRp XXII 11; Inyidus,
intulit 1450 AGZ XIII 309, sim. 1475 AGZ XVI
gl. homo, instans, gl. diligens yszyluyącz ib. 15;
125; Jacom ya Stachnye gwałtem usilstwa nye
uczinil 1455 Czrs s. XCIII; Que (,sc. Anna) 5 Mira probare studes, gl. attendis yssylwyesz,
decipiendo rudes ib. 19; Wssylowala gest
ipsum pro oppressione al. o yszilstwe... citacolluctata est (Ecclus 51,25) ca 1470 MamLub
verat 1457 AGZ XV 6; Alye by ye (sc. dziewicy
179; Vssylvgesch niceris (qui habitas in cavernis
Maryj i) thy byl yszylsthwa nye czynyl (tu
petrae et apprehendere niteris altitudinem collis
autem si ei violentiam non fecisses), ona by
y dzysz dzyeyyczą została Rozm 59; Byl (sc. Ba 10 Jer 49,16) ib. 217; Satagebat vschilovala aut
robothovala (war. lub.: *vszylowana; Martha
rabasz) znamyenythy zboycza, bo... czynyl ym
autem satagebat circa frequens ministerium
(sc. niewiastom) yszylstvo yako zly czloyyek
Luc 10,40, GłWroc 67y, R XXIV 353, R XLVII
ib. 808.
358: pilna bila, R XXIV 362: pylnoscz myala,
Usiłować fo rm y : praes. ind. 1. sg. usiłuję
1437 Wisi nr 228 s. 89; 2. sg. usiłujesz 1466 15 PamLit XXVIII 308: doszycz czynyla) 1471
MamKal 273; Vsylugecze satagitis XV p. post.
RRp XXII 19, ca 1470 MamLub 217; 3. sg. usi
GIDom 92; Beatus Clemens eciam conabatur,
łuje XV p. pr. PF IV 616, ca 1450 ib. 571, 1471
ysyloyal, ipsius iudici animam ad fidem X adduMamKal 152; 2. pl. usiłujecie XV p. post.
cere X V p. post. R XXV 177; Contendite intrare
GIDom 92; ~ imper. 2. sg. usiłuj 1444 R XXIII
308, ca 1455 JA XIV 490, ca 1470 MamLub 250; 20 vszylvyczę, pyekaycze są ca 1500 GIGn 87.
2. 'wysilać się, trudzić, ciężko pracować,
2. pl. usiłujcie XV p. pr. R XIX 42, ca 1500
summa ope niti, magnos labores sustinere :
GIGn 87; ~ part. praes. ctct. adv. usiłując 1466
Vsilowal iesm (laboravi, Pul: robotowalesm)
RRp XXII 15, ca 1470 MamLub 227, XV p. post.
w moiem płaczu Fl 6,6; Vsilowal iesm (laboGIDom 70; adi. n. sg. m. usiłujący 1466 R XXII
11;/. usiłująca XV med P F Y 74; ac pl. m. usiłu 25 ravi) wolaiocz Fl 68,4, sim. Pul; Wssilyy (war.
jące XV in. R XXIII 281; - inf. usiłować 1466
kal.: robotuy, vsyluy) satage (dole et satage,
RRp XXII 11; ~ fut. 2. sg. m. usiłować(i)
filia Sion, quasi parturiens Mich 4,10) ca 1470
będziesz ca 1470 MamLub 109; usiłować bę
MamLub 250; Nye da bogu laskanya swego...
dziesz BZ Tob 6,18; 3. sg. m. usiłować będzie
a yszylowacz będze (laborabit, Fl: robicz bodze)
Pul 48,8; ~ praet. 1. sg.m. usiłował jeśm FI 6,6, 30 na wyeky Pul 48,8.
Fl i Pul 68,4; 3. sg. m. usiłował Gn gl. 28b,
3. fszydzić, drwić z kogoś, aliąuem deludere,
XV p. post. R XXV 177;/. usiłowała jest ca 1470
deridere, alicui insnlłare* (?): Ideo PetrusRaweMamLub 179; usiłowała 1471 MamKal 273.
nensis insultando, yszyluyącz, huic diviti dicit
Z n a czen ia : 1. 'starać się, zabiegać o coś,
XV p. post. GIDom 70.
dążyć do czegoś, alicui rei operam dare, aliąuid 35
4. corruptum pro uszykować: *Animabit
petere, conari, niti : Conatus, ysiloual, eum
yschilugye, zgothugye (war. lub.: vssykvye,
yincere Gn gl. 28b; Cum sacerdos... yidebat...
sgotuge; accipiet armaturam zelus illius et
aliąuos superbia infłatos..., alios auaricia
armabit creaturam ad ultionem inimicorum
feruentes *vsziluyocze XV in. R XXIII 281;
Sap 5,18) 1471 MamKal 152.
Vssiluya satago 1437 Wisi nr 228 s. 89; Vsyluy 40
Usiłowanie fo rm y : n. sg. usiłowanie ca 1470
barzo sathage (mente polum nos transferre
MamLub 110, 1471 MamKal 76; ~ i. sg. usiłosatage) 1444 R XXIII 308, sim. ca 1455 JA XIV
wanim ca 1428 PF I 491; ~ /. sg. (w) usiłowa
490; Vszyluge nititur XV p. pr. PF IV 616;
niu XV p. post GIDom 52; ~ n. pl. usiłowania
K mnie podzcie, usiłujcie, a mnie swym sercem
Fl i Pul 127,2.
miłujcie XV p. pr. R XIX 42; Item manus eius 45
Z naczenia: 1. 'staranie się, zabieganie o coś,
(sc. dyaboli) impellens, yszyluyaczą, qua tentabat
dążenie do czegoś, actus alicui rei operam dandiy
hom ines,... in tantum est debilitata, quod
aliąuid petendi, conandi, nitendi : Vsylowanym
nullum potest ad malum inducere nisi conseninstancia ca 1428 PF I 491; Vszylowanye instancientem XV med. PF V 74; Nititur vszylvye
cia (clamayit omnis populus ad dominum
y eona ca 1450 PF IV 571; Nyczs gynego 50 instantia magna Judith 4,8, BZ: wyelyko
gedzine w modlytwach ysylowacz bodzesz
pylnoscyo) ca 1470 MamLub 110; Vschilovanye
(MamLub 109: yszilowaczy bądzesz) s nyo (in
nisus (Iesbibenob... accinctus erat ense noyo,
orationibus yacabis cum ea) BZ Tob 6,18;
nisus est percutere Dayid II Reg 21, 16) 1471
Fac, sapiąs animo, si vis fortis vir haberi
MamKal 16
yiribus intentus, gl. id est auctus yszyluyaczy 55
2. 'wysiłek, trud, ciężka praca, labor, onus,
S ło w n ik sta r o p o ls k i IX
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molestia : Vsylowana (labores) rokv twoyw,
ysze bodzesz gescz Fl 127,2, s/ra. Pt//; ~ Cc/erpienie duchowe, rozterka, du/ur animi, maeror,
tristitid: In agonia, w vsilowan> v {GIKazB I I 19:
w teszgnosczy, *vczysenu, P XXV 272: v omglenyu, Pu2m 605: v dokonanyy, P F IV 573:
*omdlyaaczy, MudDod 105: naszylnye omdlaw,
GIKazB I 76: w zamyslenyy o szmyerczy),
positus (sc. Iesus) prolixius orabat (Luc 22,43)
XV p. post. GIDom 52.
Uskaradzić c/. Uszkaradzić
Uskarżać się 1. 'wyrażać niezadowolenie, wurzekać, użalać się, contentum non esse dicere,
ąuen : Simea de turpi queritur nate o skaradem
vskarza szą ogonye 1466 P XXII 16; Secundo
insinuat (sc. mulier), vszkarsza sya, tribulacionem et miseriam ca 1500 GIKazB I 30.
2. ' łajać, vituperare,obiurgare* (?): Vskarzacz
szyą obiurgare ca 1500 Erz 115.
Uskarżanie 'narzekanie, użalanie się, actus
ąuerendi: Verbum triste iugum, ąuerula,
vskarzanim, ceruice ferentem 1466 P XXII 14.
Uskarżyć się 'złożyć na kogoś skargę, accusare
aliąuem, dicam deferre ad aliąuem : Przethosz
tho yydzacz szynowya szwe stryowe uszkarszyly
sza, tho yest przeth slachathnim panem Janem
y przet panem woythem 1478 RKJŁ VII 59.
Uskramiać 'uśmierzać, łagodzić, koić, leniorem reddere, mitigare*: Dolorem tribulacionis
mitigat (sc. sucus cipressi) yskramya XV
p. pr. RRp XXIV 375.
Uskromić 1. 'uśmierzyć, złagodzić, ukoić,
leniorem reddere, mitigare5: Bolescz o thwą zlą
zoną ysskromys yą, gdy *thaką czszo yszliszys
o czudzych (dolorem de mała uxore tua mitigabis, quando audies de uxoribus alienis) XV
p. post. R I s. XLIII.
2. 'przejednać, przebłagać, zyskać czyjąś łaskę,
aliąuem placare, veniam, favorem alicuius sibi
conciliare’: Crux Christi fuit odorifera, cuius
odor placauit, *vszkramyl, deum XV p. pr. RRp
XXIV 375.
Usłać 'pokryć czymś, wyłożyć czymś, wyście
lić, aliąuid aliąua re tegere, consternere, vestire :
Quia tota yia a monte Oliyeti usque ad Ierusalem fuit strata, ysla(na), in prostracione,
yslanym, yestimentorum ca 1500 GIKazB I 37;
On yem ykaze (sień) yyelyka, yslana (ipse
ostendet vobis coenaculum magnum, stratum
Luc 22,12) na yyschey cząsczy, czvsch na trzemye, podług obyczaya zydovskyego Rozm
521; ~ (o drodze, de via) 'wyłożyć warstwą
kamieni lub drzewa, wybrukować, lapidibus vel
ligno sternere : Fugiunt vias stratas wsianych,
wyelykich XV ex. R XXV 147; ~ przenośnie
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'przygotować (pośmiertny) wypoczynek, okazać
troskę, zadbać, locum ąuieti (aeternae) destinatum apparare, curam alicuius rei habere9: Bylszem
sz mlodosczy w roszkoszy, nye yszlalem (Skarga5
Wroc: ne sialem) szwogyey dvszy SkargaPłoc
| w. 6.
Usłanie 'rozścielenie, ułożenie na powierzchni
czegoś, actus aliąuid consternendi, ponendi’ :
Quia tota yia a monte Oliyeti usque ad lerusa10 lem fuit strata, ysla(na), in prostracione, ysla
nym, yestimentorum ca 1500 GIKazB I 37.
Usłuchać fo rm y : praes. ind. 1. sg. usłucham
Rozm 525; 3. sg. usłucha BZ IV Reg 19,7;
2. pl. usłuchacie BZ Lev 26,27; 3. pl. usłuchają
15 BZ Ex 6,12; ~ imper. 2. sg. usłuchaj B Z 1
Reg 28,22; ~ praet. 1. sg. f. usłuchałam BZ I
Reg 28,21; 3. sg. m. usłuchał BZ I Reg 28,23;
I /. usłuchała B Z I Reg 28,21.
Z n a c z e n ia : 1. 'uszyma odebrać dźwięki,
20 posłyszeć, usłyszeć, sonos auribus capere, audire5:
Owacz ia poszlyo gemv ducha a vslucha posła
(audiet nuntium), a wrocy syo do swey zemye
BZ IV Reg 19,7.
2. 'wypełnić czyjąś wolę, polecenie lub prośbę,
25
okazać się posłusznym, przychylnym, wluntatem,
iussum vel preces exsequi, oboedientem, benevolum se praestare5: Owa synowye israhelsczy nye
uposlucho mnye a kako *usluchay0 *ffaraona
j (quomodo audiet pharao)? BZ Ex 6,12; Pakli
30 i y tak nye vslvchacze mnye (sin autem nec per
haec audieritis me) a bodzecze chodzicz przecziwko mnye B Z Lev 26,27; Owa ysluchala
\
(oboediyit) sługa twa głosu twego... a vsluchalam (audivi) rzeczy twich, geszesz ku mnye
35
mowyl, a przeto ti takesz ysluchay (audi et tu)
głosu slugy twey B Z I Reg 28,21 — 2; Tedi gy
przypodzily sludzi gego a ta nyewyasta, ysze tak
vsluchal gich (audita voce eorum) wstaw
s zemye y syadl na loszu ib. 28,23; Vsluchamly
40
czyebye, tedy thwa duscha mvszylaby ydz do
oyczow v czyemnoscz pyekelna Rozm 525; ~
Ku bogu wolał iesm y vszluchal[a] (Fl: wislu! szal, Pul: wysłuchał) mye (exaudiyit me Psal 3,5)
; | z gori swiątey swey M W 118b.
45
U słuchnąć 'życzliwie przyjąć prośbę, przychylnie
| wysłuchać, precibus benigne aures praebere, animo
benevolo aliąuem audire3: Słowa moya yszyma
ysluchny (auribus percipe, Fl: vszima wzwedz),
gospodne! Pul 5,1.
50
Usługować 'pomagać, służyć, adiiware aliąuem,
serme alicui : Bosze, iegosz boskym przeyrze| n>m człowieczemu rodzaiowi wirzchnych du\ ; chow pomoci naam ysluguyo M W 127 a.
Usłuszać 1. 'uszyma odebrać dźwięki, posły
j
| 55 szeć, usłyszeć, sonos auribus capere, audire5:
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M arta... vezvala swą syostrą Marya ..:
Mystrzczy przyschedl a zovye czye. A ona vsluszavschy (ut audivit Jo 11, 29), pochvaczyla szye
nathychmyast y przyślą k nyemv Rozm 437.
2. fżyczliwie przyjąć prośbę, życzliwie wysłu 5
chać., precibus alicuius benigne ctures praebere,
animo benevolo aliąuem audire9: Tegdis nagle bog
uslusal modlituo luda Kśw ar 7.
Usłużenie 'pomoc, posługa, uczynność,
//«m, ministerium, officium, studium: In vita 10
Cristi fuerunt quinque yirtutes: summa misericordia..., diligens famulacio pylne wszluzenye
XV e*. R XXV 147.
Usłużyć 'spełnić obowiązki sługi, officia famuli
facere9 f ?j: Vsluzycz famulari XV p. pr. RXW I 15
343.
Usłyszany 'słyszalny, taki który ma być usły
szany, #«/ audiri potest, debet*: *1 neba vsliszani
(auditum) vczinil ies sod E7 75,8,
Pw/;
K to... yslyszany (auditas) yczyny wszytki 20
chwały yego? jF7 105,2, sim. Pul; Vslyszane
vczyn rano miloserdze (auditam... misericordiam) twoge, bo gesm w czo pfal FI 142,9,
sim. Pul.
Usłyszca 'dający się uprosić, ubłagać, ten kto 25
daje się uprosić, qui precibus non deest, deprecab i l i s Obroczy szye, boże,... yslyszczo bodz
(deprecabilis esto, Fl: modloczy bodz) nad
slugamy twymy Pul 89,15.
Usłyszeć fo rm y : praes. ind. 1. sg. usłyszę 30
Fl 84,8, BZ Deut 18,16. II Par 7,14, etc.; 2. sg.
usłyszysz B Z Deut 29,19, I Par 14,15, XV
p. post. R I s. XLIII; 3. sg. usłyszy Fl 91,11. 93,9,
1444 PF IV 590, BZ Gen 21,6, etc. etc.; 1. pl.
usłyszymy B Z Ex 20,19; 2. pl. usłyszycie Fl 35
i Pul 94,8, BZ Lev 26,21. Neh 4.20, M W 108b;
3. pl. usłyszą Fl i Pul 140,8, BZ Num 14,13.
Deut 31,11, etc.; ~ imper. 2. sg. usłyszy Fl 137,4;
usłysz Fl 5,3, Fl i Pul 12,3. 16,2, etc. etc.; ~ part.
praes. act. adv. usłyszęcy Rozm 497; usłysząc 4 0
Rozm 26. 75. 91, etc. etc.; ~ inf. usłyszeć BZ
Deut 23,5. I Reg 28,15; ~ praet. 1. sg. m.
usłyszałeśm B Z Num 14,27; usłyszałem BZ IV
Reg 19,20. II Par 7,12. Is 49,8; jestem usłyszał
B Z Gen 17,20; -eśm usłyszał BZ Gen 19,21; 45
-(e)m usłyszał 1428 Kai nr 1045, BZ IV Reg
22,19. II Par 34,27, etc.; 2. sg. m. usłyszał jeś
Fl i Pul 117,20. 118,26, Pul 85,6; usłyszałeś
XV in. CyzPloc, BZ Neh 9,27. 28; jeś usłyszał
Fl i Pul 117,28, B Z Nel 9,9, Pul 16,7; 3. sg. m. 50
usłyszał jest B Z Num 20,16. Deut 26,7, Pul 27,8.
33,4; jest usłyszał B Z Gen 21,17, Rozm 233.
404, etc.; usłyszał Fl 114,1, Fl i Pul 29,13. 39,1,
etc. etc,; f . jest usłyszała Rozm 49. 436. 494;
usłyszała Fl 96,8, BZ III Reg 21,15. II Par 9,1, 55
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etc.; 3. du. m. usłyszałasta BZ Gen 3,8; 1. pl. m.
-smy usłyszeli Ort Mac 65; 3. pl. m. usłyszeli są
Fl 105,25; są usłyszeli Kśw cr 9, B Z Dan 3,7,
Rozm 97. 459; usłyszeli XV in. R XXIV 75,
BZ Jos 5,1. I Reg 22,1, etc. etc.; ~ pląperf.
1. sg.m. -m był usłyszał BZ I Esdr 9,3; 3. sg. m.
jest usłyszał był Gn 175a; jest był usłyszał
Gn 5a, Gn gl. 61 b; był usłyszał BZ Gen 23,16.
Ex 18,1. IV Reg 19,9; /. była usłyszała BZ
Ruth 1,6. Tob 3,7; ~ condit. 2. sg. m. usłyszałby
BZ Deut 17,4; -by usłyszał BZ Neh 1,6; 3. sg. m.
usłyszałby BZ Num 30,8; (-)by usłyszał Fl i Pul
101,21, BZ Gen 21,7. Num 30,15; 3. pl. m. -by
usłyszeli Rozm 750; ~ condit. praet. 3. sg. m.
-by był usłyszał Rozm 786; ~ part. praet. act.
usłyszew Kśw ar 4, Blaż 322; usłyszaw BZ
Gen 27,34. 29,13. 50,17, etc. etc.; usłyszewszy
Blaż 322, BZ Gen 18,10; usłyszawszy Gn 180a,
Sul 51, 1453 R XXV 210, etc.; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. usłyszan BZ II Par 30,27; neutr.
usłyszano BZ III Reg 16,16; cf. też Usłyszany,
Usłyszony; ~ praes. pass. 3. pl. f. usłyszany
są BZ Tob 3,24; ~ condit. pass. 3. sg. m. -by
był usłyszan B Z Tob 4,1.
Z n aczenia: 1. 'uszyma odebrać dźwięki,
posłyszeć kogoś, coś, auribus sonos percipere,
item audire aliąuem, aliąuid9: a. dopełnienia
bliższego brak albo dopełnieniem zaimek inny
niż osobowy w acc.: Vslisew to crol Ezehias
y usicek lud jego... pospesiho so do coscola na
modlituo Kśw ar 4, sim. Blaż 322; Przeto
ysliszal (audivit) bog y czakal Fl 77,25, sim.
Pul, sim. Fl i Pul 77,65; Nenasrzalo iest oko
moie neprzyaczelow mogich y na wstaiocze
na mo zle czinoczim (pro czinocze) vsliszi
(audiet, Pul: *vszlysz) vcho moie Fl 91,11;
Iensze szczepił vcho, ne vsliszy (non audiet,
Pul: nye słyszy)? Fl 93,9; A gedno tho wslysalesz, precz beszal Wrban XV in. CyzPloc;
Vslyszewszi to ony teda s tego kaszda
zodala miloscywye prze Ihezu Crista cyrzpyecz
Blaż 322; Vszlyszawszy dzewka bogem navyedzona przyyalą krolevycza 1453 R XXV 210;
To Sara vsliszewszy (quo audito) roszmyala
syo BZ Gen 18,10; To gdisz bil Abraham
ysliszal (quod cum audisset), odwazil gemu to
srebro ib. 23,16; Uszliszaw to Ezau (auditis
Esau sermonibus) rzece ib. 27,34, sim. ib. 50,17.
Ex 18,24. IV Reg 19,1; To ysliszaw (quo audito)
Moyzes y Aaron padlasta nagle na zemyo BZ
Num 14,5, sim. ib. Tob 7,6; To gdisz ysliszal
(quod cum audisset) Moyzes, padł... na twarz
BZ Num 16,4, sim. ib. I Reg 19,6; To gdi wsliszi
(quod cum audisset) Balaak, yinidze przecziwko
gemv BZ Num 22,36; Biłoby to tobye zwyasto57*
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wano y vsliszalby (audiens), y pytałby na to
l sącz (audientes) odpoyyedzenyą dzyeyycze Ma| ryey, zasmaczyly szyą Rozm 26, sim. ib. 117.
pilnye B Z Deut 17,4; To vsliszawszi (haec
135. 193. 685;'Slyepy yeden..., gdy yest vslyaudientes) loklisnn syo B Z Jos 2,11, sim. ib.
sal (cum audiret Luc 18,36) tluscza *myeyaTob 5,28; Thedy rzekły przyszyasznyczy, ysz
maya pyszacz sz naszych vsth, yakoszmy 5 yącz mymo szye, począł pytacz, czo by to było
| ib. 404; Vslyschączy ona (sc. Maryja Magdalena)
yszlyszely (prout audimns, OrlOssol 53,1: yako
szmy szlyszely) Ort Mac 65; Chtora (sc. Maryja)
tako laskaye przyyytanye nyeczo myala radosczy
! ib. 497.
gdy vszlyszala (cum audisset Luc 1,29, Rozrn 49:
c. ze zdaniem: Seszly syo ku m nye.. \slikyedy yest to vslyschala), zasmączyla szyą yest
EwZam 288; Yslyschącz (audientes Jo 8,9) 10 | szawszi, isz ia placzo na to zloscz BZ II Esdr
ony, posly... precz Rozm 465; ~ Vsliszala
8,73; Usliszaw (cum ... audisset) mosz gey,
Thobyas, ano koszlecz wrzeszczi, rzeki BZ
(audivit, Pul: słyszała) y weseliła se iest Syon
Tob 2,21; Byskupoyye zydovsczy ... yslyschely,
FI 96,8.
yze myły Krystus rzeki Rozm 508, sim. ib. 788;
b. dopełnieniem rzeczownik lub zaimek oso
bowy w acc.: Ululatum contricionis hoste(s) 15 Yescze go były przedom (leg. przed dom)
nye przyyyedly, alyzby k temv yslyszely, czo
audierunt... nepriiacele... gloz so, praui, scrvsena
by k temy moyyl Pylat ib. 750.
yslisely (Jer 48,5) Kśw cr 9, sim. B Z Dan 3,7,
d. acc. cum inf.: Vschlyschącz zvolyenyczy
Rozm 459; Glosz sz nebosz gestcy on then to
syego mystrza rostayącz szye s nymy smyerczya,
bil yslysal Gn 5a; Cdiszcy vocz ten tho gisty
lud israhelsky gestcy on tho to rnouo od miłego 20 | stała szye svada myedzy ymy Rozm 557; Izeby
Xpa vslyszal był, tedy vocz oni fszythezy socz
byl Pylath yslyschal g y ... takye rzeczy movycz
ib. 786.
szo biły Xpa barzo boge[ge]ly Gn 175a; Czakaio
2. 'dowiedzieć się o czymś od kogoś, posłyszeć
czakal iesm gospodna y vsliszal me (intendit
od kogoś jakąś wiadomość, aliąuid ex aliąuo
mihi) i wisluszal prosbi moie FI 39,1, sim. Puł;
*Iozik, iegosz ne zna, vsliszał (audivit) FI 80,5, 25 audire, cognoscere : Percepit, ysecz on gest
to byl yslysal, quod ipse esset fortis et rex
sim. Puł; Acz glos iego vsliszicze (si vocem eius
regum Gn gl. 61 b; Audierunt, ysliszeli, vicini
audieritis), nechaycze zaczwerdzacz sercza wasza
et cognati eius, quia magnificat dominus
FI 94,8, sim. Puł, sim. M W 108b; Ne vslyszely
so (non exaudierunt, Puł: nye vslyszely) glossa
misericordiam suam cum illa (Luc 1,58) XV
panowa FI 105,25; Vslyszo (audient) słowa moya 30 in. R XXIV 75, sim. EwZam 289—90; Bo nye
bądze movil sam ot sz<e)bye, alye ktorekoli
FI 140,8, sim. Puł, sim. BZ Judith 10,14; Yzem
vsli(s)chi, bądze movil (quaecunque audiet,
przybyesal, gdym yslisal vepy, Wyskow (leg.
loąuetur Jo 16, 13) 1444 PF IV 590, sim. Rozm
w Wyszków) dom 1428 Kai nr 1045; Gdy tho
572; Bo ktokoly to ysliszy (quicumque audierit),
oczecz wszliszal, tha szlowa, thedy gyego szaloscz była nowa Aleksy w. 142; Gdisz ysliszala- 35 bodze syo mnye naszmyewacz BZ Gen 21,6;
Kto bi yszliszal (quis auditurum), nye bodze
sta (cum audissent) glos pana boga..., skril
wycrzycz Abrahamowy ib. 21,7, sim. ib. Num
szo Adam i gego szona BZ Gen 3,8; Wyoczey
30,15; Genze (sc. ociec) ysliszaw (cum audisset),
nye vssłiszo (non audiam) glosv pana boga
yze przyszedł Jacob ..., wibyegl przeczyw gemu
BZ Deut 18,16; Gdiisz vsliszysz (cumąue audierit) słowa przisyogy tey to, wsblogoslavi sobye 40 BZ Gen 29,13, sim. ib. III Reg 21,16; Gdisz bil
uszlyszaal (cumque audisset) G etro ... wszitko,
w serczv swem ib. 29,19, sim. ib. I Par 14,15;
czso uczynyl pan Moyszeszowy B Z Ex 18,1;
Gdisz ysliszi (cum audisset) Achab ti iste rzeczi
Gdisz ysliszo (ut audiant) Egypsczi, z nichze to
BZ III Reg 21,27, sim. ib. IV Reg 19,4. Neh 6,7;
posrzotka yiwyodlesz lvd ten to jBZNum 14,13,
Przeto iszesz sliszal słowa ksyog tich... a pokorzilesz syo... ysliszaw rzeczy (auditis sermo- 45 sim. ib. Jos 7,9. Neh 4,7; Sglobo synów israelskich ysliszalesm (audivi) B Z Num 14,27;
nibus) przecyw temv m yastu... a plakalesz
Paklibi, iako natichmyast ysliszi (ut audierit)
przede mno, a iam ysliszal (ego audivi) cyo B Z
oczecz, zapowye gey slvbi, y przisyogi gey
IV Reg 22,19; Gdiszem ysliszal (cum audissem)
wsrvszoni bodo ib. 30,6; Ktoregos dnya
słowa taka, szedłem a płakałem BZ Neh 1,4,
sim. ib. 5,6; Przeto na ktoremkoly myeseye 50 ysliszalby (quo die audierit) moz a nye zapoysliszicye (in loco quocumque audieritis) swyok
wyedzalbi slybv, dlvszna bodze ib. 30,8; Gdysz
ysliszeli (postquam ... audierunt) wszistczi krotrob, tam syo zbyegnycye k nam ib. 4,20;
love ..., ze przesysyl byl pan rzeky B Z Jos 5,1;
Ysze S ara... bila ysliszala (ut... audiret)
Bo bila ysliszala (audierat), isze wezrzal bog na
od gedney z dzewek oczcza swego przecyw sobye
yroganye BZ Tob 3,7; Kxyązą żydowska vsly- 55 swoy lyyd BZ Ruth 1,6; To gdi usliszcly (quod
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cum audissent) bracya gcgo ..., seszly syo
wszitci BZ I Reg 22,1, sini. ib. 1 Par 10,1 i.
Neh 6,16; Gdisz vszliszauo (cumąue audisset),
isze Zamri syo sprzecywyl y zabyl krolya
B Z III Reg 16,16; Gdisz bil vszlisza! (cumąue
audisset) o Tarata, krolyv myrzinskem, rzekocich
B Z IV Reg 19,9; Saba, gdisz vsliszala (cum
audisset) slawotnoscz Salomonowo, prziszla
do Ierusalema BZ II Par 9,1; Gdim bil vsliszal
(cum audissem) tako rzecz, rozdarłem plascz
swoy BZ I Esdr 9,3; Tako myesczyczy wszego
myasta vschlyszącz *zbyeząly szye Rozm 91,
sim ib. 230. 347; Tego ystnego króla sy n ...,
kyedy yest vslyschal, yze taka slava o nym,
czvsz o myłem Iesucrisczye ib. 233, sim. ib. 435;
Marta, kyedy yest vslyschala (ut audivit Jo 11,
29), yze myły Iesus przyschedl, zabyezala yemv
ib. 436; Dzyevycza M arya... kyedy to yest
vslyschala, naszylnye począla plakacz ib. 494;
Vschlyschavschy to zvolyenyczy my lego lesucrista, yze szye iuz tako blysko yego mąka
przyblyza ib. 614; ~ o kimś coś: Vslyszafszy
on o nem tho to mouo y gestcy gy on gol byl
Gn 180a; Bolescz o thwą złą zoną vsskromys yą,
gdy *thaką czszo yszliszys (ąuando audies)
o czudzych XV p. post. R I s. XLIII.
3. 'wysłuchać kogoś, czegoś, z uwagą przy
słuchać się temu, co ktoś mówi, aliąuem, aliąuid
audire, secundas aures praebere9: Vsliszo (audiam, Pul: słuchacz będę), czso molwicz bodze
we mne gospodzyn Fl 84,8; Mow ty nam
a uszlyszymy (audiemus, Gn 175a: micz czebe
chemy slyszecz) B Z Ex 20,19; Vslysz (audies)
glosz gego, spełnisz przikazanya y sprawyedliwosci, ges to ya przikazvyo tobye BZ Deut
27,10; Czyscz bodzesz słowa zakonv tego to
przed wszitkim Israhclem a ysliszo (audientibus)
wszitczi soocz sgromadzeni..., aby vsliszawszy
(ut audientes) navczo syo bacz pana boga
swego ib. 31,11— 12; Ony wszitci płakały,
kaszdi vsliszaw (cum audissent) zakon BZ II
Esdr 9,51; Szwyathy Thworzyanye,... vszlysz
szwe spyewaky XV ex. PF IV 623; Czeszarz
wschlyschawschy ych rzecz dal ym navyelyebnyeysche Rzymyany Rozm 113; ~ wysłu
chać listy rwysłuchać, zapoznać się z treścią,
aliąuid audire, cognoscere9: Augustus, yschlyschaw lysty Herodovy, posiał dw poslv... z lysty
Rozm 103.
4. cprzyjąć, odebrać skargę, zeznanie (w pro
cesie sądowym), dicam, testimonium (in iudicio)
recipere9: My, wslyszawszy (nos audita) Andrzeyowo visznanye..., tego tho Andrzeya...
skazaliszmy Mykolayewy kv doszyczvczynyenyv
Suł 51; ~ Wschlyschącz (auditis) posloyye y ta,
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y oya strona, skazały ye [czjcrzyye, alye nye kv
smyerczy Rozm 104; Azaly vasz zakon szyedzy
(pro sządzy) ktorego czloyyeka pyryey, nysly
od nyego czo yslyschy (nisi prius audierit ab
5
ipso Jo 7, 51) a ybaczy, czo yczynyl ib. 460.
5.
'życzliwie przyjąć prośbę, życzliwie, przy
chylnie wysłuchać, precibus alicuius benignc
aures praebere, animo benivolo aliąuem audire9:
Bo czebe prosycz bodo gospodne... yslisz
10 | (exaudies, Pul: posluchay) glos moy Fl 5, 3;
! Wesrzi y uslisz (exaudi) me, gospodne Fl 12, 3,
j sim. Pul, sim. Fl i Pul 107, 6; Vsliszal (audivit)
gospodzin y slutowal se nade mno Fl 29, 13,
j
sim. Pul; By yslyszal (ut audiret) stokancc
15 sspiotich Fl 101, 21, sim. Pul; Mylowal gesm,
bo wsliszal (ąuoniam exaudiet, Pul: bo yslyszy)
pan glos modlytwy moyey Fl 114, 1, sim. BZ
III Reg 17, 22; Chwalycz bodo, gospodne, czebe,
bo wslyszal ges (ąuoniam exaudisti) me Fl
20 117, 20, sim. Pul; Bo ges yslyszal (ąuoniam
! exaudisti) mo y ges yczynil so mne we szbawenc
| Fl 117, 28, sim. Pul; Droghy mogę zyawil gesm
I y wslyszal ges (exaudisti, M W 1 a: wisluchales)
mo Fl 118, 26, sim. Pul; Wolał gesm we wszem
25 | serczw mogem, wslysz (exaudi) mo, gospodne
! Fl 118, 145, sim. Pul, sim. Fl i Pul 140, 1; W ktoi rykoly dzen wzowo czo, yslyszy (exaudi, Pul:
wysluchay, M W 136 b — 137 a: yslyszs) me Fl
\
137, 4; Twego dzela krzcziczela, boszicze, yslisz
j
30 ! głosi,
naplen misli czlowecze Bogur A-F;
W proszbye za Ysmahela gestem czyo ysliszal
| (exaudivi te) B Z Gen 17, 20; Otoczesm tako
two proszbo ysliszal (suscepi preces tuas,
MamLub 10: wysłuchał sem, MamKal: wysłu
35
chałem) ib. 19, 21; Bo gest pan bog yslyszal
! (exaudiyit) glos twego dzeczyoczya s tego to
myesczcza ib. 21, 17; Ya zatwyrdzoo szercze
gego... a nye uszlyszy (non audiet) was BZ
i Ex 7, 4, sim. ib. 11, 9; Zatwyrdzy sze szercze
40
ffaraonowo y nye usłyszał (non audiyit) gich,
| yako bił przykazał pan ib. 7, 13; Panye boże,
yslisz (audi) wolanye lvdv tego to BZ Num
20, 6; Kakosmi wołali kv bogv y ysliszal iest
t (exaudierit) nasz ib. 20, 16, sim. ib. Deut 26, 7;
45
Nye chczal gest pan bog twoy ysliszecz (audire)
Balaama BZ Deut 23, 5; Zaczesz prosyl mnyc
o Senacherubye..., ysliszalem cyo (audiyi) BZ
IV Reg 19, 20, sim. ib. Is 49, 8; Ti yslisz (tu
I exaudies) z nyeba modlytwo gich a proszbo
50
a pomscysz BZ II Par 6, 35; Modlycz my syo
bodze (sc. lud)... a ia ysliszo (ego exaudiam)
\
z nyeba y bodo myloscyw grzechom gich ib.
7, 14; Gegosz ysliszal (exaudivit) pan a slyytowal syo na,d swim lyydem ib. 30, 20; Kaplany
55 ! y nayczeny szegnaly lyyd y ysliszan (exaudita
j
|
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est) glos gich ib. 30, 27; Plakalesz przede mno
Cum omnia fuerunt penalia, gl. quod totum
a iam cyo vsliszal (exaudivi te) ib. 34, 27; Bodz
eius (sc. Christi) corpus fuit flagellatum sbite,
ysmagane, sola lingua sanctissima remansit
twe vcho nachilyono a oczi twy otworzoni, abi
integra ib. 58.
vsliszal (ut audias) modlytwo slugy twego BZ
Neli 1, 6; Wydzalesz nodzo oczczow naszich 5
Usmaganie 'wychlostanie biczem, rózgami, ubi
w Egypcye a volanye gich gesz vsliszal (audisti)
czowanie, flagris, virgis aliąuem caedendi actus’ :
nad Morzem Rudnim ib. 9, 9; Wolały k tobye
Hodie sua yestimenta Iudei straverunt, feria
a ti z nyeba vsliszalesz (audisti) ge, a... dalesz
sexta magna eum (sc. Christum) denudayerunt
gim *zbavycyele ib. 9, 27, sim. ib. 9, 28; W tem
na ysmaganye ca 1500 GlKazB I 39.
czasu vsliszani so (exauditae sunt) proszbi obu 10
Usmażyć 1. 'smażąc przygotować jakąś po
przed oblyczim sławi swyrzchowanego boga
trawę, upiec, cibum ąuendam frigere, assare,
BZ Tob 3, 24; Isze bil Tobyasz na bodze smyercy
torrere’ : Vszmazycz frigere ca 1500 Erz 115.
poszodal maiocz za to, iszebi bil w proszbye
2. 'pogrążyć się w czymś, przesiąknąć czymś,
ysliszan (cum Tobias putaret orationem suam
oddać się czemuś, aliąua re mergi, imbui, alicui
exaudiri) ib. 4, 1; Pochwalyon bądź gospodzyn, 15 rei se dedere’: Christus dorsum yertit meridiobo yslyszal yest (ąuoniam exaudivit, FI: wislunalibus, id est in mundi prosperitatibus et carnis
szal) glos proszby twoyey Pul 27, 8, sim. ib.
yoluptatibus delibutis yszmazonym 1475 R XXV
128.
33, 4; Nye yslysal (non audiyit, FI: ne sliszal)
lyud moy glossa mego Pul 80, 10; W dzyen
Usmęcać 'zasmucać, martwić, aliąuem tristem
zamęta mego wolalesm k tobie, bo yslyszal yes 20 reddere, alicui maerorem afferre’: Jan... pomowil
(quia exaudisti, Fl: bo wysluszal ies) mye Pul
gy bycz slodzegya,... gy we czczy gego prze85, 6; ~ uszyma usłyszeć: Vszima yslisz
czivko bogu et iusticiam nepodobne *ysmo(auribus percipe) modlitwo moio Fl 16, 2, sim.
czayocz 1474 Zab 540; Gosczyą nye vszmaczay
(non contristabis Ex 22, 21) any gnaby XV
Pul; Gospodne, .. yslisz modlitwo moio, vszima
yslisz (auribus percipe, Pul: vszyma posluchay) 25 p. post. Kałużn 285.
Fl 83, 8, sim. Pul, sim. Fl i Pul 53, 2.
Usmęcenie 1. 'udręka, cierpienie, strapienie,
malum, molestia, dolor, maeror’: Sicut enim
Cf. Usłyszany, Usłyszony
in fornace purgatur aurum,... sic yita Christiani
Usłyszenie 1. 'odebranie słuchem (czyichś
in tribulacione exercitur... O sancta tribulacio
słów), posłyszenie, actus audiendi (verba alicuius) ’ : Blogoslawcze bogu wszystczy angely 30 cirpene, ysmaczenie d[z]usne! XV med. R
XXIV 363; *Vsmączonym a boyasnyą anxieyego... czynyoczy słowo na yslyszenye (Fl: ku
tate et timore XV med. Zab 523.
posluchanyy) glossa slow yego (ad audiendam
yocem sermonum eius) Pul 102, 20; ~ w usły
2. dubium: *Vsmaczono penalitatem XV in.
szeniu ludu 'w obecności ludu, coram populo’ :
R XXV 267. ~ Może należałoby czytać usmęIestlibi kto s przipady... nyeczso s tego ycinilby, 35 coną.
Usmęcony cf. Usmęcenie
a to w vsliszeniv lvdv (audiente populo) bilobi
doswyatczono,... wiszwolon bodze nyevinni
Usmętliwy 'świadczący o żałobie, żałobny,
ąui luctum, maerorem testatur, lugubris’ : Vsmanz roky pomsciczelowich BZ Num 35, 24.
tliliyy (war. lub.: w smątne) lugubri (lugere te
2. 'życzliwe, przychylne wysłuchanie, actus
audiendi animo benerolo’: Modlytwa gego y vsli- 40 simula et induere yeste lugubri II Reg 14, 2,
Rozm 735: v odzyenye zaluyącze) 1471 MamKal
szenye (exauditio)... popysano wszitko w mo73. ~ Możliwa też lekcja w smętliwy.
wyenyy Ozay BZ II Par 33, 19; Schyly kv mnye
Usnacht cf. Hausknecht
vschy thwoye naszwyanthsche na yszlyschenye
Usnąć fo rm y : praes. ind. 2. sg. uśniesz BZ
moyey nyedosthoyney modlythwy Naw 48.
Usłyszony 'taki który ma być usłyszany, 45 Deut 31, 16; ~ praes. ind. z partykułą niechaj
donośny, qui audiri potest, debet’ : Blogoslaw
dla wyrażenia trybu rozkazującego: 3. sg. nie
cze, pogany, boga nasszego, y yslyszony (audichaj uśnie M W 99 a; ~ inf. usnąć XV p. post.
tam, Fl: sliszoczi) yczyncze glos chwały yego
R I s. XLV; ~ praet. 3. sg. m . usnął B Z Tob
2, 10; ~ pląperf. 3. sg. m. był usnął Sul 44,
Pul 65, 7.
Usmagać 'wychlostać biczem, rózgami, ubi 50 B Z Gen 2, 21; 3. du. m. byłasta usnęła B Z Jos
2, 8; ~ condit. 1. sg. m. bych usnął Fi i Pul
czować, flagris, virgis caedere aliąuem : Turpiter
12, 4; 3. sg. m. -by usnął Rozm 732; neutr.
cum (sc. Christum) de suis yestibus spoi iausnęłoby 1444 R XXIII 306.
verunt szvlekly, tako okrutnye <u>smagały,
Z n a czen ie: 'zapaść w sen, zasnąć, somnum
ybily ca 1500 GlKazB I 37; Postąuam fłagellayerunt, ysma(gali), eum (sc. Christum) ib. 51; 55 capere, obdormire’: Gydzyk polozyl sskargą,
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kako gdi na drodze bil vsnal (cum... obdormivisset, Dział 35: zasnął), Falek nathydą wsząl
gemv... thobolą Sul 44; Gdisz bil vsnol (sc.
Adam, cumque obdormisset), tegdi wiyol
(sc. bog) gedno zebro gego B Z Gen 2, 21;
Gescze bilasta nye vsnola (necdum obdormierant), yas tho syo tagilasta B Z Jos 2, 8; Do
domv prziszedw (sc. Tobiasz), podle scyani
sobo rzucyw y vsnol (obdormisset) B Z Tob
2, 10; Szhukay usznącz (quaere somnum)
lepyey, nyzly thowarzysthwa XV p. post. R I
s. XLV; Postayyly strozą... około yego a kazaly, by szye yemv nasmyevaly, yzby nye
vsnąl any odpoczynąl Rożni 732; ~ przenośnie
'zapaść w sen śmiertelny, umrzeć, skonać, sopo
rem aetemum inire, mon : Vsnaloby dormiet
(ut, dum gravi in corpore brevi manemus ternporę, sic caro nostra dormiat, ut mens soporem
nesciat) 1444 R XXHI 306; ~ usnąć s oćcy,
(w panie), we śmierci: Oswecy oczi moie, bich
nigda ne ysnol we smercy (ne unquam obdormiam in morte) FI 12, 4, sini. Ful; Rzecze pan
kv Moyzeszoyi: Owa yysz ty yssnyesz (tu dormies) s oczczi swimi B Z Deut 31, 16; Myły
panye,... badz yey (sc. duszy) stróżem w noczy
y we dnye, nyechay ona ysznye w thobye
M W 99 a.
Uspokoić, Uspokoić się 1. 'obdarzyć pokojem,
zapewnić pokój, pace donare, pacem ajferre9:
Te..., pater,... supplices rogamus ac petimus
uti accepta habeas et benedicas haec dona...,
quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, vspokoycz (Msza II—IV.
VI. IX: ypokoycz, VII: *wupokogycz, XI:
ysmyerzycz, XII: ysmerzycz y ykogycz), custodire, adunare et regere digneris 1446—7 Msza
XIV s. 181.
2. uspokoić się 'stać się spokojnym, czy też
wypocząć, ąuietum fieri vel etiam e labore se
reficcre9 ( ?): Quiere, id est esse yel fieri quietum,
yspokoycz szyą ca 1500 Er z 115.
Usprawić cf. Wsprawić
Usprawiedliwiać 'oczyszczać z winy, grzechu,
culpa, peccato purgare9: Genze wsprawyedlywyasch nyemylosczyve i thez ozywyasch vmarle
Naw 136.
Usprawiedliwić, Usprawiedliwić się 1. 'oczyścić
z winy, grzechu, culpa, peccato purgare9: Vt
peccatis mortui, iusticie yiuamus, id est in
Cristo, cuius liuore sanati estis ycn nasz od
grzechy ysprawyedlywyl (1 Pet 2, 24) XV m ed.
SKJ I 83; Panye lesu Krzyste, pastyrzu dobry,
szprawyedliwe zachoway, grzeschne yspravyedlyw peccatores iustifica XV ex. R XXV 243.
2. usprawiedliwić się 'wytłumaczyć się, uz a-
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sądnić swoje postępowanie, se excusarc, aliąuam
rem excnsatione defendere9: Taky pan dowyedzye
a vsprawyedly<wi> syąn (doceat et se iustificet)
dwyema przisyansznykoma..., eze tho spra| 5 wyedlywye podług przerzeczonego ystawyenya
takąn summa pyenyandzi... wzyaąl Sul 109;
Then czlovyek..., kthory my szyo oblygoval
poth tern prawem V(aszej) M<iłości), ysz my
myal ząplaczycz na szwyathy Szymon cztery
10 szlothe..., thv my szya nye vszpravyethlyvyl,
gdzye szyą przeth Vaszą Myloszcz oblygoval
XV ex. SlArch I pril. 23.
i
Usprawiedliwienie 'postępowanie, polecenie zgo
dne z przyjętymi zasadami, sprawiedliwość, agerc
\
15 vel iubere aliąuid secundum certam ąuandam rationem, legem (sensu subst.), iustitia : W polnoci wstawałem kv chwalenyu czebie nad sandi
!
ysprawiedlywienya twego (super iudicia iustii
I I ficationis tuae Psal 118, 62, FI i Ful: na sody
20 1 prawoty twogy) M W 27 a.
Usrać 'zanieczyścić, ubrudzić odchodami,
i excrementis inąuinare, spurcare : tu chyba wy| rażenie pogardy, lekceważenia: [...]czam tho ta! kie vsracz, tho [...] caszacz XV p. post. Zab 515.
25
Usromać 'zawstydzić, poniżyć, aliąuem pudore
afficere, auctoritatem, dignitatem alicuius minuere: Pwaly y nye są ysromany (non sunt
confusi, FI: ne so osromoczeni) Pul 21, 5.
j
\
Usromocić 'zawstydzić, poniżyć, aliąuem pu
30 dore afficere, auctoritatem, dignitatem alicuius
!
minuere : Zbawyl wem yes nas od męczoczich
nas, y nyenazrzyącze nas vsromoczyl yes (eonfudisti, Fl: osromoczil ies) Pul 43, 9; ~
: 'opluć, c o n s p u e r e Item etiam doluit propter
j 35 conspectum crucifixionis, quia vidit eum ita
i
crucifixum iudicatum consputum vszromocz[...J
I in facie ca 1500 R XLVII 368.
1
Usta pi. tantum fo rm y : n. usta Fl i Pul 9, 28.
\
13, 6. 16, 5, etc. etc.; ~ g. ust 1400 Kościan
40
nr 159, Fl i Pul 8, 3. 21, 22, etc. etc.; ustu
OrtOssol 53, 1; - d. ustom Fl 38, 2. 118, 103.
140, 3, BZ Jos 1, 18; ustam M W 17 a. 36 b,
Pul 38, 2, etc.; ~ ac. usta Gn 175 a, Fl 1 Prol 1.
11, 3, etc. etc.; ~ i. usty Fl i Pul 21, 7. 61, 4.
45
65, 16, etc. etc.; ustama XV med. SKJW 254; ~
/. (w) uściech Gn gl. 42 a, Fl i Pul 5, 10. 33, 1,
etc. etc.; uścich Rozm 769.
Z n a czen ia : 1. 'jama w dolnej części głowy
zawierająca język, jama ustna, os9: Otworzili
50
so na mo ysta (os) swoia iaco lew chwataiocy
y riczocy Fl 21, 13, sim. Pul, sim. Fl i Pul 34, 24;
Bog zetrze zobi gich w usczech (in ore) gich
Fl 57, 6, sim. Pul; Bogday mu zaległ vsta
wrzoth! Słota w. 26; Syroko otworzone vsta
j 55 j vastum oris yatum XV p. post. PF IV 755;
|
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Vąz byl ybyezal v ycdnego czloyyeka, yen
autem consona, eciam aliąuociens variat sonum, nam cum componitur ex consona et yospyącz na pvsczy otvorzyl svoye vsta (incautc
suum apertum os habentem) Rozm 161, sim.
cali, tunc proprie scribitur, sic wsta (leg. w usta)
ib. 762; Tocz, czo wnydzye wsta {leg. w usta,
Park 402, sim. ib. 414; Et ibi fuerunt multi
in os), (nie) pokalya czloyyeka, alye czo po- 5 homines nigri diuersimode ardentes, alii ad
chodzy z vsth (ex ore Mat 15, 11), to pokalya
cingula, po pasz, alii ad os po ysta XV ex. Zab
czlovyeka ib. 355, sim. ib. 356; Vnątrze lalo
536; Vsta (os) yey roskoschna była Rozm 21,
szye v thy vsta yego (sc. Judasza)... na ykasim. ib. 758; Rozlyana myloscz była v yego
zanye tego, yz czaloyanym myr vkazvyą, myal
ysczyech (in labiis ipsius) ib. 120; Cristus... dal
w wsczych syych [...] ib. 769; ~ jako organ 10 mv (jc. Judaszowi) szye czalowacz v svoye
przyjmowania pokarmów: leszcze karmę gich
syyąthe ysta ib. 619; ~ ~ jako narząd mowy:
becho w usczech (in ore) gich Fl 77, 34, sim.
Z ust (ex ore) dzeczskich... swirzchowal ies
Pul; lako słodko gardzelam [albo] mogem
chwało prze neprziiacz(e)le twoie Fl 8, 3, sim.
molwy twoge, nad strzedz ystorn (Pul, M W
Pul, sim. Rozm 451; Bicho ne molwila usta
36 b : vstam) mogym (super mel ori meo) Fl 15 (os) moia scutkow ludzkich Fl 16, 5, sim. Pul;
118, 103; Yeesz czyalo vsty (ore) przyyolysmi,
sim. Fl i Pul 16, 11. 48, 3; Wszistczy widzocz
pane, czysto mysio y duschzo przymymi 1424
me nasmewali se mne, molwili so vsti (labiis)
Msza III s. 67, sim. VI. XII. XIV; Myod w usy chweiali głowo Fl 21, 7, sim. Pul; Nema
czyech mel in ore XV p. pr. R XXV 271; Wlozil
bodzcze vsta (muta fiant labia) lscziwa Fl
mv wsta (leg. w usta) pokarm ingessit sibi cibum 20 30, 21, sim. Pul, sim. 1461—7 Serm 99 r; Słowa
in os XV ex. PF III 180; ~ przenośnie: Ani zaust (oris) iego lichota y lescz Fl 35, 3, sim.
twarzay nade mno szachta vst (os) swogich Fl
Pul, sim. Fl i Pul 53, 2. 77, 1. 137, 5, M W
68, 19, sim. Pul; Vzrzo prawy y weselycz se
2 b. 67 a; Wpuścił w usta (in os) moia pene nowe
*bodo a wszetka lychota zatka ysta (os) *swoyo
Fl 39, 4, sim. Pul; Czemu ti wipowadasz spraFl 106, 42, sim. Pul; Przeto bodzesz przeklyoti 25 wedlnosci moie... prze vsta (per os) twoia?
na szemy, istocz gest otworzyła swa vsta (os
Fl 49, 17, sim. Pul; Gospodne, wargi moie
suum) a przyyola krew brata twego (z) roky
otworz, a vsta (os) moia ziawo chwało twoio
twey BZ Gen 4, 11; ~ jako organ oddychania:
Fl 50, 16, sim. Pul, KartŚwidz, M W 106 b;
Słowem boszim nebosa so sczwerdzona a du
Vsti (ore) swimi blogoslawacho, a sercem swim
chem vst (spiritu oris) iego wszitka mocz gich 30 poclinacho Fl 61, 4, sim. Pul; Wroczocz obetniFl 32, 6, sim. Puk, Vsta (os) moya *atworszyl
cze moie, iesz so rozdzelila vsta (labia) moia
gesm y przytargl gesm duch Fl 118, 131, sim.
Fl 65, 12, sim. Pul; K nemu ysti (ore) mogymy
Puk, Vszy ymayo a ne bodo slyszecz, bowem
wolał iesm Fl 65, 16, sim. Pul, sim. 1449 R
ne gest duch w ysczech (neque enim est spiritus
XXV 163; Pomnycze *dywi yego, yesz czynyl
in ore) gych Fl 134, 17, sim. Puk, FvOskoschne 35 yest, czuda y sodi yst (oris) yego Fl 104, 5,
było wzdychanye yego yyclebnych vst (suavissisim.Pul, sim. Fl i Pul 118,13. 72; Vsta (os) mago,
mus anhelitus fuit eius oris) Rozm 152; Przez
a ne molwycz bodo Fl 113, 13, sim. Pul, sim.
wyeszyelyenya moyego nye ostayyą czyą, alye
Fl i Pul 134, 16; Dussa, ktorasz przysyogacz
posła yczyeschnyka czychego, to yest ducha
bodzye a mowylabi s vst (labiis) swich, abi albo
syyątego, z ust bożych *pochądzączego (hic est 40 czso szlye yczynylabi albo dobrze B Z Lev 5, 4;
sanctus spiritus procedens ore dei) ib. 172;
W ysczech (in ore) dwv albo trzech swyatkow
Smyerdzyalo nyeyyernemy Zydovstw (leg. Żystanye wszelkye słowo B Z Deut 19, 15; Tu
dowstwu) z ych yst nyeczysthych ib. 731.
debes eum vocare Iohannem, quia hoc est
2. 'wargi, wargi wraz z jamą ustną, labia,
nomen, quod os domini, vsta boża, nominayit
labia cum ore ; Nos yego y vsta (oris) bez wschey 45 XV p. post. GIDom 90; Otho usta jusz zamknyoganybi XV med. Lent; Bizkyp przes motylya
na, czso wczora o *pyenyodze sya targowała
Chrobaka..., łakomstwo przes vsta (per o s)... wyXV ex. SKJ III 67; Czo bąndze movil Acbmet
obrazzony so XV med. MPKJ V 432; Pan...
poseł, tho moya slova są z mich vst 1500 ListTat
wspomyonol na me gymyo a yczynyl vsta (os)
174; Thysz poyyedzyal, czvs ty yyesch v syoym
ma iako myecz ostri BZ Is 49, 2; Gdy komy 50 serczv, yze tako yest, yakokolyye vsty pytasch
(ore quidem interrogas) Rozm 549; ~ użycia
cząly yczątho członek sz palczą albo czale ycho,
przenośne i poetyckie: Duszo welbi, vsta cziscy,
albo nosz, vsta, nogą, oko..., tho zowyemychromotha OrtOssol 47, 2, sim. Ort Mac 57; Aurea
sercze weseli Fl I Prol 1; Bo ne w gich ysczech
lingwa... faux ferrea, gl. forte labium yczwyer(in ore) prawdy Fl 5, 10, sim. Pul; Iegosz
dzona ysta 1466 RRp XXII 27; In ąuantum 55 poclocza vsta (os) pełna so y gorzcosęi Fl 9, 28,
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Deut 23, 23; Nye w samym chlyebye szyvye
sim. Puł, sini. FI i Pul 13, 6; Sgladzy gospodzin
czloYyek, alye ve Ysszelkym s I o y c , chtore powszistka vsta (labia, Puł: wargy) Isciwa FI
chodzy z Ysth (quod procedit de ore Mat 4, 4)
11, 3; Chwalicz bodo gospodna w kaszdy czas,
boszych EwZam 300, sim. Rozm 196; Wszyszczy
weszdi chwała iego w usczech (in ore) mogich
Fl 33, 1, sini. Pul; Vsta (os) prawego mislicz 5 ! szvyadeczthvo mu davaly a dzyyoYaly szyą
w sloYach lasky, chtore Yychodzyly z vst (probodo modroscz a iozik iego molwicz bodze
cedebant de ore Luc 4, 22) yego EwZcim 307,
sod Fl 36, 32, sim. Pul; Poloszil iesm stroszo
sim. Rozm 251; Czo pochodzy z vst (quae ... provstom (ori, Pul: vstam, sim. ib. 140, 3, M W
cedunt de ore Mat 15, 18), Yychodzy sercza
17 a) mogim Fl 38, 2, sim. ib. 140, 3; Ta droga
gich *szszcoda gim, potem w uscech (in ore) 10 (leg. z serca) Rozm 356; ~ położyć (słowa)
w czyichś uściech 'polecić, co ktoś ma powie
swogich vlubo se Fl 48, 13, sim. Pul; Vsta (os)
dzieć, docere aliąuem, ąuae verba facere debeaf:
twoia oplwita bila zgloby Fl 49, 20, sim. Puł,
Zali czso ginego mogo movicz iedno czso bog
sim. Fl i Pul 125, 2; Bo zatkana so vsta (os)
polozi w Ysczech (quod... posuerit in ore) mich
molwocich lichoti Fl 62, 10, sim. Puł; Napelnona bodzcze vsta (repleatur os) moia chwali 15 BZ Num 22, 38; Polozilem słowa w gich vscyech
(posui in ore eorum Yerba), gesz bi mowyly ku
twey Fl 70, 9, sim. Pul, sim. M W 116 b ; Dawam
AddonoYy BZ I Esdr 8, 17; ~ położyć w nie
sche tysche vynna, *ychem *grzechyla szyerbiosa usta 'mówić przeciw bogu, contra deinn
czem, uszthy, vczynkyem Spow 4; Ktosz odd i c e r e Poloszili so w nebosa Ysta (os) swoia
powye vstom (ori) twim a nye poslvcha wszech
rzeczi twych, ges to gemv przikazvges, smyerczo 20 Fl 72, 9, sim. Pul; ~ rzec jakoby nie swymi usty
'powiedzieć nie swoim, zmienionym głosem, non
vmrze B Z Jos 1, 18; Nye chczą tho odpusczycz
sua, mutata voce dicere\* Iudasch boyącz szye,
any dla laszky, any dla zalosczy, any szamych
by szye thym nye Yydal..., yzby zamylczal,
mogych vsth, any sządne rzeczy dla O^tOssol
rzeki tez yakoby nye vszymy (pro szvymy)
33, 3; Os lubricum, vsta szliszska albo glatka,
operatur ruinas (Prov 26, 28) 1461 —7 Serm 25 YSty: Azalym ya ten, mystrzv? Rozm 549; ~
słyszeć od kogoś z ust 'słyszeć bezpośrednio od
29 r; S tvoych czyą vst ossądzam (de ore tuo
kogoś, osobiście, ex ore alicuius audire : Jacom
te iudico Luc 19, 22), sługo zly! Rozm 409; ~
! szli szal ot kapłana Ramszowa swatka z ust,
w usta brać, (mieć) w uściech 'wymawiać, wy
isz *rzelk 1400 Kościan nr 159; ~ słowo z ust
powiadać, prommtiare, eloąui, dicere’ : Tese vy
krzyvo ne przyszogagcze any vy tesze bosze ymo 30 j wypuścić 'powiedzieć, wymówić, dicere, eloąui5:
Szosthe zlowo z usth wypusczyl: Boże, czemusz
f *svgoga ystha darmo ne berszcze (Ex 20, 7)1
myą opusczyl? XV ex. R XIX 89; Any sloYa
Gn 175 a; Cum tantum dilexit hoc nomen,
proznyego z vst kyedy Yypvsczyl (sc. Jesus)
quod eciam in morte et in ore, f SYich Yscech,
Rozm 100; ~ ~ przy czynnościach prawnych,
habuit Gn gl. 42 a; ~ otwarzać, otworzyć
(swoje) usta 'odzywać się, odezwać się, (prze)mó 35 j in actionibus iudicialibus: usty oprawić 'wystą
pić z roszczeniem ustnie, osobiście, proprio ore
wić, vocem edere, loąui incipere : la iaco gluchi
litem in te n d e r e Gdyby myesczanyn... stoyacze
ne sliszal iesm, a iaco nemi ne otwarzaio YSt
gymyenye szadem albo woythem zapowye(non aperiens os) swich Fl 37, 14, sim. Puł;
dzyal, albo przyumarle stoyacze gymyenye
Onemal iesm y ne otworzil iesm YSt (non
aperui os) mogich Fl 38, 13, sim. Puł; Otworzo 40 prawy, then ma tho usthy oprawycz przed sza
dem albo prawrem OrtMac 23; ~ popisać coś
w powesczach Ysta (aperiam in parabolis os)
z czyichś ust 'zapisać dosłownie od mówcy,
moia Fl 77, 2, sim. Puł, sim. Rozm 340; Vzrzaw
verba oratoris ad litteram conscribere : Tedy
Ihus gromach... a otworziw swa YSta (aperiensos
rzeki Yan rzecznyk: Żałobą moyą (pro mayą)
suum Mat 5,2) Yczil ge, rzekącz XV med. R XXII
235, sim. ib. 233, Rozm 263; Yako ovcza Yye- 45 pyszacz sz mogich Ystv (ex ore ipsius, ib. 53, 2,
OrtMac 65: Ysth). Tedy rzekły przyszasznyczy:
dzyon kv Ybyczyv kyedy trudno szyepan, nye
Mayą yą pyssacz sz naszych Ysth (ex ore nostro),
otYorzyl YSt (non aperuit os Is 53, 7) SYoych
yakoszmy szlyszely OrtOssol 53, 1, sim. ib.
Rozm 650; ~ otworzyć czyjeś usta 'dać zdol
53, 2, OrtMac 65; ~ puścić kogoś prożno usty
ność mówienia, loąuendi facultatem dare :
Odtworzil bog vsta (aperuit... os) osliczy y prze- 50 'ustnie uwolnić od zobowiązań, verbis ąuibusdam
prolatis aliąuem obligamentis sohere : Czso
movila iest oslicza rzekocz BZ Num 22, 28; ~
Boguphal bil Yinowat StanporowJ, to mu za
(o słowie, de verbo) pochodzić, wychodzić,
płacił, y tego gy pYScil prosno vsti y ranko
wyjć z ust 'być wypowiedzianym, zostać wymó
1411 Kał nr 337; ~ ręczyć usty 'zabezpieczyć
wionym, dici, pronuntian : Czosz gest gedno
Yislo s twich YSt (de labiis tuis), spełnisz BZ 55 zobowiązanie ustnie, nie na piśmie, verbis ąuiS ło w n ik s ta r o p o ls k i IX

53

458

USTA

USTAĆ

busdam prolatis, non conscriptis, obligationem I
ustal był BZ I Reg 14, 31. Tob 2, 10; 3. pl. m.
confirmare9: Ize Thomek... ranczyl Lysscowy
byli ustali B Z I Reg 30, 9; ~ cotulit. 3. sg. m.
ranką y wsti s tymy rancoymyamy, czsso szą
-by ustał 1425 Kai nr 710; 3. pl. m. by ustali
w tem lyscze 1421 Kościan nr 912; Jacom nye
Rozm 359; ~ part. praet. act. ustawszy BZ
ranczyl ranką any vsthy za listh Czemye, czo 5 Deut 25, 18; ~ part. praet. act. II cf. Ustały; ~
pomawa na czterdzesczy grziwen grossy Wanpart. praet. pass. n. sg. m. ustań 1418 Pyzdr
nr 570.
czenczewy 1424 ib. nr 1243; ~ wyznać swymi
usty, ustama swyma 'wyznać osobiście, proprio
Z n a c z e n ia : 1. 'zmęczyć się, stracić siły,
ore profiten : Profitebatur (sc. homo familias)
osłabnąć, fessum, infirmum fieri, vires amittere,
ore proprio se esse obedientem wysnal vstama 10 yiribus deficT: Poslednego zastopa twego, ges
swyma, ysz gyesth posluschny XV mcd. SKJ
to ystawszi sedzeli (qui lassi residebant), zbył
BZ Deut 25, 18; Vstal bil (defatigatus est)
V 254; Gdyby... geden <z nich) wysznal szę
tego przed szandem yczynka... szant szwymy
lyvd przelys, barzo BZ I Reg 14, 31; Ale biły
z nych (sc. mężów) nyektorzi vstaly (lassi)
vsthy OrtOssol 71, 2, sim. Ort Mac 96.
3. u zwierząt epaszcza, dziób, fauces, rostrum : 15 y ostały tu ib. 30, 9; Rucho gych nye zwyotszalo
a nogy gich nye ystali (non sunt attriti) BZ
Zbaw me z ust (ex ore) lwowich FI 21, 22,
| Neh 9, 21, sim. ca 1470 MamLub 103; Przisim. Pul, sim. M W 31 b; Genze (sc. gołąbek)
I godzi syo genego dnya pochowauaioc cyala
*szo zaszo wroczyl s olywowim z zelonim listem,
martwa y vstal bil (fatigatus a sepultura) BZ
w swich yszczyech gy mayocz (in ore suo)
B Z Gen 8, 11; Nye zawyozes vst yolowych 20 | Tob 2, 10; Vstanocz w prąci (fatigati) podadzo
i tobye myasto swe B Z Judith 7, 9; Qui sperant
(os bovis), gdysz mloczisz w gvmnye yzitki twe
in domino, mutabunt fortitudinem, assument
BZ Deut 25, 4; Vrzuczysch yądzyczą v vodą
pennas yt aąuile, orlove, non laborabunt et
a napyryą rybą, którą szye *ymyą, vezmy,
non deficient ne ystano (Is 40, 31) 1461—7
a otYorzyyschy yey ysta (aperto ore eius Mat
17, 26) naydzyesch telye srebra Rozm 372; 25 | Serm 90 v; Omglal defecerat, ystal defecerat
| (war kał.: defecerat omglal aut ystal; defecerat
O przeklaty Iudaschv, czaloyanye thwe yest
autem populus I Reg 14, 28) ca 1470 MamLub
czalovanye nyedzyyadthkoyo, yen s pyrwsty
66; Defficiente autem David gdy ystal (II Reg
(leg. z pirwu usty) lyzv (leg. lizw 'polizawszy’),
i 21, 15) ib. 76; Vstaly lassati (lassati sumus in
a potem ykaszy ib. 620.
4. w mylnym tłumaczeniu dwuznacznego lac. | 30 yia iniąuitatis Sap 5, 7) ib. 151; Vstanye defficiet (deus... non deficiet neque laborabit Is
os jako 'usta9 zamiast 'kość : Ne gest se ytagyla
40, 28) ib. 196; Vstanye lacesce[n]t (lassescet
ysta (os, Pul: koszcz) mogą ot czebe FI 138,
I Is 44, 12) ib. 198; Wstaną deficient (laborabunt
14; Od glossa stękanya mego przylnęla so
enim populi in multo igne... et deficient Hab
ysta (os, FI: koscz) moya ku myęsu memu
35 2, 13) ib. 253; Wyelmy wstałem (war. lub.:
Pul 101, 6.
ostałem) oppido lassus sum (Gen 25, 30) 1471
Ustać f o r m y : praes. ind. 3. sg. ustanie 1466
| MamKal 12; Badały zloszczy, ystaly (defecerunt,
R XXII 15, ca 1470 MamLub 196. 198; 3. pl.
| FI: seszli so) badayocz badanym Pul 63, 6;
ustaną 1461—7 Serm 90 v, ca 1470 MamLub
Rychło ystaly (defecerunt, FI: seszli so), za253, XV p. post. GIKórn II 192; ~ part. praes.
act. adv. ustanąc BZ Judith 7, 9; — inf. ustać 40 gynęly dla zloszczy swoyey Pul 72, 19; Nye
I chcze ych od szyebye łącznych pusczycz, by
1403 Pozn nr 727. 728, 1409 TPaw IV nr 1739,
nye ystaly na drodze (ne deficiant in yia Mat
etc.; ~ praet. 1. sg. m. ustałem 1471 Mam Kał
15, 32) Rozm 359; ~ Ustala (defecit Psal
12; -śm ustał 1394 Kościan nr 67; -m ustal
118, 81, FI i Pul: omdlała gest) we sbawieniu
1389 Pozn nr 244, 1400 ib. nr 434, 1401 Kał
nr 31; /. -m ustala 1405 Kościan nr 277, 1414 45 twogem dusza moia M W 33 b; Ustali (defece
runt Psal 118, 82, FI: omdlałe gęsta, Pul:
ib. nr 514; 2. sg. m. -ś ustał 1409 RtKon nr 307;
omdlyaly) oczi moie w wimową twoia ib.,
3. sg. m. ustał jest 1499 AGZ XIX 122; jest
| sim. ib. 39 a.
ustał 1403 Kai nr 94, 1405 Kai nr 152, 1415
2. 'zatrzymać się, consistere : Silue claustra
RtGn nr 220; ustal 1385 TPaw III nr 11, 1386
ib. nr 124. 127, etc. etc.; f. ustala 1397 Leksz II i 50 subit, gl. sc. cerws, cornu retinente, gl id est
adherentibus cornibus, zadzyrzenym rogow,
nr 593, 1446 AGZ XI 290, M W 33 b ; 3. pl. m.
moratur ystanye 1466 R XXII 15.
ustali 1363 KodWP III 218, (1428) XVIII M M Ac
3. 'stawić się na terminie sądowym (pod nieo
XVII 248, 1444 TymWol 63, etc.; f. ustały
becność strony przeciwnej), die constituta in
BZ Neh 9, 21, ca 1470 MamLub 103; neutr.
ustały M W 33 b. 39 a; ~ pląperf. 3. sg. m. I55 iudicium yenire (adrersario absentef: Janu-
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sius... comparuit in termino vlg. ustal super
I Yakom przi tern bil, kedi rok vmawan medzi
Michaelem 1385 TPaw III nr 11; G rzim ko...
Cechoslauem a Potrem, ten yest rok Potr
astitit terminos, ustal, super Raphaelem...
nesprawne vstal 1403 Kai nr 94; Czo yest
pro ąuadraginta marcis 1387 ib. nr 423, sim. 1418
! Michał vstal rok na Przibko y *Nacowko, tho
ArchTerBiec I a 139,24, 1435 AGZ XII 5, 5 yest vstal praui rok o czwartho czoscz Gorzicz
etc. etc.; Cosm vstal o szastawo, czso *zasta1405 Kcil nr 152, sim. 1415 RtGn nr 220; Jaco
wona in IV 1/2 marca et XX marcis Budziuogius
czsom vstala na Bartlomeya o grziwno rog,
1394 Kościan nr 67; Super eum sutor ... ustal
tego mi ne saplaczil rankoyemstwa 1405 Kościan
triplex terminum pro sex yulneribus 1394
nr 277; Jacosm rosloszil medzi wami rok a tisz
TPaw IV nr 203; Magdalena... asstitit vlg. vstala 10 nesprawne vstal na pane rok 1409 RtKon nr 307;
pro parte hereditatis 1397 Leksz II nr 593;
Jakom ia sch woythem ne schmowil szo ni
Isz Janusz ne wstał o niua Micolagewa a on mu
s lawniki, gdim Janowi rok sdal anym kaszal
niiedne criwdi ne wczinil 1397 Pozn nr 219;
szodu wstacz 1409 TPaw IV nr 1739; Jako
czszom ystala rok na Mirosława y na Jana,
N icolaus... continuauit terminum al. ustal
erga Paszkonem... pro indebita dilacione 15 tom ystala podluk prawa o dwadzeszcza
termini diffinitiui 1417 StPPP II nr 1529;
grziwen poszagu 1414 Kościan nr 514; Yako
Stanislaus ... procurator tamąuam actor astitit
j Naszyognew rzeki Katharzyne ..., yszc ne
vlg. vsthal termino secundo de et super Petro ...
I chczo daley twey rzeczy oprą wyacz y wroczyl
pro istis, pro ąuibus in citatoriis primis inter
gey procuratoriam nisli rok ystan 1418 Pyzdr
se habent 1439 AGZ XII 428; Quia tu super 20 nr 570; Yakom ia nye ranczil panu Heydate dedisti astare al. vstaczh primum, secundum
nowy za *Wyrzbyanthę ..., ysz nan nye mai
et tercium terminos et non distulisti 1442
ystacz roku, aczby ystal rok, tedy by mu myal
AGZ XIV 52; Sznyzek ... vstal ultimum termi
wyni dacz pyanczdzeszyanth grzywen 1425
num existens citatus et zdany in penis 1446
Kai nr 710; Gąszorowsky wstał sąd secundo
AG Z XI 281; Nicolaus vstal eundem terminum 25 contra Iacobum 1448 StPPP IX nr 439; Iohantamąuam super actorem zdany rok volens
n es... comparuit iudicio al. wstał sąd contra
causam habere pro lucro iuxta citacionem
Iacobum 1449 ib. nr 445; Qui Iacobus... astitit
1447 ib. 305; Fedor km etho... astitit al. vstal
al. vsthal yest rok pro prefatis centum marcis
terminum concitatorium super nobilem Iohandebiti principalis 1499 AGZ XIX 122; ~ ustać
nem .. pro solucione sex marcarum 1499 30 na roce: Astiterunt ylg. ystal i na zdanym rocze
AGZ XVIII 405; ~ Petrus advocatus... exi(1428) XVIII M M Ac XVII 248; - ustać
stens actor astitit al. wstał diem longiorem 1461
rokow: Procurator... ustal rokoff super ThoAGZ III 229; ~ ustać roku: Czso Sewerzin
mam 1420 Czrs 234; ~ ustać roki: Petrassius ...
mowil Wawrzinczowi, ysbi ne dal na so rocu
stetit in termino, ustal roki, super stryecz 1386
vstacz, an (ca on5) mimo to movo, [dal] dal na 35 TPaw III nr 124; Nicolaus ... comparuit termi
so rocu vstacz 1403 Pozn nr 728, sini. ib. nr 727;
nos, ustal roki, super A ndream ... pro tribus
Temu roku ten gisti Micolay przetim (leg.
marcis ib. nr 127, sim. ib. nr 129; Nobilis Vilam
przed tym) sandzo vstal 1404 ib. nr 577; Y ustal
astitit in termino ąuarto al. vstal roki contra ...
nan roku, y przisand dal 1414 ib. nr 802, sim.
N icolaum ... reum 1436 AGZ XI 107; Huhno
Czrs 85; Albertus ... vlg. vstal seu stal rok seu 40 existens actor in ąuarto termino non compa
roku super Katherinam 1415 KsMaz I nr 2527;
ruit, sed Iwan reus comparuit et terminos contra
Quia Paulus et Stanislaus ... paruerunt termino
actorem continuayit al. roki vstal pro acerwo
al. wstały roku co ntra... Zlothoprzandovicz
feni 1446 ib. 279; ~ ustać (na kogoś) niestane
1444 TymWol 63; ~ ustać rok, sąd: Omnibus
'stanąć w terminie i uzyskać potwierdzenie nie
terminis astiterunt et comparuerunt morę terre- 45 obecności strony przeciwnej, die constituta in
stri vlg. vstali rok contra Grzimislaum 1363
iudicium venire et absentiam adversarii conKodWP III 218; Czsom na [...] rok vstal,
firmatam obtinere5 ( ?): Johannes... ystal: 1-us ad
Michałem, 2-us Racibor, 3-ius Martinus, a przetenem vsta<ł> pro 30 duo [...] 1389 Pozn
nr 244; Voewoda vstal rog na pano Melinsko
tho ystal super eos nestane et hoc iudici tenetur
o 40 marcas 1390 ib. nr 241, sim. 1397 ib. 50 nestane 1397 TPaw IV nr 343; Nicolaus...
nr 223, 1398 Kościan nr 102, etc.; Czszom vstal
super Petrasium ystal nestane ib. nr 344; ~ 'uzy
rok na Wanceslawa o *tczternacze grziwen
skać wyrok skazujący, sententiam, qua quis conpro equo, tych mne ne zaplaczil 1400 Pozn
[ demnatur, obtinere5 (?): Nemirza... ystal sex
nr 434, sim. 1401 Kai nr 31; Yako Potroui
! marcas et transiyit de sod, ne oprawił, a o to
wsdan rok y wstał gy sprawne 1402 Kai nr 79; 55 I ostał sodowi sęx marcas 1397 TPaw IV nr 345.
58*
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Cf. Usiały
Volo, ut eciam mea astiticio al. ystanye et
Usladłenie 'upewnienie, umocnienie, aliąuid
condempnacio inducatur in librum 1454 AGZ
stabiliendi, firmandi cictus9: Sic ergo tutum
XIII 329; Quas (sc. marcas) super te iure
stabilitate, gl. firmitate ystadlenym, perpetua
lucratus e st... paricione termini condempnaquerens portum, hunc, gl. portum, meliorem 5 bilis al. wstanym roku zdanego 1485 AGZ
bonis, gl. inter alias bonos,... prvdenter eligas
XV 228.
XV med. RRp XXIII 280.
Ustanowiać, Ustanowiać się 1. ustanowiać się
Ustadlić się 'upewnić się, umocnić się, certio'zatrzymywać się, consistere9: Pamyotayczye,
rem persuasionem eapere : Quo, ni mi rum, in
abiszczye nye oglyodali, a nye ystanowyayczye
necessitate confugias, cui te credas ac vbi 10 syo tu na tern myeszczye (nec stes in omni circa
stabilitus, gl. firmatus, conuictus ystadliwsy
regione) B Z Gen 19,17.
szya, confidas, gl. seu spem habes, prius rimata
2. 'mocno stawiać, firmiter ponere9: Vstanodiligentia videas XV med. R XXIII 280.
wya (war. lub.: wstanowge) figit (Habacuc,
Ustały fo r m y : n. sg. m. ustały Gn gl. 143b,
luctator fortis et rigidus, stat super custodiam
Pul 118 arg. 6; neutr. ustalę 1456 R XXXIII 15 suam et figit gradum super munitionem, ut
182; ~ d. sg. m. ustałemu ca 1470 MamLub
Christum in cruce contempletur Prol VIII)
197; ~ ac. sg. m. ustałego ca 1470 MamLub
1471 MamKal 4.
191; ~ n.pl. w. ustali 2?ZNum 21,30; ~ g.pl.m .
Ustanowić, Hustanowić, Ustanowić się fo r my:
ustałych XV p. pr. R XIX 42.
praes. ind. 2. sg. ustanowisz BZ I Reg 20,31;
Znaczenia'. 1. 'zmęczony, wyczerpany, fessus, 20 3. sg. ustanowi Sul 7. 61, BZ Gen 8,4, eter, 1. pi.
fatigatus9: Caph wykłada sze schylyony, bo
ustanowimy B Z Neh 4,11; ~ imper. 1. pl. usta
czlowek vstaly (fessus) wyelykym wyczyęstwem
nówmy jBZNeh 10,32; 2.pl. ustanowicie ca 1470
zoda sze wzchylycz Pul 118 arg. 6; ~ Vstaly
MamLub 199; ustanówcie 1471 MamKal 199; ~
fatigatus Gn gl 143b; Tyś ustałych moc i syła
inf. ustanowić FI i Pul 20,11, 1466 RRp XXII
XV p. pr. R XIX 42; Vstaly (lassi) przisli so do 25 12; ~ praet. 3. sg. m. ustanowił jest 1471
Jofeydo B Z Num 21,30; Vstalego lassum
MamKal 264; ustanowił B Z Gen 31,25, 1466
(reficite lassum Is 28,12) ca 1470 MamLub 191;
R XXII 13, ca 1470 MamLub 14, eter, f. jest
Vstalemv lassa (qui dat lasso virtutem Is 40,29)
ustanowiła OrtOssol 29,1; hustanowiła 1434
ib. 197.
TymWol 76; 3. pl. m. ustanowili 1428 Kai
2. 'taki co się ustal, klarowny, czysty, ąui 30 nr 725, XV med. GIWroc 100v, BZ Gen 18,5.
consedit, licjuidus, purus9: Faciet dom inus...
Judith 10,11.
conviuium pingwium medullatorum et vindemie
Z naczenia: 1. 'uchwalić, constifuere9: Vstadesecate (Is 25,6)..., vindemia desecata vlg.
nowmi nad sobo przikazanye (statuemus super
vino vstale dobre 1456 R XXXIII 182.
nos praecepta), abi z nas kaszdi dal trzecyzno
Ustanawiać (o prawach, de legibus) 'czynić 35 szelyogow na każde lyato ku dzalu pana boga
obowiązującym, zaprowadzać, efficere, ut valeant,
naszego B Z Neh 10,32.
imponere \ Quid, gl. sc. ego satan, referam:
2. 'wyznaczyć, constituere, aliąuid alicui rei
plura fregit, gl. sc. ipse Ih u s... ius aufert mihi,
destinare9: Any tedy gemy tho słyszą vczynycz,
quod prescripcio confert, gl. constituit vstanaalysz thako bogathego w myasto szebye kmyecza
40
vya 1466 RRp XXII 26.
ystanowy alybo ostawy (nisi aeque diyitem loco
sui cmethonem constituat et dimittat, Dział 62:
Ustanie fo rm y : n. sg. ustanie 1454 AGZ XIII
329; ~ g. sg. ustania 1443 A G Z X 1216; ~ ac. sg.
alysz myasto syebie tako bogatego posadzy)
Sul 61; Vstanovi czo (constituet te) pan bog
ustanie 1424 AKPr VIIIa 163, B Z II Par 28,15; twoy na głowo, a nye na ogon BZ Deut 28,13;
i. sg. ustanim 1485 AGZ XV 228.
Z naczenia: 1. 'zmęczenie, utrata sił, defati- 45 I Locauit oddal gyest, ystanowyl (war. kal.:
oddal, vstanovyl gyest; locayit eam, sc. vigatio, virium amissw : Gich nog pomazały prze !
neam, agricolis Mat 21,33) ca 1470 MamLub
ystanye (propter laborem) BZ II Par 28, 15. j
2.
'stawienie się na terminie sądowym, die eon- j 264; Vstanowil [schią] (war. lub.: ystawyon aut
ystawil) metatus (metatus est, sc. deus, locum,
stituta in iudicium veniendi actus9: Yze Ianusz j
sprawnye wstał rok w Now[y]em Myesczye i 50 | in quo tentoria figere deberetis Deut 1,33, BZ:
zastawyal iest) 1471 MamKal 41.
o ran y ... thedi, kędy rok byl y lysth sprawnye i
*yyzsedl na to wstanye 1424 AKPr VIII a 163; j
3. 'zatrzymać w ruchu, w działaniu, aliąuam
Nobilis domina Steczkowa... cum domina j
rem moventem, aliąuem aliąuid agentem retinere,
reprimere9: Nye wzwyedzo naszi nyeprzyiacyele
Pelczina habet terminum ad terminos proximio- j
res iuxta ystanya et wzdanya 1443 AGZ XI 216; I 55 | any syo domnymaio, az mi przidocz myedzi
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ge y zbygemi ge a vstanowymi dzalo (cessare
faciamus opus) B Z Neh 4,11; Potkały syo
s nyo (sc. z Judyt) stroszowye asyrsci y ystanowyly io (tenuerunt eam) rzekocz: Odkod syo
byerzesz a dokod ydzesz? BZ Judith 10,11;
Dum niue candet humus, glacies dum sopit,
gl. constringit, arcet vstano\vyl, aąuarum cursus
1466 R XXII 13; To rzeki (sc. Jesus), kyedy
czyekączą nyemocz vstanovyl (dum languidum
sanguinis fluxum siccat) v Marczye Rozm 322; ~
ustanowić się 'zatrzymać się, stanąć, i ter reprimere, consistere, stare9: Constitutis, wstanowyly
sze, filiis Israel in deserto XV med. GIWroc 100v;
Vstanowy szo (requievit) k o rab ... na górze
armenskyey B Z Gen 8,4; Ony przeto vstanowyly syo v sługi swego (idcirco enim declinastis
ad servum vestrum) ib. 18,5; Videns autem
piissimus dominus matrem suam ... miseram ..., stetit, vstanovyl sya, ut osculum matri
preberet ca 1500 GIKazB I 82.
4. 'umieścić, postawić, collocare, ponere9:
Yako kzandz M aczek..., Sczibor y Woyczech
zachowały y gyoly wodo wyszey, nysz gednacze
s prawa dany znamyo *vstanawili 1428 Kai
nr 725; Na teyze to górze vstanowyl swoy stan
(tixit tentorium) BZ Gen 31,25, sim. ca 1470
MamLub ł4; Na wzchod slvncza Ivdas vstanovi
stani swe (figet tentoria) BZ Num 2,3; ~ usta
nowić się 'stawić się gdzieś, zająć miejsce, in
locum ąuendam venire, locum capere9: Riczerz
k asdi... pod pewną (sc. chorągwią) podnyeszoną... szą vstanovy (se sub vexillo... certo
collocare et ordinare tenetur) Sul 1.
5. 'wykonać, zrealizować, facere, exsequi9:
Mislili so radi, gichsze ne mogli ystanowicz
(stabilire) FI 20,11, sim. Pul.
6. 'nadać moc prawną, uprawomocnić, aliąuid
ratum, lege confirmatum reddere9: Przyszła
gedna nyewyastą przed gayony szand <(i) yest
swe gymyenye y szwa rzecz wszdala y vstanowyla (quae bona sua et causam confirmavit
et donavit, OrtMac 26: gyesth... usthawyla,
OrtOssol 11,3: vstawyla) OrtOssol 29,1.
7. 'ugodzić, umówić (do pracy), conducere
aliąuem, operom alicui locare9: Sed t e ... uxor
mea convenerit precio vlg. hwstanowyla do
thego dna s mytha robycz 1434 TymWol 76.
8. 'utrwalić pewien stan, statum ąuendam
stabilem, immutabilem reddere9: Qui mulierem ... amat ob graciam, non potest suum
propositum perhennare, gl. id est perpetuare
vstanovicz, quia cum dileccionis causa decor
in ea cessauit, cessabit pariter et affectus 1466
RRp XXII 12; ~ ustanowić się 'utrwalić swoją
moc, umocnić się, potentiam suam confirmare,
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firmiorem fieri9: Po wszitki dny, doiod bodze
sziw sin Ysay na swyecye, nye vstanowysz syo ti
(non stabilieris tu) any krolewstwo twe BZ 1
Reg 20,31.
5
9.
w przekładzie błędnego wariantu Biblii:
Vstanowyczye sya (war. kal.: vstanowcze schią,
1
mamotrekt mikułowski: vstanowte sie) fundamini (cum clamaverint ad eum, sc. deum factum,
I
non audiet, de tribulatione non salvabit eos,
i 10 mementote istud et confundamini Is 46,8)
ca 1470 MamLub 199.
j
Ustancwować 'mocno stawiać, finniter ponere9:
Wstanowge (war. kal.: vstanowya) figit (Haj
bacuc, luctator fortis et rigidus, stat super
I
15 custodiam suam et figit graclum super munitionem, ut Christum in cruce contempletur Prol
|
VIII) ca 1470 MamLub 4.
(Ustarczyć) Ustatczyć 'nadążyć, podołać, dać
radę, być w stanie, sprostać, alicui rei parem esse,
20 aliąuid sustinere9: Vstatczyl (war. lub.: statczyi)
suffecit (quis sufficit enarrare opera iliius?
Ecclus 18,2) 1471 MamKal 164; Nye ystatczymy
(war. lub.: nye *stoczczimi) ad quid yalebimus
(gloriantes ad quid yalebimus? Ecclus 43,30)
25
ib. 177.
Ustatczyć cf. Ustarczyć
Ustaw 'jakaś miara miodu, mensura ąuaedam
mciiis9: D am us... yillam nostram Rykoyni...
cum curia dietę yille et hominibus una cum
30 tributo m ellis..., dimidiam alteram pullam,
vstaw dictam, simul cum tributariis dicti
tributi (1435) Kod Wił I 157; Do, dono (sc. ecclesiae)... duodecim hom ines..., q u i... ecclesie
prefate et suis rectoribus singulis annis unum
35
wsthaw mellis ... dent et solyant (1448) ib. 2 U
sim. (1476) ib. 349, 1489 ib. 421, (1489) ib. 423;
Pro huiusmodi censu seu solucione annua
dictis presbiteris octo imprimis sex pullas
magnas al. szescz ysthawow mellis crudi inte40
gras 1495 ib. 503; D onayerat... unam pullam
mellis al. ystaw (1496) ib. 516; Mensuram
mellis al. vstaw (1499) ib. 545. ~ Rutenizm.
Ustawu fo r m y : n. sg. ustawa 1466 R XX! ł 15,
1466 RRp XXII 26; - g. sg. ustawy Dział 24;
45
~ d. sg. ustawie XV ex. R XXV 143; ^ ac. sg.
ustawę XV ex. RRp XXIV 374; ~ i. sg. ustawą
Dział 64; - n.pl. ustawy XV in. JA XXVII 266,
OrtCel 3, XV p. post. WilkKrc.k 45, XV ex.
Zab 526; ~ d. pl. ustawam B Z IV Reg 17,27,
50
1484 Reg 724.
Z n a czen ie: 'zarządzenie, przepis prawny,
postanowienie, zasada prawna, statut, praeceptum, mandatum, lex, decretum, reguła legis,
statutom : Decreta al. wstawy XV in. JA XXVII
55 266; Wyedzcye tam genego kapłana..., acz
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I Sul 4. 23. 24, etc. etc.; 3. pl. ustawiają Sul 19. 56;
gydze a bidly s nymy, a vczi ge zakonnim vstawam (doceat eos legitima) boga zemskego BZ
| ~ part. praes. act. adv. ustawiając Sul 27. 58;
IV Reg 17,27; Decreta, id est statuta uel vstawy
| adi. g. sg. m. ustawiającego Sul 75; ~ inf. usta
Ort Cel 3; Kto syą vkorzy, yvsz gest rozgrzewiać Sul 82, ca 1455 JA XIV 492, 1484 Reg
szon, ale to podług boga, ale nye vstawy czy- 5 721; ~ praet. 3. pl. m. ustawiali Pul 139,2,
rekwie swiątey Dział 24; Vstawą tą ma bycz
Rozm 179; ~ inf. pass. sg. neutr. ustawiano być
Sul 72.
dzerszano (statuto debet teneri), ysz o wyna
albo rakogemstwo panyskye kmyecz nye ma
Z naczenia: I. 'umieszczać obok siebie,
bycz czadzan ib. 64; Edictumąue, gl. narracioporządkować, p rop ter se ponere, in ordinem
nem vstawa, subit, gl. recipit vysla, ne nisi nocte 10 \ redigere : Componere pogrzescz, pyabracz (pro
volet (sc. yespertilio) 1466 R XXII 15; Reguła,
pyakracz), przypr[z]awyacz, chandoszycz, slagl. sanccio, lex vstawa, testatur, quod qui małe
czacz, wstawyacz, sk<ł)adacz ca 1455 JA
XIV 492.
lucra lucratur, non e rit... satur 1466 RRp XXII
26; Ssą povynny (sc. bracia i siostry)... tą
2. 'ustanawiać, zarządzać, ustalać, nakazywać,
tho pokuthą pelnyczi naboznye, yyąwszy, nyzby 15 ! constituere, praecipere, iubere, mandare : Tesz
thym yystąpyly, czo by było prayye naprzeystawyamy (item statuimus): Gdi nyektora
czywko przykazanyom bożym a vstavam
panna mąszv bywa oddawana, poszak... pye<kości)elnym 1484 Reg 724; Nowe ystawy XV
nyądzmy gothowimy oprawyony doszycz czyny,
p. post. WilkKrak 45; Parens legi wstawye XV
kdy przeth przyaczolmy bądze dan Sul 52,
ex. R XXV 143; Quare discipuli tui transgre- 20 ! sim. ib. 43. 59, etc., Dział 4. 52. 54, etc. etc.;
diuntur tradiciones vlg. wstawą seniorum (Mat
I Vstawyayącz wykładamy (statuendo declara15,2)? XV ex. RRp XXIV 374; Statuta ylg.
i mus) Sul 58; ^ coś, o coś: Dzessyączina
ystawy XV ex. Zab 526.
| konopną tako ystawyamy (pro decima canapi
Ustawać, Ustawać się fo r my: praes. ind. 3. sg.
j taliter statuimus, Sul 4: o dzesząncziną...
ustawa 1466 RRp XXII 12, Park 399; ~ part. 25 konopną thako wstawyamy) Dział 5; Pharypraes. act. adv. astawając 1439 AGZ XI 152;
sey... kazny svoyą ystayyaly (traditiones suas
statuentes) Rozm 179; — coś komuś: Mayą
adi. n. sg. f . ustawająca 1466 RRp XXII 12; ~
inf. ustawać 1399 Pozn nr 408, 1401 Kościan
myeczi (sc. bracia i siostry) yisitatora..., a on
tho ma gym pokuthą vstavyaczi pobożną
nr 172, XV ex. PP V 24.
Z naczenia: 1. ftracić siłę, sprawność, \im, 30 y słuszną za gich yystąpy y tez nyedosthathky
habilitatem amittere5: Cum ymbra visus obnubi(quique illis... iniungat poenitentiam salutalatur, lingwa loquax in ore, gl. bibentis, palpirem) 1484 Reg 721; ~ z inf.: (U)stawiamy
to na wieky trzymacz (statuimus et edicto
tat, ystaw a..., pes yentris sub mole deficiens,
perpetuo servari mandamus, Sul 65: ystawyamy
ystavayączą, titubat 1466 RRp XXII 12.
2. ustawać rok 'stawiać się na rozprawie sądo 35 a yyyolanym wyekygistim chowacz każemy)
Dział 50; ~ ze zdaniem: Thegodlya wstawyami
wej, in iudicium \enire : Iacoszm bil przi tern,
(statuimus), aby pospolycze wszystcy szolthiysze yesm ymouil wsz<y)tky roky y (pro o ?)
ssy... na każdą woyną sz namy szły Sul 23,
to poi wolwarku, ysz ne mała Swantopa(ł)kem
sim. ib. 24. 40, etc., Dział 10. 12. 29, etc.;
(leg. z Świętopałkiem) wsz(y)tkich rocow ani
wstawacz 1399 Pozn nr 408; Jacosm ia medzy 40 Dlatego ystawyamy (statuimus), ysz gdiby ktho
dąp porąbyl w gymyenyy drvgego..., vyną...
gimi smowil, iszby ieden na drugego ne *mayl
themv zaplaczycz (m a), w czygem gymyenyy
wstawacz rog a ono weszdy vstal 1401 Kościan
yicząl byl Sul48, sim. ib. 49. 55, etc., Dział25. 49;
nr 172; Steterunt XI homines cum XIII securiSz mylosczy ystawyano bycz osządzamy (ex
bus *vstawayocz rok super dominam Pelczina
1439 AGZ XI 152; ~ Vstawacz constare 45 gratia censuimus statuendum, Dział 67: ysta
wyamy), aby oszmynaczcze nyedzel rok w poly(sc. iuri ?) XV c*. PF V 24.
czono chowan alybo ystawyon byl kv zapla3. (o piwie, de cerevisia) ustawać się 'klaro
czenyy Sul 12; Vstavyamy zrządzayącz (ordinawać się, oczyszczać się, clarum, purum fien :
mus .. statuentes), aby zadny po svem wstąCervisia defecatur seu purgatur et interpres
in Polonico similiter dicet yere: pywo szyą 50 pyenyv w tho braczthwo nye smyal... ku
syyathu sye (wracać) 1484 Reg 708; — acc. cum
ystawa albo pywo szye czysczy Park 399.
inf: Take tho skazanye ystawyami wyekygystą
Ustawca 'twórca, założyciel, qui aliąuid conmocznoscz ymyecz podzyrzecz (decernimus perstituit, condidif: Svyąthy Ffranczischek, thego
petuum habere yigorem) Sul 39; Vstawyamy
zakon(u) ysthawcza (institutor) 1484 Reg 705.
Ustawiać fo rm y : praes. ind. 1. pl. ustawiamy 55 y moyimy onego bicz przeszeczczyyego (sta-
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tuimus illum et dicimus infamem) Sul 47; ~
ustawiać boje 'organizować, przygotowywać bitwy, proelia apparare : Gysz to myslyly zloszczy
w szyerczu, wszego dnya vstawyaly boye (eonstituebant proelia, FI: vstawowaly boge) Pul
139,2.
3. 'wyznaczać, określać, instituere, decernere3:
Vstawyamy, aby woyewoda y starosta ... myely
mytho ystawyacz, przykazowacz y oprawyacz
(praetia instituere, indicere et corrigere debent)
Sul 82; ~ roki ustawiać 'wyznaczać termin
sądowy, diem iudicii habendi constituere : Thedi
czy ysczy sluzebnycy ... kmyeczy przes w yni...
pozywayą ..., roky gym ... dayąncz y vstawyayącz (terminos ... assignantes et statuentes
eisdem, Dział 15: dawayącz gym roky) Sul 27.
4. 'mianować kogoś, powierzać komuś obo
wiązki, aliąuem instituere, munera alicui mandare: Slvzebnyky alybo woznee wogewodi
wstawyayą (officiales palatini instituunt) Sul 19,
sim. ib. 56; Vstawyamy, aby oczecz... mogl
dzeczem ... vstawycz pewne opyekadlnyky ...,
any thich tho opyekadlnykow po smyerczy
ystawyayączego (post mortem constituentis)
b<i)iszszy oth opyekanya badą mocz oddalycz
Sul 75.
Cf. Wstawiać
Ustawianie 'przepis prawa, rozporządzenie,
nakaz, lex, mandatum, iussum : Thv konyecz
wthorich kxąng praw krolya Kazymyrowych
a szbythnich ystawyaan Sul 72; ~ Zaconnego
ystawyanya legittima (rursum reversi sumus
transgredi legitima tua III Esdr 8,88) ca 1470
Mam Lub 106.
Ustawiciel 1. 'twórca, założyciel, creator,
conditor9: Vstaviczel conditor XV med. R XXV
159.
2. 'ten który coś ustanawia, ąui aliąuid instituit, condif: Notandum, quia sacramentum
domini corporis dicitur cena magna propter
tria: primo propter instituentem, prze vstawiczela ..., sc. Xm, qui ex magna enim dileccione
instituit nobis hoc sacramentum ca 1420
R XXIV 86; ~ ustawiciel zakona 'prawodawca,
legum auctoF: <W> ystawyczelyech zakoną in
legislatoribus (ecce deus excelsus in fortitudine
sua, et nullus ei similis in legislatoribus Job
36,22) ca 1470 MamLub 124.
Ustawicstwo cf, Ustawictwo
Ustawictwo, Ustawicstwo, Ustawiczstwo 1.
'stałość, niezmienność, wytrwałość, constantia,
perse\erantid: Dyschy moyey day myloscz
y szandza kv wschenw dobremy a wstawyczstwo
we wschem dobrem Naw 58.
2. 'podstawa, fundamentum, basis*: Genze
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ystawil albo zalozyl yes zemyo na ustawyczstwyc
(super stabilitatem, Pul: na ystawycztwye) gyey,
nye nachyly albo naklony sye na wyek wyekom
j
FI 103, 6.
5
3. 'stałe miejsce pobytu, locus, ąuo ąuis semper
commoratuF: Ale ystauil (sc. bog) nas w my'
loscy, zrzodziw nam króle perske, abi nam dały
pokarm ... a oprauicz opuscyale domi syonske,
a dacz nam ystauiczstwo w Judei (dare nobis
10 | stabilitatem in Iudaea) BZ II Esdr 8,82.
Ustawiczen cf. Ustawiczny
Ustawiczeństwo 'stałość, niezmienność, wy| trwałość, constantia, perseverantia : Wz[v]yvala
i
boga wschechmogączego svym łkanym, aby yą
15 (leg. je fjej5) v tey rzeczy vstavyczyąstwa *vstavycz (deum in gemitibus suis invocavit, ipsi quod
in tali facto constantiam preberet) Rozm 24.
~ Bohem izm.
I Ustawicznie 'bez przerwy, raz po raz, stale,
| 20 | niezmiennie, wytrwale, ciągle, nieustannie, nulia
| interposita mora, iterum citąue iterum, constanter,
| continua": Kto miluie pene psalmowe ystawiczne
! (continue), ne mosze grzecha strogicz FI I Prol
! 13; Vstawycznye continue 1437 Wisi nr 228
25
s. 86; Vstawicznye obnixe ib. s. 88; Ale łan
ystawycznye (constanter) myenyl, eszbi szą
Pyotr szam yrenil Sul 34; Dzyatky (sc. zabiI tego)..., o tho manzoboystwo ... do czassu
j dwudzyestu lyath ot dnya mąnzoboystwa vsta30 I yycznye
byezanczich (se continue sequentium),... myecz bąndąn zalowacz... mocz
Sul 109; Vstavicznye instanter XV med. R XXV
|
155; Sic currite, gl. id est perseueranter, tako
ystawycznye byescze (I Cor 9,24) XV med.
35 I SKJ I 63; A nna... in templo continue, vstaj wycznye, manebat XV med. SKJ V 264; Vt pro
| nobis assidue, ystawycznye, deum exoraret
| ib. 282; Banaiasza a Aziela, kapłani, ystauil
trąbyoc w trobi ustauicznye (iugiter) przed
i 40 skrzinyo zaslyybyenya boszego BZ I Par 16,6;
Matatias a sinowye gego ystawycznye so stały
(constanter steterunt) BZ I Mach 2,16; Ymo
continue, bo y wstayyczne, creuit in yirtutibus
et meritis 1456 ZabUPozn 94; Nam parum
45
prodesset habere yitam, si semper, ystayycznye,
quis infirmaretur ib. 109; Gdi my w którą
zemyą przerzeczoną wgedzemy, tedi sądzą
y podsadek tego powiaty na naszem dworze
mayą bycz ystawycznye Dział 11; <U>stawycznye
50
pospólstwo czyny czastokrocz rostargnyenye
ib. 44; Poklonyenye, m oy... namyleyschy,
j
thobye dawani, ysch czya w szwem szerczy
j
ystawycznye myewam 1447—62 Zab 544; Flumen ingens, quod per suum alueum yidemus
55 perhenniter,, ystavyczne einanare \Ą66RRp XXII
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12; Vstawycznye jugiter (porro Miphiboseth havacz ... yey mądrym sloyam y yey yyelebney
bitabat in Ierusalem, quia de mensa regis iugiystayycznosczy (nimia constantia) Rozm 26;
ter yescebatur et erat claudus utroąue pede II
Byskupoyye y kxyazątha zydovsczy począly
Reg 9,13) ca 1470 MamLub 72, sim. ib. 135;
nan spełna zalovacz, ystąyycznye movyącz nan
Wolaymy we dnye y w noczy, kthorzyz mamy 5 krzywe syyadecztyo, alye ta nye była vstavyczządacz vsthawycznye thwey pomoczy Na w 157;
noscz, alye yyelyka zgloba ych ib. 797; ~ SeKtoregosz szyna ten rex, barso szalyyąncz, vstacundo subiungit eius fidei efficaciam, proprie
rostropnoscz, hustawicznosch XV med. GIWroc
wycznye płakał XV ex. MPKJ II 316; Sloszczy
95 v; Kthorym szkrvschenym mego szyercza,
swoye prześle ze lzamy y wsdychanym vstavyczne (cotidie) ną modlythyye yysznayącz XV ex. 10 którym sthrachem, kthora ystayycznosczya,
kthora czysthota mego zyyotha... moglabych
SKJ I 143; Instanter, continue ystąyycznye ca
przyancz twa nyebyeszka lcarmya? Naw 114.
1500 Erz 115; Iesus... przed svemy zvolyenyky
2. 9nie ustające staranie, czujność, troska, cura
y przed svoyą mathką vstavycznye gyal povyeperpetua, yigilantio, diligentid: Opera pylnoscz,
dacz przyblyzenye swoye szmyerczy y svey mąky
Rozm 519; O tern yako Zydoyye ystąyycznye 15 wstawicznoscz 1437 Wisi nr 228 s. 88; Preter illa,
que extransecus sunt, instancia mea quottidiana,
stały przed Herodem pomayyayącz mylego
gl. id est perseyerancia, que nec vna hora
lesucrista (Luc 23,10) ib. 797, sim. ib. 798. 803.
remittitur czvynoscz przez przezstąnya, wstaUstawiczne 'stale, niezmiennie, constanter, conwycznoscz powszednya (II Cor 11,28) XV med.
tinuo : Vosmetip<s)os... de mirabilitate vestra
contrarie immutabilitatis, nepremennosczy, iac- 20 SKJ I 67, sim. 1453 R XLVII 351, ca 1470
MamLub
Vstayycznoscz instancia ca 1500
tatis. Attamen ego me siąuidem minorem miniErz 115.
me puto, ąuoniam uarietate mirabili cum luna
3. fstateczność, powściągliwość, skromność,
continue, vstaviczno, cresco et decresco 1436 R
constantia, gravitas, continentia, modestici : ConXXIII 277; A tho tako stało myedzy nymy
twardo y ystawyczno wyele lath OrtOssol 48,3, 25 tinenciam ystawicznoscza, ymyemoscza 1447
R XXII 40.
sim. Ort Mac 59.
Ustawiczny fo rm y: n. sg. m. ustawiczen
Ustawiczność, Hustawiczność f o r m y : n. sg.
BZ II Esdr 8,30. Tob 2,14. Judith 8,22, ca 1470
ustawiczność Gn gł. 20b, 1437 Wisi nr 228 s. 88,
MamLub 108; ustawiczny 1471 MamKal 108,
XV med. R XXIII 279, etc.; ~ g. sg. ustawiczności 1447 R XXII 40; ~ d. sg. ustawiczności 30 ca 1500 Erz 115, Rozm 154; / . ustawiczna Gn
gl. 170a, XV in. GlKazBU 101, ca 1428 P T I 480,
Rozm 26; ~ ac. sg. ustawiczność BZ Judith9,14;
etc.; neutr. ustawiczne Kśw dr 7.8, 1466 RRp
hustawiczność XV med. GIWroc 95y; ~ i. sg.
XXII 20; ~ g. sg. m. a. neutr. ustawicznego
uslawicznością 1447 R XXII 40, Naw 114.
1456 ZabUPozn 119; / . ustawicznej 1484 Reg
Z n a c z e n ia : 1. cwytrwałość, stałość, nie
zmienność uczuć, poglądów, uparte dążenia do 35 708; ~ ac. sg. m. ustawiczny ca 1470 Mam
Lub 37; / . ustawiczną ca 1428 PF I 495,
obranego celu, constantia, immutabilitas cogitaXV mecl. SKJ I 87, etc.; neutr. ustawiczne M W
tionum, opinionum, persererantia in aliąua re
90a, XV p. post. R XXV 175; ~ i. sg. m. ustaasseąuenda : Vstayicznoscz perseuerancia Gn
wicznem Rozm 847; / . ustawiczną Naw 63,
gl. 20b; Si continencie studes ystawycznosczy
pilen gesz 1447 R XXII 40; Cum apostolus 40 Rozm 8; ~ /. sg. neutr. (w) ustawicznem XV
med. S K J \ 278; ~ n. pl. m. ustawiczni XV in.
populo predicasset et ad constanciam, wstaGIKazB II 98, ca 1470 MamLub 279; neutr.
uicznoscz, animasset XV med. GIWroc 79 r;
ustawiczne Rozm 743; ~ g. pl. ustawicznych
Inbonis summa constancia, gl. excelsa stabilitas,
ca 1470 MamLub 185; ~ ac. pl. m. ustawiczne
hoc est deus głoriosus wyrzchnya ystayicznoscz,
te confirmet pothwerdzy XV med. R XXIII 279; 45 B Z Ex 13,10; f . ustawiczne Sul 92, B Z Deut
28,59.
Recta ratio e s t... cunctum, quod expedit agere
Z n a czen ia : 1. jne doznający przerw, nie
et hys omnibus, gl. in illis operacionibus,...
przerwany, niezmienny, ąui nullam intermissiofirma constancia, gl. soliditate *vstavistnosczy,
nem habet, continuus, perpetuus, immutabilis3:
permanere XV med. RRp XXIII 279; Secunda
Stella est constancia, stoynoscz, ystawycznoscz, 50 Troiaka rech crola m(ocniejszego po)cazuie:
ystauichne uicozstuo, mochne (włodyc)stuo,
que fuit in patriarchis XV med. SKJ V 273;
velike bogathstuo
dr 7,
/6. 8; Hanc
Day my panye ystawycznoscz na mey miszly
(sc. febram cotidianam) sequitur quinta febris,
(da mihi in animo constantiam) B Z Judith 9,14;
scilicet continua ystayiczna XV in. GIKazB II
Constancia stoynoscz, vstavicznoscz XV p. post.
R XXV 266; Począly szyą... barzo dzyvo- 55 101; Sluszba mą naprzoth ystawiczna, dosko
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nalą, przes przestaną, panno mą namileysszą!
ca 1428 P F I 480, sim. XV ex. Zab 444; Paknyąlibi nye dbał alybo zamyeszkal przes *vstawiczną
pyancznaczcze lyath (per continuos XV annos)
przerzeczonego czynycz swyadeczstwa Sul 36; 5
*Vstawyeczne freąuens (Martha autem satagebat circa freąuens ministerium Luc 10,40,
GIWroc 67v: ystafne slusby) XVp. pr. R XLVII
358; Caritatem continuam, nyeprzemyenoną,
wstawyczną, habentes (I Pet 4,8) XV med. SKJ 10
1 87, sim. XV p. post. GIDom 60; Quod in
continua contemplacione fuit deuotissima w wstawycznem o bodze myslenyy ... naboschnyeyscha XV med. SKJ W 278; Nye bodzesli...
pelnicz wszech slow tego to zakona ..., przispo- 15
rzi pan ... ran wyelikich y ystawyczne nyemoczi
psotne y wyeczne (perseyerantes infirmitates
pessimas et perpetuas) B Z Deut 28,59; Bodze
oczcza mego zloscz ustawyczna przecyw tobye
(perseveraverit... adyersum te) BZ I Reg 20,13; 20
Wltus eius ex continua, od ystayycznego,
visione supernorum ciuium quasi sol radiauit
1456 ZabUPozn 119; Muta te, fatum neąuit
esse ratum, gl. firma ystayyczne 1466 RRp
XXII 20; Iracundi su n t... sicut marę per 25
tempestatem turbacionis et inflacionis prze
vstaviczno nayalnoscz 1461—7 Serm 96 v;
Wstawyczny strup iugem scabiem (Lev 21,20)
ca 1470 MamLub 37; Jusz pan moy nye dopuszczi stroz<a> mego v/ szpanye, ale ysta 30
wyczne sztrze<że)nye M W 90a; Quilibet debet
ąuerere dominum Ihm Xpm per indiffinitam
continuacionem przesz vstavyczne konanye XV
p. post. R XXV 175; Począlasta oba boga
wschechmogaczego chyalycz,... z ystavyczną 35
yyarą <cum fidei constantia) czekayacz obyetnycze bozey Rozm 8; To mamy yczynycz, by
slova nasche były ystayyczne ode yschytkych
pospoly ib. 743.
2. 'o niezmiennych przekonaniach, stały, sta 40
tecznyzrównoważony, qui. opiniones suas non
mutat, constans animcż: Pro eius nomine laboriosum subisti certamen, constans esto ale bocz
f nem ystauiczna Gn gl. 170a; Iacyem bil ystawyczen na swem vmye (constans animo) 45
B Z II Esdr 8,30, sim. ib. Judith 8,22; Ale ystawyczen (immobilis, MamKal 108: vstaviczny)
w boiazny bozey ostał (sc.Tobijasz) BZ Tob 2,14,
sim. ca 1470 MamLub 108; In martirio constantissima, vstavyczna albo stąla, fuit (i-c. sancta 50
Margaretha) XV p. post. R XXV 179; We
wschech yego *obyczayow byl ystayyczny
a smyerny (maturus et modestus) Rozm 154;
Yakoby rzeki, pyryey kuszyl (ic. Piłat), kakoby
gy (i-c. Jesusa) myal albo mogl pusczycz, 55
S ło w n ik s t a r o p o ls k i I X
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ale yvz yakoby ystavycznem ymyslem ib.
847.
3. fwytrwały, gorliwy, pilny, constans, firmus,
perscyerans, diligens, studiosus’: In presenti dominica informati sumus, ąuomodo debemus
esse solliciti, ystawiczni, ut sanitatem anime
acąuiramus XV in. GlKazB II 98; X anząn...
na vstaviczne tesz i mylosczywe proszbi
slyachti swey, taky członek mylosczywye ystawyl Sul 92; Praczą ystawyczna labor improbus
(labor omnia yincit improbus Dan prol.)
ca 1470 MamLub 234; Tnstantes *nąstąyacz aut
ystawyczny (spe gaudentes, in tribulatione
patientes, orationi instantes Rom 12,12) ib. 279;
Nye ma byczy thaki przyątb, yyąwschy nyzlyby
syą ynako thym tho mynisthrom... zyydzyalo...
dla vstaviczney *prosyby (ipsius instantia) 1484
Reg 708; *Vczym mye ... ystawyczna w dobrych
dzyelyech Naw 63; Cząste, ystayyczne XV p.post.
JA XII 144; Vstąvyczny sedulus ca 1500 Erz 115.
4. 'liczny, f r e ą u e n s Vstawycznych freąuencium (vox multitudinis... ąuasi populorum
freąuentium Is 13,4) ca 1470 MamLub 185.
5. 'mocny, nie słabnący, firmus, stabilis,
solidus9: Ratham, id est firmam ystawiczno
ca 1428 PF I 495; Sit confessio munda, sit cita,
firma ystawyczna, moczna XV med. Zab 513.
6. 'ustanowiony, naznaczony, constitutus5: Bodzesz ostrzegacz tego istego zakona w ustawyczne czaszy (statuto tempore) dzeyn ode dnya
BZ Ex 13,10.
Ustawiczstwo cf. Ustawictwo
Ustawić, Ustawić się fo rm y : praes. ind. 1. sg.
ustawię BZ Gen 3,15. 9,9.11. 17,19, etc.;
(bohemizm) ustawim RZDeut 17,14; 2. sg. usta
wisz FI 17,47. 44,18, 1471 MamKal 35; 3. sg.
ustawi Sul 96, B Z II Par 25,5; 3. pl. ustawią
FI i Pul 26,5, Ort Mac 40, OrtOssol 37,2, 1484
Reg 717; ~ praes. ind. z partykułą ać dla wyra
żenia trybu rozkazującego 1. sg. ać ustawię
BZ Deut 1,13; ~ imper. 2. sg. ustawi Naw 112;
ustaw BZ Ex 8,9. I Esdr 7,25; 1. pl. ustawimy
B Z Num 14,4; 2. pl. ustawcie FI i Pul 117,26,
ca 1470 MamLub 46; ~ inf. ustawić(i) ca 1470
MamLub 53; ustawić Sul 11.61, Dział 27, etc.
etc.; ~ pract. 1. sg. m. ustawił jeśm Fl i Pul
118,106; ustawiłem BZ Deut 1,15, ca 1470
MamLub 200, 1471 MamKal 145, etc.; jeśm
ustawił B Z Gen 17,5; -śm ustawił BZ Gen
27,37; -m ustawił 1427 Pozn nr 1256, B Z II
Esdr 6,34; 2. sg. m. ustawił jeś Fl 88,46 103,6;
ustawiłeś BZ Neh 6,7, M W 34b; -(e)ś ustawił
Pul 88,46, Rozm 10; 3 sg. m. ustawił jest
Fl 104,10, Fl i Pul 24,13, 1498 MacPraw VI 272;
jest ustawił Sul 5, BZ Lev 7,35; ustawił 1398
59
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TPaw III nr 4385, FI i Pul 148,6, 1420 TPctw
VII nr 1817, etc. etc.; /. jest ustawiła OrtMac 26;
ustawiła Gn gl. 43 a, OrtOssol 11,3, Rozm 222;
1. pl. m. ustawiliśmy Sul 64.103.104, etc.; (-smy)
ustawili Sul 35; 2. pl. m. ustawiliście B Z Judith 5
8,13; 3. pl. m. ustawili są FI 106,36; ustawili
FI i Pul 16,12, 1420 Kościan nr 1407, 1426 Pozn
nr 1238, etc.; ~ pląperf. 1. sg. m. ustawiłem był 1
BZ Neh 6,1; -eśm był ustawił B Z Gen 9,17; ~ j
conclit. 2. sg. m. ustawiłby XVp. post P E I I I 291; 10
3. sg. m. -by ustawił XV p. post. PF I 199; |
1. pl. m. bychom ustawili Sul 6; 3. pl. m. -by :
ustawili B Z I Par 12,31; ~ part. pract. act. I
ustawiw Sul 97; ~ part. pract. pass. n. sg. m.
ustawion 1436 RRp XXIII 276, XV mcd. RRp 15
XXIV 366, Rozm 692; ustawiony XV p. pr. !
R XVI 343, M W 30b, 1484 Reg 703, etc.; I
neutr. ustawiono 1484 Reg 123, Rozm
179; g. sg. f . ustawionej Dział 45; ncutr.
ustawionego Sul 100; ac. sg. m. ustawiony 20
Rozm 719; v. sg. m. ustawiony Spow 3; i. sg. m.
ustawionym Dział 9, 1471 MamKal 107; l. sg. m. \
(w) ustawionem B Z II Esdr 9,13; n. pl. m. usta- j
wieni 1456 ZabUPozn 95; ustawione Sul 88; [
/. ustawiony ca 1470 MamLub 148; ncutr. usta- j 25
wioną Sul 6.85; g. pl. m. ustawionych 1484
Reg 715; ncutr. ustawionych Sul 6; d. pl. m.
ustawionym XV mcd. SKJ I 84; ncutr. ustawio- |
nym Sul 5; ac. pl. f . ustawione 1484 Reg 714; |
i. pl. f. ustawionymi ca 1455 JA XIV 493; I 30
/. pl. f. (w) ustawionych 1444 R XXIII 307; j
cf. też Ustawiony; ~ inf. pass. sg. m. być usta- j
wioń Sul 63, 1484 Reg 721; ncutr. być ustawiono |
Rozm 764; ~ pracs. pass. 2. sg. m. jeś ustawion i
BZ Deut 18,14; 3. sg .f. ustawiona jest 2?ZNum 35
28,6; jest ustawiona Dział 24, 1484 Reg 721; j
ncutr. ustawiono jest B Z Num 13,23. 22,1,
EwZam 298; jest ustawiono Sul 67, OrtMac
55; 3. pl. m. ustawieni są B Z I Par 6,48,
ca 1470 MamLub 19; ustawiony są BZ Ex 37,23; 40
są ustawiony Dział 1, 1484 Reg 712; / . usta
wiony są B Z Num 35,26; neutr. są ustawiona
B Z Deut 3,10; ~ imper. pass. 3. pl. ncutr.
bądźta ustawiona B Z I Esdr 10,14; ~ fut. pass.
3. sg. m. będzie ustawion BZ Deut 17,16; 45
3. pl. m. ustawieni będą B Z I Par 23,29; będą
ustawiony XV p. pr. SKJ I 311; ~ pract.
pass. 3. sg. m. ustawion b>ł Sul 108; ncutr.
ustawiono było Sul 75; 3. pl. m. były ustawiony
Rozm 667; ~ condit. pass. 3. sg. m. -by usta 50
wion był Sul 72.
Z naczenia: 1. 'umieścić, postawić, ulokować,
ponerc, collocare, statuere, sistere’ : a. o obiektach
konkretnych, de rebus: Acz Ystawo przeciwo
mne grodi (si consistant adversum me castra), 55
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ne bodze se bacz serce moie FI 26,5, sim. Pul;
Stany so rosbili synowye israelsci w polv
moabitskem, gdzesz za Iordanem Gericho
vstawyono gest (sita est) BZ Num 22,1; Odda
liśmy (pro odyolysmy)... zemy z rokv dwv krolv
amorreyskich ..., wszelka myasta, ges to so
vstawyona (quae sitae sunt) na równi B Z
Deut 3,10; Gescze az do tego czasu wrót nye
vstauilem bil (non posueram) w bronach BZ
Neh 6,1; Vstavyczy figere (tenera mulier et
delicata, quae super terram ingredi non valebat,
nec pedis vestigium figere Deut 28,56) ca 1470
MamLub 53; Ych (sc. Kajfasza i Annasza)
domy tako były vstavyony, yz dom Annaszov
byl blysko vrot Rozm 667; ~ b. o osobach, cle
personis: Vstawyl (collocavit) przed ragem
roskoszy Cherubyn a plomyenni myecz w roku
BZ Gen 3,24; Vstawyo (statuam) gy (sc. syna
twego) w domv mem a w krolewstwye mem
az na wyeki BZ I Par 17,14; ~ 'postawić kogoś
w pewnej sytuacji, warunkach, uliąucm in statii
ąuodam collocare5: Thesz, aczbi w czas wstał
(sr. wsi przebywacz), telko ku placzenyu
czinschu rocznego, na yemze ystawyon bil
(in quo constitutus fu it)..., obwyanzan bandzye Sul 108; Ego sum homo sub potestate
constitutus vstavyon (Mat 8,9) XV med. RRp
XXIV 366; ~ (w postępowaniu sądowym,
in re ad iudices delata) 'przedstawić w sądzie,
in iudicio ostendere*: Ysze Gorasdow(s)czy
ne wstavili ginne(go) swatka, gedno tego, czszo
gy menily 1420 Kościan nr 1407; ~ ustawić się
'pojawić się, stanąć, se sistere, venire, apparere :
Pakli (sc. gwałtownik) przed sąndem vstawyw
syąn,... sprawyedlyph syąn nye ycziny (si...
citatus ... se non iustificaverit), tegdi... skazuyem, ze ma bicz potąnpyon Sul 97; ~ c. w uży
ciach przenośnych, translate: ustawić oblicze
przeciw komuś 'przeciwstawić się komuś, alicui
adversari, resistere, repugnare : Vstawyo oblicze
(ponam faciem meam) przeciw gey (sc. duszy,
ktoraż się pochyli ku czarownikom) BZ Lev
20,6; ~ oczy ustawić 'skierować wzrok, tu:
postanowić coś, oculos conicere in aliąuid, hoc
loco: aliąuid constituere, consilium capere’ :
Oczi swe vstawili schilicz (^c. mnie) w zemo
(oculos suos statuerunt declinare in terram)
FI 16,12, sim. Puł; ~ ustawić (twarz) 'nadać
twarzy pewien wygląd, vultum ąuendam induere :
Wstavylem posui (ideo posui faciem meam,
ut petram dunssimam Is 50,7) ca 1470 Mam
Lub 200; ~ ustawić coś w siercu 'wziąć coś do
serca, przejąć się czymś, zapamiętać, imprimere
aliąuid in animo, aliąua re commoveri, aliąuid
memoria tenere*: I vstavyly yszysczy, chthor(z)y
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szlyszely, v szyerczy svogym (et posuerunt,
sc. verba,... in corde su o Luc 1,66; EwZam 290.
2. 'mocno osadzić, dać mocne podwaliny,
aliąuid diligenter fundare, firma re substruere,
firma fundamenta iacere : Genze vstawil albo 5
zalozyl yes (P///: ienzesz zalozyl) zemyo (qui
fundasti terram) na ustawyczstwye gyey P / 103,6;
Vstawyl ge (statuit ea, sc. caelos et aąues)
na weky y na wek wekom Fl 148,6, sim. Pul;
Vstawyoni fundate (columnae marmoreae, quae 10
fundatae sunt super bases aureas Cant 5,15)
ca 1470 MamLub 148; Ten iest dom pa[nye]nski
mocznye sprawiony, dobrze ystawiony (bene
fundata) na moczney opocze M W 30 b; Vstawilesz żernie (fundasti terram Psal 118,90) y trwa 15
M W 34b; ~ o życiu duchowym, wewnętrznym,
de vita spirituali, interior e, qnae dicitur: Quatuor
uirtutibus, scilicet: prudencia, magnanimitate,
iusticia et modestia edificium recte u ite ...
fundatur vstavion, zalozon 1436 RRp X X III276; 20
Wsthawy we mnye czyste zalozenye szwyathey
mylosczy y czysthota czyala y dvsche Naw 112;
Stabilieris vstavylby w szobye XV p. post.
PF III 291; ~ 'nadać moc prawną, potwierdzić,
aliąuidratum reddere, confirmare3: Gednanyewya- 25
stą przed gayonym sądem swe gymyenye y swa
rzecz wsdala y ystawyla (bona sua et causam
confirmayit et donayit, Ort Mac 26: gyesth...
usthawyla, OrtOssol 29,1: ystanowyla) Ort30
Ossol 11,3.
3. fzbudować, założyć, aedificare, condere,
constituere*: Wstawyly so (constituerunt, Pul:
stawyly) masto przebyta F/ 106, 36; Ebron sedm
laat drzewey niszli Tanim, myasto egipske,
ystawyono gest (condita est) PZ Num 13,23; 35
Condare (/?rc condere) ystawycz vel ybudowacz
XV cx. P F V 23; Ya tobye moyye, yzesz ty
Pyotr, yakoby rzeki tyarda skala, a na they
skały e vstavye (aedificabo Mat 16,18) cerkyew
moyą Rozm 363, sim. ib. 717. 720; Mogą 40
zlomycz ten kosczyol... a po trzech dnyoch
yny, nye rąka ystayyony, yczynycz (aliud non
manu factum aedificabo Marc 14,58) ib. 719; ~
Edificabuntur in te deserta seculorum, gl. id est
columpne, muri et tecta spirituali edificii bądą 45
ystawyony swiathowye albo wyekowye (Is 58,12)
XV p. pr. SKJ I 311; ~ rola ustawiona 'grunt
osadzony, zabudowany, zagospodarowany, ctger,
in quo homines collocati rem familiarem constituerunf: Ze wszemy y s kosdymy-rolamy 50
oranymy, ku oranyy podobnymy, wstawyonymi, locatis, ku ystawyenyy podobnymi locandis ca 1455 JA XIV 493; ~ fuformować, stwo
rzyć, for marę, facere, creare*: Azawem zaprawdo za darystawil i es (Pul: azazes... ystawil) 55
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wszistki sini ludzske (numquid enim yane
constituisti omnes hlios hominum)? Fl 88,46.
4. 'ustanowić, zarządzić, nakazać, ustalić,
constituere, ponere, praecipere, iubere : Quare
enim ecclesia ordinauit, ystauila, ut candele
portantur (pro portentur) in manibus Gn gl. 43a;
Zacon ystawil iest (sc. gospodzin, statuit) iemu
na drodze Fl 24,13, sim. Pul; Vstawil yest
(sc. gospodzin, statuit, Pul: ystawyl) ono Iakobowy w kazen... rzekocz Fl 104,10; Wstawyl
gesm (statui, M W 37a: ystawilem) strzedz
sodow prawdy twogey Fl 118,106, sim. Pul;
Wstauionich (lefy. w ustawionych) karmiach
cibis in legalibus 1444 R XXIII 307; Myr ysta
yyony pax sancita XV p. pr. R XVI 343; Vstawyo
nyeprzyyazn (inimicitias ponam) myedzi tobo
a myedzi zono B Z Gen 3,15, sim. ib. 9,9. 11;
Tocz bodze znamyo szlubu, ktorizesm bil
ystawyl (constitui) myedzi sobo a myedzi wszym
stworzenym ib. 9,17; Ya gemu ystawyo szlub
moy (constituam pactum meum i lii) wyeczni
ib. 17,19; Vstauil (constituit) to Iacoboui za
przikazanye BZ I Par 16,17; Ten psalm powyada, yze Xr zborowy swemu nepowynnoszcz
lyepszego żywota ystawyl Pul 25 arg.; Sacerdotibus prius silencium imposuit, ystawyl, postea
Saduceis XV p. post. GIDom 82; Deus enim
fecit tres proyincias, zemye, et in qualibet
proyincia posuit, ystayyl, propriam lingwam XV
p. post. RRp XXV 176; Gyedno czo ystayyono
yest (constitutum est Luc 3,13) van (pro vam),
czynczye EwZam 298; Vstawycz condicere
XV ex. PF V 21; V tobye y przez czya lyyboscz
ystayylern moya czynycz (placitum meum gerere
constitui) Rozm 191; Vzyąly, czysch kxyąząta
kaplanskye, s karbany trzydzyesczy pyenyądzy
szy(e)brnych myta zakupyonego ... y dały ye
na rolyą fTygulovą..., yako my ystayyl bog,
czysch yako my zyayyll bycz ystayyono (sicut
constituit mihi dominus Mat 27,10) ib. 764; ~
Jaco pani Przechna ne podnosla cola v młyna ...
yisech (pro yisey), nysly iaco młynarze crolewscy
szadu (leg. z sądu) dany ystayily 1426 Pozn
nr 1238; Przistamp kv prawom sweczskym...
o rzeczi layczskye wstawyonym Sul 5; Iaroslaw,
arcibiskup gneznenski... sz królem Kazimirern... zgodnye a yphaliscze gest wstawyl,
popysal y lysti yczwirdzil ivshs prawa, yesz...
kroi Kazymyrz ... ystayil y pod wynami dzirzecz
przikazal ib.; Bo potrzebuge ... szmyaloscz
przewrothnich ..., bichom yyną pomsti przestampczom wstawiły (ut... poenam delinquentibus ... imponamus) Sul 6; Thegodlya ... ymislylysm i... sandow ... wipleecz nyeyanostaynoscz ... ystawyayancz, a b i... podług nyzey
59*
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popysanich thilko stathvt, tho gest praw vsta- ]
MacPraw VI 272; ~ dubium: Obyata ystawyona
wyonięh (iuxta ... statuta), wszystczi... sąniest (holocaustum iuge est), ktoroszcze offyerodze... powinni b ili... sząndzicz ib.; Slv<(s)za
| wali na górze Synay BZ Num 28,6.
vstawycz (convenit statuere), aby zadny Zyth ...
5. fwyznaczyć, określić, constituere, defi nirc :
swych penyądzy na lysthy zastawne nye po- 5 a. miejsce: Iestli wróg przes myedze myestszyczal Sul 61, sim. Dział 65; Vstawylysmy
| (s)kye, któreś sbyeglim ystawyoni so (deputatae
yykladayącz (decrevimus declarando, Dział 49:
sunt), nalezon bodze BZ Num 35,26; Vstawcze
(u)stawiamy), ysz my, alybo starosta nasz,
decernite (decernite, quae urbes esse debeant
alybo yoyewoda ... mayą mocz dacz slyzebnyka
in praesidia fugitiyorum Num 35,11) ca 1470
kv poswanyy, le thako, aby którzy mayą prawo, 10 MamLub 46; Do onego tho myeszcza gdzye gym
aby nye pozywany Sul 64, sim. ib. 103. 104;
mynystrovye vstavyą (quae ministri curaveAlye o dzewkach... stany szą, yako y pirwey
rint intimare), mayą sye zchodziczy 1484 Reg
gest ystawy<o)no (fiat, lit prius est constitutum,
717; ~ b. czas: Vstawcze (constituite) dzen
Dział 54: yako przedtym postawyono) Sul 67;
czstny FI 117,26, sim. Pul; Sz mylosczy vstaW nyektorem wstawyenyy namyasthka na 15 wyano bycz osządzamy, aby oszmynaczcze
szego ... ystawyono było (decretum exstitit),
nyedzel rok wpolyczono chowan alybo ystawyon
aby kędy maczerzs ymrze dzeczem ..., dzeczy
byl kv zaplaczenyv ( u t... terminus inclusiyus
oth oczcza myaly ządacz cząsczy Sul 75;
obseryetur de solvendo, Dział 67: a b y ...
Oocz (pro tocz) sąn prawa ystawyona w Zemy
rok zapłaty byl poloszon) Sul 72; Vstaw (conMazowesskyey Sul 85, sim. ib. 6; Czlonky 20 | stitue) my czasz, gdi modlycz sze bodoo za
drugich rokow wyelikich ystawyone Sul 88;
czyo panu BZ Ex 8,9; Tocz gest mazanye
Gd i ... kmyecz ..., nye wczinyf prawa w zyemy
Aaronowo y synów gego ... tego dnya, w ktonaschey ystawyonego (non exhibito iure et
rysz gest ge[my] ystawyl Moysesz (die qua obordine in terra statuto)..., w drugego zyemyatulit eos Moyses), abi w kaplanstwye yszywaly
nyna vyes... yestbi syąn... przenosi Sul 100; 25 BZ Ley 7,35; Acz przido w ustawyonem czasu
Ktho drożej przędą pyczye albo gyedzenye nysz(accepto tempore, Mam Kai 107: ystawyonym
ly yesth ysthawyono (quam consules statuerunt,
czaschem) ze wszelkego myasta kaplany BZ
OrtOssol 46,3: gesth postawyono), tho mayą
II Esdr 9,13; Podle waszey woley ystawylyscye
szadzycz y kasznycz raycze podług postha(constituistis) gemu dzen B Z Judith 8,13;
wyenya na tho wyny Ort Mac 55; Gdy rada 30 Paklibi czy ysczy sądzę... zakłady przed
s pospólstwem ystawyą wyelkyerz (quidquid ...
czasem ystawyonym (infra praedicta debita
ordinatum et promissum fuerit), to mogą
tempora, Sul 22: przed przerzeczonymy czassi)
(sc. radźce) sząndzicz OrtOssol 37,2, sim.
myedzi sobą rozstargali Dział 9; Yesthlyby
Ort Mac 40; Przeto, aby nyezgodny vczychnali
thego nye movyli... czaszow na tho vstavyonych
a zgodny przespyecznoscz myeli, vkladi y prawa 35 I (horis... constitutis), tedy mayą trzy paczierze
są przez rącze bosze ystawyony (propter hoc
spyaczi za zamyeszkanye 1484 Reg 715; Tem
conditur statutum seu constitutio) Dział 1;
pore a deo praefinito, id est bogem vstaW tey rzeczy Pyotra na swiadeczstwo vstawywonym (sc. czasie) XV p. post. GlKórn II
lismy (declaramus, Sul 35: vyrzekami) przy192; ~ c. gwarancje: Sicut sibi Zbroslaus non
pusczycz ib. 24; (G)dysz dawnoscz w prawiech 40 wstauil fideiussoriam 1398 TPaw III nr 4385;
dla lenywstwa gest vstawiona, przeto vstawiamy
! Paknyąli gynich (sc. świadków) ymyeecz nye
(cum praescriptio ... sit instituta, decrevimus
może, ma dostacznye rąnkogemstvo o doet statuimus, Sul 35: gdisz dawnoscz... yest j | syczwczynyenye wstawycz zaclynaczowy (excom*vstawyono, skazaliśmy a ystawily) ib.; <G)dysz
| municanti sufficientem fideiussoriam imponere
zlodzeystwo abo zboy dla wyny ... ystawyoney 45 debet) Sul 11.
podług zaslugy (propter ... formidationem poe6. 'powierzyć komuś władzę, urząd, funkcję,
nae pro delicto comisso opponendae, Sul 53:
zadanie, mianować kimś, elare alicui potestatem,
prze ... ląkanye mąky za grzech dopysczony
I mandare magistratum, munus, in aliąua re aliylozoney) przez zle ludzy bywa zatayono ib. 45; 1 \ quem constituere9: bez kontekstu polskiego:
Braczya y siosthry... mayą moyiczi syedmy 50 Vt vnicam eius yirgunculam, cuius nomen
godzyn od prava duchownego ysthayyone
Wanda, patris imperio surrogarent gl. subst1(dicant universi... septem horas canonicas) 1484
tuerent, subordinarent ystawyly XV med.
Reg 714; Statuta ... xiązączia Conhrada ...,
GIWinc 146; Subiecti estote... siue re g i...,
ktori (pro które)... ystawil iesth (priyilegium ...
! siue ducibus, tamquam ab eo missis, ystawyoducis C onradi... editum) w Czersku 1498 155 | nym, posianym, ad yindictam malefactorum
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(I Pet 2,14) XV med. SKJ I 84; Vstawyl preficiat (nunc ergo provideat rex virum sapientem ... et praeficiat eum terrae Aegypti Gen
41,33) ca 1470 MamLub 16, sim. ib. 90. 216;
Wstawyeny szą presint (eorunu qui praesunt
operibus Ex 3,7) ib. 19; ~ kogoś: Spovyadani
sya ... tobye, kaplanye, w myasto boga vstavyony, mych wssyczkych grzechów Spow 3;
Wstawi 1-li Schadokerski rankoymye za ten
zakład? 1420 TPaw VII nr 1817; Gdyby yrzadnik ... gynako rothą przysągy mowyl swyathkom ..., gyny w myastho gego ma bycz vstawyon (alter loco sui substituatur, Dziel 48: ma
bycz... postawyon) Sul 63; Ten gen wsdawa
(5c\ barć)..., ma polozicz rąnkoyemstwo o tho,
ze nygdi... ma ... gabacz czlowyeka ..., któ
rego ... pan ku sprawyenyu swogich barczy ...
vstawy (ordinaverit) Sul 96; Wstawymi sobye
(constituamus nobis) wodza a wrcczmi syo
do Egypta BZ Num 14,4; Vstavim (constituam) nad sobo króla BZ Deut 17,14; Gdisz
*bodze vstawyon Go. kroi, fuerit constitutus),
nye rosmnozi sobye kony ib. 17,16; Bracyo
( pro bracya) gich Leuite, gysz ystawyeny so
(ordinati sunt) ku wszemu przislugowanyy
Stanku domu boszego BZ I Par 6,48; Ale
kaplany vstawyeny bodo nad chlebi poswyotnimy (sacerdotes autem, sc erunt, super panes
propositionis) ib. 23,29; Ezdraszv..., vstaw
(constitue) sodze i wlod(ar)ze, abi vczily lyvd,
kako mai o żywy bicz BZ 1 Esdr 7,25; Ale iszecz
gest lyvd wyelki a czas dzdzovi, isze nye mozem
stacz na dworze ..., przeto bodzta vstavyona
ksyoszota (constituantur principes) we wszem
sebranyv ib 10,14; Prze ktoro prziczino vstayylesz (posueris) proroki, gisz bi o tobye pro
rokowały w Ierusalem BZ Neh 6,7; Non enim
fecit (50. lilius dei) vlg. bo nye yczynyl podluk
czlowyeczego obyczayu, aby masto stroszey
ystawyl yerczy sługą, ale ... magnum principem
coelestem, quia angelum, deiegavit ystawyl XV
p. post. P F I 199—200; Ale czlovyek czyrplyyy
ystayyon nad yne Rozm 692; ~ kogoś w coś:
Vstawisz me w głowo poganzko (constitues
me in caput gentium, Pul: podstawysz mye
(w ) głowę nad pogany) FI 17,47; ~ kogoś kimś:
Vstawisz (Pul: postawysz) ie *ksoszoti (con
stitues eos principes) nade wszo zemo FI 44, 18;
Bodzesz Abraham wezwań, bocz yesm czyo
ystawyl oczczem mnogich *rodzayow (quia
patrem multarum gentium constiiui te) BZ
Gen 17,5; Panem twim gegosm (sc. Jakuba)
ystawyl (dominum tuum illum constitui) ib.
27,37; Wydaycze z was może m odre..., acz
ge ystawyo wam kxyozoti (ut ponam eos yobis
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| principes) BZ Deut 1,13; Vstavillem ge (50. męże
mądre) kxyozoti (constitui eos principes) ib. 1,15;
Prziszly, abi ystauily Dauida królem (ut conj stituerent regem Dauid) B Z I Par 12,31; Przeto
5 ! sebraw Amazias Iudo y ystaui gee po cze! lyadzach tribuni y centurioni (constituit eos
per familias tribunosąue et centuriones) wc
i
i wszem pokolenyy Iuda BZ II Par 25,5; Pastuschy na granyczach zyemye israelskey yed!0 nego począstnego pastucha ystavyly krolyem
; | (regem sibi statuerant) Rozm 114; ~ cicc.
j j cum inf.: Jakom ya ne wstawił włodarza niego
j oracz ye Wronowye 1427 Pozn nr 1256.
7. rprzeznaczyć, destinare : Udzelal (sc. Be15 | seleel)
szwyeczydlnykow szedni s gassydly
I swyrny a ssody, gdze ystawyony soo ku gassenyu
(yasa, ubi ea, quae emunctasunt, exstinguantur),
j
j I z złota przeczystego BZ Ex 37,23; *Wstawy
I I (war. kul.: ystawysch) facias (die autem octayo
; 20 sumet duos turtures... dabitque eos sacerdoti,
i
qui faciet unum pro peccato et alterum in holo!
caustum Ley 15,15) ca 1470 MamLub 35.
8. fpouczyć, docere, pracciperc, monere :
|
Vstauili sia (pro są) protulerunt (lcx et prophetae
25
primitus hoc praetulerunt, war. protulerunt,
j
postmodum Christus sacrayit) 1444 R XXIII
i 1 302; Ale ty od pana boga twego gynako ges
i
ystawyon (institutus es) BZ Deut 18,14.
9. ustawić się czatrzymać się, przesiać płynąć,
30 ; consistere, fluere desinere : Natychmyast yey
|
nycmocz szye ystayyla czyekvcza (confestim
! stetit fluxus sanguinis eius Luc 8,44) Rozm 222.
10. w zbyt dosłownym tłumaczeniu tekstu łac.:
\ Mać, dare : Nam quia magna tibi, gl. sc. boui,
35
tribuerunt rnembra parentes, yiribus effectum
constituere, gl. sufficere ystawyly, tuis XV
p. post. PF III 287.
11.
Hoc yerbum Aye, quod est yerbum
defectum, nedostatcczne, quia omnes in eius
40
laude deficiunt ystaueny 1456 ZabUPozn 95.
I Cf. Ustawiony, Wstawić
Ustawienie form y: n. sg. ustawienie Sul 6,
ca 1470 MamLub 152, XVp.post R 1 s. XXXIX;
i ~ g .s g . ustav/ienia 1426 Msza IV s. 314,
45
sim. I. VIII, Sul 67, etc.; ~ d. sg. ustawieniu
j
Sul 74, ca 1455 JA XIV 493, XV p. post. RozmPam 473, Rozm 707; ~ ac. sg. ustawienie
FI 102,17, XV med. S K J l 86, ca 1470 MamLub
114, etc.; ~ i. sg. ustawienim 1424 Msza III
50
s. 63, sim. IV, etc., 1427 Pilz 274, Sul 70, Naw 44;
ustawieniem XV p. post. Msza VII s. 64; ~ I. sg.
(w) ustawieniu Sul 75.79, XV med. R XXV 156,
ca 1470 MamLub 177, etc.; ~ n. pl. ustawienia
1434 PF V 32, Sul 20; ~ ac. pl. ustawienia
| 55 Sul 6.94, BZ IV Reg 17,15, Rozm 5.
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Z n a c z e n ia : 1. 'wybudowanie, postawienie,
XV mcd. SKJ I 86; Zarzvcyly zakonna ysta
wyenya (legitima) gego (sc. pana) BZ IV
actus aedificandi, exstruendi : Ysze mą Micolay
Reg 17,15; Narodi, geszesz przewyodl a w bidleyszkodzil *deszacz grziven ystauenim karczmy
nad mą karczma 1427 Pilz 274; ~ ustawienie
nyesz ysadzil w myescyech samarskich, nye
(roli) 'osadzenie kmiecia na roli, emethonem 5 znaioc zakonnego ystawyenya (legitima) boga
tey zemye, y posiał pan na nye lwi ib. 17,26;
in agro collocandi actus3: Ze wszemy y s kosdymy
Qui non carent legalitate, id est qui sunt legitimi
rolamy oranymy, ku oranyv podobnymy, wstakthorzy nye stracza (pro stradza, leg. zdradzą)
wyonymi, locatis, ku vstawyenyv podobnymi
locandis ca 1455 JA XIV 493; ~ 'stworzenie,
oddanya malszenyskyego podlvg ystawyenya
creatw : Thy yesz vybrana przed wstawyenym 10 krzesczyanskyego OrtCel 10; Scita ystawyenye
aut ylosenye (est populus... regis scita contemtego szwyata Naw 44.
nens Esth 3,8) ca 1470 MamLub 114; Podczwir2. 'mocne oparcie, podpora, fundament, stadzycz ystawyenye sanxire (scripserunt Esther ...,
bilimentum firmum, quo aliąuid fulcitur, sustiut omni studio dies ista sollemnis sanciretur
netur, fundamentwn : Postavylesz szyedm planet
na nyebyeszyech y przykazalesz ym, by dzyerzely 15 in posterum Esth 9,29) ib. 115; Wstayyenyy
(leg. w ustawieniu) in testamentis (dedit,
barzy byeg vcz<w)yrdzenya nyebyoss, [...] ystasc. Moyses, illi... potestatem in testamentis
yyenya svyata przeswyeczaya [...] (in aethere
iudiciorum Ecclus 45,21) ib. 177; Zakonne
planetas tu septem statuisti..., h i ... sphaeram
ystavyenye legittima (abiecerunt legitima eius
mundi perlustrantes concordant discordando)
Rozm 5; ~ Prave ystavyenye stabilimentum 20 et pactum, quod pepigit, sc. deus, cum patribus
eorum IV Reg 17,15) 1471 MamKal 89, sim.
(rex sapiens stabilimentum populi est Sap 6,26)
ib. 255; Nye yesth słuszno zadnenw czloyyeca 1470 MamLub 152.
koyy thego naszego napyssanya, ystavyenya
3. 'ustanowienie, actus constituendi’: W kothey reguły ... zlamaczi (hanc paginam nostri
nyecz psalm Dawydow za liszycze, to iest
o czerekwyach, o gychze ystawyenyu molwymy 25 statuti et ordinacionis infringere) 1484 Reg 724;
Acz gy (sc. Jezu Krysta) podam w gych wolą,
(quia hic agitur de constitutione et causa conprzeczyw ystawyenyu y zakonu... yczynyę
stitutionis ecclesiae) Pul 8 arg.; Czczyenye
o posyyączanyy kosczyola bożego y o vstaXV p. post. RozmPam 473; Vschakosch zakon
popelnysch, ystavyenye Moyseschoyo (tamen
yyenyy novey Vy(e)lykonoczy Rozm 540.
4. 'przyjęte zasady postępowania, rationes 30 legem adimplebis et Moysi statuta) Rozm
38.
agendi, se gerendi vulgo acceptae : A wszakoz
wsstawyenye bidlenya tegodla nye ma bicz
6.
'przepis prawa, ustawa, dekret, statut,
oppwsczono (non tam en... yiyendi est reguła
lex, decretum, statutum : Chczancz ..., abi
podług nyzey popysanich thillco stathyt...
oinittenda), przetho... bacz w thwern domw,
gęstły nakład ... z przychodem gymyenya twego 35 sąndze zeem nas[y]chich powinni b ili... sząnrówni XV p. post. R I s. XXXIX.
dzicz, a tha gysta statuta alybo ystawyenya
(statuta, Dział 6: statuta) szczisznenye a thwardo
5. 'wyrażenie woli, zarządzenie, przykazanie,
chowacz Sul 6, sim. ib. 94; Vstawyenye (connakaz (szczególnie religijny), signijicatio vostitutio) nowe nye patrzy przemynanlych rzeczi,
luntatis, praeceptum, iussum, mandatum (imprimis religiosumf: Prawda yego nad syny sy- 40 alye nynyeysich thilko a przydąnczich Sul 6;
Gd[z]ysz wszystki wstawyenya y statuta (connowymy tczem {leg. ciem), czso chowayo vstastitutiones et statuta, Dział 6: yklady abo sta
wenye (testamentum) yego Fl 102,17; Boszym
tuta) wkladayą (prawo) rzeczaam ... przydąystawenym (diyina institutione, Msza VII:
czym ..., chceemi, abi nasza wstawyenya (conusthawyenyem) stworzeni albo yczyneny szmemi rzeecz 1424 Msza III s. 63, sini. IV, etc.; 45 stitutiones, Dział 6: ykladi y statuta) wszystka ...
w Wyslycy yczynyona, nye patrzyli przemynąPycze sz tego kyelicha wschithczy, ysch ten yest
lich, alye thylko ... przydanczych rzeczi Sul 20;
[ysch] kyelich krewye mey noyego y wyecznego
Aczkole zabyayączy czlowyeka podług zakon
ystawyenya (testamenti, Msza III: zakona,
nego ystawyenya (secundum legitimas sanctioVI.XIII: zakony, XII: oszwathczyenya y rzodu)
1426 Msza IV s. 314, sim. I.VIII; Tradiciones 50 nes, Dział 55: podług prawa gest ystawiono)
myalby bycz główną pom sthą... skaran, my
yelady, ystawena 1434 PF V 32; Qui autem
srogoscz thą obelzayącz, ystawyamy Sul 67;
perspexerit in lege... et manserit in e a ,...
Vstawyenym (statuto, Dział 64: ystawą) thym
factor operis, gl. id est opere implens precepta
d[r]zyrzano ma bycz, a b y ... szą (leg. za)
et statuta ecclesie ale pelnyącz yczynkyem
przykazanye y ystawyenye bosze (Jac 1,25) 55 rąkogemne ypewnyenye ... swego pana kmyecz
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nye ma bycz począdzan Sul 70; Kv othlozcnyv I
Christum conyertimur ib. 91 w; Adcolere ystawszkodnego nalogy,... ysz zona po szmyrczy j
nye czynycz XV ex. PF V 24.
mąza na stholczv wdowskem przecziwko nye- |
Ustawnoć 'wytrwałość, pilność, persewrantia,
ktoremv vsta\vyenyv ... ostan[y]ącz (contra
diligentia9: Tercium signum dileccionis dei est
ąuandam ... institutionem... remanens), po mązv 5 assiduitas, ystafnocz, boni XV med. GlWroe
wszisthko gymyenye trzym ała..., ystawyamy
41y.
Sul 74; W nyektorem wstawyenyy (in ąuadam
Ustaw mość 'wytrwałość, pilność, perseverantia,
constitutione) namyasthka naszego Sul 75,
| diligentia : Tercius adyentus salyatoris est per
sini. ib. 79; In determinatione, wstawyenyy j ! assyduitatem, *wstafnosz, ordinacionis XV
(leg. w ustawieniu), sanctae ecclesie XV meci 10 med. GlWroe 99r.
R XXV 156; Then tesz ma pokupycz myescz[y]- !
Ustawny, Ustawni form y: n. sg. m. ustawny
ky wyelkyerz podług przerzeczonego ystawyenyą | ! ca 1470 MamLub 1 8 ;/. ustawna 1444 R XXIII
s prawa (iuxta statutum) OrtOssol 34,3, sim. \
308, XV med. GlWroe 37r, ca 1470 MamLub 44,
OrtMac 35.
i XV p. post. JA XII 144; neutr. ustawne (1395)
7.
'stanowisko, urząd, sprawowana funkcja,15 1 KodWil I 41, BZ Gen 49,7; ustawnie ca 1470
locus, munus, magistratus, officium, quo quis
! MamLub 136; ~ g. sg. m. ustawniego ca 1500
fungitur : Yze oba (sc. Annasz i Kajfasz) były
JA IV 91; ~ g. a. ac. sg. m. ustawnego XV
y tern domv, yen był Ann.aschow, y k(t)oremze
p. post. Sob III 349; ~ d. sg. neutr. ustawnemu
yschakoz ku ystayyenyy Cayphasz był starschy
BZ Ley 24,2; ~ ac. sg. m. ustawny BZ Ley
20 21,20; - v. sg .f. ustawna ca 1420 R XXV 277;
Rozw 707.
Cf. Wstawienie
~ /. sg .f. (w) ustawnej XV med. R XXII 238;
Ustawieóstwo corruptum pro nieustawieństwo
| ~ n. pl. ustawne XV med. R XXIV 360; m. u'lekkomyślne, niemoralne postępowanie, levitas,
| stawni 1471 MamKal 275; ~ d. pl. neutr.
ineonsiderantia, mores mali : Efeminati nye\ ustawnym BZ Ex 35,28.
yyescziego vstayyenstwa (iwr. lub.: nyewyes- 25
Z naczenia: 1. 'stały, ciągły, nieustanny,
czego nyewstawenystwą, mamotrekt mikułowski:
i eontinuus, perpetuus9: Rerum, deus, tenax vigor
żenskeho nevstawiczenstwie; ipsi cum meretrici| immotus dzierszancza mocz ystawna, nyepobus conversabantur et cum effeminatis sacrificaI ruschona 1444 R XXIII 308; Petatis aliąuid
bant Os 4, 14) 1471 Mam Kai 242.
solidum, *pefnogo, et permanens, wstafne(go),
Ustawiony sędzia ustawiony 'sędzia właściwy, 30 non petatis diyicias nec aliąua transitoria XV
zWe:c 6y/ rem ąuandam iudieandam idoneus9: \
med. GlWroe 37r; Martha autem sathagebat
Vstawiamy, aby gdy takyemy dadzą w yn ą..., j
circa freąuens ministerium ystafne (R XLVII
ten nygednym prawem nye ma bycz sądzon, j
358: *vstawyeczne) slusby (Luc 10,40) ib. 67y;
gedno polskym prawem przed sądzą ystawioWyącz gdi kto ... gest w ystawney szely swogich
nym (coram iudice competenti, Sul 43: przeth 35 grzechów..., ten a taky zaluyączi bądze
szadzą podobnym) Dział 33; Wrządzony, wstayczyesson XV med. R XXII 238; Kszyoszyota
wyony, przyrodzony (sc. sędzia) XV ex. R XXV
offyerowaly ... wonne rzeczy y oley ku szwyat143.
loom ystawnym (ad luminaria concinnanda)
Ustawni cf. Ustawny
BZ Ex 35,28; Byelmo mayoczi na oczv albo
Ustawnie 1. 'ciągle, nieustannie, continenter, \ 40 vstawny szwirzb (iugem scabiem) BZ Lev 21,20;
p e r p e t u o Vstawnye (iugiter) stoyeye przed
Acz offyeryyo tobye oley oliwny ... ky ystawbogem
I Par 23,31, sim. ca 1470 MamLub 92;
nemv swyeczenyy (ad concinnandas lucernas)
Vstawnye (war. lub.: po r(z)ąd) jugiter (facta
: za obyczay przed opon[y]o ib. 24,2; Vstawną
e s t... fames in diebus Dayid tribus annis iugi
i juge (holocaustum iuge est, quod obtulistis
ter II Reg 21,1) 1471 Mam Kai 16; Ta nyeyyasta j 45 in monte Sinai Num 28,6) ca 1470 MamLub 44;
od młodych lyat ydowa ostała a bogy ystavnye
Vstawnye juge (secura mens ąuasi iuge conyiyium Proy 15,15) ib. 136; Vstavna praczą
sluzyla Rozm 301.
continua sollicitudo XV p. post. JA XII 144;
2. 'mocno, z przekonaniem, pilnie, magnopere,
~ O ... clarior aurora, pro nobis iugiter ora,
yehementer, cum fiducia, diligenter9: Przerzeczoni Domyenik swyadeczstwo przerzeczonego 50 o zorza swyetleysza, za nami rzeczniczko
ystawna! ca 1420 R XXV 277; Eum in omnibus
Iakyba... moczno a wstawnye (constanter)
perfectum ylg. wstawnego siue pewnego XV
czwyrdzyl bycz nyegodne Sul 35; Tercio debe- i
p. post. Sob III 349; ~ Oracio debet esse
mus ad eum ire, mercedem nostram freąuenter,
attenta, wstafna, ut homo intendat ei ymislil
wstafne, desiderando XV med. GlWroe 36 r;
Constanter, ystafne, fatemur, quia omnes ad 55 sobe XV med. GlWroe 37r.
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2. ruparty, zacięły, nieustępliwy, pertinax,
sc. dei Rom 12, 19) ca 1450 PF IV 569; ~ ko
tfC£r5: Przeklyoti (pro przeklyote) gich wzgarmuś: Gdyszem k thobye przygyechal s thym
dzenye, bo gest ystawne (quia pertinax)
czlowyekyem ku roszsprawye, thedysz thy n[y]a
Gen 49,7; Pertinatis (pro pertinax) wstawny
mya wybyekl sz ostra bronya szyła, bychcz} byl
(wor. hal. : *perthnaces *wsdawny) aut nyevstąp- 5 thobye nye wstapyl, essze my moy zywoth myl,
ny (maledictus furor eorum, quia pertinaxGen
zabylby mya 1443 TymSąd 144; A bicz bila syo
osslicza nye ychilila s drogy, ystopiwszi z myes49,7) ca 1470 MamLub 18.
cza mnye, przecziwniky (dans locum resistenti),
3. fustanowiony, naznaczony, constitułus*: Bebilbich czo zabił B Z Num 22, 33; ~ ustępie się
nefici dobrodzierscze, vstawny vrzandnyczi (reges gentium ... et qui potestatem habent super 10 wstecz, (zasię) 'cofnąć się, regredi, se recipere’ :
Abierunt (sc. ministri) retrorsum wstąpyly szya
eos, benefici vocantur Luc 22,25) 1471 MamKal
275; In tempore constituto orare est obedientia
wsthecz, zasya (Jo 18, 6, Rozm 626: poschly
czassv vstavnyego modlycz sya ca 1500
yznak) ca 1500 GIKazB I 76, sim. XV p. post.
Kałużn 272.
JA IV 91; ~ 'zgodny z przepisami, właści
wy, legitimus, iustus\* Oues in ouili ecclesie 15
2. 'oddać coś, odstąpić, aliąuid reddere, restisunt sacerdotes, quorum ostium est debita
tuere, cedere\* Vstapis cedes XV p. pr. R XVI
347; Dominus abbas cum suo conventu domino
suscepcio ordinum, sszo vrzadne a vstawne,
uel beneficiorum, per quod ostium ingressi deMelsztyński cessit al. ystąpil campum circa
bent Xpm sequi XV med. R XXIV 360.
Zebierzow (1480) 1634 KodTyn 520; ~ ustępie
4. ustawne łukno 'naczynie na miód o bliżej 20 na kogoś 'przekazać komuś (tu do zatwierdzenia
nie znanej objętości, vas melli assenando destiugody), ałicui tradere, (hoc loco ad pactionem
natum ignotae capacitatis’: Cathedrali ecclesie
confirmandamf: Gdy Domyenyk s prawa dan
Vilnensi... dam us... singulis annis unam
myasto potkomorzego na granycze myedzy
Parzenczewem a myedzy Ranczkem, tedy gy
pullam mellis, quc dicitur ystawne lukno,
25
Michał a Mycolay proszno pusczyly a wstampyly
de curia nostra (1395) KodWil I 41.
Ustawować ustawować boje 'organizować,
na potkomorzego, yyyawschy sze s prawa
przyyaczelsky 1434 Kościan nr 1472.
przygotowywać bitwy, pugnas apparare\* Gysz
to myslyly so lychoto w serczy, wszego dna
Ustąpienie 'odejście, opuszczenie (kogoś lub
ystawowaly {Pul: ystawyaly) boge (constituebant
jakiegoś miejsca), actus abeundi, abscedendi,
30 relinąuendi (aliąuem vel aliąuem locum)’: Dissoproelia) Fl 139,2.
(Ustąpić) Ustępie, Ustępie się fo rm y : praes.
lucio de divino officio, apostasia yczeczene,
ind. 2. sg. ustąpisz XV p. pr. R XVI 347; 3. sg. m.
ystopene svego (leg. z swego ?) zakona XV med.
ustąpi 1444 R XXIII 307; - imper. 2. pi.
R XXII 322; Po wstąpyenyy anyelskyem (post
discessum angeli) dzyeyycza Marya, yezyawschy
ustępcie ca 1450 PF IV 569; ~ praet. 3. sg. m.
ustąpił XV med. GIWroc 18 r, ca 1470 Mam- 35 swą mąthka y ty panny, które s nyą były...,
y *povyedzyela ym, czokolvye y yako anyol
Lub 67, (1480) 1634 KodTyn 520, ca 1500 R
XLVII 372; 3. pL nu ustąpili 1434 Kościan
zvyastoval ye Rozm 52.
Ustępie cf. Ustąpić
nr 1472, XVp post. Kałużn 272, ca 1500 GIKazB
I 76; ^ condit. praet. 1. sg. m. bych był ustąpił
Ustępować 'usuwać się, wycofywać się, loco
1443 TymSąd 144; ~ part. praet. act. ustąpiwszy 40 | abscedere, secedere, se recipere*: Syla sylan
BZ Num 22,33, Rozm 144.
ma otegnana bycz, pokora ystapuyacz ca 1450
PF IV 569.
Z naczenia: 1. 'odejść, opuścić (jakieś miejsce
Ustnie (o przekazywaniu informacji, de re
lub osobę), usunąć się, abire, relinąuere (aliąuem
ąuadam narranda) 'słownie, słowami, verbis3:
locum vel personom), abscedere, secedere’:
Ideo eciam Christus fugit, *vstopyl, quia 45 Oretenus, id est cum ore vstnye ca 1500 Er z 115.
nondum yenerat hora passionis eius (Jo 7, 30)
Ustny 'związany z ustami, ad os pertinenś*:
a. 'znajdujący się w ustach, ąui in ore e s f :
XV med. GIWroc 18r ; Declinauit vstąpyl aut
postąmpyl (declinavit David a facie eius I
Linguam tuam adherere faciam palato, podnyebyenyv vstnemv, tuo et eris mutus (Ezech
Reg 18, 11) ca 1470 MamLub 67; Sicut contingit
cuidam, qui a sua uxore deviabat, id est ysztapyl 50 3,26) XV ex. GJGn 55; ^ b. 'ustami wykonywany,
ąui ore efficituF: Odzenye czelnee a smyanye
ca 1500 R XLVII 372; Iesus ystąpywschy
y schedl s nymy (descendit cum eis Luc 2, 51)
vstnee vkazvio, czso w sierczv iest Gloger',
Myloscywy panye, któryś nge patrzys na vstne
Rozm 144; ~ przen.: Wstapy cedat (antiquum
modlenge, ale wg<ę)ceyg na serdecne bolenge
documentum novo cedat ritui) 1444 R XXIII
307; Datę locum ystanpcze (datę locum irae, 55 y thys wolanye XV ex. GIWp 69. ~ Cf. Uszny.

USTRASZENIE

Ustraszenie cf. Wstraszenie
Ustraszyć cf. Wstraszyć
Ustrugać 'przez toczenie, struganie nadać
przedmiotowi okrągły kształt, wygładzić:, wypole
rować, tornando, concidendo aliąucm rem ro
tundom, politam reddere’ : Tornatiles ygladzono
aut ystrugano (war. kał : ygladzonc; manus
illius tornatiles aureae Cant 5,14) ca 1470
MamKal 148; Crater tornatilis wytoczona,
ystrugana, glatką (umbilicus tuus crater torna
tilis numąuam indigens poculis Cant 7,2)
ib. 149.
Ustrzelić cf. Wstrzelić
Usuć fo rm y : inf. usuć 1437 Pyzdr nr 1112;
~ praet. 1. sg. m. -m usuł 1421 Kościan nr 886.
887, 1438 Pozn nr 1597; 2. sg. m. usułeś 1410
Czrs 30; 3. sg. m. usuł 1416 Kościan nr 620,
1425 KsMaz II nr 973; / . usuła 1438 Pyzdr
nr 1169; 3. pl. m. usuli 1398 Pozn nr 396; ~ part.
praet. act. usuwszy 1472 KatOssołPawlik 68;
~ part. praet. pass. ac. pl. m. usute 1403 RtGn
nr 125.
Z n a czen ie: 'ziemi, piasku narzucić, uformo
wać coś, usypać, zbudować (np. kopce graniczne),
e terra, arena exstruere, facere (e.g. tumulos,
ąuibus fines constituunturf: Tegdi *omi prziiawszi na yroczisko ..., vsuli dwa copcza 1398
Pozn nr 396; Yaco Jarochna... rosipala copcze
s prawem ysute 1403 RtGn nr 125; Vszules
graniczo na mem stauisku siło moczo 1410
Czrs 30; Jako przi tem biły, kędy Micolay
szedł... na Janowo dzedzina... y vsul trzi
copcze gwałtem 1416 Kościan nr 620, sim.
1415 RtGn nr 227; A kedym ya tamo wyal
y wssul kopyecz geden, tedy Dominik pusczil
na myą 1421 Kościan nr 886, sim. ib. nr 887;
Sexdecim granicias sipayit vlg. vsul (sc. Przedbor) 1425 KsMaz II nr 973; Yakom ia tobye
nye ranczil za Dobyeslawa..., ysze myal
zlomycz ploth y usucz trzy kopcze 1437 Pyzdr
nr 1112; Jszem ja starego copcza nye rossipal,
a nowego nye wsul 1438 Pozn nr 1597; Yako tą
groblą, kthora pany Jacussewa vsula, wydzerszala zyemską dawnoszcz trzy lata 1438 Pyzdr
nr 1169; Recognoyerint sc inter praedictas
haereditates... granicies fecisse et scopulos
sippasse al. kopcze yschwschy 1472 KatOssoł
Pawlik 68.
Ususzać 'usuwać wilgoć, czynić bardziej su
chym, humorem amovere, siccum reddere : Infrigidat modicum, sed plus desiccat, yyszvsza,
acetum, infrigidat, macerat, wszvszą, *menancoliam XV p. post. PFRp III 291.
Ususzyć (o organizmach żywych, de animałibus) 'sprawić, że coś uschnie, że w czymś zaniknie
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życie, sprawność, efficere, ut aliąuid siccum fiat,
vivum, habile esse des in a d : Jakom ya nye
yszuszyl schosznyey barczy, o ctora na mya
starosztha szalował 1463 Tym Sąd 74; Baczmy
5 smyarą boga naschego, yze on mogącz tą rąką
yschuschycz, którą yderzyl (sc. sługa) yego ...,
yschakoz nye yczynyl Rozm 683; ~ Herodes,
qui interpretatur uersipellis, cosmati, genuinam
(pro genimina), pocolena, yiperarum arefecit
10 ysusil 1420 JA XII 143.
Usypać f o r m r : inf. usypać 1406 TPaw IV
nr 2720, 1457 AGZ XI 425; - praet. 3. sg. m.
usypał 1415 RtGn nr 227, 1434 Pyzdr nr 1084;
1. pl. m. usypaliśmy 1419 Pozn nr 1048; 3. pl. m.
15 usypali 1460 AGZ VII! 137; ~ part. praet.
pass. i. sg. f. usypaną 1458 AGZ X I 430; i. pi. fi
j
usypanymi 1458 AGZ XI 430; ~ praet. pass.
I
3. sg. m. był usypan 1434 Pyzdr nr 1084.
Z naczenie: 'ziemi, piasku narzucić, uformo
20 wać coś, zbudować (np. kopce graniczne), e terra,
arena exstruere, facere (e.g. tumulos, ąuibus
fines constituunturf: Jakosm ia chodził do
Dobcovey ..., abi ssipala graniczę, a ona gych
ne chczala vssipacz 1406 TPaw IV nr 2720;
25
Yacoszmy przi tem były, kędy pan Yan [czo]
vsipal copcze na Cowale(wie) 1415 RtGn
nr 227; Jacosmi graniczily medzy Thomiczami
et Lyszouiczami ... y wszipalismi dwa copcza
1419 Pozn nr 1048; Yako Pauel... nye yszypal
30 kopcza narosznego nowego na blocze, nysly
then ponawyani, kthori szthara (leg. z stara)
dawna byl vszypan 1434 Pyzdr nr 1084; Quando
iudex ... requisivit generosum Henricum ...,
utrum granicies yellet... conssipare al. yssipacz
35
1457 AGZ XI 425; Anna et K atherina...
|
habent terminum ... talem, quod debent docere
al. dowyescz, quia Fredricus rccepit tres equos
j
ultra et retro granicies yssipanimi 1458 ib. 430;
Quia dominus Fredricus ... recepit patri eorum
40
tres equos ... ultra et retro granicies yssipano ib.;
Quia primum scopulum angularem... sipaverunt al. wszypali in summitate montis 1460
AGZ VIII 137, sim. ib.
Usytność 'uczucie zaspokojenia głodu i pragnie
45 nia, sytość, satietas9: Nagecze szą chleba wa
szego w yzythnosczy (in saturitate Lev 26, 5,
B Z : w szitosci) XV p. post. Kalużn 287. ~ Można
też czytać w sytności.
Uszaciec 'ustalonej pojemności naczynie z usza
50 mi, tu: bliżej nie określona miara niedojrzałego
j
miodu, vas certae cuiusdam capacitatis ansis
instructum, hoc loco: mensura ąuaedam mellis
crudi : Do ..., ascribo ... curiam ... cum tributariis... et tributo, yidelicet quatuor tenas
\
j 55 mellis al. yszaczcze (1476) KodWil I 349;
60
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Ivanyecz ... cum filiis ..., qui debent dare
any ysczwawszy wroczono szye w moy dom
mediam lunnam mellis crudi al. poi wschaczcza
1428 Pyzdr nr 890; Vsczwalesm prostravi
(1478) ib. 362; Eclesie... inscripsimus da(prostrayi, sc. canibus, multas non sine laude
musąue ... ąuatuor tunnas al. wszathcze mellis
feras) XV p. pr. R XVI 340; Qui (sc. seryitor)
5 mitteret canes super yitulum al. yszczwal 1451
(1494) ib. 474
Uszatek 'ustalonej pojemności naczynie z usza
Wara nr 16; Porcum canibus annichilavit al.
mi, ta: bliżej nie określona miara niedojrzałego
vsczval 1456 AcLubl II; Yakom ya nye wsczwal
miodu, vas certae cuiusdam capacitatis ansis
pszem cthyrnaczcze gasschy gwalthem Miinstructum, hoc loco: mensura ąuaedam mellis
kolayewy... na gymyenyy yego, yako poi
crudi9: Dedimus ad ecclesiam... unam mensu- 10 grzywny 1468 ZapWarsz nr 1254; Yakom ya
ram mellis vlg. dictam <u)szathec 1436 KodWil
*Mykolay nye wsczyala yysla gwalthem w domv
I 166; Quatuor vszadki m ellis... inscribimus
yego 1472 ib. nr 1351; Nye ysczwala volu aany
(1457) ib. 253; Do ... ąuatuor hom ines... cum
go czy charthovye zayedly do szmyerczi 1473
duabus urnis crudi mellis al. vssathky (1460)
ZapRpZalcr 6,320.
ib. 264, sim. (1463) ib. 278, (1499) ib. 541; 15
Uszczycić cosłonić, ubezpieczyć, wesprzeć, teDonamus ... eclesie parrochiali... duas tenas al.
gere, tutum reddere9: Vszyczy, aby we wszelkych
wssatthky mellis pro tributo 1468 ib. 300,
(sc. potrzebach) zaszczyczenya twego ysczyczesim. (1494) ib. 481; D am us... duas tunnas
ny (Msza IV. IX. XII: zaschczyczyeni) bychom
mensuratas al. wschathky (1473) ib. 327, sim.
były pomoczą (concedas, ut in omnibus pro(1494) ib. 488, (1499) ib. 541; Duximus fratribus 20 tectionis tuae muniamur auxilio) 1424 Msza III
m inoribus... de melie unum vas al. yszatek
s. 54.
1486 ib. 403; Qui (sc. homines) singulis annis
Uszczykać cf. Uściskać
ąuatuor urceolos mellis al. yszatki pro dicta
Uszkadzać fsprawiać, że ktoś ponosi szkodę,
capella solvere obligantur (ca 1496) ib. 516,
stratę, wyrządzać krzywdę, efficere, ut aliąuis
25 detrimentum capiat, iniuriam inferre9: Ne vsszkasim. (1498) ib. 529.
Uszcie cf. Ujście
dzayącz nulli iniuriando XV med. R XXIV 349;
Za szrzepcza dwv lathv pyąncz grzywyen
Uszczwać fo rm y : inf. uszczwać 1428 Pyzdr
nr 890; ~ praet. 1. sg. m. uszczwałeśm XV
zaplaczycz ma *vszladzayączy skodą czirzp. pr. R XVI 340; uszczwałem 1411 Pyzdr nr 316,
pyączemy (ąuinąue marcas huiusmodi ictum
1423 TPaw VII nr 3276; -m uszczwał 1406 30 vel plagam inferens solvere teneatur) Sul 58.
KsMaz I nr 813, 1423 Pozn nr 1154, 1426
(Uszkaradzić) Uskaradzić fzanieczyścić, uczy
KsMaz II nr 1949, 1468 ZapWarsz nr 1254;
nić odrażającym, impurum, turpcm reddere9:
/ . -m uszczwała 1472 ZapWarsz nr 1351;
O nasch myły stvorzyczyelyv, nye patrzy...
3. sg. m. uszczwał 1394 TPaw IV nr 213, 1426
na nasche grzechy, alye yezry na oblyKsMaz II nr 1949, 1451 Wara nr 16, etc.; 35 cze pomazańcza tvego, ktoreschczy dzyssya
f. uszczwała 1473 ZapRpZakr 6,320; ~ part.
prze nass nyeczystymy slynamy zydoyskyemy
praet. act. uszczwawszy 1428 Pyzdr nr 890.
pokalyano y yskaradzono Rozm 834; ~ prze
nośnie: Grzechem uszscaradzony yicio deforZ naczenie: 'zachęcić psa do rzucenia się
matus XV p. post. BiblWarsz 1866 I 316.
na człowieka lub zwierzę, do pogryzienia, zagry
zienia, poszczuć, excitare canem, ut kominem vel 40
Uszko, też pi. tantum Uszka, Uszki bot. 1. łanie
animal mordeat, necet9: Quod filius meus ne
uszko 'konwalia majowa, Comallaria maialis L.9:
usczval ouem canibus 1394 TPaw IV nr 213;
Lanye ysko auricula cerui 1472 Rost nr 1649.
Iacom ya Strzechne ne usczwal świni 1406
2. mysze uszka 'jastrzębiec kosmaczek, HieraKsMaz I nr 813; Y ne wsczwalem yemu
cium pilosella L.9: Myssze uska pilosella 1419
dzeszanczorga yagnanth 1411 Pyzdr nr 316; 45 Rost nr 5256.
3. zajęcze uszki 'babka średnia, Plant ago
Yacom yego świni ne wscz(w)ąl swymi psy
any gych potopyl 1423 Pozn nr 1154; Nye
media L.9: Plantago media, auricula leporis
zayocze uski 1437 Rost nr 2467; Auricula
wsczwalem tv/ego psa any od mego posczwanya
leporis, plantago media, dindima, id est zayącze
szmerczi ma 1423 TPaw VII nr 3276; O ctorego
iuncza Staszek na mo zalowal, tegom ya ne 50 wszky XV ex. GILek 48.
uszczwał, ale gy szam wyzyl 1426 KsMaz
Uszkodzenie 'szkoda wyrządzona na majątku,
damnum rei familiari factum : Quando Petrus ...
II nr 1949; O ctorego iuncza Staszek na Otho
egit contra Przedwogyum pro yscodzenye pro
zalowal, tego on ne usczwal, ale gy szam
ipsius penis 1421 TPaw VII nr 2288; O kthore
wyzyl ib.; Yakom nye casal yachacz na Mychalowo dzedzyno y ysczwacz swynyo y kernoza 55 penandze Bronisz na mya zalowal, thi-m ya
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possyekl... anym gych yschkodzil jako kopa
zaplaczil do twego wskodzenya 1427 Zap Warsz
groschy polgroschkow 1470 ib. nr 2945; Zoch
nr 206; Ab i kaszdi bliszszego swego przes
(w księżej) zyemy nye krathne... any thym
yskodzenya pyleń bil schowacz ( u t... indemnem
kradesthwem xandza yskodzyly in decem sexayigilet conservare, Dział 32: (a)by nykt suemy
blysznyemy szkody nye czynyl), wstawyamy 5 genis grossorum 1471 TymProc 201; Jakom
ya... ląk kxandza pyssarzowych... ne przedala
Sul 39.
gwalthem anym gych szyecz kaszala, anym go
Uszkodzić, Huszkodzić f o r m y : praes. ind.
yschkodzila jako poi koppi groschi polgrosch
3. sg. uszkodzi XV p. post. Kałużn 284; ~ inf.
kow 1471 ZapWarsz nr 3010; Vsskodzylesch
uszkodzić BZ Judith 11, 1; ~ praet. 1. sg. m.
uszkodziłem 1473 ZapWarsz nr 1357; -m uszko 10 [...]zatha yako czthyry kopy (groszy) w polgrossczech 1473 ib. nr 1423; Jako y a ... nye
dził 1411 Pozn nr 830, 1426 KsMaz II nr 2389,
poorała any possyala gwałtem czasczy... dze1428 ZapWarsz nr 2790, etc.; -m huszkodził
czy Stanyslawowych ..., anym gych yskodzyla
1456 ZapWarsz nr 1042; /. -m uszkodziła 1471
jako sescz kop gr(oszy) 1489 ib. nr 1641;
ZapWarsz nr 3010. 3016, 1472 ib. nr 3060,
1489 ib. nr 1641; 2. sg. m. uszkodziłeś 1473 15 Jako mnye Prachna yszkodzyla zaoranym et
possyenym roi na wyenye mem jako dzessyacz
ZapWarsz nr 1423; 3. sg. m. uszkodził 1403
kop 1490 ib. nr 1593; ~ b. komuś: Eze MoHubeZb 103, 1406 ib. 83, 1419 AKPr VIIIa 45,
rzantha vszkodzil *Stanislaoui w' bidle y w yego
etc.; f. uszkodziła 1428 Kai nr 725, 1490 Zap
ymenu szescznaczcze grziwen 1403 HubeZb 103;
Warsz nr 1593; 1. pi. m. -m uszkodzili 1471
ZapWarsz nr 3044; 3. pl. m. uszkodzili 1471 20 Jako Jan Zoch nye kradnye w xanzey zemy...
any [thi] thym kradziesthwem xandzv w osiny
TymProc 201, 1476 TymWol 68, XV ZapWarsz
kopach gr(oszy) nye yskodzyl 1472 TymProc
nr 1792; ~ condit. 3. sg. m. -by uszkodził
201; Vszkodzy-ly kto komv (si laeserit ąuispiam
BZ Gen 31, 7; ~ part. praet. pass. d. sg. m.
Ex 22, 5) w szbozv szwym dobythkyem albo
uszkodzonemu Sul 16; ~ praes. pass. 1. sg. m.
25 w wyny(cy) XV p post. Kałużn 284; ~ ~ Za
jeśm uszkodzon 1428 Kościan nr 1359.
woozz szyana gwalthem wząnthi trzy grosze...
Z n a c z e n ia : 1. 'wyrządzić komuś szkodę na
vszkodzonemv... ma zaplaczycz Sul 16; ~ ~
majątku, spowodować, że ktoś poniósł stratę,
Eze Stanisław nye vcratl Falcowi meczą,
detrimentum rei familiaris alicui inferre* : a. ko
o cthori Adama yszcodzil 1428 ZapWarsz
goś: Isze Andrzey ne uszkodził Marczina w bidle
y w penodzech iaco oszm grziwen 1406 HubeZb 30 nr 2891; Jakom ya sszamowt(o)rą nye *posz~
bąla dzeczaczą szwego anym go v kmecza
83; Jacom Potrasza ne wszkodzyl w yego
waschego porzyczila, anym gych yschkodzila
zaszawe (pro zastawę) 1411 Pozn nr 830;
we *szromocza sz kmyeczmy gych jako cztiri
Iaco mnye Stanisław uszcodzil dwe grziwne za
kopi 1471 ib. nr 3016.
rocoyemstwo 1419 AKPr VIIIa 45; On ne
czekayą prawa yscodzyl myą dla possenya 35
2. 'uszkodzić na ciele, pobić, zranić, corpus
stodoły 1421 Kościan nr 898; Iacom ya Paulowa
alicuius violare, vulnerare, vim, manus alicui
inferre*: Jakom ya wszathwschi na yosz Mykorancoymeg nye yschcodzil \426KsM azll nr 2389,
layov/... ny yderzilem go kygem anym go
sim. 1428 ZapWarsz nr 2790; Ysze mą Micolay
yschkodzil we czlonczech... jego 1471 Zap
yszkodzil *deszacz grziyen ystauenim karczmy
nad mą karczma 1427 Pilz 274; Jako dla 40 Warsz nr 3025; Jakom ya sszamoczwartha ...
newsdanya hereditatis Wylkouicze yesm vskonye *szbilem go gwalthem anym my zadała
sszyedmy rąn * ssz y n y c z .a n y m ynego (pro
dzon jako XX marcas 1428 Kościan nr 1359;
yego?) yschkodzila we czlonczech jego jako
Yego nyepoloszenym yednanya... yskodzyl
osszm koopp polgroschkow 1472 ib. nr 3060;
ma yako cztiri kopi 1449 ZapWarsz nr 898,
sim. ib.; Nye przepuszczyl gest gemu tego 45 Yakom y a ... nye ssegnal Wawrzincza s robothy
yego hy nye yskodzylem go yako polthory kopy
bog, abi myo uszkodzyl (ut noceret mihi)
1473 ib. nr 1357; Ysche Pauel, Yan y MaBZ Gen 31,7; Nye lyokay syo ..., bom ia nye
czey... nye przyschły na gymyenye Janczewo
chcyal nygdi yszkodzicz mosza (numąuam
Pyotrowo Kossakowo any zegnały trzech oranocui yiro), ktorikoly chcyalbi sluszicz krolyovy
B Z Judith 11, 1; Jakom ya Jacubovi nye za 50 czoph yego ..., any trzeczyego Pyotra ranyly
gwałtem, any go yschkodzyly 1476 TymWol 68.
grodził na szedlisky... (a)nym go w kopye
3. 'zepsuć coś, zniszczyć, utilitatem alicuius
hyshkodzil 1456 ZapWarsz nr 1042; Sicut
rei minuere, aliąuid violare, destruere, frangere,
Wscheborkam et A nnam ... y dzirszenyy et in
delere*: Thim zachowanim wody mlin Radochody yskodzyl v dzessączy kopach 1461
ib. nr 1129; Jakom ya gwalthem ląky nye 55 dzicho kzandza dzecanow, loky, olsze, sa60*

476

USZKODZIĆ

UŚMIERZAĆ

dzawko y gynne vszitky kzandza *dzeconowi
Uśmiechnąć się 'odpowiednią mimiką twarzy
(woda) zathopila y yszcodzila 1428 Kal nr 725;
wyrazić zadowolenie, animum contentum mitu
Yakom ya nye wrzuczyl szya w czasthka maexprimere, subridere9: Ysmyechnacz szya subriczerzystha... anim gey gwalthem vskodzyl
dere ca 1500 Erz 115; Subridere, id est parum
yako trzydzesczy kop 1470 ZapWarsz nr 1260; 5 ridere yszmyechnacz szyą ib.
Jakom [ya] nye sszpasszly gwalthem owsszv
Uśmierny 'powściągający, poskramiający, cobydłem naschym anym go vschkodzily jako
ercens, refrenans9: Refrenantem ykroczączego,
dwadzescza groschi polgroschkow 1471 ib.
ysmyernego (war. łub.: kroczączego; non erit
nr 3044; Jako ya s Marczynem, Pyothrem...
Aegypto opus, quod faciat caput et caudam,
na schkoda Szwyanthczina nye zaprzały any 10 incuryantem et refrenantem Is 19,15) 1471
zatagyly przyvyleya korzennego..., any zaMam Kal 187.
przenym przyvyleya yey vschkodzyly 1474
Uśmierzać, Uśmirzać fo rm y : praes. ind. 1. sg.
SprTNW YIII 2, 30.
uśmierzam BZ II Par 28,23; 3. sg. uśmierza El
4. robwinić, accusare, culpare, criminan :
i Pul Ann 10, 1466 R XXII 16, 1461—7 Serm
Tako mne Sczepan zapissem yszcodzil, a yam 15 149v, etc.; uśmirza XV ex. MPKJ II 326;
gy yemu s pełna yiplaczil 1426 KsMaz II nr 2126,
1. pi. uśmierzamy XV p. post. R X X V 181;
sim. ib.
3. pl. uśmierzają Rozm 558; ~ part. praes.
act. adv. uśmierzaję El 146,6, M W 129b ;
Uszny rz uchem związany, ad aurem pertiuśmierzając Pul 146,6; ~ inf. uśmierzać 1471
nenś*: a. uszny gnój 'wosk owińa, cenimen,
aurium sordes\* Vsny gnoy cerumen 1472 Rost 20 Mam Kał 177, ca 1500 Erz 115; — praet. 1. sg. m.
uśmierzał jeśm FI i Pul 34,16; jeśm uśmierzał
nr 614; Yschny gnoy austera ea 1500 Erz 20;
FI 34,17; 2. sg. m. -eś uśmierzał Pul 89,17; ~
~ b. uszna błonka 'błona bębenkowa, membrana
part. praet. pass. n. sg. m. uśmierzan XV p. post.
tympani : Ysthna (pro vschna) blonką miringa
JA XII 144.
ca 1500 Erz 115.
Uszykować 'uzbroić, armare3: A(r)m abit vssy- 25
Z naczenia: 1. 'czynić pokornym,posłusznym,
uległym, upokarzać, pozbawiać znaczenia, dekvye, sgotuge (war. k a l.: *yschilugye, zgothugye;
missum, humilem, oboedientem, obseąuiosum
accipiet armaturam zelus illius et armabit
reddere, auctoritate privare9: Ysmerzai iesm
creaturam ad ultionem inimicorum Sap 5,18)
postem (humiliabam in ieiunio) duszo moio
ca 1470 MamLub 152. - Cf. Usiłować.
30 El 34,16, sim. Pul; Iaco placzoczy y *zamoczoni
Uścianki cf. Wścianki
taco iesm se ysmerzai (humiliabar, Pul: yesm
Uścić cf. Poduście, Poduszczać
szye yszmyerzyl) El 34,17; Przymyyo smerne
Uście cf. Ujście
gospodzyn, alle ysmerzayo (humilians, Pul:
Uścieć, Uścieć się *jaśnieć, błyszczeć, fułgere,
yszmyerza>ocz) grzeszne Fl 146,6, sim. M W
splendere*: Wsczaly fulserunt 1448 R XXIY 353,
sim. XY mcd. ib. 350; Ibi notatur nocte diescere, 35 129b; Gospodzyn... ysmerza y powysza (dom inus... humiliat et sublevat I Reg 2,7) Fl
in ymbra clarescere wscz(eć) XY p. pr. StPPP
Ann 10, sim. Pul; Ten ps(alm ) powyada,
X nr 12; ~ przenośnie: uścieć się 'jaśnieć, być
yze Xpus yszmyerza potwarczę Pul 71 arg.;
sławnym, cłarum, nobiłem esse, gloria flor ere9:
Radowałyśmy szye w dnyoch, w yezes nas
Gdysch kaszdemy z mąnzow nye doszycz gest
wsczecz sząn mocznoscząn (cum cuilibet non 40 yszmyerzal (ąuibus nos humiliasti, Fl: gimisz
ies nas ysmerzil) Pul 89,17; Kroloyye pogasufliciat yirium fortitudine pollere)..., acz
nysczy panyyą sobye, czvsch podane moczą
obiczaymi y naykami nye bandze ocraschon
yszmyerzayą Rozm 558; ~ Gaudę, letus, ara,
Sul 6. ~ Cf. Zuścieć się, Zuścić się.
tu, quem domat, gl. mitigat yszmyerza, vsus
Uścignąć rdogonić, dopędzić, fugientem eonseąuP: Aby snad bliszni onego, gegosz iest 45 arandi 1466 R XXII 16; Non solum cohibet,
*vsmerzo, *otdalo oth nasch, dominus a nobis
krew przelana..., goniłby gego (sc. kto zabił)
desperacionem 1461—7 Serm 149y; Gregorius
y ysczignol (n e ... apprehendat eum) BZ
dicit: Llumbos precingimus, cum carnis luxuDeut 19,6.
riam per continenciam, prze wstrzymanye,
Uściskać się 'przyjąć na siebie jakieś obo
wiązki, zobowiązać się, ofńcia ąuaedam suscipere, 50 cohartamus ysmyerzamy (GIWroc 60 r: vczyskamy) XV p. post. R XXV 181.
se obstringere in ałiąuid9: Me sanxi (pro strinxi)
2.
'łagodzić gniew, zyskiwać życzliwość, przepectore toto ysczy(s)kalem (się) (pene sacro
! jednywać, uspokajać, iram delenire, benevolenyoto me strinxi pectore toto) XY p. pr. R XVI
| tiam conciliare, in gratiam reverti, placare9:
343.
55 j Bogowye krolyow syrskich wspomagaio gym,
Uśiadek cf. Wśladek
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gesz to ia vsmyerzam obyetamy (quos ego
placabo hostiis) B Z II Par 28,23; P<l)acare,
yschmyerzacz, scilicet deum (ipsum elegit...
offerre sacrificium deo ..., in memoriam placare
pro populo suo Ecclus 45,20) 1471 MamKal 177; 5
Vszmyerzan placatur XV p. post. JA XII 144;
Vsmyerza mitigat XV p. post. P F IV 754; Pater
namque venit dans potenciam, que mentem
nascibilem roborat contra pecata et mitigat,
cogy, vsmyrza, in tollerando aduersa XV 10
ex. MPKJ II 326; Vszmyerzacz sedare ca 1500
Erz 115; Vsmyerzacz sopire ib.
Uśmierzenie 1. fułagodzenie, uspokojenie, actus
deleniendi, placandi, tranąuillum reddendi5: Przistopimy s waroo przed tron fały s<więtej, 15
prosimy, aby nam) od nego było vczeszene
i vszmerzene XIV ex. Pocz 233.
2. 'poskromienie, ujarzmienie, coercendi, domandi actus’: Nam ieiunium ordinatur ad
triplicem finem: primo ad refrenacionem, ky 20
yszmyerze(niu), peccata ca 1500 GIKazB I 26,
sim. ib. 21.
Uśmierzyć, Uśmirzyć, Uśmierzyć się, Uśmirzyć
się f o r my: praes. ind. 2. sg. uśmierzysz FI 17,30;
3. sg. uśmierzy FI i Pul 54,21. 71,4, 1471 Mam 25
Kal 173, Pul 9,32; uśmirzy XV in. GIKazB
I I 115; ~ imper. 3.sg. uśmierz 1449 R XXV 166;
2. p i. uśmierzcie XV ex. RRp XXIV 374,
Rozm 539; uśmirzcie Rozm 539; ~ inf. uśmie
rzyć ca 1428 PF I 489, ca 1431 Msza XII s. 212, 30
sim. XI, Sul 68, etc.; ~ praet. 1. sg. m. uśmie
rzył jeśm FI 37,8, FI i Pul 114,6. 115,1, etc.,
Pul 118,107; uśmirzyłem 1471 MamKal 92;
jeśm uśmierzył Pul 34,17; 2. sg. m. uśmierzył
jeś FI 118, 107, FI i Pul 43,21. 118,75; uśmie 35
rzyłeś M W 68b; jeś uśmierzył FI 89,17. 118,71;
-(e)ś uśmierzył Pul 118,71; }. sg. m. uśmierzył j
jeść XIV ex. Pocz 232; uśmierzył jest FI 142,3;
uśmierzył FI 9,32, XV p. post. RRp XXV 181,
XV ex. MPKJ II 326; / . uśmierzyła jest FI 40
i Pul 43,27; uśmierzyła 1466 RRp XXII 16,
M W 61 a; neutr. uśmierzyło Kśw cv 7; 3. pl. m.
uśmierzyli są FI 93,5. 104,18. 105,41; uśmierzyli
Pul 104,18; ~ condit. 3. sg. m. -by uśmierzył
M W lb ; -by uśmirzył Rozm 537; / . uśmie 45
rzyłaby XV med. R XXV 159; — condit. praet.
1. sg. m. uśmierzyłbych był Fl 80,13; ~ part.
praet. act. uśmierzyw 1454 R XLVII 352; ~
part. praet. pass. n. sg. m. uśmierzon 1429 Msza
XV s. 94, 1466 RRp XXII 11, 1471 MamKal 186; 50
uśmirzon ca 1470 MamLub 186; uśmierzony XV
p. post. PF V 6. 14; uśmierzeny XV p. post.
Msza WIII s. 54; g. sg neutr. uśmierzonego
KartŚwidz, Pul 50,18; n. pl. f . uśmierzone Fl
i Pul 50,9, KartŚwidz; ~ praes. pass. 1. sg. m. 55
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uśmierzon jeśm Fl 38,3, Fl i Pul 87,16, Pul 37,8;
3. pl. m. uśmierzeni są Fl 106,17; ~ imper.
pass. 2. sg. m. uśmierzon bądź Fl 82,1; ~ jut.
pass. 3. sg. m. będzie uśmirzon Rozm 177.
Z n a c z e n ia : 1. 'uczynićpokornym,posłusznym,
uległym, upokorzyć, pozbawić znaczenia, demissum, humilem, oboedientcm, obseąuiosum
reddere, auctoritate prirare’ : W sidle swoiem
vsmerzil (humiliabit, Pul: vszmyerzy) gy (sc. nie
przyjaciel ubogiego) Fl 9,32; Bo ti lud smerni
zbawon vczinisz a oczy pisznich vsmerzisz
(humiliabis, Pul: ypokorzysz) Fl 17,30; Vdroczil
iesm se y vsmerzil iesm se (humiliatus sum,
Pul: ysmyerzon yesm) barzo Fl 37,8; Onemal
iesm y vsmerzon iesm (humiliatus sum, Pul:
vsmyerzyl yesm szye), y milczalesm od dóbr ich
Fl 38,3, sim. Fl i Pul 87,16; Bo vsmerzil ies
(humiliasti) nas w mescze vdroczena Fl 43,21,
sim. Pul; Bo vsmerzila se iest w proszę dusza
nasza (humiliata est in pulvere anima nostra)
Fl 43,27, sim. Pul; Słuchowi memu dasz radoscz... y radowacz se bodo cosci ysmerzonc
(ossa humiliata) Fl 50,9, sim. Pul, KartŚwidz;
Wislusza bog y vsmerzi ie (humiliabit illosj
Fl 54,21, sini. Pul, sim. Fl i Pul 71,4; Za niczs
snadz neprziiaczele gich vsmerzil bich bil
(pro nihilo... inimicos eorum humiliassem,
Pul: ykorzyl bich byl) Fl 80,13; Radowali iesmi
se za dny, gimisz ies nas ysmerzil (quibus nos
humiliasti, P///: wyezes nas yszmyerzal) Fl 89,17;
Lud twoy, gospod ne, ysmerzili so (humiliayerunt, Pul: pokorzyly) y dzedzino *twoio gabaly
Fl 93,5; Vsmyerzyly so (humiliayerunt, Pul:
yszmyerzyly) w *poczczyech noghi yego Fl 104,18;
Ale ony rozganiały gy w radze swogey y vsmyerzily so sie (humiliati sunt, Pul: pokorzeny)
w lychotach swogich Fl 105,41; Przyol ye
z droghy lychoty gych, prze krzywdy <c)zem
gych ysmerzeny so (humiliati sunt, Pul: poko
rzeny so) Fl 106,17; Vsmerzyl gesm so (humilia
tus sum) y zbawyl mye (sc. gospodzin) Fl 114,6,
sim. Pul; Dobrze mne, yss ges ysmerzyl (quia
humiliasti, Pul: yzesz yszmyerzyl) mo, abych
nawyk *prowoty twoye Fl 118,71; W prawdze
twoy yszmerzyl ges mo (humiliasti me) Fl 118,75,
sim. Pul; Vsmerzyl *ges *san (humiliatus sum,
Pul: yszmyerzyl yesm szye) barzo, gospod ne
Fl 118, 107; Vsmer[d]zyl gest (sc. nieprzyjaciel,
humiliayit, Pid: pokorzyl) w szemy szywot
moy Fl 142,3; Humiliaui ponyzilem, yschmyrzilem (war. lub.: pomyslylem aut ynyerzylem,
pro ynyzylem; humiliavi universos inimicos
tuos 1 Par 17,10) 1471 MamKal 92; Yako
placzoczy y zamoczony tako yesm szye yszmye
rzyl (humiliabar, Fl: iesm sc ysmerzal) Pul
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34,17; Szyercz(a) skruszonego y yszmyerzonego
(cor contritum et humiliatum, Fl: yczyszonego),
boże, nye wzgardzysz Pul 50,18, sim. KartŚwidz;
~ uśmi(e)rzyć się 'okazać pokorę, uległość,
niższość, animo demisso, obseąuioso, placabili 5
se praebere9: Gdas so ... usmerilo taco mochne
bostuo, v cem buiach może nase mdlę clouechstuo?
cv 7; Baczy tv *zakamyanyenye
nyeyyernego ludascha, yze przepysczyl sobye
nogy ymyyacz, a wschakosch szye nye chczyal 10
yszmyerzycz Rozm 534; Potem począł yemv
(sc. Jesusowi) syyąty Pyotr moyycz nye mogącz
sczyrpyecz, aby szye ysmyrzyl kv yego nogam
ib. 537; Zayyernye yam poyyedam to, czyrpyąlycz szye ya, y vy szye yszmyerzczye (war. vsmyrz- 15
czye; sicut ego patior, et vos patimini) ib. 539.
2. rułagodzić, uspokoić, delenire, tranąuillum
reddere9: Vsmerzycz sopire ca 1428 PF I 489;
Offyeruyemy (sc. świątość) sza czerkyew...
kresczyansko, kthoro ysmerzycz y ykogycz, 20
pacificare,... raczy ca 1431 Msza XII s. 212,
sim. XI; Confederatus ylg. wszmyerzyw szya,
ykoyw gnyew swoy 1454 R XLVII352; Vschmyerzy mitigabit (mitigabit dolorem Ecclus 38,7)
1471 MamKal 173; Thwoya mądroszcz ..., Abi- 25
gayl,... znamyonowala, gdy gnyew króla Dauida yszmyerzila M W 61 a; Uszmyerzylesz (Fl:
ykogil ies, Pul: ykoylesz) wszythky gnyewy
thwoie (mitigasti omnem iram tuam Psal 84,4)
M W 68b; Tą thegodla obyatha (sluszbi naszey) 30
thesz y (wszystkey czelyadzy twey) prosimy,
uszmyerzeny (Msza XV: placatus, id est ysmyerzon, IV: ypokoiony albo miloscziyy, VI. XIV:
ykoyw sza, szmylowaw sza), panye otheze,
mylosczywye przygyalby (ąuaesumus, domine, 35
ut placatus accipias) XV p. post. Msza VIII
s. 54; Archelaus posiał [...] chczacz ye (sc. tłusz
czę ?)pyrvey sloyy ysmyerzycz (sedare attentavit)
Rozm 112.
3. 'poskromić, ujarzmić, powściągnąć, po 40
wstrzymać, coercere, domare, cohibere, retinere9:
W gichsze slowech dwoyaka rzecz <sie mieści,
toczusz z)wyrzchowanego boga laska, gensze [...] koneczna moc yszmerzil gesc XIV
ex. Pocz 232; Lywną przepascz, yasz gymyenye 45
yiczyrzpawa, yszmyerzicz ządayącz (usurarum
yoraginem ... compescere cupientes), ystawyamy
Sul 68; Tanąuam domina adversarios nostre
sal ut is reprimat, wstargnalaby, et compescat
yszmyerzylaby XV med. R XXV 159; Qui 50
enim wlt yitam diligere et yidere dies bonos,
coherceat, ma yszmyerzycz, wsczągnącz (R XXV
166: ysmyerz, wsczągni), lingwam a mało
(I Pet 3,10) XV med. S K J I 98; Sic sine rebelione
motus debellatur Veneris, si suspensis deliciis 55
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yenter victus penuria maceretur yszmerzon 1466
RRp XXII 11; Nos, gl. sc. manus et pedes,
labor edomuit, gl. castigauit yszmyerzylą ib. 16;
Boga prószmy ..., yanzyk zatrzymawaiacz abi
yszmyerzyl (u t... linguam refrenans temperet)
M W lb ; Vszmerzony domitus XV p. post.
P F Y 6, sim. ib. 14; Opportet nos istum mundum
relinąuere, carnem domare, yssmyerzycz, dyabolum yincere XV p. post. R XXV 179; Quos
(sc. homines) Matheus compescuit, ysmyerzyl,
dicens: Viri, quid facitis? Ego deus non sum
XV p. post. RRp XXV 181; Vszmyerzycz inhibere XV ex. PF V 19; Scindite ylg. yszmyerz
czye corda yestra et non yestimenta yestra XV
ex. RRp XXIV 374; Compescere ykroczycz,
yszmyerzycz ca 1500 Erz 115; Conticere ykro
czycz, yszmyerzycz ib.; ~ 'powstrzymać od
działania, pohamować, ab agendo cohibere,
retinere, reprimere9: Bosze, kto rov/ennik tobe,
ne milczy any ysmerzon bodz (ne taceas neque
compescaris, Pul: any ykaznyon bodz), bosze!
Fl 82,1; ~ 'zagubić, zatracić, perdere9: Conticuit
ymilkl, ysmirzon (war. kał.: conticuit, id est
tacuit ymy(l)kl, yschmyerzon; quia nocte
yastata est Ar Moab, conticuit Is 15,1) ca 1470
MamLub 186.
4. 'uczynić niższym, obniżyć, humiliorem,
depressum reddere9: Wschelky doi badzye napelnyon a wschelka góra y padolek bądzye
ysmyrzon (omnis mons et collis humiliabitur
Luc 3,5, EwZcm 298: bądzye ynyszon) Rozm 177.
5. w błędnym rozumieniu tekstu łacińskiego
'tracić smak, przestać smakować, gustum perdere,
gustu captum esse9: Gustato spiritu desipit,
ysmirzy, (animae) omnis caro XV in. GIKazB
II 115.
Uśmirzać cf. Uśmierzać
Uśmirzyć cf. Uśmierzyć
Uśnienie 1. fspanie, sen, somnus9: W tern
vsnyenyv gnoy iastkolyci goroci gemv (dormienti illi) w oczy ypadnye B Z Tob 2,11;
:;:Vsmyenya (war. kal.: drzemanya, yschnyenya)
soporis (usque ad fundum calicis soporis
bibisti, se. Ierusalem Is 51,17) ca 1470 MamLub
201; ~ przenośnie 'sen śmiertelny, śmierć,
sopor aeternus9: Wsnienye soporem (ut, dum
gravi in corpore brevi manemus tempore,
sic caro nostra dormiat, ut mens soporem
nesciat) 1444 R XXIII 306.
Uśpić 'sprawić, żeby ktoś zasnął, in soporem
colloeare aliąuem, somnum alicuiparere9: Quando
dominus misit soporem in Adam kedi pan bog
vszpyl Yadama (Gen 2,21) XV med. R XXIV
361; Vspycz soporare ca 1500 Erz 115; ~ Popodzicyele[m] g(ego uś)pyeny so (consopiti

UŚPIĆ

sunt, MamLub 251: sesnaly, leg. zesnęli) BZ
Nah 2,3.
Uśpieszyć (się) f o r m y : a. z zaimkiem zwrot
nym się: praet. 3. pl. m. uśpieszyli Pul 17,21;
neutr. uśpieszyły Pul 67,27; ~ b. bez zaimka
zwrotnego się: praes. ind. 3. pl. uśpieszą Pul
67,34; ~ imper. 3. pl. uśpieszycie Pul 78,8; ~
praet. 3. du. neutr. uśpieszyle jesta FI i Pul
118,148; 3. pl. neutr. uśpieszyła jesta Pul 76,4.
Z n a czen ia : 1. 'pójść, przyjść przed kimś,
uprzedzić, wyprzedzić, praevenire9: Yspyeszyly
szye (sc. nieprzyjaciele) przede mną (praevenerunt me, FI: przeszli S0 me) w dzyen ydroczenya
mego Pul 17,21; Vspyeszyly szye (praeyenerunt,
FI: przeszły S0) kszy0zenta przytowarzyszeny
spyeway0czym Pul 67,27; Przyd0 poslowye
z Egypta, murzynowe vspyessz0 przed yego
rękama ku bogu (Aethiopia praeveniet manus
eius deo, Fl: przeido roky iego bogu) Pul 67,34;
~ 'szybko się poruszyć, pojawić, celeriter se
movere, apparere9: Ysneszyle (pro yspeszyle)
gęsta (praeyenerunt, Pul: yspyeszyle yesta)
oczy mogę ku tobe Fl 118,148; Nye pamyętay
zloszczy naszych dawnych, rychło yspyeszycze
(Fl: przeydo nas) k nam myloszyerdza twoya
(cito anticipent nos misericordiae tuae) Pul
78,8.
2. 'zrobić coś wcześniej, ant ca aliąuid facere9:
Vspyeszyla yesta ku czuczyu (anticipayerunt
yigilias, Fl: przeloszili so wigilye) oczy moye
Pul 76,4.
Uśpiwrzód bot. 1. 'sasanka łąkowa, Pulsatilla
pratensis Mili.9: Yspywrzod pulsatilla 1472
Rost nr 490; Yspywrzod dormi morbis 1475
ib. nr 3001; Yspyyrzod salnia 1478 ib. nr 2321.
2. 'chaber driakiewnik, Centaurea scabiosa L.9:
Yspiwrzod scabiosa maior 1419 Rost nr 5326;
Scabiosa, driakyew polna aL wspiwrzot, habet
yirtutem consumendi, dissoluendi, mundificandi
scabiem XV p. post. R LIII 69.
3. 'plesznik zwyczajny, Pulicaria yulgaris Stev.
albo któryś z gatunków rodzaju oman, lnu la
sp. L.9: Contra dolorem capitis... Accipe
herbam, que dicitur yspiwrzod et hec eciam
coque cum herba, que dicitur koczanky XV
p. post. R LIII 64.
Uświaczczyć cf. Uświadczyć
Uświadczyć, Uświaczczyć fo rm y : praes. ind.
1. sg. uświadczę 1471 MamKal 208; 3. sg.
uświadczy 1471 MamKal 119; ~ inf. uświad
czyć Rozm 716; ~ praet. 3. sg. m. uświadczył
XV p. post. JA XII 144; uświaczczył ca 1470
MamLub 119; ~ condit. 3. sg. m. -by uświadczył
Dział 25; ~ praes. pass. 3. sg. f. jest uświad
czona OrtOssol 46,4.
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Z naczenia: 1. 'publicznie ogłosić, złożyć
oświadczenie, publice dicere, testimonium dicere9:
Kaszdy czlowyek może w gayonem sąndze swa
żałobą odpusczycz ..., choczą tha żałoba gyesth
5
[wszdzyączna] yszwyathczona albo przekonana
(nisi querela fuerit decisa et producta) Ort
Ossol 46,4; Gdy nyekto w zastawie dzedziną
którą zastawy, ystawiamy, aby ten, ktori
zastawy,... przed naszym sądzą... yswyathczyl
10 (quod... publice faciat, Sul 36: yczinycz ma
yawnye), ysz tą dzedzyną ... gest zastawyona
Dział 25; Yszyyatczyl protestaius XV p. post.
JA XII 144; ~ Vszwyathczą (war. łub.: osswyeczczym) contestabor (cui loquar et quem
| 15 contestabor, ut audiat? Jer 6,10) 1471 Mam
Kal 208.
|
2. 'przedstawić dowody, udowodnić, argumentu
afferre, comprobare9: Vschwyatczy (war. lub.:
yswyaczczyl) comprobabit (si iustificare me
20 yoluero, os meum condemnabit me, si innocentem ostendero, prayum me comprobabit
|
Job 9,20) 1471 MamKal 119; Kyedy yyelye
|
syyadkow ystalo, nye byl nyyeden s nych,
który by mogl czo vsvyadczycz przeczyy
25
lesusoyy Rozm 716.
Uświędnąć 1. (o roślinach, de plantis) 'obum
rzeć z powodu braku wilgoci, uschnąć, zwiędnąć,
sieci ta te mor i, arescere, languescere9: Vswyadl
(war. kal.: ysyand[zi]l) elanguit (dominus...
30
omnia flumina ad desertum deducens... flos
Libani elanguit Nah 1,4) ca 1470 MamLub 251;
Vswyadly (war. kal.: zwyandly) estuayerunt
(sole autem orto aestuaverunt Mat 13,6)
j
ib. 263.
I
35
2. (o ludziach, de hominibus) 'stracić siły,
znużyć się (upałem), vires amittere, (aestu)
fessum fieri9: Vswyadly (war. kal.: zwyandly)
emarcuerunt (stulti facti sunt principes Taneos,
emarcuerunt principes Mempheos Is 19,13)
40
ca 1470 MamLub 187; Estuauerunt vwyadly,
yswyadly (aestuaverunt homines aestu magno
Ap 16,9) ib. 309.
Uświt 'przechodzenie nocnej ciemności w jas
ność dnia, brzask, diluculum, prima lux9: Powstaw
45
na uszwyczye (consurge diluculo), stoysze przed
ffaraonem BZ Ex 8.20; Gdisz bil Moyszesz
sczyognool rokoo na morze, wroczylo sze gest
na uszwyczye (primo diluculo) na pyrwe myasto
ib. 14,27; Na wswyczye (war. kal.: na schvy50
tanyą) diluculo (cor suum tradet ad vigilandum
diluculo ad dominum Ecclus 39,6) ca 1470
MamLub 174. ~ Bohemizm.
Uświtnąć 'rozwidnić się, illucescere9: Padnyemi
na Fylystini w noci a wibygemi ge, doiod nye
55
vswytnye (usque dum illucescat manę) BZ
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I Reg 14,36; Wswytne (war. kał.: ąwithne,
wal Syman v Meczka dzedzini pro scx et yiginti
mamotrekt kapitulny: vswitne) illucesca(t) (lux
marcis y zaplaczil 1403 Pyzdr nr 201; Jako w me
crastina veniat, gl. illucescat Jud 6,31) ca 1470
Marczin ytargowaw barani hy ne zaplaczil 1432
Mam Lub 58. ~ Bohemizm.
ZapWarsz nr 364.
Utaić, Utaić się fo rm y : praes. ind. 2. sg. 5
2. 'umówić zapłatę, de mcrccde comenire*:
utaisz ca 1470 MamLub 217; 3. sg. utai 1471
Ab hodierna die Herbortowsky debet dare
Mam Kai 217; ~ imper. 2. du. utaj ta BZ Jos
terciam partem omnes impensas super eundem
2,16; 2. pi. utajcie BZ Jud 21,20; ~ inf. utaić
laborem, quem Carnkowsky convenit al. ytarBZ Gen 35,22; ~ praet. 3. sg. neutr. utaiło
gowal 1470 AG Z XII 335.
Rozm 243; ~ part. praet. pass. n. sg. m. utajony 10
3. 'zarobić handlem, zyskać, mercaturis hienim
1466 R XXII 25; ~ praes. pass. 3. sg. f. jest
facere, acąuirere’: lussit yocari seruos suos,
utajona Pul 138,14; 3. pi. f. są utajony Pul 77,4;
quibus dedit peccuniam, yt sciret, quantum
neutr. są utajona FI 77,4.
quisque negociatus esset ythargowal (Luc 19,15)
XV med. SKJ V 284.
Z naczenie: 'ukryć, nie ujawnić, occultare,
celare, dissimulcre : Mowicz bodo gadky od 15
Utarły 'stępiony, nieostry, qui hebes, panini
poczotka ... y oczczowe naszi powadali so nam,
acutus factus est*: Rotusum ytarly conyecz aut
ne so ytaiona (non sunt occultata, Pul: nye so
stapyoni ziomek zyelasa (si retusum fuerit
ytayony) od sinow gich FI 77,4; Ne gest se
ferrum ..., sed hebetatum fuerit, multo labore
ytagyla ysta (Pul: nye yest ytayona koszcz)
exacuetur Eccles 10,10) ca 1470 MamLub 144.
mogą (non est occultatum os meum) ot czebe 20
Utcić cf. Uczcić
FI 138,14; Cristus eclipsatus, gl. obnubilatus
Utkać fo rm y : praet. 3. sg. f. utkała Rozm
sc. temporc passionis ythaiony, rutilos remeabit
532; ~ plcjperf. 3. sg. f . była utkała Rozm 141.
in ortos 1466 R XXII 25; ~ ~ utaić się: Szedł
159; ~ part. praet. pass. n. sg. f. utkana 1471
Ruben y spal z zono otcza swego ... a to syo
Mam Kal 277; ac. pl. f. utkane ca 1470 MamLub
nye mogło ytagycz (minime latuit) B Z Gen 35,22; 2 5 26.
Yznidzeta na gori ... a tv syo ytagita (latitate)
Z nać zen ic: 'zrobić z nici tkaninę na krosnach,
za trzi dny B Z Jos 2,16; Gydzcye, ytaycye syo
alicpiid texcre : Inconsuti[bi]iis nye schita, ale
(latitate) w wynnyczach BZ Jud 21,20; Vezmą
ytkana (erat autem tunica, sc. Iesu, inconsutilis
czye ... odpravywschy od syebye moye zoną.
desuper contexta per totum Jo 19,23; GIKazB I
A to szye nye ytaylo y yego zenye (quod tamen 3 0 83: yyasyona) 1471 MamKal 277; Marya
non latuit uxorem ipsius Herodis) Rozm 243;
lesuszoyy yczynyla szyknyą tkanem dzyalem,
~ 'zamilknąć, przestać krzyczeć, conticescere,
ktorąsch była vtkala chytrze (quam texuit
clamare desinerZ : Vtagys sya *conticescens
arte tam subtili), bo ye wschytkyey sykny nye
(war. kal.: ytagy schią conticescet; ergo silens
byl nyyeden schew Rozm 141, sim. ib. 159;
conticesces Jer 48,2) ca 1470 MamLub 217. 35 Yedna suknya, ktorąz yemy (sc. Jesusowi)
Utargacz 'oszczerca, podszczuwacz, calumniamatka yczynyla s yyrzchy, yikala yschytko
tor, eoncitutor’ : Utargacze detractores (susurroyednem razem ib. 532; ~ w niedokładnym
nes, detractores, deo odibiles Rom 1,30) XV in.
przekładzie łacińskiego insertus 'przyszyty*:
Vtkane insertas (quinquagenas ansulas cortina
Szwed 49; ~ utargacz tajemny, tajny utargacz
'donosiciel, potajemny oszczerca, delator, ca- 4 0 habebit in utraque parte ita insertas, ut ansa
contra ansam veniat Ex 26,5) ca 1470 MamLub
lumniator occultus’ : Non eris criminator nec
zuzurro, ylargacz tagemny, ywloczczą albo
26.
*ozeczcza (MamLub 36: tayny ytargacz, MamUtkanie 'zamknięcie jakiegoś otworu, tu prze
Kal: tayny schemracz) in populis (Lev 19,16)
pływu, zatkanie, for amen ąuoddam, hoc loco
XV p. pr. SKJ 1312; Tayni ytargacz (war. kal.: 4 5 aąuae transitum, claudendi actus*: Iurare debuit
(5c. Stephanus) erga ... Petrum ... pro eleyatayny ytargacz al. schemracz) susurro (non
appelleris susurro Ecclus 5,16) ca 1470 MamLub
cione aggeris al. gaczy et aque obstruccionem
160; Sysurrones tayny ytargacze, wloczczy
al. uthcanye, transit(u)um aque al. ypustow
(leg. uwłoczcy; Rom 1,29) ib. 278. ~ Bohemizm.
et fossatorum ... ultra Crzywin oppidum (1446)
Utargać 'poszarpać, pokaleczyć, poranić, lace- 5 0 BenLub 251.
Utknąć, Utknąć się 1. 'wbić się w coś, utkwić
rare, ndnerare*: Wtargan laceratus 1488 R XXIV
377. ~ Cf. Wtargać.
w czymś, in aliąua re defigi, inhaerescere* : Kopye
po stronye w seyano ytknolo (lancea ... perlata
Utargować 1. 'przeprowadzić transakcję kupnasprzedaży, umówić się o cenę, de pretio alicuius
est in parietem) BZ I Reg 19,10; Curret leo,
rei comcnire*: Iacosmi przi tern bili, kdze ytargo- 5 5 spina leonem wlnerat, offendit in pede mersa,

UTKNĄĆ

gł. sc. spina, id est infixa ytknawszy, pedem
1466 R XXII 15.
2. utknąć się epomylić się przy wymawianiu
roty przysięgi, in verbis iiris iurandipronuntiandis
errare : Quod domina Bronka ... contra Ma- 5
tiam habuit producere testes, quod iste domine
suus testis utkno so tribus yicibus et hoc est
Matias lucratus 1393 TPaw IV nr 164.
Utłaczać fuciskać, gnębić, premere, vexare* :
Neminem concuciatis ne utlaczaycze (Luc 3,14; 10
MamLub 271: nye potlaczaycze, R XXIV 361:
nye dlawcze, PF IV 579: nye czincze vszylstva,
EwZam 299: nye ydrączayczye) ca 1450 PF IV
570.
Utłuc, Utłuc się 'zabić, pozbawić życia, 15
interficere, vita privare : Jakom ya nye przyachal
na gymyenye Mikolayowo... y nye zayanlem
swyerzepycz z wangrodi..., y nye gnałem
gych..., przesz kthore zayanczye y gonyenye
nye ythluklem dwoyga zrzyebyanth 1479 Zap- 20
Warsz nr 1220; ~ utłuc się 'potłuc się, uderzyć
się, doznać śmiertelnych obrażeń przez upadek,
mortifere contundi, frangi, alłidi ad aliąuid,
ctfsw vulnera mortifera accipere: (G )dy syą
komv smyercz przyda kromyc przycziny, tho 2 5
gest, yszby syą ytlukl (puta de arbore cadendo,
Sul 41: yako tho s drzewa spathwszy)..., tedy
chczemy, aby o takyego człowieka nygedna...
szaloba była Dział 31.
Utłumiać 1. 'gnębić, dręczyć, uciskać, premere, 3 0
yexare: Falsi Christiani,... qui yeraces Christianos sine misericordia persequuntur et opprimunt ytlumyaya, opczązayą, yczyskaya XV
ex. MPKJ II 326.
2. 'powściągać, ograniczać, coerccre, conti- 35
nere*: Vthlymamy coartamus XV med. R XXIV
351.
Utłumić 'powściągnąć, ograniczyć, cocrcere,
continere : Gdyby sye przygodzyly kyedy myedzy
gymi (sc. bracią) takye to nyezgody..., tedy... 4 0
mayą ye myedzy sobą ythlvmyczi a zagaszyczi
(dirimentur) 1484 Reg 722; O Iezv..., racis
ytlymycz pichę we mnye przes twe ykoronoyanye ca 1500 SIO cc XII 162.
Utłuścić 'posmarować tłuszczem, namaścić, 4 5
adipe obłinere, ungere3: Karacz mo bodze
praw y... y swarzycz mo, ale oley grzesznego
ne ytlusczy (non impinguet) głowy mogey
FI 140,6, sini. Pul; Utlusczony adipatus ca 1500
50
R XLVII 355.
Utoczyć cf. Wtoczyć
Utok 'miejsce schronienia, ucieczki, tu prze
nośnie o bogu: pomocnik, obrońca, perfugium,
asylwn, hoc loco transłate de deo: ctdiutor,
defensor\* Bo yczinil ies se przyemc^a moy 55
S ło w n ik s ta r o p o ls k i I X

UTRACAĆ

481

y ytok (refugium) moy Fl 58,19, sim. Puł;
Bo ti ies, bosze, nadzeia moia, wisoki poloszil
ies vtok (refugium) moy Fl 90,9, sim. Puł;
Vczinil se iest mene gospodzin w utok (in refugium) Fl 93,22, sim. Pul. ~ Bohemizm.
Utoka 'miejsce schronienia, ucieczki, perfu
gium, asyłuin : Bodz my w boga odgimaioczego
y w masto vtoky (in domum refugii, Puł: myasto
vtoky) Fl 30,3; Herodyaszow dom wódz gych,
góry wyssokye yelyenyom, opoka vtoka (refu
gium, Fl: vbyeszenye ... albo yczekanye) yeszom
Puł 103, 19; ~ przenośnie o bogu 'pomocnik,
obrońca, adiutor, defensor : Vczinil se iest
gospodzin ytoka (refugium, Pul: yczyecha)
ybogemu Fl 9,9; Gospodzin sczwirdzene moie
y ytoka (refugium, Pul: yczyecha) moia Fl 17,1,
sim. Fl i Puł 30,4. 45,1. 70,4. 90,2; Ti ies ytoka
(refugium) moia od zamotka mego Fl 31,9,
sim. Pul; Ten ps(alm ) powyada, yze Xpus
ytoka lyudzka yczynyony Puł 89 arg.; Myloszerdze moye y ytoka (refugium, Fl: ybyeszenye)
moya Puł 143,2. ~ Bohemizm.
Utolcnie cf. Utulenie
Utolić cf. Utulić
Utonąć fo rm y : part. praes. act. adv. utonąć
Sul 13; ~ praet. 3. sg. m. utonął Rozm 350;
neutr. utonęło Kśw cr 15; ~ condit. 3. sg. m. -by
utonął Dział 31; ~ part. praet. act. utonąwszy
Sul 41.
Z n a czen ie: 'ponieść śmierć przez zanu
rzenie się w wodzie, aqua hauriri, in aąua pcrire5:
Tesz kthorąkole smyerczą przygodną... przigodzi szą komy szs tego ziwotha sycz, yako tho
s drzewa spathwszy abo wodze (leg. w wodzie)
ythonąwszy (in aqua submergendo, Sul 13:
wthonącz, Dział 31: yszby... ytonąl) Sul 41;
Czczyenye o tern, yako myły lesus svyątemv
Pyotroyy pomogl, yze nye ytonąl na *morzą
Rozm 350; ~ przenośnie: Si(rce) [...] taynimy
grehy scalano ... y u tern to mesce Corrozaim,
y peckle uekuiem, smirtny(mi grzechy zano)rone y utonolo Kśw cr 15.
Utopić 'spowodować czyjąś śmierć przez zanu
rzenie w wodzie, cdiąuem demergere in aąua,
aąua suffocare : Yze czo mi Maczey kobilo
ytopil, ta stała za IIII *grzwyni 1394 RtKon
nr 7.
Utracać 'przestawać coś mieć, pozbywać się
czegoś, aliąuid habere desinere,perdere, amittere5:
Stanislaus omnia bona hereditaria m aterna...
non amittendo ea, nye utraczayącz, ipsis
pueris conseruare debebit 1432 StPPP II nr 2406;
Thakowi gwalthownik uthracza czescz (talis
yiolentus invasor et raptor bonorum perdit
honorem) 1498 MacPraw VI 272.
61
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Utracenie fzniszczenie, zatrata, pozbawienie
j (sc. Jesus) glod,... gorączoscz słoneczna, ytrużycia, actus destruendi, perdendi, vita privandi :
! dzenye roboty, yyelykye drogy (de labore
Vtraczenye consumacio (erunt, sc. yiri rebelles,
| yiarum saepe grayabatur) Rozm 158.
quasi non sint et yeluti consumptio homines
2. 'udręczenie, umęczenie, \exatio, lassitudo,
bellantes adversum te Is 41,12) ca 1470 MamLub 5 fatigatio9: Dam ge w ytrudzenye (in yexationem)
wszistkym krolewstw^am zemskym BZ Jer 29,18.
197.
Utracić 'przestać coś mieć, pozbyć się czegoś,
Utrudzić, Utrudzić się fo rm y : condit. pract.
3. sg. f. -by była utrudziła Gn 3b; ~ part.
aliąuid habere desinere, perdere, amittere9: Czso
praet. act. utrudziwszy Rozm 83. 818; ~ part.
vkazal Sandziuog voznym, bi *ze posedlil
Swansek na Sandziuogeve, to sze posedlil na sve 10 praet.pciss. n. sg. m. utrudzony ca 1428 P F l 475,
1488 R XXIV 377; ac. sg. f . utrudzoną XV
oczczisne, czso *gego oczecz trzimal, an (fa on3)
gcy po oczczu nigdi ne vtraczil 1404 Pyzdr
med. GIWroc 30r; v. sg. m. utrudzony ca 1500
nr 241; *Podalism0 mu osmfoy] wolow, dwe
GIKazB I 47; ac.pl. m. utrudzone 1451 MacDod
crow e..., gichsze on ne ma nigcze utraczicz
106, ca 1500 PieśniWład 173; ~ part. praes.
przes tich panów woły XV in. Maik 118; 15 pass. adv. p i m. sąc utrudzeni BZ Judith 7,22.
Przetho cząstokrocz przygadza szą gym (sc. dzie
Z naczenia: 1. utrudzić się 'zmęczyć się,
ciom) lathy mlodymy cząscz ytraczicz *gymyestracić siły na skutek znacznego wysiłku, fessu m
nyc (amittere bona, Dział 38: gymyenye stra! fieri, magno labore vires amittere9: Gdisbi szo
czayą) oth oczcza wsząthe Sul 46; Ktoreesze
bila Maria ytrudzyla, tedyczby vocz ona bila
(Ac. Ewie) tesz Adam w rayv wsystko rządzycz 20 nan (sc. na osła) fszadla Gn 3b; Tako przyschły
bil polyeczyl a ona szlye rządzącz wszystki
| szą ky yednenw drzew (leg. drzewu) palmovemv
dobra rayske ytraczyla XV ex. MPKJ II 317.
y szyedly pod nyem barzo ytrudzywschy szye
- C f: Wtrącić.
(fessi) Rozm 83; ~ utrudzony 'zmęczony, wyUtrawić 'zużyć (dobra materialne), tu wydać
I czerpany, osłabły z wysiłku, fessus, labore fa li(pieniądze), perdere, absumere (bona materia- 2 5 gatus9: Vtrvdzony lassor ca 1428 PF I 475;
Vere bonus pastor est, qui ovem ... lassam,
Ha), hoc loco e.rpendere (peetmiam)9: Yako czso
pyancz grzywen ytrawyla (sc. Katarzyna), tho
wtrudzona, in humeris reportayit XV med.
ytrawyla przes moye yole 1419 Kai nr 650.
GIWroc 30r; [...] trzy apostolow nalasz thakosz
Utrącić, Utrącić się czy Utręcić, Utręcić się
y wyelyky [...] utrudzone welykym [...] 1451
1. rmocno uderzyć, potłuc, yehementer percutere, 3 0 MacDod 106; Gdisz ivsz socz ytrudzeny tym
contundere9: Jaco Ja n ... ne gąl *Vanczinczewego
wołanym (cum fatigati his clamoribus)...,
czloweka gwałtem y ne bil go ani policzcowal,
przestały biły BZ Judith 7,22; Wtrwdzony fatiany swlekal, any mv nogy ytrączil 1420 Kościan
gatus 1488 R XXIV 377; Nakarmy nasz,
nr 836; ~ utrącić się 'uderzyć się, stuknąć się
ytrudzone, na them szwyeczye ydrączone ca 1500
o coś, potknąć się, offendere aliąuid, ałlidi ad 35 PieśniWład 173; la z nyeba posłań k tobye,
aliąuid, pede łabi9: Non inpinget nye wyasnye
bych czye weselyl, [...] *vtrodzona potvyrdzyl
aut nye ytraczy syą ( h o t . kał.: nye otrączy schią;
(a d ... tuam familiam lassam confortandum)
tunc ambulabis fiducialiter in via tua et pes
Rozm 89.
tuus non impinget Prov 3,23) ca 1470 MamLub
2. 'poddać męce, udręczyć, torąuere, \exare,
40
134.
cruciare9: O turbulate (pro tribulate), id est
2. 'ukształtować, uformować, informare, fingeytrudzony, attendens dei pyetatem! ca 1500
re9 (?): Gdysz ivsch v zyyoczye svyatą Anny
GIKazB I 47; Thoz tako nądzno ytrudzyyschy
plod ten yyelyebny [...] czala podlvg przyro(sc. Jesusa) thym yyazanym y począly tako
tru d n o ... bycz Rozm 818.
dzenya popelnylo, yze yvsch było ytrączono
podlvg obraza czloyyeczego (cum ... in effigiem 45
Utrzebić 'wykastrować, virilitatem aliciti adihominis formatus foret) Rozm 9.
mere9: Vtrzebycz spadonare XV p. post. PF
V 10.
C f Wtrącić 3.
Utręcić cf. Utrącić
Utrzeć, Utrzeć si ę fo r m y :praet. 2. sg. m. utarłeś
Utropić 'znękać, zmęczyć, znużyć, premere,
XV ex. SKJ V 284; 3. sg. f . utarła Rozm 443;
vexare, fessum reddere : Wzbudzon iest iacobi 5 0 ^ condit. 1. sg.f. bych utarła XV p.post. R XIX
spoczi gospodzin y iakobi mogoczi, ytropyoni
48; 3. sg. m. -by utarł XV med. R XXII 244;
od wina (tamąuam potens crapulatus a yino,
~ part. praet. act. II cf. Utarły,
Puł: ytropyony wynem) FI 77,71.
Z n a czen ia : 1. 'wycierając usunąć, zetrzeć,
Utrudzenie 1. 'zmęczenie, znużenie, lassitudo,
osuszyć, abstergendo removere, abstergere, siclangitor, fatigatio9: Bo yyelyekrocz czyrpyal 55 care9: Krew po thobye plynye, thacz bych ya
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utharla XV p. post. R XIX 48; O thy chlopye
tione munitionis nihil iuris obtinuit, Ort Mac 24:
brodathy, nye wtarłeś sobye dupy XV ex. SKJ
nye vthwerdzyl) OrtOssoł 28,2.
V 284; Marya vzyavschy funt masczy...
(Utwierdzać) Ućwirdzać 1. 'dodawać sił,
y pomazała nogy mylego lesucristha, y vtarla
wzmacniać, pokrzepiać, vires addere, firmiorem
svemy vloszy (extersit pedes eius capillis suis 5 reddere9: Est medicina roborativa, YczwirdzaJo 12,3) Rozrn 443.
yocza, quia roborat et conseryat in sanitate
2. utrzeć się w czymś 'wyćwiczyć się w czymś,
recepta XV in. GIKazB II 103; Vczwirdzam
in aliąua re exerceri9: Mowy Ambrosy s(w ięty):
corroboro ca 1428 PF I 488.
Trzeczye, abi we cznotach syą vtarl a obici gim,
2. czynić trwałym, nieruchomym, niezmien
bo thi są yaco drap ku wlezenyy boga poznanya 10 nym, stabilem, diuturnum, immotum, immutabiXV med. R XXII 244.
lem reddere9: Stultus est enim, qui super rem
instabilem fabricat et amens ex toto, qui rebus
Cf. Utarły
Utrzymać cf. Wtrzymać
mobilibus se ab eisdem stabiliendum, gl. firmanUtrzymanie cf. Wtrzymanie
dum, situandum, roborandum bicz YcwirdzaUtuczyć fo rm y : praet. 2. sg. m. utuczył jeś 15 nemu, commendat 1436 R XXIII 276.
Fl 22,7; utuczyłeś Pul 22,7; ~ part. praet. pass.
Utwierdzenie, Ućwierdzenie, Ućwirdzenie,
n. sg. m. utuczon Pul Deut 22; utuczony 1449
Utwirdzenie fo rm y : n. sg. ućwirdzenie XV
R XXV 166.
in. GIKazB II 112, ca 1428 PF I 486, ca 1470
Z naczenia: 1. 'sprawić, że ktoś utyje, stanie
MamLub 130; utwierdzenie XV med. GIWroc
się grubym, tłustym, efficere, lit aliąuis crassus 20 29 r. 43 y , 1471 R XXIV 379; - g. sg. ućwirdzefiat9: Vtvczoni saginatur 1449 R XXV 166;
nia Rozm 5; utwierdzenia XV med. RRp XXIII
Rostyl iest mylosny y wyrzgnol, rostyl, ytuczon,
279; ~ d. sg. ućwierdzeniu Naw 123; ~ ac. sg.
rozszyrzon (incrassatus, impinguatus, dilatatus
ućwirdzenie Rozm 5; utwirdzenie Rozm 10;
Deut 32,15) Pul Deut 22.
utwierdzenie XV med. GIWroc 37v; ~ /. sg.
2. 'posmarować tłuszczem, namaścić, aclipe 25 (w) ućwirdzeniu Rozm 61; ućwierdzeniu 1466
oblinere, ungere9: Vtuczil ies (impinguasti, Puł:
R XXII 19.
ytuczylesz) w oleiu głowo moio Fl 22,7.
Z naczenia: 1. ‘mocne osadzenie, umocowa
(Utulenie) Utolenie epociecha, pokrzepienie
nie, fundament, fi rmi ter ponendi, figendi, con
ducha, consolatio, animum confirmandi actus9:
firmandi actus, fundamentum : De hoc aquiQuecumque scripta sunt ad nostram doctrinam, 3 0 la... dixit: Quomodo igitur predita est tibi,
scripta sunt, ut per pacienciam et consolacionem,
gl. sc. soli, tante luciditatis gloriositas,...
przes wtholenye, scripturarum spem habeamus
tante virtualkatis causalitas ac perpetuositas
(Rom 15,4) 1453 R XLVII 351.
soliditatis, gl. firmitatis vthwyerdzenya, tante XV
(Utulić) Utolić 'ułagodzić, uspokoić, delenire,
med. RRp XXIII 279; Tu, gl. sc. hom o,... scis
płacare, tranąuillum rcddere9: Vtolicz placare XV 35 stellarum de stacione, gl. de ficcione o *vczewrp. post. GIDom 87; Rzeki (sc. Piłat) Żydom:
dzenyv, parum 1466 R XXII 19; Thysz *tą
Oto kroi wasz, chczyącz wżdy gnyew gych
stYorzyl yyelykye y barzo schyrokye morze
utolycz XV p. post. RozmPam 416.
a na yego glambokoszczy zalozylesz ycz(w)yrUiulność 'brak pewności siebie, nieśmiałość,
dzenye zyemye (terram tu fundasti) Rozm 5.
defectus arrogantiae, timiditas9: Pusilanimitas 4 0
2. ućwirdzenie, utwirdzenie niebios, nie
*nyesmyalloscz, Ytliulnoscz M W gl. 64.
bieskie 'sklepienie niebieskie, convexa caeli,
Utulny 'łagodny, pokorny, cierpliwy, clemens,
caelum, firmamentum : StYorzyczyelyY wschego
mansuetus, tenis, demissus, patiens9: Bo była
svyata,... gdysz (pro gyesz) thy osvyczyl vczwyr(sc. dziewica Maryja) czycha, mądra, rostropna,
dzenye nyebyoss (caeli firmamentum tu illumismyerna, lyvbyezna, poslvzna y vtulna (mansue- 45 nasti),... postayylesz szyedm planet na nyebyeta) Rozm 18; ~ Gdi wstał w sodze bog, bi
szyech y przykazalesz ym, by dzyerzely barzy
zbawoni *vczinit wszitky vtulne zeme (omnes
byeg vcz(w)yrdzenya nyebyoss (firmamenti)
mansuetos terrae) Fl 75,9, sim. Puł; Welmi
Rozm 5; Bogoslavyon bog moy,... yen dzyerzy [... ]
dzywno vtulny miro modo mansuetus XV
wschystko Ytwyrdzenye nyebyeskye (cum caeli
med. R XXIV 350, sim. 1448 ib. 353.
50
firmamento) ib. 10; Gyyazda nova, ... svyetleyUtwardzić 'uzyskać prawo do czegoś, po
scha (miedzy) ynszymy gvyazdamy wczvyrdzetwierdzenie praw, ius alicuius rei obtinere, ius
nyv (leg. w ućwirdzeniu) [...] poyyetrza przez
suum comprobare9: Tedy ona then dom muro
podparczyą (in caeli firmamento, sed haesit
wany ma oszandnacz, przetho ysze then masz ...
haec in aere sine sustentamento) ib. 67.
szobye o tho murowanye nye Ytwardzyl (ra- 55
3. 'budowla obronna, twierdza, loeus munitus,
61*
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defendendum aptus, num itio, castellum :
dzony XV med. SKJ V 280; /. utwirdzona
Turris est municio, yczvirdzene, et proteccio
Gn gl. 70b; ncutr. ućwirdzono XV p. post.
ab inimicis protegeus XV in. G IK azB II 112.
R XXV 177; utwirdzono BZ II Par 25,3;
4. fp o k rze p ie n ie , w zm ocnienie, firm io re m , sfautw ierdzono OrtMac 84; ac. sg. neutr. ućwirdzone
5
biliorem reddendi ctctus9: Quia Thome dubitacio
Sul 106, Pul 70,3; ućwierdzone 1424 Msza III
est nostre fidei solidacio wtwerdzene XV med.
s. 55, sim. VII; l. sg. neutr. (w) ućwierdzonym
G IW roc 29 r; Sed post passionem et spiritus
Pul 30,27; n. pł. utwierdzony XV med. GIWroc
sancti missionem soliditatem, wtwerdzenye,
87r, ca 1500 GIGn 131; m. utwierdzeni OrtMac
fidei acceperunt ib. 37v; Day mnye, aby thwe
62; neutr. ućwierdzona 1466 R XXII 27;
szwyąthe czyalo y thwa dobra {pro droga?) 10 cc. pł. neutr. ućwierdzone 1446—7 Msza XIV
krewy myala przydz... kv vczv/yerdzenyv
s. 182; cf. też Utwierdzony; ~ inf. pass. sg. m.
czaley przeszpyecznosczy Naw 123.
być utwierdzon XV med. SKJ W 274, XV p.post.
5. 'upór, p e r tin a e id : Tercium peccatum est
R XXV 266; ~ praes. pass. 2. sg. m. -śućwirdzon
obstinacio, ytwerdzene, id est mała conswetudo
Rozm 556; 3. sg. m. jest ućwirdzony Rozm 396;
15 j f. jest ućwierdzona Blaż 320; neutr. utwierdzone
XV m ed . GI W roc 43 v.
6. curodzaj, obfitość zb o ża , m agna m essis
jest XV med. GIWroc 48v; ~ imper. pass.
fr u m e n ti, copia fru m c n ti : Firmamentum yczwir\ 3. sg. neutr. ućwirdzono bądź Rozm 276;
dzenye aut zalozenye (R XXIV 379: ytuerdzenye
| ~ condit. pass. 3. sg. m. byłby ućwirdzony
yel zaloschenye, Fl: sczwerdzene, Pul: stwyrSul 86; (-)by był ućwirdzon Sul 16, Dział 54;
dzenye; erit firmamentum in terra in summis j 20 I 1. pł. m. -by ućwierdzeni bychom byli 1446—7
montium Psal 71,16) ca 1470 M a m L u b 130. 1 : Msza XIV s. 182, sim. VI; 3. pł. m. -by ućwir
~ M o że z b y t dosłowny p rze k ła d łacińskiego |
dzony były KartŚwidz.
w yrazu.
Z n a c z e n ia : 1. 'uczynić twardym, utwardzić,
Utwierdzić, Ućwierdzić, Ućwirdzić, Utwirdzić
I durum reddere': Począł (sc. Jesus)... chodzycz ...
f o r m y : praes. ind. 1. sg. ućwirdzę B Z Ley 25 przeze wschey pomoczy..., nye podług oby26,9. \ Par 22,10, 1471 M a m K a ł 36; utwirdzę B Z
czaya pospolnych dzyeczy, ysch ... czestokrocz
I Par 17,11. 12; utwierdzę XV m ed. G IW roc
padną na zyemye, alyez szye ym kosczy wtyyr16 r ; 3. sg. ućwirdzi 1453 R XLVII 351, B Z
dźą (donec crura confortentur) Rozm 98.
Gen 23,17. II Par 23,16; 1. p ł. ućwirdzimy 1406
2. 'mocno osadzić, zamocować, firmiter figere,
M M A e l l 28, ca 1428 P F l 488; 2 .p l. ućwirdzicie 30 stcbiłire, confirmare9: la yczwerdzil iesm (Pul:
1471 M a m K a ł 58; 3. p ł. utwirdzą R o zm 98; ~
ya vczwyrdzyl) slupy iey (sc. ziemie, ego conim per. 2. sg. ućwirdzi 1444 R XXIII 302,
firmavi columnas eius) Fl 74,3; Tue spei anchoB Z Deut 1,38; utwierdzi XV m e d . R R p XXIII
ram in bonis perpetuis tantum figę, gl. stabili
279; 2. du. ućwirdziwa B Z Gen 31,44; ~ inf.
yloz, ytwyerdzy XV med. RRp XXIII 279;
ućwierdzić O rtO ssol 41,4. 64,1, 1466 R XXII 11; 35 Styorzyczyelyy wschego syyata ..., thyss vczyyrutwierdzić O rt M ac 58. 85, O rtR p 41,3, ca 1500
dzyl (wody), gesz sa na *nyebyezysch (aquas,
E r z 115; ~ p ra e t. 1. sg. m . ućwierdził jeśm
quae super caelos sunt, tu solidasti) Rozm 5.
FI 74,3; ućwirdziłem 1471 M a m K a ł 123;
3. (o rzeczach, de rebus) 'uczynić mocniej(b o h em izm ) ućwirdzi! cem ca 1470 M a m L u b
szym, odporniejszym na zniszczenie, uczynić
123; -cm ućwirdzi! B Z Deut 31,16; ja ućwirdzi! 4 0 obronnym, obwarować, firmiorem, minus jragiP u l 74,3; / . utwirdzilam R o zm 25; 2. sg. m . -ś
lem, munitum reddere, munire: Swotoscz twoyo,
ućwirdzi! R o zm 5; 3. sg. m . jest ućwirdzi! B Z
gospodne, yosz yczv/yrdzyla gest roka twoya
Jos 23,16; jest utwirdzil Gn gl. 165a; ućwirdzil
(quod firmayerunt manus tuae Ex 15,17, BZ:
ca 1428 P F I 490, 1434 P F V 31, B Z Deut 2,30,
przebitek ..., który yczwyrdzylye rocze twoge)
eter, ućwierdził 1434 P F V 31; utwirdził Gn 45 Fl Moys 21, sim. Pul; Vczvirdzyl {MamLub 179:
gl. 161 a, B Z Ii Par 26,9; utwierdzi! O rtM a c 24;
poddzyelal gest uel posyyaczyl) sufulsit,... *vcver/. ućwirdzila jest F l i P u l Moys 21; 2. du. m . -sta
dil corroboravit (Sim on... sacerdos magnus,
ućwirdziła B Z Jos 6,22; 3. du. f . ućwirdzile
qui in vita sua suffulsit domum et in diebus
B Z Ex 15,17; 3. p ł. m . ućwirdzili R o zm 594;
suis corroboravit templum Ecclus 50,1) 1434
ućwierdzili 1456 Z abU P ozn 105; ~ p lą p erf. 3 .p l. 50 PF V 31; Dobrotlywye uczyń, gospodne,
były ućwirdzily a. byli ućwirdzili B Z I Mach
w dobrey yoley twogey Syon a usprayio, gl.
2,30; ~ condit. 3. sg. m . by ućwirdzi! R o zm 397;
yszbhy *yczw-yrdz0ny były {Fl: abi sprawoni,
~ p a rt. p ra e t. act. ućwirdziw B Z I Reg 14,47;
Pul: sprawyę), muri Geruzalem (ut aedificentur
~ p a rt. praet. pass. n. sg. m . ućwirdzony S u l 86,
muri Ierusalem Psal 50,20) KartŚwidz', BlogoBZ III Reg 15,19, ca 1470 M a m L u b 36; utwier- 55 slawyony bog, bo dzywno yczynyl myloszyerdze
ad
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swe mnye w myeszczye yczwyerdzonym (in
dzony, fuerunt ca 1500 GIGn 131; 7’ez my zal
nyemylosczyyycli Zydow, yze ... szye pogorschyciyitate munita, FI: w mescze murowancm)
ly y vczvyrcłzyly yyz svoye sercza, yz tego mayą
Pul 30,27; *Nyedzy namy a myedzy vamy yest
dokonacz, aby mye *vmącząly Rozm 594; ~ u~
doi yyelyky nyeczysty (pro vyeczys1y) vczvyrdzony (chaos magnum firmatum est Luc 16,26, 5 twierdzić (oczy na kimś czy na kogoś) 'pilnie
GlWroc 48v: welke rossdzele(nie) wtwerdzone
na kogoś patrzeć, nie spuszczać kogoś z oka,
oculos in aliąuem coniectos habere': Firmabo,
gest) Rczm 396; ~ Michi, gl. sc. latroni, faux
wtwerdze (FI: sczwirdzo, Pul: ztwyrdzę), super
ferrea,#/. sc. et forte labium vczwyerdzona vsta,...
te oculos meos (Psal 31,8) XV med. GlWroc 16r.
het 1466 R XXII 27.
4.
(o ludziach, o ciele ludzkim i jego narządach,10
5. (o pojęciach abstrakcyjnych, de notionibus
abstractis) 'wzmóc natężenie, intensywność cze
de hominibus, de corpore kumano eiusąue partigoś, fervcntiorem, vehcmentiorem reddere, con
bus) 'dodać sil fizycznych i psychicznych,
firmare : Mens mea supra petram sollidata
pokrzepić, corpus atąue animum alicuius firmetre*:
est et in Christo fundata yscy mogą misi tvartsa
Filius dei volens habere in beata Elisabeth
tamąuam in domo, roborauit cam, ytwirdzil 15 gest nisly opoka, presto yscy oth boga *vtfirdona
Gn gl. 70b; Mnymasz, by twely] moky mogły
go, septem columpnis podporami Gn gl. 161 a;
odyocz miloscz bożo, yasz gest ydzwyerdzona
Wczwirdzi funda (ave, maris Stella,... funda
i w syercy meem (qui ipsum in me habeo corronos in pace) 1444 R XXIII 302; Concedas,
i boratorem) Blaż 320; Bo syo bili yczwyr<dz)ili
vt in omnibus proteccionis tue muniamur
auxilio vszyczy, aby vc wszelkych zascziczenya 20 zl(e na nie) (inundaverunt super eos mała)
! B Z I Mach 2,30; Sic antę federate contencionis
tvego yczwyerdzeny bychcm były (Msza VI:
: recitata memoria roborari, gl. firmari, sopiri
aby ... vczwyerdz(e)ny *bychvm były) pomoczą
yczwyerdzycz, est difficilis trudna 1466 R XXII
1446—7 Msza XIV s. 182; Qui reformabit,
11; ~ Osyyączy szye ymye twe, czvs v nass
wczv/yrdzy (SKJ I 121: na wzdraz pyrzwy
przywyedze albo odnowy), corpus humilitatis 25 yczyyrdzono bącz (sanctificetur, id est firmetur
vestre configuratum corpori claritatis sue (Phil
in nobis) Rozm 276.
3,21) 1 4 5 3 R XLVII 351; Tego ypomynay
6. (o instytucjach, de institutis) 'ugruntować,
y yczwirdzi (hunc, sc. Iosue,... robora), acz
utrwalić, stabilire, confirmare3: Zatim Saul
on zemyo losem rosdzeli Israelovi BZ Dcut 1,38;
yczwyrdziw swe krolewstwo (confirmato regno)
Nye rychły, boz yescze nye \czvyrdzon meczą 30 nad israhelskim lyvdem boiowal... przecyw
yyrzchną (quia nondum es indutus yirtutc
swim nyeprzyiacyelyom B Z I Reg 14,47;
cx alto) Rozm 556; O tern, yako myły Iesus
Vtwyrdzo krolewstwo gego (stabiliam regnum
yczyyrdzyl svoye zvolyenyky ib. 570; ~ ućwi(e)rcius) BZ I Par 17,11; On vdzala mnye dom
dzić, utwi(e)rdzić kogoś w świętości, (w wierze)
a ytwyrdzo (ib. 22,10: yczwyrdzo) stolecz gego
'umocnić czyjąś świętość, wiarę, sanctitatcm, 35 (firmabo solium eius) ib. 17,12; Bo gdisz yzrzal
fidem alicuius confirmare' : Sic patet sanctitas
(sc. Amazyjasz), isze ytwyrdzono krolewstv/o
yite cius (sc. sancti Martini) *syotoscz gego
gego (cumque roboratum sibi yideret imperium),
zyuota, f gese mili Ihu gest gy *vtvyrdil Gn gl.
zmordował slugy BZ II Par 25,3; ~ Socialis
165a; Quilibet, qui patitur temptaciones in
federis, gl. amicabilis societatis yczwyrdzofide, debet... sibi (sc. Mariae) se commendare, 4 0 ne *dowarzystwo, stabilitas adaugescit 1466
si wlt in fide solidari bycz ytwyerdzoon XV
R XXII 10.
mcd. S K J \ 274; Nos firmauerunt, yczwyerdzili,
7. (o przymierzu, de foedere) 'zawrzeć,
in fide eius 1456 ZabUPozn 105; Yako apostoI umocnić przysięgą, facere, iure iurando eonlovye prószyły mylego Iesucrista, by ye yczyyr
\firm are: Ale poydzy a yczwyrdzywa ślub
dzyl (w ) svoyey vyerze Rozm 397; ~ ućwirdzić, 45 ! (ineamus foedus) myedzi mno a myedzi tobo
utwierdzić (czyjeś) serce, (twarz) fsprawić,
| B Z Gen 31,44; *Vdzwirdzo slyb swoy s wami
ze ktoś staje się nieustępliwy, nieugięty, niewzru
| (firmabo pactum meum yobiscum) BZ, Ley 26,9;
szony, efficere, ut cliąuis ccckre nesciat, imicius,
Wzrvszi slyb, ktoriszem yczwirdzi 1 s nim
constans sit*: Nye chczal iest Seon ... dacz nam
(quod pepigi cum eo) B Z Deut 31,16; Przeto
przecz, bo zatwardzil pan bog dvch gcgo y yczwir- 50 zescze przestopili smowo pana boga waszego,
dzil sercze gego (quia ... obfirmaverat ccr illius)
iosz to gest yczwirdzyl s wami (pactum ...,
BZ Deut 2,30; Vcwyrdzą (war. lab.: yczwyrquod pepigi yobiscum) B Z Jos 23,16; Vczwyrdzony) obfirmabo (obfirmabo faciem meam
dzoni szlyvb myedzi mno a myedzi tobo (foedus
contra animam illius Ley 17,10) 1471 McmKcd
est inter me et te) BZ III Reg 15,19; Vczwyrdzi
36; Ex hoc ęorda eorum ita solidata, uthwyer- 55 (MamLub 97: yczyirdzyl) Ioyada smowo (pepi-

486

UTWIERDZIĆ

UTYKAĆ SIĘ

g it... foedus) myedzi sobo ... y myedzi królem
dzycz (OrtMac 58: vthwyerdzycz) OrtOssol
47,4.
BZ II Par 23,16; Vdzwyrdzicze feriretis (ut
non feriretis foedus cum habitatoribus terrae
10. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
huius Jud 2,2) 1471 MumKal 58; Vczwirdzilem
Vczwirdzimi solidabimus ca 1428 PF I 488;
(war. lub.: vczwirdzyl sem) pepigi (pepigi 5 Vczwyrdzyl roboravit ib. 490; Bycz vtwerdzon
foedus cum oculis meis Job 31,1) ib. 123.
XV p. post. R XXV 266; Vthwyerdzycz firmare
ca 1500 Erz 115.
8. Pzatwierdzić, uznać coś za ważne, obowiązu
jące, rcddere aliąuid ratum, tale, ąuod obsenan11. w błędnym przekładzie łac. solidus \jed
dum est, neglegi non potest9: Ascli tho wdzwyrnolity, masywny : Que est vas, sząd, auri solidzymy y popyszemy 1406 M MAe II 28; Yesz 10 dum, ytwyerdzony, om ni lapide precioso adorobyatowane ty, bosze, vc wszytkeem... ponatum (Ecclus 50,10) XV med. SKJ V 280.
szegnane, przipisane, vcz\verdzone (Msza VII:
Cf. Utwierdzony, Przeutwierdzić
*wuczwyerdzone, VI: obyathowanyą... vUtwierdzony utwierdzone prawo 'przysięga,
czwyerdzon[y]e, XIV: vczwerdzone) ... vczinicz
ius iurandum : Wthwerdzonem (leg. w utwierdzoraczy (quam oblationem ... ratam ... facere 15 nem) prawe iure iurando 1447 R XXII 41.
Utwir- cf. Utwierdigneris) 1424 Msza III s. 55; Lubo ktorimkole
ginszim obiczayem thaky ślub myedzy ye wnydze
Utworzenie 'ukształtowanie, uformowanie,
albo by byl vczwyrdzon (si... pactum interyenerit
actus formandi, creandi3: Wtworzenye formacio
aut aliąuis fuerit astrictus), tho skazwyemy bicz
XV med. R XXV 154.
\vsdrvszone Sul 16; Dzal yakokoly nye yczwyr- 20
Utworzyć 'ukształtować, uformować, formare,
dzoni, trzemy lyathi vwyekvgysczon bandzye.
creare9: Vtworzon sem (war. kal.: ytworzon)
Item acz myedzy kthorimy łudźmy stalbi syąn
coagulatus (in yentre matris ... decem mensium
d z a l... a ten isti dzal nye bilbi przes nye przed
tempore coagulatus sum in sanguine ex semine
oblicznosczyąn xanzanth albo sandz zrzandzoni
hominis Sap 7,2) ca 1470 MamLub 152; Ize gi
i *vczywyrdzoni (s i... haec divisio non esset... 25 (sc. człowieka) wieczna mądroscz... z glyny
ordinata)..., tedi yeden drugego nye ma gabacz
zemye ytworzil(a) M W 122b.
Sul 86; Kyelyokrocz... pany vyano swoye na
Utyczel 'jakiś błąd proceduralny (zwłaszcza
nyektorem gymyenyu ... myalabi przes mąnza
związany z przysięgą), jego prawne konsekwencje,
yey namyenyone i naschimi lysti *vczywyrerror ąuidam in agendi ratione factus (imprimis
dzone (ratificatum), tegdi po smyrczy manza 30 ad ius iurandum pertinens), ąucie hoc errore
per leges efficiuntur : Item domini adjudicarunt
yey wyeschyelicz syąn ma thim tho yyanem
Sul 106; Ratificate, wtwerdzony, sunt hec
et ordinarunt sabato proxime post festum
concepcionis Marie in summis terminis Poznanie
nupcie in Christi resurreccione XV med. GIWroc
87r; Tho darówanye, czso... w gaynym szacelebrandis sic, quod ab eadem die yticzel ficri
dzye wywołano, opowyadano y ythwerdzono 35 non debet 1393 Leksz I nr 1645; Nicolaus
(publicatum et conlirmatum est) OrtMac 84;
Bloczeszewsky duxit testes contra Jacobum
Quod dum fuisset iussu Trogyani firmatum
et Petrum ... pro hereditate Roszkowo et
vczvyrdzono XV p. post. R XXV 177; ~ przy
constituit eos in cimiterio antę crucem judicii,
et solus prestitit juramentum, et fuerunt testes
sięgą ućwirdzić, utwirdzić ślubem: Viwyedzta
yo (sc. żonę)..., iakossta gey przisyogo yczwir- 40 sui prompti jurare et illi Petrus Jacobusque
audire ipsos. Tunc yeniens Dobrogost Blo
dzila (sicut illi iuramento firmastis) BZ Jos 6,22;
czeszewsky et dixit: Sic nolo meam hereditatem
Dałam yemv (sc. bogu) moye dzyevyczthw'o
perdere in istis testibus, *wtyczil ylg. Tunc
y vtvyrdzylam slvbem(virginitatem obtuli voto me
testes transiyerunt yias a cruce, non jurans 1399
constringens) Rozm 25; ~ Gynny przyszyasznyczy, czo przed thym yybrany kv przyszyąszney 45 Leksz II nr 2342. ~ W drugim przykładzie
możliwa jest lekcja utyczył.
lawyczy... y ythwyerdzeny (confirmati sunt,
Utyczyć cf. Utyczel
OrtOssol 50,2: podzwyerdzeny) Ort Mac 62.
Utyć (o naukach, de scientiis) 'rozwinąć się,
9. fuzyskać prawo do czegoś, potwierdzenie
rozkwitnąć, flor ere, yigere9: Omnis elerieus debet
praw, ius alicuius rei obtinere, ius suum comprobare9: Thedy ona ma then murowany dom 50 longinquas partes ire, vbi audit fideliter studium
yigere, ytycz, et ibi per longum <permanere>
wszyacz, przetho ysz then m asz... szobye
XV p. post. PF III 290. ~ Odczytanie niepewne.
o tho murowanye nye vthwerdzyl (nihil iuris
Utykać się 'idąc tracić równowagę zawadzając
obtinuit, OrtOssol 28,2: nye vtwardzyl) Ort Mac
24; Tedy może gego (sc. dłużnika) gymyenye ...
o coś nogami, potykać się, przewracać się,
osszagnacz ten powod ... y to prawem ydzwyer- 55 upadać, ojfendere, pede labi, lapsare, cadere ;
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Tez szye przeto vtykal, yze byl tako vnądzon,
kv ... klopothom ... szą porvszayą, gyclisze
az na nogach stacz nye mogl Rozm 834.
kv ywyarowanyy (ad quas evitandas)... obykly
Uubożeć cf. Ubożeć
szą przetho... stacz w wlosthnych domyech
Sul 52; Absque subterfugio ywyeroyanya XV
Uwalać się 'leżąc na ziemi wykonywać gwał
towne ruchy, tarzać się, humi volutari9: Voluta- 5 med. R XXV 158; Vyyąroyąnyc euitatio ca 1500
batur, id est freąucnter yoluebatur vwalal szą
Erz 115.
(Uwarowany) Uwiarowany 'taki, przed którym
aut przewraczal (cum vidisset eum, statim
spiritus conturbavit illum, et elisus in terram
należy się strzec, którego należy unikać, ąuem
yolutabatur spumans Marc 9,19) ca 1470
cavere, fugere clebes9: Scribens, gl. sc. epistolas,
MamLub 268.
10 ad quendam, gl. sc. Thytum, Paulus, gl. sc. apostolus, censet, gl. indicat, dicit, fugiendam,
Uwalić się (?) ' wpaść (w coś), ugrzęznąć
gl. sc. esse fauendam {sc. haeresim) vwyarovany
(w czymś), incidere (in aliąuid), hacrcre (in
1466 R XXII 19.
aliąua re/ : Odiczczc od stanów nyemilosciwich
Uwarzyć fo rm y : praes. ind 2. sg. uwarzysz
lvdzi a nye dotikaycze syo, czso k nim przislvscha, a nye walicze syo {Biblia młynarki: 15 BZ Ley 24,5; ~ inf. uwarzyć ca 1500 Erz 115;
~ praet. 3. sg. m. uwarzył BZ Gen 19,3;
nevwalite sie) w grzech gich (ne involvamini in
~ part. praet. pass. g. sg. neutr. uwarzonego BZ
peccatis eorum) B Z Num 16,26. ~ Możliwa
też lekcja wwalić.
Ex 12, 9.
Z naczenie: 'przygotować pokarm do spoży
Uwarować się, Uwiarować sią fo rm y : praes.
ind. 3. pi. uwarują Sul 99; ~ inf. uwiarować 20 cia przez gotowanie lub pieczenie, ugotować,
upiec, cibum coąuendo, assando ad sumetulum
XV
Kałużn 290, XV cx. P F \ 21, Rozm 233;
praeparare9: Gdisz bili weszły w gego dom,
~ condit. 1. pi. m. byśmy uwiarowali M W 65 b;
yczynyl gest godi, ywarzyl pr(z)asznyce (coxit
3. pl. m. -by uwiarowali Sul 21; ~ part. pract.
azyma) y gedly so BZ Gen 19,3; Nye bodzeczyc
pass. cf. Uwarowany.
Z n a czen ie: 'uniknąć czegoś, uchronić się 25 nyczs surowego geszcz any uwarzonego w wodzye (nec coctum aqua), alye gedno pyeczone
przed czymś, ustrzec się, aliąuid eritare, ejfugere :
w ognyu B Z Ex 12, 9; Weszmyesz byely a waNyekthorzi z naszych slyachczyczow... ny pod
rzisz {leg. uwarzysz, Biblia taborska: ywariś)
czyyą (i.e. pod niczyją) chorąngwyą z naszey
z nyey (coques ex ea) dwanascze chlebów BZ
woyszki stanowycz szą obykli..., ab y ...
woyenney strozzey szą ywyarowali ( u t... exerci- 30 Lev 24,5; Vvarzycz coquere ca 1500 Erz 115.
tus custodiam evitent) Sul 21; Ktoregosz tho
(Uweselać) Uwiesielać 'napełniać radością,
gabanya czyandzanya nye yyaruyąn syąn po
szczęściem, laetitia, felicitate afficere9: Ten
mynyenyy schesczy nyedzyel (non evitabunt
ps(alm ) powyada, yze Xpus duchownym struelapsis dictis sex septimanis) Sul 99; Day,
myenyem ywyeszyelya duszny przebytek Pul
byszmy ... grzechów sye wszythkych ywyaro- 35 45 arg.
wały M W 65b; O panye Iezv Kryszczye ...,
Uweselenie, Uwieselcnie, Uwiesielenie/br/nr:
n. sg. uweselenie XV ex. AKLit III 106; ~ g. sg.
proszc czyc, raczy my dacz ... (grzechu się)
uwiesielenia XV med. PF V 58, Rozm 171;
rostropnye yvyarovacz XV ex. Kałużn 290;
~ ac. sg. uwiesielenie Fl i Pul 105,5; uweselenie
Kycdysmy nasche ymyenye opysczyl(i), czemy
bychmy brały czydze? Podobnyem {pro po- 4 0 Rozm 170; ~ v. sg. uweselenie Naw 32; ~ i. sg.
uwieselenim M W 140a. ~ Oznaczenie palatcddobnyey) yest nam yyyarovacz szye ych (quae
ności nie zawsze pewne.
yitare potius debemus) Rozm 233; ~ VwyaroZ naczenie: 'usunięcie smutku, przywrócenie
wacz szyą abscedere XV cx. PF V 21. ~ Cf. Uwa
rowany.
radości, danie pociechy, wsparcia, actus tristitiam
(Uwarowanie) Uwiarowanie, Uwierowanie f o r  45 pellendi, laetitiam restituendi, consolandi, cdiuyandi9: Nawyedzy n aas... na wesselenyc {leg.
my: m sg. uwiarowanie ca 1500 Erz 115; ~ g. sg.
uwiesielenie, ad lactandum) w radosczy lvda
uwierowania XV med R XXV 158; ~ d. sg.
uwiarowaniu Sul 52; ~ ac. sg. uwiarowanie
twego Fl 105,5, sim. Pul; Homo ille iustus et
timoratus, expectans consolacionem, oczekaSul 45.
Z naczenie: 'uniknięcie czegoś, uchronienie 50 wayacz wyeszelenya {EwZam 294: poczyeszena),
Israel (Luc 2,25) XV med. PF V 58; Swianti
się przed czymś, ucieczka przed czymś, ustrzeżenie
angelc ..., mylosczywym ywyeszelenym odeymy
się, actus aliąuid evitandi, cffugiendi : Na wwyarodusza moia, kędy sie vbyerze czanscz zlich
wanye thego szlego (ad hoc malum yitandum)
duchów, aby ią widarly M W 140a; Po tvoym
Sul 45; Gdysz wszego rostyrkv ... gest maczerzs
pospolythoscz, w geyze thesz bracza ... bądacz 55 vmrzenyv, synkv myły, yzrąly czyą kyedy albo
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V 265: radowały sze, EwZam 294: yesselyly,
bądąly myecz od czyebye które weselenyc
leg. uweselili, szyą są) gaudio magno (Mat 2,10)
(a te consolationem an aliąuam habebo)?
XV med. SKJ V 268; Virgo Maria in tempore
Rozm 170; Przez wyeszyclyenya (absąue consue asumpcionis fuit letificata, ywyeszelona,
solatione) moyego nye ostavyą czyą, alye posła
vczyeschnyka czychego ib. 171; ~ Sdrowa 5 contra eam, quam in mundo habuit, angustiam
et penalitatem ib. 274; Vwyesyelyl syo (laetatus
bandz, krolyewno nyebyeszka, ... sdrowa bandz,
est) wszitek lyvd zemski BZ IV Reg 11,20;
weszelenye wschech szwyanthych! Naw 32;
Cesarzownasz nyebyeszka,... wszyszthek lyud
0 nalepszy uczesziczelu,... w robocze *othpocz~
uweszelysz XV p. post. R XIX 51; W poi noczy
nynye, (w ) płaczu uwesselenye (in fletu sola10 szyą bog narodzyl a wszystek szy^yath yyyeszyetium) XV ex. AKLit III 106.
Uweselić, Uwieselić, Uwiesielić fo rm y : praes.
lyl De nativ w. 16; Tegodlya, *mązą syyathy
y d.ostoyny, yrocz szye v dom tyoy, aby *vczyind. 2. sg. uwiesielisz FI i Pul 20,6; uweselisz
XV p. post. R XIX 51; 3. sg. uwiesieli FI 42,4;
szyl y yeszelyl {leg. uweseli!) tvoyą oblybyenczą
(ut tuam uxorem consoleris) Rozm 4; Nye
uweseli Rozm 10. 170; ~ imper. 2. sg. uwiesiel
FI i Pul 85,3; ~ inf. uwieselić Rozm 8; uweselić 15 zasmaczy czyą tako moya mąką, yako czye
1447—62 Zab 544; ~ praet. 2. sg. m. uwiesieli!
yyeszely moye zmartwevstanye (quantum resurrectio te laetificabit) ib. 170; ~ Tercia felicitas
jeś FI 70,23. 88,41; uwiesieliłeś Pul 88,41;
eius fuit, quod adhuc in presenti vita eum deus
3. sg. m. jest uwiesieli! Gn gl. 79a; uwiesieli!
angelico cantu honorauit ysecz gest gy Xc na
B Z IV Reg 11,20, Pul 42,4, De nativ w. 16;
uweseli! Rozm 220; 3. pi. m. uweselili są EwZam 20 tern to svecze angelskim penim weselił {leg. uwiesielił) Gn gl. 79a.
294; uweselili XV p. post. RozmPam 475;
neutr. uwiesieliły są FI 93,19; ~ pląperf. 3. sg.
2. 'usunąć smutek, przywrócić radość, dać
neutr. jest było uwiesieliło Gn 2b; ~ condit.
pociechę, wsparcie, tristitiam pellere, laetitiam
L sg. m. bych uweseli! Rozm 89; 2. sg. m. -by
restituere, consolari, adiiware3: Czirzpal iesm ...,
uweseli! Rozm 4; 3. sg. m. (-)by uwiesieli! Fl 25 iensze bi yweselił (sustinui,... qui consolaretur,
1 Pul 68,25. 103,17; by uweseli! Rozm 741;
Pul: aby kto myę ywyeszyelyl), a ne nalazl
~ part. praet. pass. n. sg. f. uwiesielona XV
iesm Fl 68, 25; Rozmnoszil ies welmnoszstwo
twoie a obrocyy/ se yweselil ies {Pul: yczyeszyl
in. R XXV 267; uwieselona XV med. SKJ V 274;
yes) me (conversus consolatus es me) Fl 70,23;
n. pi. m. uwieseleni XV med. SKJ V 268; ~
praes. pass. 2. sg. f . jeś uweselona Rozm 6; 30 Moy namyleyszchy,... racz yweszelycz w theszknoszczy badącza 1447—62 Zab 544; *Yzye
3. sg. m. jest uwieselon Rozm 169; ~ fut. pass.
otczowe szwyenty... poczuły szą szwoye wyba3. pl. m. będą uwieseleni Rozm 263. ~ Oznacze
wenye, a przeto weszelyly szye rozmagycze
nie palatalności nie zawsze pewne.
XV p. post. RozmPam 475; Myey nadzyeyą
Z n a czen ia : 1. 'napełnić radością, sprawić
przyjemność, laetitia, voluptate afficere : Fszyth- 35 w bodze, bo yesz yyeszelona (in domino bene
kycz angoly gestcy ono {sc. wiesiele) bilo
consoleris), yzecz bog yyslychal thvoye modlythyy Rozm 6; Bog wschechmogaczy raczył nasz
weszelilo Gn 2b; Vweselisz gi (laetilicabis eum)
w radości s twogim obliczim Fl 20,6, sim. Pul;
wyeselycz {leg. uwieselić, nos deus consolari
dignatus est), yze chczyal smątky naschego
Wnido ku ołtarzowy boszemu, ku bogu, iensze
yweseli {Pul: vwyeszyelil) mlodoscz moio (qui 40 skonanye ib. 8; To dzye[vy]cza wesely lyvd
laetificat iuventutem meam) Fl 42,4; Smiluy
zydowsky (haec proles consolabitur gentem
se nade mno, gospodne,... vwesel duszo
Hebraeorum), bo przez nye ma przydz yyekyyste
krolyewstwo ib. 10; la z nyeba posłań k tobye,
(laetifica animam) sługi twego! Fl 85, 3, sim. Pul;
Vweselil ies (laetificasti, Pul: vwyesszyelyles)
bych czye yyeselyl (ad te consolandum) ib. 89;
wszistky neprzyaczele iego Fl 88,41; Podług 45 Duch moy, yen [...], yest maluczko yyeselon
{leg. uwieselon, qui nimis erat tristis, est consola
mnoszstwa bolescy mogich w serczu moiem
wesela twoia vweselili so (laetilicayerunt, Pul:
tus modicum) tym sloyem ib. 169; Myły Yesus
yroczyl y {leg. ji "go3) matce yego y weszelyl ya
vczyeszyly) duszo moio Fl 93,19; Aby wiwyodl
(nimis hanc laetificayit) ib. 220; Bogoslayyeny,
chleeb z szemye a wyno ywessely sercz[s]e
czlowyeczee ( u t... laetificet cor hominis) Fl 50 którzy plączą, bo czy bąda yyeselyeny {leg. uwie
103, 16, sim. Pul; By ywesselil (ut exhilaret)
seleni, quoniam ipsi consolabuntur Mat 5, 5,
R XXII 233. 236. 237. 238. 245: badą yczyeschelycze w oleyv Fl 103, 17, sim. Pul; Wueszelona
ny) ib. 263; Narzekayączy płakała v noczy...,
{leg. uwiesielona) letificata XV in. R XXV 267;
Ipsi yidentes hanc stellam, que se ipsis prius
nye yesth z yey namylschych, który by yą
occultauerat,... gauisi, ywyeszeleny, sunt {SKJ 55 weszelyl (qui consoletur eam Thren 1, 2) ib. 741.
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Cf. Weselić
! iudicia exerccri non possimf: Nyc mogą szyć
Uwiarować się cf. Uwarować się
prawowacz o beszprawne rzeczy w wyaszany
Uwiarowanie cf. Uwarowanie
i *casz, [...] tego [...] uwyazan[y]e czaszy (dies
Uwiarowany cf. Uwarowany
feriati, OrtOssol 86,2: nje może szye prawowacz
(Uwiązać) Uwięzać fo rm y : praes. ind. 2. sg. 5 o beszprawne rzeczy wyąszany, leg. w wiązany,
uwiążesz BZ Jos 2, 18; ~ praet. 3. pi. m. uwią
czassz, czo szą stało v otworzony czasz, ale yczyzali Rozm 653. 820; ~ part. pract. pass. n. sg. m.
nyly kto która nyesprawna rzecz wyazany, leg.
u wiązań XV ex. SI<J I 145; g. sg. m. uwiązanego
w wiązany, czasz, tego nye bronyą wyąszane
czassy) OrtMac 117.
1474 ZapWarsz nr 1366; cc. sg. f. uwiązaną
XV p. post. R XXIV 94; ~ praes. pass. 3. pl. m. 10
Uwiązka cf. Wiązka
uwiązani są 1471 MamKal 127; ~ fut. pass.
Uwić 'wokół okryć, owinąć coś czymś, zawinąć
3. sg. f . będzie uwiązana Rozm 28.
w coś, aliąuid aliąua re ccntegere, circumvolI vere : Czyalo mascza maszaly Iozeph s NykoZ n a c z e n ia : 1. 'przywiązując umocować do
demem, w przeszczeradlo wyyly, w nowy grób
czegoś, więzami, sznurem, nicią itp. przymoco
wać, aliąuid alicui rei \inculo, fune, filo sim. 15 wloszyly XV ex. SKJ 1416.
alligare : Gdysz bichom w[y]esli w zemyo
Uwiekuiścić 'uczynić coś zawsze obowiązują
cym, nieustająco ważnym, nadać czemuś trwałość,
a nye bil-li-by za znamyo ten to powrózek
czyrwony, a ty gego nye uwyozesz na okyenczy
aliąuid in omne tempus rat urn, grave, firmum
reddere3: Dzal yakokoly nye yczwyrdzoni,
(ligaveris eum in fenestra), gimzesz to nasz
vipvsczyla BZ Jos 2, 18; Yakom ya nye vkrathl 20 trzemy lyathi ywyekygysczon bandzye Sul 86.
konya Micolayevj... na obdzach wyanzanego
Uwielbić fo rm y : praes. ind. 1. sg. uwielbię
1474 ZapWarsz nr 1366; Naydzyeczye oszlyczą
ca 1420 R XXIV 82; 3. sg. uwielbi XV med.
GIWroc 57v, 1466 RRp XXII 19; - imper.
vwyązaną (asinam alligatam Mat 21, 2) y oszlą
s nya XV p. post. R XXIV 94; Jesusz ... w słupa
2. sg. uwielb XV med. GIWroc 24 r; ~ pract.
uwyazan XV ex. SKJ I 145; Vzytecznyey by 25 2. sg. m. uwielbił jeś M W 136b; uwielbiłeś 1471
yemv yest {pro yest yemv, by) kamyen mlynny
MamKal 184; jeś uwielbiłM W 121 a ; (bohemizm)
uwielbił si ca 1470 MamLub 184; 3. sg. m.
wvyazal {pro wyyazan) na yego schyyą (utilius
est illi, si lapis molaris imponatur circa collum
jest uwielbił Gn gl. 164b; uwielbił EwZam
290, De nativ w. 88; ~ part. pract. pass.
eius Luc 17,2), yszby yrzyczon v morze Rozm
397; Bo y {leg. ji fgo3) *bylo tako tyardo y tako 30 n. sg. m. uwielbion 1493 GlAug 121; uwielbiony
yyssoko y słupa yyyązaly ib. 818.
1466 R XXII 26; f. uwielbiona BZ I Reg 26,24;
g. sg. neutr. uwielbionego 1466 R XXII 27;
2. 'otoczyć ciasno (sznurem), obwiązać, arte
~ praes. pass. 3. sg. f. uwielbiona jest XV med.
circumdare, cingere (fune), circumligare : Prze
SKJ V 272, XV p. post. R XXV 265; - imper.
yyączscha y *drudnyeyscha mąką nye przepusczyly yego {sc. Jesukrysta) zyemye dopascz 35 pass. 3. sg. f . uwielbiona bądź BZ I Reg 26,24.
Z n aczenia: 1. 'otoczyć szczególną czcią,
czy, którzy poyroz dzyerzely, który ycmy na
uczcić, wywyższyć, wyróżnić, też sławić, chwalić,
schyyą yyyaząly Rozm 653; Zvyązayschy ycmy
tako tyardo rącze y yyązaly {leg. uwiązali) za
singulari honore afficcre, colere, extollcre, etictm
I laude ejferre\* Ista ąuadruplici veste ornatus ...,
schyyą... ku slupoyy ib. 820.
3. 'utkwić w czymś tracąc swobodę ruchów, 40 in quo apparet eius sanctitas magna, qua eum
deus in hcc mundo magnificauit pres gosz mili
uwięznąć, tu przenośnie, in aliąua re haerere,
Xc gest gy na tern to syece yyelbil Gn gl. 164b;
se movere non posse, hoc loco dicitur transicie :
Eripiam eum et glcrificabo eum welbo {leg.
Infixe sunt wyązly (leg. uwiąźli) szą al. yyazany
uwielbię) gy (Psal 90, 15, GIWp 70: daleh mw ...
{leg. uwiązani) schą (infixae sunt gentes in interitu,
quem fecerunt Psal 9, 16, FI: pogroszeni so, 45 podwysenye) ca 1420 R XXIV 82; Pater,...
clarifica filium tuum wyaw sława syną thwego,
Pul: pogrędzeny są) 1471 MamKal 127.
*wuelb a *oslayw (Jo 17,1) XV med. GIWroc
4. 'zobowiązać do czegoś, nałożyć jakieś zobo
wiązania, aliąuem alicui rei obligare, munus
24 r; Magnificat, wwelby, anima mea doąuocldam alicui iniungere : Bądzyely {sc. dzie
minum (Luc 1,46, R XLVII 357, M W
wica) yyyazana obyetnyczą prz(ez) wyedzyena 50 138b: wyelby) ib. 57v; (H )odie magnificata est
svego oycza (si voto se constringeret patre
anima mea pre omnibus diebus vite mee vwyelnesciente) a oczyecz zyyedzącz (nie) ymye
byona yest nad wschystk> dnye schiwota
odmayyacz tego, natemmyesczye ma bycz
*mogo (Judith 12, 18) XV med. SKJ V 272,
obyyązana temv slyybv Rozm 28.
sim. XV p. post. R XXV 265; Iakosz gest uczi5. uwiązany czas 'dni niesądowe, dies cjuibus 55 nyona dusza twa azisz ote mnye uwyelbyona,
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lakesz uwyelbyona bodz (sicut magnificata
cst anima tua hodie in oculis meis, sic magnificetur) dusza ma przed bogem BZ I Reg 26, 24;
Quis valet, gl. ąualis potest, iste fore tanto
redentus, gl. decoratus, decorus wyelbyony, 5
honore, quod decus hunc effert, celicus ordo
refert 1466 R XXII 26; Est visum raro tam
dulce fluens ab amaro et de non claro, sz nye
yyyelbyoncgo, glorificata caro ib. 27; Quos
deus elegit, in eis sua dona peregit, iustificansque 10
reos, gl. saluans peccatores, magnificavit, gl. glorificavit wyelby, eos 1466 RRp XXII 19; j
Nad mylosyerdze twe y prawdą twą yesz
vwielbil (ib. 136b: vwyelbil ies) nade wszitko
ymyą twe swiąte (magnificasti super omne 15
nomen sanctum tuum Psal 137, 2) M W 121 a;
Expectat dominus, ut misereatur vestri et ideo
exaltabitur, wyelbyon, parcens (vobis) (Is 30,
18) 1493 GlAug 121; Yvsze wszysthczy szyą
radvyczye,... bo szyą nam pan bog narodzyl, 20
naszą naturą wyelbyl (leg. uwielbił) De nativ
w. 88; ~ w zbyt dosłownym tłumaczeniu tekstu
łacińskiego: Vslyszely sąszyedzy y przyrodzeny
yey (sc. Elżbiety), isze wyelbyl pan myloszyerdzye svoge (magnificavit... misericordiam su- 25
am Luc 1,58) s nya EwZam 290.
2. 'powiększyć, pomnożyć, maiorem reddere,
multiplicare, augere9: Nye vwyelbylesz (war. lub.:
nye wyelbyl sy) non magnificasti (multiplicasti j
gentem et non magnificasti laetitiam Is 9, 3) ! 30
1471 Mam Kai 184. ~ Bohemizm znaczeniowy.
Uwielbienie 'otoczenie kogoś szczególną czeią, |
uczczenie, aliąuem singulari honore afficiendi, |
colendi, celebrandi actus9: Debemus habere sex
condiciones: ... humilem adoracionem, yczczye- 35
nye, veri corporis Xi, sinceram veneracionem,
vwyelbyenye, redemptoris XV p. post. GIDom
86.
Uwieliczyć 1. 'uczynić wielkim, powiększyć,
spotęgować, magnum, maiorem, \ehementiorem ! 40
reddere5: Czlow ek..., w iegosz iesm pwal, j
iensze iadl chleby moie, yweliczil na mo zdrado |
(magnificayit super me supplantationem, Puk.
wyelikę yest vczynyl na myę obłudę) FI 40, 10;
Kaco yweliczila se so (quam magnificata sunt, 45
Puk. iako wyelyka so szye uczynyla) dzala twoia,
gospodne! FI 91,5.
2. 'uczcić, uwielbić, wywyższyć otaczając
chwalą, honore afficere, colere, celebrare, laude
extóllere: Vweliczon bodze (magnificetur, Puk. 50
powysszon będze) gospodzin FI 69,5.
Uwielmożyć 'uczynić silnym, wspaniałym, for
tem, firmum, magnificum r e d d e r e Zgladzy
gospodzyn wszelkye wargy lzywe, ... którzy
molwyly: Yęzyk nasz ywyelmozymy (linguam 55
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nostram magnificabimus, FI: bodzem welbicz)
Pul 11,4.
Uwielżyć się 'powiększyć się, rozszerzyć się,
maiorem fieri, diffundi, spetrgi9: Bo ywelszila
(pro ywelszilo) se iest (magnificata est, Pul:
powysszylo szye) asz do nebos miloserdze
twoie FI 56,13.
Uwierowanie cf. Uwarowanie
Uwierzenie 'danie komuś wiary, zaufanie,
ufność, alicui credendi actus, fiducia, fides9:
Idcirco Ihus equitayit super pullum, quia primo
populus gentilis recepit fidem Xpi et portayit
Xpm per credenciam, przes yyyerzenye, et
obedienciam ca 1500 GIKazB I 36.
Uwierzyć fo rm y : praes. ind. 2. sg. uwierzysz
BZ Deut 28,66; 3. sg. uwierzy BZ Num 14,11,
Rozm 440; 2. pl. uwierzycie EwZam 305, XV ex.
MPKJ II 320, Rozm 253; ~ inf. uwierzyć BZ
Gen 27, 33; ~ praet. 2. sg. m. -(e)ś uwierzył
Rozm 228 287; / . -ś uwierzyła XVp. post. R XXV
221, Rozm 223; 3. sg. m. uwierzył jest BZ Lev 6, 2;
uwierzył Gn gl. 103a, BZ I Reg 27, 12, XV e*.
MPKJ II 320, etc.; f . uwierzyła XV p. post.
R XIX 52; neutr. uwierzyło EwZam 304,
Rozm 249. 441. 458; 2. pl. m. -ście uwierzyli
Rozm 559; 3. pl. m. uwierzyli są Rozm 211;
uwierzyli EwZam 303, Rozm 209 *
Pkperf.
3. pl. ni. byli uwierzyli B Z I Par 5,20; ~ part.
praet. act. uwierzyw Rozm 135.
Z n a czen ia : 1. 'przyjąć coś za prawdziwe,
zgodne z rzeczywistością, dać komuś, czemuś
wiarę, aliąuid pro vero accipere, alicui, alicui rei
credere9: Panna yesz zoszthala, gdysz vwyerzila
XVp. post. R XXV 221; Iesly szyemskye movylem
vam, a nye yyerzyczye, iacosz, yesly povyem
vam nyebyeskye, wyerzyczye (quomodo ...
credetis Jo 3, 12)? EwZam 305; Vschlyszącz
Iozeph slova Iozephora (pro Iesusova) wyerzyw, sched 1 do tego ymarlego (confidenter
ad defuncti corpus huius ivit) Rozm 135;
~ komuś, czemuś: Ted i Isaak *lyoknye syo
a gymye syo wyelmy dzywowacz any chczyal
temu ywyerzycz (ultra quam cred i potest
admirans) B Z Gen 27, 33; Dokood ten to lyd
topicz myo bodze, *dogod nye ywyerzi mnye
(quousque non credent mihi) we wszech dziwyech, ktorezem czinil przed nimi? B Z Num
14, 11; Przeszdzy^athkyny poczala, ysz bogu
uyyerzyla (PF IV 594: ysze w boga wyerzyla)
XV p. post. R XIX 52; Vwyerzyl on tho krolyk
rzeczi Xowee, ktorąsz rzeki yemv credidit
homo sermoni, quem dixit Ihus ei (Jo 4, 50)
XV ex. MPKJ W 320; Vvyerzyly szą (sc. zwolenicy Jesukrysta) pysmy (crediderunt Scripturae
Jo 2,22) Rozm 211; Myenya tv nyektorzy,
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yze myły Krystus nye karał svyątego Pyotra,
alye satana,... toczysch prze yego błąd, yzc
wyerzyl sathanovy (quia cred id it satanae)
ib. 364; ~ 'zaufać komuś, nabrać zaufania do
kogoś, alicui credcre, fidem habere9: Vwyerzil 5
(credidit) Achis Dauidowy J3Z I Reg 27, 12;
Vsliszal (sc. bog) ge przeto, isze biły ywyerzily
weyn (quod credidissent in eum) BZ I Par 5, 20;
Stany szye tobye, yakosz wyerzyla (Marc
5, 34) Rozm 223; Yakosz vvyerzvl (sicut cre- 10
didisti Mat 8, 13), tako szye stany ib. 287;
~ 'być pewnym czegoś, aliąuid certum, comprobatum habere9: Lokacz syo bodzes we dnye
y w noczi a nye vwyerzisz ziwotv twemv (non
15
credes vitae tuae) BZ Deut 28, 66.
2. (o nauce Chrystusa, <7e Christ i praeceptis)
'uznać za prawdę, pro vero accipere9: Ille autem
expertus, werzil, de signo crucis Christi G/i
gl. 103a; Gedno sznamyon a dzywow nye
yszrzyczye, nye ywyerzyczye (nisi signa et 20
prodigia yideritis, non creditis Jo 4, 48) XV
ex. MPKJ II 320, sim. Rozm 253; Vyyerzyl on
(credidit ipse Jo 4,53) y dom yego wschytek
Rozm 254; Gdysczye yyyerzyly, ony yyerzycz nye
chczyely ib. 559; — w kogoś, w coś: Obyavyl 2 5
(sc. Jesus) chyalą svoya y yyyerzyly yen (crediderunt in eum Jo 2,11) zwolenyczy yego EwZam
303, sim. Rozm 209; Vyelye uvyer<z)ylo
w gymya yego (multi crediderunt in nomine
eius Jo 2, 23) yydzączy znamyona yego, chthore 3 0
dzyalal EwZam 304; Zbożny yesz thy a blogoslayyony, yzesz y myą yyyerzyl (nam in me
credidisti) Rozm 228; Tako s tego myasta
yyelye ych wyerzylo yen (multi crediderunt in
eum Jo 4, 39) prze sloyo oney nyeyyasty ib. 249, 35
sim. ib., sim. ib. 441. 458; Pvsczymyly y (leg. ji,
sc. Jesukrysta) tako, yszytek lyvd yen yyerzy
(leg. uwierzy, omnes credent in eum Jo 11, 48)
ib. 440.
3. 'powierzyć opiece, dać coś na przechowanie, 4 0
tutelae alicuius commendare, aliąuid deponere,
alicui assenandum tradere : Dussa, która bi
sgrzessyla a gardzocz bogem zaprzalabi pokłady
blysznego swego, gensze wyerze gego ywyerzyl
gest (negayerit... depositum, quod fidei eius 4 5
creditum fuerat, Biblia taborska: zapfelaby
pokłada..., genż wiere geho ywieren gest)
BZ Lev 6, 2.
Uwieselenie cf. Uweselenie
50
Uwieselić cf. Uweselić
Uwiesić się cf. Wiesie się
Uwiesielać cf. Uweselać
Uwiesielenie cf. Uweselenie
Uwiesielić cf. Uweselić
Uwieść 'uprowadzić, porwać, abducere, ra- ( 55
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pere9: Isz Byaldama Maczegewi fczongnala
szito ku prawy o to, isz ge neyesto s domu
*ywoldl 1391 Pozn nr 99.
Uwieźć 'odjechać zabrawszy coś z sobą na
wóz, zabrać coś komuś i odjechać, aliąuid curru
ave1iere, aliąuid alicui auferre et abirc : Jako
mnye przes szyna swego Alexcgo ... ranbal
drwa olschowa w gayy gyego... gwalthem
y ywyosl do domu thwego yaloris L-ta grossos
1496 ZapWarsz nr 1771. ~ Można też czytać
wwieźć.
Uwiędły cf. O więdły (w Uzupełnieniach)
Uwiędnąć 1. (o roślinach, de plantis) 'obumrzeć
z powodu braku wilgoci, uschnąć, siccitate mori,
arescere9: Vczinyeny so ia k o ... szelenycci ko
rzeń po strzechach, gen ywyodl (quae arefacta
est) pyrwey, nysz uzrzal B Z IV Reg 19,26.
2. (o członkach ludzkich, de membris corporis
humani) 'stać się bezwładnym, obumrzeć, enervatum, irwalidum fieri, mori9: Wyandl (leg.
uwiądł) emarcuit (quam ob causam non comedunt neryum filii Israel, qui emarcuit in
femore Iacob Gen 32,32) 1471 MamKal 15.
3. (o ludziach, de hominibus) 'stracić siły,
znużyć się (upałem), vires amittere, (aestu)
fessum fieri9: Estuauerunt ywyadly, yswyadly
(aestuayerunt homines aestu magno Ap 16,9)
ca 1470 MamLub 309.
Uwięzać cf. Uwiązać
Uwięznąć fo rm y : praes. ind. 3. sg. uwiąźnie
ca 1470 MamLub 134. 138; ~ praet. /. sg. /;/.
uwiąznął jeśm El 68, 2; uwiązłem Pul 68, 2;
3. sg. m. uwiązł Rozm 821; /. uwiązla jest
Pul 9, 16; uwiązła Błaż 320; 3. pl. m. uwiąźli
są ca 1470 MamLub 127.
Z n a czen ie: 'utkwić w czymś tracąc swobodę
ruchów, utknąć w czymś ciasnym, miękkim,
grząskim, in aliąua re haerere atąue sc movere
non posse, in aliąua re artet, molli, tenaci haerere9:
Vw0zn0l iesm (Pul: ywy0zlem) w glinę globokcy
(infixus sum in limo profundi) FI 68, 2; Ossobnyc
gedna nyewyasta syna swego k nyemu przynyosla, geniusz synowy koscz rybya w gardle
ywyozla Blaż 320; Non inpinget nye wyasnye
(leg. uwiąźnie) aut nye ytraczy sya (war. kał.:
nye otrączy schią; tunc ambulabis fiducialiter
in yia tua et pes tuus non impinget Proy 3, 23)
ca 1470 MamLub 134; Vwyąsnye inpingetur
(qui congregat thesauros lingua mendacii yanus
et excors est et impingetur ad laqueos mortis
Proy 21, 6) ib. 138; W szydlye w tern, które
są skryły, ywyąsla iest (comprehensus est, Fl:
ylapona iest) gych noga Pul 9, 16; Bo kazdem
razem, czo yderzyly pagą y vvyąsl y czyelye,
to ony yyszyepnąly y (leg. ji, ego5) s czyąlem
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Rożni 821; ~ przenośnie: Wyąsly (leg. uwiąźli)
zoyan (Ł
vc. Jesukryst), aby yego slayy y yego
szą infixe snnt (war. kal.: wyązly, leg. uwiąźli,
czczy mogły tern yyączey wlecz, bo ... smyercz
szą al. yyazany, leg. uwiązani, schą, FI: p o g a 
krzyzoya była sromotnyeyscha nade yschytky
szeni so, Pul: pogrędzeny są; infixae sunt
ganyebne smyerczy Rozm 774.
gentcs in interitu, quem fecerunt Psal 9, 16) 5
Uwłacza6 fo rm y : praes. ind. 3. sg. uwłacza
ca 1470 Mam Lub 127.
M W gl. 65; 3. pl. uwłaczają Pul 108,28; ~ imper.
Uwięzować 'przywiązując umocowywać do cze
2. sg. uwłaczaj XV p. post. Kałużn 286; ~ part.
goś, sznurem przymocowywać, aliąucndo alicui
praes. act. adv. uwłaczając BZ Tob 2,15, Rozm
rei defigę re, fune alligare : Bo y czarnoxyaznyczy
676; adi. g. sg. m. uwłaczającego Pul 43,18;
martyy krzescha takymy sloyy, yyyązyyącz 10 n. pl. m. uwłaczający Fl 70,14; ac. pl. neutr.
lysty pod obye passche (ąuibusdam characteuwłaczająca 1474 Zab 540; ~ inf. uwłaczać
ribus alligatis sub utraąue assella) Rozm 297;
XV ćw. >F V 19, ca 1500 Erz 115, Rozm 139; Wyyezvyą (sc. licemiernicy) brzemye czyeskye
praet. 3. pl. m. uwłaczali Rozm 121.
a nyepodobno noszycz (alligant enim onera
Z naczenie: 'naruszaćdobrą opinię, obmawiać,
gravia et importabilia Mat 23, 4) y ykladayą 15 okazywać lekceważenie, ubliżać, cle fama cleludzyom na ramyona ib. 417.
s trclhere, contemnere, contumeliose dicere, ojfenUwijać się 'starać się usilnie, krzątać się,
j dere3: Osromoczeni bodzcze ... ywlaczaioczi
summa ope studere, in aliąuid incumbere5:
I (detrahentes, Pul: ywloczcze) duszi moiey Fl
Vyyyay sza yako ymyesz, asza mey moczy
70,14; Vwlaczayoczemu (pro ywlaczayoczego,
yydzesz? De morte w. 362.
20 detrahentem, Pul: ywlaczayo<ce)go) taiemne
Uwikłać 'wplątać w coś, omotać czymś (tu
blisznemu swemu tego gonił iesm Fl 100,6;
grzechami), alicui rei implicare, re impedire
Heretici... et sortilegii, incantatores facientes
(hoc loco peccatisf: Rex celi..., q u i... munda
opera dyabolica, quia aufferunt, yylaczoyo (pro
corda rigas, ... ytąuid me natum seruasti tam
yylaczayo a. yyloczayo) deo potenciam divinam
sceleratum, sordibus implicitum, gl. inyolutum 25 ca 1430 GIKazB II 16; Bo iako swyotemu
ywyklanego, sub yiciis positum 1466 R XXII 18;
Iobowy nasmyewali syo krolyowye ywlaczaiocz
Sic faciunt luxuriosi, qui ąuanto plus yerbo
gemv (insultabant reges) BZ Tob 2,15; Vopredicacionis corriguntur, tanto plus luxuriosis
lalby... smercz ymecz y *podyocz, nisly taka
sloya sprosna, omoy[y]na, ^wlaczayocza, *yroactibus inyolyuntur ywiclany XV p. post.
GIDom 73.
30
gayocza... czirpecz 1474 Zab 540, sim. ib.;
Uwinąć fo rm y : praet. 3. sg. m. uwinął BZ
Si quis vos deuorat szrze, ywlacza (II Cor 11,20)
Ex 14, 27; f . uwinęła XV med. SKJ V 252; M W gl. 65; Posromanye lycza mego pokryło
mye yest od glossa yrogayoczego y ywlaczayąpart. praet. pass. n. sg. m. uwinion XV mcci.
czego (ayoce... obloąuentis, Fl: odmawaioczego)
S K J Y 262; ~ praes. pass. 3 sg. m. jest uwinion
Pul43,18; Oblyeczeny *bodzcze sromoto, którzy
XV med. SKJ V 260.
35
my ywlaczayo (detrahunt, Fl: wloczo, leg.
Z n a czen ie: 'czymś okręcić kogoś, okryć,
uwłoczą) Pul 108,28; Bogom tbwym, tho gest
otulić, aliąuem aliąua re involvcre, contcgere,
kapłanom, nye w/laczay (non detrahes Ex
vclare9: Peperit (sc. Maria) filium suum primo22,28^! XV p. post. Kałużn 286; Vwlaczacz
genitum et pannis cum inyoluit w szathy ywynąla
(Luc 2, 7) XV med. SKJ V 252; Qui totum 40 derogare XV ex. P F Y 19, sim. ca 1500 Erz 115;
Vwlaczacz detractare ca 1500 Erz 115; Detra
mundum yario yestit ornatu, pannis yilibus
here obmąyyacz, ywlączącz ib. ; Nyektorzy
inyoluitur yest ywynyon (ib. 262: uwynyon)
mylemy dzyączyątkv yylaczaly (detrahebant)
ib. 260; ~ przenośnie 'pogrążyć w czymś,
Rozm 121; Vydzyal (sc. Ja n )... yako y (leg.
aliąua re mergere*: A uczekayocz Egipsczy
podkali ge wodi a uwinol (inyolyit) ge pan 45 ji 'g o f mączyly pluyącz v yego syyąthe oblycze ..., wylaczayącz yego yyelebney czczy bow poszrzodek weln B Z Ex 14, 27.
skey ib. 616.
Uwinie 'wnieść na kogoś skargę do sądu,
Uwłaczanie 'naruszanie dobrej opinii, oboskarżyć, aliąuem in iudicium vocare, accusare :
mawianie, okazywanie lekceważenia, ubliżanie,
Ale chczalyby (leg. chciał-li-by) wasz pan kogo
ywynycz (OrtMac 57: obzalowacz) o gyna rzecz 50 de fama alicuius detrahendi, aliąuem eon ternnendi, nullum honorem alicui habendi, contu
(aliquem inculpare in aliis causis) OrtOssol 47,3.
meliose dicendi, offendendi acius9: J a n ... gy ...
Uwłec 'naruszyć dobraLopinię, obmówić, okazać
zlosthliwimi slowmi omovil ypadaio w grzech
lekceważenie, ubliżyć, de fama detrahere, contemnere, contumeliose diccre, ojfendere*: Przeto
wlaczanya (leg. uwłaczania)... et infamie 1474
rzekły (sc. Żydowie), yze chczyely, aby ykrzy- 55 Zab 540.
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2. 'niesłuszne zarzucanie sędziemu, sądow i nienyeyynnye zasrosczyą, *vwlosczstyem! Rozm
właściwego postępowania sądowego, errorem ałi726; O dobry yczynek czyą nye kamyenyyem, ale
quem iudicibus obiciendi actuś*: Pothem yąwno
o yyloezstwo czczy boskey (sed de blasphemia
rzecznyk prócz szandv na drodze rzeki: PrzyJo 10,33) ib. 838.
sząsznyczy nyesprawnye wczynyly ... Czo ten 5
Uwłóczać 'naruszać dobrą opinię, obmawiać,
przerzeczony rzecznyk a (pro o) takye wysznaokazywać lekceważenie, ubliżać, de fama denye y ywlaczanye, y szromoczenye przepadł
trahere, contemnere, contumeliose dicere, offen(ąiiid praedictus praelocutor racione huiusmodi
\ dere : Qui, g/. sc. inyidi detractores, cum in
retralocutione et oblocutione succubuit)? Ort! presentes pałam disgressari, gl. crudelisare
Ossoł 53,3, sim. Ort Mac 66.
10 | ywlcczacz, yczągacz, non yaleant 1466 R XXII
Uwłok 'człowiek złośliwy, obmówca, homo
! 11; Pomowil gy bycz slodzegya... y gynsze
malignus, całumniator, detractor : Czerkcw
| vele slow ... yczynyl, ... ctorichse to slow
o vwlokoch albo złych duchoch molwy Pid
I *vragayccza, *ywlcczayocza, yyszey yipiszana
139 arg.
| tedy g duszy przyyol y nyne spomina 1474
Uwłoka 1. 'naruszenie należnej czci, obmowa, 15 5Zab 540. ~ Cf. Uwłaczać.
okazanie lekceważenia, obelga, honorem alicui
Uwłóczca fo rm y : n. sg. uwłoczca 1437 Wisi
debitum riolandi, contemnendi, contumeliose
nr 228 s. 86, XV p. pr. SKJ I 312, ca 1500
dicendi, offendendi actus*: Włoka (/cg. uwłoka)
Er z 115, etc.; ~ ac. sg. uwłcczcę Rozm 727.812;
contumelia 1444 zlAPr II s. XIII; Bo sercza
~ n. pl. uwłcczcę 1421 WisłRp nr 1601, Pul
(leg. z sierca) yychodzą... krzyvoprzyszyestva, 20 70,14, XV p. post. RRp XXV 175; - d. pl.
*vvkoky czczy bozey (blasphemiae Mat 15,19),
uwłoczcam ca 1420 R XXIV 82.
to ssą ty rzeczy, które pokalyaya czlovyeka
Z n a czen ie: 'ten co okazuje brak szacunku,
Pozm 356.
lekceważenie, ubliża czci, obmówca, potwarca,
qui de fama alicui detrahit, aliąuem eon tern2. 'zwłoka, opóźnienie, mora, retardat id*:
Ad ... iudicium veniens laboriosus Hannusz ... 25 nit, nullum honorem alicui habet, całumniator,
obligatus e st... d a re ... Georgio solyere mardetractor5: Quia blasfemis, wwloczczam bozey
fali, et irisoribus non sunt reuełanda misteria,
cam ..., quam sibi tenebatur et habet sibi
solvere sine omni diłacione ylg. besz szudnye
sed fidelibus ca 1420 R XXIV 82; Nam quosdam
("żadnej5) wloky (/eg. uwłoki) yszthne pyenudze
capit (vc. diabolus) per faciem ..., quosdam
30 per oculos, vt uxuriosos,... quosdam per os,
1468 S7PPP XI 249.
Uwłóctwo, Huwlóctwo, Uwłóczstwo f o r m y :
ut detractores wloczcze (leg. uwłoczce), soczcze,
n. .ęg. huwłoctwo XV med. R XXTV 363; ~
pothwarcze, pochłepcze 1421 WisłRp nr 1601;
g. 5g. uwłoczstwa 1447 R XXII 40, XV p. post.
Vwloczcza derogator 1437 Wisi nr 228 s. 86;
Osromany bodzcze ... ywloczcze (detrahentes,
R XXIV 375; uwłoctwa XV med. S K J I 65; d. sg. uwłoczstwu XV p. pr. R XLVII 359; ~ 35 Fi: wlaczaioczi) duszey moyey Pul 70,14;
Venefici sunt omnes, qui alios protrahunt ad
ac. sg. uwłoczstwo Rozm 838; ~ i. sg. uwłoczpecandum suo mało exemplo et tales ... sunt
stwem Rozm 726.
triplices... Sccundi sunt detractores wloczcze
Z n a c z e n ie : 'naruszenie dobrej opinii, ob
(leg. uwłcczcę) XV p. post. RRp XXV 175;
mowa, okazanie lekceważenia, obelga, de fama
alicuius detrahendi, aliąuem contemnendi, nullum 40 Detractor ywlcczczą, obmąyyacz ca 1500 Erz
115; Prze ty sloya, które rzeki yako yloczcza
honorem alicui hebendi, contumeliose dicendi,
(leg. uwłoczca) czczy boskey, dostoyen yest
offendendi actus5: Przez wloczstwa (leg. uwłocz
smyerczy Rozm 727, sim. ib. 729; Vyyyedz
stwa) sine mordacitate 1447 R XXII 40; Si hoc
yyloczczą czczy boskyey (educ blasphemum
ascribitur mee detraccioni wloczstw (leg. uwłocz
stwu) XV p. pr. R XLVII 359; Tercio in ipsis 45 Ley 24,14, BZ: yrogacza)! ib. 812, sim. ib. 727;
(sc. in Phariseis) fuit detraccio, huwloczthwo,
~ tajemny, tajny uwłoczca 'donosiciel, pota
oris. Vnde dicebant discipulis magistro detrajemny oszczerca, dclator, całumniator occultus :
hentes, quia detractorum consuetudo est loqui
Non eris criminator nec susurro, ytargacz,
de alio non in facie eius XV med. R XXIV 363;
tagernny ywlcczczą albo >;cozeczcza (MamLub 36:
Podlyg ywlocztwa mowyę secundum ignobili- 50 tayny ytargacz, Mam Kul: tayny schemracz),
tatem dico (II Cor 11,21) XV med. SKJ I 65;
in populis (Ley 19,16) XV p. pr. SKJ 1 312;
Dabit percucienti se maxillam, saturabitur
Svsurrones tayny ytargacze, wloczczy (leg.
obprobriis ylg. brzythkosczy ..., uwl(o)czstwa,
uwłoczcy; tradidit illos deus in reprobum senyrąganya (Thren 3,30) XV p. post. R XXIV 375;
sum ..., repletos omni iniquitate ..., plenos
Acz (pro ach)..., czo ych bądzye pomoyyono 55 inyidia ..., susurrones, detractores Rom
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1,29, Szwed 49: septacze) ca 1470 MamLub
(leg. ji Pgo5) byczoyacz..., yakoby tego, który
278.
yyloczy czczy beskey ib. 129; Bądzyely kto
Uwłóczenie 'naruszenie należnej czci, obmayyloczycz czczy bozey (qui blasphemaverit
vvłanie, okazanie lekceważenia, ubliżanie, hono
nomen domini Ley 24,16), smyerczya ma
rem alicui dębi tum violandi, eoniemnendi, rwz- 5 ymrzecz ib. 838; Alye nye wloczyl (leg. uwłoczył)
tumeliose dicendi, ojfendendi actus9: Wloczene
bóstw (leg. bóstwu) pan nasch myły Iesusdetractio XV p. pr. R XXII 335; Svyata Anna
I cristus ib., sim. ib. 839; Myenyly albo mnymaly,
y loachym... prószyła yego, by yey przepvsczyl
aby yyloczyl czczy boskey ib. 840; ~ Tegosch
tv bycz do czasv, aby yey młode począczye nye
zyednanya naslyadyymy drugyemy nye wloczącz
myalo podezrzyenya a tes by zadrosczyyy nye 10 (leg. uwłocząc, sine alterius ordinis praeiudicio)
było *yloczenye (leg. uwłóczenie, conceptioni
Rozm 205.
virginis sanctae detrahendi) Rozm 58; Podług
Uwodzić cf. Wwodzić
zakona ma vmrzecz, bo szye synem bożym
Uwracać się 'przychodzić powtórnie, wracać
czyny, a to yest vloczenyv (pro vloczenye,
się, iterum venire, reverti9: Rotha ... Velislai:
leg. uwłóczenie) czczy bo2ey ib. 838; Yze przez 15 Yakom ya ne brał Bogufalowa plota szeszczwłoczenya (leg. uwłoczenia) czczy boskey synokrocz nawraczayo szo,... sed Velislaus dixit
vye zvolyeny mogą szye zvacz bogy ib. 839.
jurando: Uvraczayo sszo 1417 Czrs 179.
Uwłóczny 'obelżywy, oszczerczy, contumelioUwTotni 'posiadający zdolność zwracania się
sus, ignominiosus9: Verba... detractoria wwloczku czemuś np. myślą, qui facultatem ąuandam
na a pochlebszthwa pełna XVp. post. R XXV266. 20 habet, e.g. facultatem cogitandi9: Sola enim
Uwłóczstwo cf. Uwłóctwo
encium, gl. de numero encium telko szamy thy
Uwłóczyć f o r m y : praes. ind. 2. sg. uwłoczysz
rzeczy, sua gaudent noticia, que sunt in seipsa
Rozm 306; 3. sg. uwłoczy Rozm 293. 725. 729;
per sapienciam conyersiya ku szobye ywrothnye
(ib. 276: w są nayraczaiącza) 1449 R XXIII 279.
3. pl. uwłoczą FI 108,28, Fl i Pul 108,19; part. praes. act. adv. uwłocząc
205; ~ inf. 25
U wróż 'sznur służący do mierzenia, funis
uwłóczyć Rozm 43; ~ fut. 3. sg. m. będzie
ad metiendum aptus9: Vwrozy (funes, Puk.
uwłóczyć Rozm 838; ~ praet. 3. sg. m. uwłoczył
powrozy) spadli so mne w swatlich Fl 15,6.
Rozm 838. 839; 3. pl. m. uwłoczyli są FI i Pul
Uwyszyć cf. Uwyższye
37,21. 108,3; uwłoczyli XV in. GIKazB II 103;
(Uwyższyć) Uwyszyć 'podwyższyć, tu prze
~ condit. 3. sg. m.-by uwłoczył Rozm 174.840. 30 nośnie: wzmocnić natężenie, podnieść wartość,
Z n a c z e n ie : 'naruszać dobrą opinię, obmain altitudinem ejferre, hoc loco translate: maius
wiać, okazywać lekceważenie, ubliżać, de fama
reddere, pretium augere9: Sjrothny czlowyek
czyaszko vranyony..., tego foldrowal woyth...
detrahere, contemnere, contumeliose dicere, offeny ostrzegł tho w foldrowanyy, wwyschyla-ly-by
dere9: Gisz to odplaczaio zle za dobre, vwloczili
s.0 mne (detrahebant mihi) FI 37,21, sim. Puk, 35 <się> (OrtMac 123: wysznal-ly-by) bolescz, aby
tesz mogl vwyschycz (OrtMac 123: wysznacz)
Za to by mo mylowaly, wwloczyly so mne
żałobą (si dolor se altiaret, ut eciam querela
(detrahebant mihi) Fl 108,3, sim. Puk, To dzalo
altiaretur) OrtOssol 90,2.
gych, gysz wwloczo mne (detrahunt mihi)
Uzda, Huzda fo rm y : n. sg. uzda 1466 R XXII
v gospodna Fl 108,19, sim. Puk, Obleczeny
bodzcze, gysz mne wloczo (leg. uwłoczą, Pul: 40 15, 1471 Zap Warsz nr 3051, ca 1500 Erz 116;
~ g. sg. uzdy 1400 Pyzdr nr 131, 1430 Pozn
vwlaczayo) sromoto (detrahunt mihi pudore)
nr 1526, 1466 R XXII 15; huzdy 1458 ZapWarsz
Fl 108,28; Si vero infamiam important, wloczili
nr 1076; ~ ac. sg. uzdę 1407 KsMaz I nr 1029,
(leg. uwłoczyli) czczi, possumus nos humiliter
B Z Is 48,9; - i. sg. uzdą 1386 HubeZb 61;
excusare XV in. GIKazB II 103; Przeto zasdrosczyvy czczy ny ma my vloczycz (leg. uwłóczyć, 45 ~ /. sg. (w) uździe Fl i Pul 31,12.
Z n a czen ie: 'część uprzęży zakładana na
invidus non habet hic locum detrahendi) Rozm
głowę konia, capistrum, frenum capiti eąuino
43; Przeto proszą mązow vczonych..., aby
impositum: Eze Fvicholt zarzuczil Thomo wsdo
wschytky xyangy zesly fzeżgli5), aby zasdrosy obesil praue czloueka 1386 HubeZb 61; laco
czyvy mnye nyyeden v tym nye yloczyl (leg.
uwłoczył, inyidus non habet hic locum detra 50 Maczey ne dal vsdi na Przibcow kon ani go
vzitka ma 1400 Pyzdr nr 131; Kedi mi kon
hendi) ib. 174; Ten yyloczy bogv (hic blasphemat Mat 9,3, GlWroc 85v: nagana) ib. 293,
vszetl, tedi mi Woyczech ycratl szodlo i yszdo
1407 KsMaz I nr 1029; Wyrancilem coon
sim. ib. 725; Mystrzy, thą movą tesz nam
z woszem a tam my fschistkego nye dano, tho
yyloczysch a czynysch sromotha (contumeliam
nobis facis Luc 11,45) ib. 306; Byskup ... kazał y 55 yest rzemenne ysdy 1430 Pozn nr 1526; Jacom
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quia roborat, stanoui, ysdraua, infirmum ib.
j a ... Mykolayevy nye bil pomocznykyem...
143a; Przez tą yodą on zboycza dostał yyelyanym husdi hy drughych rzeczi wzal 1458
kyego ymyenya, bo yzdrayyal (curayerunt)
ZapWarsz nr 1076; Priuatur (sc. equus) faleris,
wschelykyego nyemocznego ta ystna yoda
freno, gl. tenaculo vsdy, priuatur honesto
1466 R XXII 15; Vbi nobile frenum, gl. decora- 5 Rozm 86; Wschelkye (pro szalone) yzdrayyasch
(sanas furiosos) ib. 226; O tern, yze myły
tum frenaculum lsczącza wsda ib.; Jakom ya
Yesus schodzyl wschythką Galileą kazącz
drogy dobrowolney kxadzv Janowy... nye
a yzdrayyayącz wschythky nyemoczne ib. 262,
zasthapyl... amy (pro anym) go gonyl, any
sim. ib. 811; Iesusz... dal ym m ocz..., aby
w them gemv szgynaly bothy, pyerz, sschaffran
y yszda 1471 ZapWarsz nr 3051; Chamus ysdą 10 yzdrayyaly wschytky nyemoczne (ut... curarent
! omnem languorem Mat 10,1) ib. 307; Nye
albo yadzydlo ca 1500 Er z 116; Vszdą frenum
moczne yzdrayyayczye (infirmos curate Mat 10,8)
ib. ; ~ krygowa uzda 'uzda z kolcami, frenum
j ib. 308; Vczynyl czyą przyaczyelyem ... y yczylupatum9: Lupatum yądzydlo, krygoyą ysdą
: nyl, yzez nyemoczne ysdrayyal ib. 513; My mamy
ca 1500 Erz 116; ~ przenośnie: W oglowi
y w usdze (in camo et freno, MamLub 128, 15 zakon v sobotą nykogo nye yzdrayyacz (curare)
ib. 749; ~ przenośnie: Gensze yzdrawa (sana!)
R XXIV 379: in chamo w oglowy, wsdzenyczy,
skryssone serczem Fl 146,3, sim. Pul, M W 129b ;
leg. w uździenicy) czeluści gich sczisni Fl 31,12,
Salyens wsdrauiaiancz, wibauiaiancz (per crucis
sim. Pul; Poymo cyo w vzdo (infrenabo te)
mysterium salvas) 1444 R XXIII 303; Hic enrm
BZ Is 48,9.
20 est oleum illuminans omnes errores,... sanans,
Uzdać cf. Obuzdać, Obuzdować
| *ysdrayyanczi, contra temptaciones 1461—7
Uzdne epodarek dla stajennego za przyprowa
! Serm 114r ; In melle eciam designatur amor
dzenie koni, domini stabulario pro equo adducto
curatiuus miloscz vsdravyayancza ib. 400v;
datum: Aurigis, qui eosdem equos ex Pesth
Vidit (sc. lesus) hom inem ... etiam oculo
duxerunt, dedi 1/2 florenum a frenis al. oth
ystnego 1500 ZsigBud 37. ~ Możliwa jest też 25 mentis, quia yisio illa erat sanatiua ysdrayyayacze XV p. post. R XXV 180; Posiał myą vsdralekcja otuzdne.
yyacz (sanare Luc 4,18) skruszone szyerczem
Uzdrawiać f o r m y : praes. ind. 2. sg. uzdra
EwZam 307, sim. Rozm 250.
wiasz BZ Tob 13,2, Rozm 226; 3. sg. uzdrawia
2. (w odniesieniu do chorób, de morbis)
Gn gl. 142b. 143a, Fl i Pul 146,3, etc.; ~ imper.
2. sg. uzdrawiaj XV ex. P F Y 105; 2. pl. uzdra 30 'usuwać, likwidować, pellere, sanare9: Schwyąta
Anno, nasch wyschluchay, nyemoczy nasche
wiajcie Rozm 308; ~ part. praes. act. adv.
! yzdrawyay! XV ex. P F Y 105; Thy dvanasczye
uzdrawiając 1444 R XXIII 303, Rozm 230.
apostolow k sobye vezval lesus... a dal ym
262. 811; adi. n. sg. f . uzdrawiająca 1461—7
mocz ..., aby yzdrayyaly ( u t... curarent) yschySerm 400v; neutr. uzdrawiające XV p. post.
R XXV 180; g. sg. m. uzdrawiającego Rozm 35 tky yrzody y yschytky nyemoczy Rozm 202;
Bo wschytky nyemoczy yzdrayyal (curayit)
740; ~ inf. uzdrawiać EwZam 307, Rozm 230.
ib. 216; Yestem gorzkosczy pełna slyschącz
250, etc.; ~ praet. 2. sg. m. -(e)ś uzdrawiał
trudne nasmyevanye syna mego, iegozem była
Rozm 513; 3. sg. m. uzdrawiał Rozm 86. 216.
glossa *odyykla y kosczyele schluchacz kazą250. 376; 3. pl. m. uzdrawiali 1471 MamKal 208;
~ P^Perfsg. m jest był uzdrawiał Gn 181 b; 4 0 czego a nyemoczy yschytky yzdrayyayączego
ib. 740; Aby to prayda była, to yest yavna,
~ condit. 3. pl. m. -by uzdrawiali Rozm 202. 307.
yze y sobothą yzdrayya (sc. Jesus) yschytky
Z naczenia: 1. (w odniesieniu do ludzi,
nyemoczy ib. 806; ^ przenośnie 'usuwać
de borninibus) 'przywracać zdrowie, leczyć,
strapienie, curam pellere9: Vzdravyaly (war. lub.:
sanitatem restituere, sanare9: Bo ti byczugesz
y yzdrawyas (salvas), martwys y ziwysz BZ 45 ocladaly) curabant (curabant contritionem filiae
populi mei Jer 6,14) 1471 MamKal 208; Bło
Tob 13,2; M el... valet in causis wlnerum
gosław, dusza moya, bogu ..., yenze yzdrawya
ocziscza, ysdrawya 1461—7 Serm 400r; Gesly
(sanat, Fl: yzdrawuge) wszystky nyemoczy
podobno w sobotą yzdrayyacz (curare Mat
twoye Pul 102,3, sim. M W lOb.
12,10)? Rozm 326, sim. ib. 380; Gnyeyayącz
Uzdrawować uzdrawować niemoc 'usuwać
szye, yze myły lesus yzdrayyal (curasset Luc 50
chorobę, tu przenośnie: usuwać strapienie, mor13,14) w sobotą ib. 376; Takyez y (leg. ji fgo5)
bum pellere, hoc loco translate: curam pellere9:
pomayyaczye, yze yzdrayya v sobotą ib. 806;
Błogosław, dusza moya, gospodny..., genze
~ Yszecz on nemoczne łudzę gest bil ysdraual
yzdrawuge (sanat, Pul, M W lOb: yzdrawya)
Gn 181 b ; Secundo corroborat infirmum ysdraya
cloueka Gn gl. 142b; Hoc lignum dicitur forte, 55 wszeczky nyemoczi twoge Fl 102,3.
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myenyczy(e) przevrothnykyem lyvda, ktorego
yydzyczye vzdrovyczyelya y zbawyczyela yschego 5
syyatha R o zm 791.
Uzdrowić f o r m y : prdes. ind. L sg. uzdrowię
B Z II Par 7,14, P u l Deut 57, XV ux. M P K J
II 317, R o zm 286; 3. sg. uzdrowi B Z IV Reg 20,8.
Tob 5,13, 1471 M a m K a l 173, etc.; ~ im per. 2. sg. 10
uzdrowi R o zm 733; uzdrów FI i P ul 6,2. 40,4.
59,2, M W 13a, e tc . ; ~ inf. uzdrowić T ęcz
w. 23, XV ex. M P K J II 320, R o zm 46, etc.; ~
p ra e t. 1. sg. m . (b o h em izm ) uzdrowił sem
ca 1470 M a m L u b 89; uzdrowiłem B Z IV 15
Reg 20,5, 1471 M a m K a l 89; -(e)m uzdrowił
R o zm 433; 2. sg. m . uzdrowił jeś FI 29,2;
uzdrowiłeś P u l 29,2; 3. sg. m . uzdrowił jest
B Z Gen 20,17; uzdrowił FI i P u l 106,20, ca 1484
GflKórn II 214, XV e x . M P K J II 317, etc. etc.; 20
3. p l. m . uzdrowili XV ex. M P K J II 318; ~
p lą p c rf. 3. sg. m . był uzdrowił R o zm 199;
~ condit. F sg. m . -bych uzdrowił B Z Tob 12,14,
R o zm 228. 468; 2 sg rn. -by uzdrowił R o zm 227;
3. sg. m . uzdrowiłby ca 1428 P F I 492; (-)by 25
uzdrowił XV ex. M P K J U 319, R o zm 228. 257,
etc.; ~ p a rt. praet. pass. n. sg. f . uzdrowiona
R o zm 223; n. pl. m . uzdrowieni ca 1500 PieśniW lad 176, R o zm 217; cf. też Nieuzdrowiony;
~ inf. pass. sg. m . uzdrowień być B Z Deut 30
28,27. 35, ca 1500 J A IV 95; być uzdrowion
R o zm 189; ~ praes. pass. L sg. m . jestem
uzdrowion R o zm 232; 2. sg. m . -ś uzdrowion
R o zm 257; 3. sg. f . jest uzdrowiona R o zm 297;
uzdrowiona jest R o zm 358; L p l. m . jesmy 35
uzdrowieni XV m e d R XXIV 350; - fu t.
p a ss. L sg. f. uzdrowiona (będę) R o zm 222;
3. sg. nr. będzie uzdrowion R o zm 189; m u tr .
będzie uzdrowiono R o zm 287; 3. du. m u tr .
będzieta uzdrowionie B Z Tob 6,9; 3. p l. f . będą 40
uzdrowiony R o zm 231; ~ p ra et. pass. 3. sg. m.
był uzdrowion R o zm 223. 229. 684; f . była
uzdrowiona R o zm 222. 223. 224. 288. 327;
3. p l. m . uzdrowieni byli B faż 320; byli uzdro
wieni R o zm 263. 288. 321. 352; ~ condit. pass. 45
2. pl. m . -byście uzdrowieni R o zm 376.
Z n a c z e n i a '. 1. (w odniesieniu do lu d zi , de
hom inibus) 'przyw rócić zdrow ie , uleczyć , sanita tem restituere , sanare : la ymorzę a żywo
yczynę, yderzę a ya yzdrowyę (sanabo Deut 50
32,39) P u l Deut 57; ~ Vsdrow (sana) me,
gospodne, bo zamoczeni so wszitki cosci moie
FI 6,2, sin 1 . Pul, sim . E w Z am 307, R o zm 229. 603;
Gyny nyemoczny, ślepy y chromy przes gego
prośbo ysdrowyeny były B la ż 320; Vsdrcnvyl 55

gest (sanayit) bog Abymelecha y zono gego
sk im ..., tak ze ysdrowyon nye bodzesz mocz
bycz (ut curari neąueas) B Z Deut 28,27, sim . ib.
28,35; Sliszalem modlytwo two a wydzalem
slzi twe, owa yzdrowylem cyo (sanavi te,
M a m L u b 89: ysdrowyl szem) B Z IV Reg 20,5,
sim . 1471 M a m K a l 89; Które bodze znamyo,
ysze pan yzdrowy myo (me sanabit) B Z IV Reg
20,8, sim . ib. Tob 5,13, R o zm 101.229; Iysz myo
tedi posiał pan, abich cyo yzdrowyl (ut curarem
te) B Z Tob 12,14, sim . R o zm 228. 468; Dal mv
geden gymyenye wyelke, a drvgi go vszdrowyl
XV ex. M P K J II 317, sim . ca 1500 P ieśn iW ta d
177, R o zm 161, etc. etc.; Stało szyą e {leg. je
"jest3), ysz czy trze ... ybogaczyly szą sząszya
A dam a... y vsdrowyly go pospolv sz Yewą
y gych dzyatky XV ex. M P K J II 318; Sz wyelyką
wyarą y pokorą yego prószył (sc. królik), abi
yszdrowyl szina gego ib. 319, sim . R o zm 228.
257. 286. 326. 337; Nye dowyerzal, bi pan Ihs
mogl yszdrowycz, sanare, szina gego, nye
stąpyyącz oblycznye do nyego XV e x. M P K J
II 320, sim . R o zm 221. 225; Si enim frater tuus
haberet wlnus in corpore, quod yellet ocultari,
dum timeret sanari, mógłby yszdroyyon bycz,
nonne crudeliter abste cellaretur? ca 1500
J A IV 95; Ale gdy grzech szwoy posznaly a do
Pyotra szą yolaly, byszkup sz ludem ysdrowyeny
ca 1500 P ieśni W ie d 176, sim . R o zm 217; Kto
y/zyal pcvne lyekarstwo, badzye yzdroyyon
(curatus) [bądzye], wsakosz przez dokonanya
pevnye ma bycz vzdrovyon (curandus) R o zm
189; V teyze rzecze byl Elyzeus (Naa)manna
ysdrovyl (quem sanayit Elisaeus) ib. 199;
Dothknąla szye yego podolka odzyenya yego,
nathychmyast była yzdroyyona (sanata est)
ib. 222, sim . ib. 223. 224. 288; Tcgodla
przydzy k nam, aby mye yzdroyyl (tu me curaturus) ib. 227, sim . ib.; Yednym slovem a rąky
ylozenym yestem yzdroyyon (curatus sum)
ib. 232; Oyasz yzdroyyon (ecce sanus factus
es Jo 5,14) a yvsch nye zgrzeschay yyeczey
ib. 257; Wschysczy były yzdroyyeny (curayit
eos Mat 4,24) ib. 263, sim . ib. 288. 321. 352;
Moye dzyeczye bądzye yzdroyyono (sanabitur
puer meus) Ib. 287; Vzdroyyona yest (sanata
est Mat 15,28) yey dzyyka tey godzyny ib. 358;
Schescz dny ssą, y które mamy robycz a y ty
przychodzyczye, abysczye yzdroyyeny (curamini Luc 13,14), a nye y dzyen sobotny ib. 316;
Czemv szye na mye gnyeyaczye, yzem każdego
ezloyyeka yzdroyyl (sanum feci Jo 7,23) v so
bota? ib. 433; ~ uzdrowić od, z niemocy:
Yaczgi, czvsz Adama, sz gego nyemoczi yszdro-
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wyą XV ex. MPKJ II 317, sim. ib.; Nadzyeyą
I swogymy (leg. z swoimi) przyaczoly, boże gye
racz ysdrowycz, sze thego pomsczyly... Boże,
szye, yze zbavyona bądą y vzdrovyona przezeń
gy racz posdrowycz ode wszego slego Tęcz
od oney nyemoczy (salva ero Marc 5,28)
Rozm 222; Czczyenye o tern, yze Abagarus
w. 23.
4.
'wybawić z niebezpieczeństwa, uratować,
kroi byl vzdrovyon od svey nyemoczy (curatus 5
ocalić, ex periculo eripere, seryare : Bodo
fuit) ib. 229; ~ Zolcz gey (sc. ryby) godzi syo
myloscyw grzechom gich a zemyo gich yzdroku pomazanyy oczv, na nychze gest byelmo,
wyo (sanabo) BZ II Par 7,14; Bo ktokolvye
a bodzeta yzdrowyonye (sanabuntur) BZ Tob
chcze dvschą syoyą *vzdrovyl (salyam facere
6,9; Nathychmyast wczyągnąl (sc. rękę) y była
yemv yzdroyyona kv zdrowyy (restituta est 10 Mat 16,25), straczy yą Rozm 365; Szyn czloyyeczy przyschedl vzdrovycz, czo było zgynąlo
sanitati Mat 12,13) Rozm 327; Vcho yczyąthe
(yenit... salyare, quod perierat Mat 18,11)
yzdroyyl yemv ib. 684; ~ przenośnie: Bosze,
ib. 384, sim. ib. 407; Vzdroyy myą (salyum
wolał iesm k tobe y yzdrowil ies (sanasti, Puł:
me fac Psal 68,2), gospodnye, yze przyschły
*vzdrowyleszs) me FI 29,2; Gospodne..., yzdrow
(sana) duszo moio, bo zgrzeszil iesm tobe 15 vody az do dusche moyey ib. 733.
Cf. Nieuzdrowieny
FI 40,4, sim. Puł; Posiał słowo swoye y yzdrowyl
Uzdrowienie 'przywrócenie zdrowia, uleczenie,
ye (sanayit eos), y wytargl ye ze zghynena gych
sanitatem restituendi, sanandi actus5: VsdroFI 106,20, sim. Puł; Prze gegosz gesszmy zbawyenye curacionem (numquid omnes gratiam
wyeny, othcupyeny y ysdroyyeny XV med.
R XXIV 350; Twoią nas, proszimi, zbaw, 20 habent curationum? I Cor 12,30) ca 1470
MamLub 282; Nyepotrzebyen czy yvsz szadni
yzdrow y wspomoz moczą MIT 13a, sim. ib. 17a;
lyekarz na yszdrowyenye twego szina XV
In dominica yero hodierna docemur abstinere
ex. MPKJ II 320; Od zymnych nyemoczy...
a carnalibus desideriis,... si salyari, ysdroych zbavyl y dal ym yzdroyyenye (a febribus ...
wyony, yolumus a celesti medico XV p. post.
GlDom 79; Takyez y ony... nathychmyast 25 liberayit plurimos medela sanitatis) Rozm 217;
Rozmaytemy nyemoczamy ydraczeny od Iesubądą yzdrovyon(y) od ykuschenya grzecha
crista tedy yzyaly yzdroyyenye (sanitatem pleRozm 603; ~ uzdrowić (z martwych) 'przy
nam receperunt) ib.; ~ przenośnie: Raczi
wrócić do życia, wskrzesić, ad vitam reyocare,
prosicz za nami grzesznimi do pana boga ...,
a mortuis excitare3: lesus schedschy y yzdroyyl
yą z martyych Rozm 221; O tern, yako myły 30 abiszmi od nyego podpomozenie y yzdrowenye...
zasluzili M W 14b; T hw a... krewy myala
lesus yzdroyyl dzyewką yednego byskupa zyprzydz ky yzdrowyenyy moyey dvschc Naw 123;
dowszkyego. Kxyazą yedno zydowskye... przySecundus fructus confessionis est sanitatis,
schedwschy kv mylemy Iesucristy y prószył
id est *vstrovyena ca 1500 R XLVII 370; Tedy
yego, aby raczył vnydz v yego dom a yzdroyyl
yego dzywką (ut ipsius dignaretur hospitium 35 porodzyla svoy plod yyelyebny ..., yenze (pro
yemze) wschemy syyathy dano wsdroyyenye
intrare atąue suam filiam a morte suscitare)
(per quam salus est toti mundo data) Rozm 10.
ib. 296.
Uznaczyć 1. (o szkodliwych działaniach, de
2. (w odniesieniu do chorób, de morbis)
actionibus nocentibus) 'skrzywdzić, iniuria affi'usunąć, zlikwidować, pellere, sanare : Ty yes
*swatlosz ne widzocich, lekarz wszech ran 40 cere3: Bandzely ktho wybran raczcza albo
przyszasznykyem a bandzely wssznaczon raną,
yzdrawanchich (pro yzdrawanich ?) XV p. pr. JA
zabyczym albo w gynem (pro gymyenyy),
XV 535; Benedic anima mea domino, qui sanat,
(w ) myeszkyem yrzadze (si fuerit hic moleysdroyyl, omnes infirmitates tuas ca 1484
status in corpore, vita seu bonis, in ciyitatis
GIKórn II 214; Baczę, yze mye nyekto dotknął,
gdyś ze mnye mocz vysla a yrzod albo nyemocz 45 servitio), albo w szluszbye, tedy mogą od nyego
wzancz myesczka vch[ch]walą OrtOssol 43,2.
przez mya yzdroyyona (scio morbiąue salutem)
2. c De preyiso aut insignito al. o yznaczoRozm 223; *Myevyasta *vschlyczącz to padła
nem consule et iurato. Daley, bandzyely kto
przeden y poznała, yze yey nyemocz albo yrzod
wybran raczcza albo prziszasznykyem y postabyl yzdroyyon ib.; Badzyeszly yen yyerzycz...,
tvoyą (leg. tv/oje) nyemoczy wschytky bąda 50 wyon a bandzely then yznaczon OrtOssol 13,4.
yzdroyyony (delebuntur omnes aegritudines)
~ Może znaczenie 1.
ib. 231.
Uznać, Uznać się fo rm y : praes. ind. 1. sg.
uznam M W 6a; 2. sg. uznasz M W 69a, XV
3. fużyczyć zdrowia, dać zdrowie, siły, bonam
p. post. BednMed 74; 3. sg. uznaje Kśw cr 17;
yaletudinem, vires dare*: Vsdrowylby reficit
ca 1428 P F 1 492; Pan cracowsky, yego myloscz, 55 uzna XV med. GIWroc 55v; ~ imper. 3. sg.
S ło w n ik s ta r o p o ls k i IX
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uznaj XV med. GlWroc 21 v. 48v. 61 r, XV
p. post. JA XII 144; 2. p i uznajcie XV p. post.
GIDom 51; ~ part. praes. act. adv. uznając
1471 MamKal 92; ~ inf. uznać 1434 Pozn
nr 1431, 1450 MacDocl 120, XV mcci. GlWroc
91v, etc.; ~ praet. 1. sg. m. uznałem B Z Deut
3,19, ca 1470 MamLub 299; -m uznał 1469
ZapWarsz nr 1255; 2. sg. m. -(e)ś uznał BZ
Neh 9,10; 3. sg. m. uznał 1398 HubeZb 71, 1399
Pozn nr 407, 1402 ib. nr 538, etc.;f. uznała 1407
HubeZb 121; L pi. m. -smy uznali Dział 16;
3. pl. m. uznali Aleksy w. 121, EwZam 293,
ca 1500 PieśniWlad 176; ~ condit. 1. sg. m.
uznałbych XV med. SKJ I 70; bych uznał
ca 1500 SlOcc XII 161; 3. sg. m. -by uznał
1466 RRp XXII 19; ~ part.praet. act. uznawszy
1449 R XXV 165, XV p. pr. R XLVII 359,
Dział 24 Rozm 57; ~ part. praet. pass. n. sg. f.
uznana XV med. Msza V s. 260; neutr. uznano
Aleksy w. 238; ac. sg. m. uznany 1436 R XXIII
277; cf. też Uznany; ~ inf. pass. sg. f . być
uznana Ort Mac 57; ~ praes. pass. 3. sg. f.
uznana jest Sul 38; 3. pl. f . uznany są Sul 79;
~ fut. pass. 3. sg. m. uznan będzie Pul 9,17; ~
condit. pass. 3. sg. m. by uznan XV p. post.
P F III 290.
Z n a c z e n ia : 1. 'zdobyć o czymś wiedzę,
dowiedzieć się, poznać, scientiam alicuius rei
adipisc i, cognoscere, perspicere : Vbaczywszy
abo yznawszy (ut... ex bonis operibus vos
considerantes, sc. gentes, glorificent deum in
die yisitationis I Pet 2,12, SKJ I 84: ybaczayącz
albo yznayayącz) 1449 R XXV 165; Vsznawszi
agnitum XV p. pr. R XLVII 359; In hoc mundo
debemus ąuatuor agnoscere, wsnacz, et cogno
scere XV med. Gl Wroc 91 y; Pamathay, pane ...,
sług... tw oych..., kiorich thobye wyara snamyenita, gl. ysnana (cognita, Msza II. III. VI.
VII. XIV: posnana, IX: znayoma, XIII:
szwyadczona, szwyadoma), gest XV med. Msza
V s. 260; Si... nouerim misteria omnia, gl. id
est Noyi et Veteris Testamenti yznalbych
wszythky tagemnycze Starego y Noyego Zakony
(I Cor 13,2) XV med. SKJ \ 70; Quis... racione
discernere, vsnacz, possit, ąualiter splendor
iIle inaccessibilis yirgineis se infuderit yisceribus XV med. SKJ W 279; Secundum (sc. peccatum contra spiritum sanctum) est impugnacio
agnite yeritatis, id est przeczywnoscz yznanye
(pro yznaney?) prawdy 1453 RRp XXIII 298;
Bo yznalem (novi), ze macze wyoczey baranow,
ty w myesczech ostano B Z Deut 3,19; Dalesz
znamyona y dziwi nad pharaonem ..., yszesz
yznal (cognovisti), ysze pisznye przecyw gym
czinyly BZ Neh 9,10; Ysnalem comperi (com-
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peri, quia non est personarum acceptor deus
Act 10,34) ca 1470 MamLub 299; Odkrigy oczi
moie y yznam dzywne rzeczi twoie z zakona
twego (considerabo mirabilia de lege tua
5
Psal 118,18) M W 6a; Ty nunąuam comedas,
stomachum nisi noveris, alesz by wsznan,
antę purgatum vanumque cibo, quem sumpseris
antę. Ex desiderio poteris id noscere certe
XV p. post. PF III 290; Przyszagami..., ysze
j
10 chczem prawdą m o w y c z .ja c o my swych
(leg. z swych) *pynczy szmislow mozem ysznacz
y yrosumecz XV p. post. Zab 539, sim. 1450
MacDod 120; Nalyeszly (sc. pastyrze)... dzyci czyanthko ... w gyaszlach a yydząncz yznaly
( 15 o slowye (yidentes... cognoyerunt de verbo
Luc 2,17), chtore rzeczono było gym (sc. przez
i anioła) o dzyeczyath<k)v thym EwZam 293;
1 Vsznącz considerare ca 1500 Erz 116; Apostoly
czyalo wszyąly... Pyotr szwyąthe czyalo proi
20 : wadzyl. Rzecz thą Szydowye ysznaly..., spaj
lycz czyalo szwyąthe chczyely ca 1500 Pieśnij
Wkul 176; Spomozi myę, mili panie, bich
yznal twoie vmiloyanie ca 1500 SlOcc XII 161;
Czczyenye o tern, yako myły Iesus ... dzyekoyal
25 bogv oyczv s tego, yze y (leg. ji) dal yznacz
; mldemy a krewkyemy przyrodzenyy nyeyyes| czyemy Rozm 322; ~ uznać się, siebie 'poznać
| | samego siebie, ocenić się, se ipsum cognoscere,
i ' aestimare: Probat (pro probet), wsnay sze,
30
autem se ipsum homo (I Cor 11,28) XV med.
j ! GlWroc 21 v, sim. ib. 48v; Opportat (pro oppor|
tet) ergo, ut homo prius semetipsum examinet,
| : vsnay se sam, deinde proximum corrigat ib. 61 r;
Quem, gl. sc. blaswemum, si quando moues
|
35 | per mellifluas rationes, ut yerum sapiat, aby
j szą ysznal, que mała sunt, fugit 1466 RRp
\ XXII 19; Vsznay szyebye barzo zacamyanalego
I sciat se culpabiliter durum XV p. post. JA XII
j 144; Et tamen latro... ysnal sya svoych grze40 : chow ca 1500 GlKazB I 44; ^
wiadomością
uznać na sobie 'świadomie przeżyć, alicuius rei
conscium esse, aliąuid bene sentire : Fratres,
hoc sentite in vobis, czyycze a wyadomosczą
ysznaycze na sobye, quod in Xo Ihu (Pkil 2,5)
45
XV p. post. GIDom 51; ~ 'zaznać, odczuć,
experiri, sentire9: A thak ye troye abo ye czvoro
nogą obvyn thą massezą, za trzeczym prziyy<(c)zym yznasch pom ocz..., bo yycziągnye
ogyen XV p. post. BednMed 74.
50
2. 'uświadomić sobie, kto (co) to jest, zidenty
fikować kogoś (coś), rozpoznać, odróżnić, cons
cium fieri, sentire, quis (quid) sit, aliąuem
(aliąuid) cognoscere, discernere*: Vzna(li oni
trze) crole pogańscy croleuicha y crola milos55
ciuego... clcuico porodonego Kśw cv 28;
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Vsznalczy vol a y oszyel, ysz (się) nam narodzyl
pan XV med. R XIX 79; Gdysz tho po nym
ysznaly, wyelika mu phalą dały, szą szwyąthego
gy trzimano Aleksy w. 121; Gdy then lyst
oglądano, nathemyescze wsznano, ysz byl szyn 5
Evfamyanow ib. w. 238; Vznan będzye (cognoscetur, FI: poznan bodze) pan sądy czynyączy
Pul 9,17; Na szvyeczye byl a szvyath przezeń
stal szya yest, a szvyath go nie vznal (non
cognovit Jo 1,10) EwZam 285; ~ Quanto 10
diiigencius edulium masticamus, tanto amplius
tocius rei saporem percipimus et iudicialem,
gl. cognitum vsnany, gustum, gl. morsum,
cibum kąsz, yehemencius deglutimus 1436
R X X III277; Gdisz tha gista plączą... poth gyn- 15
szim gymyenyem... vsnana gest bicz othnowyona
(dinoscitur esse innovata) Sul 38; Ysz starosthy
zem naszych pospolicze rzeczy ktorekole, gesz
k nym tesz nye slvchayą any vsnany szą przisluchacz (quae minime ad eosdem dinoscuntur 20
pertinere), sządzą Sul 79; Yako ma bycz
ysznana chromotha (quid mutilatio, chromotha,
dicitur, OrtOssol 47,1: czo może bycz zwaną
chromothą) ? ... Gdyby komu yczyatho czaly
członek ..., tho zowyemy chromothą Ort Mac 25
57; Pauo dolum sensit falszyyoscz ysznal 1466
R XXII 14; Iozeph, yznawschy (ut cognovit)
pevnoscz
yyelyebney
syyatosczy...,
poyyedzyal... dzyeyyczy, by yemy odpysczyla
30
Rozm 57.
3. 'przypomnieć sobie coś znanego, aliąuid
notiim meminisse, in memoricm reducere9: S taynego sircha {strumienie gor)skih slez za grehi
uilige (sc. człowiek) y to uznaie, kegdy sgresil,...
kilkocrcch sgresil Kśw cr 17; Zalysz ... wyeczny 35
gnyew myal myecz na szwe siworzenye? Thy,
myły panye, yznasz myloszerdzye thwoie, a lud
thwoy wezmye weszele w thobye (Psal 84,7)
M W 69a; Kazy szyerczy memy wznacz albo
wspamyąthacz od młodych lyath moych, czom 40
zlye mowyla albo myslyla o sprosznych rzeczach
Naw 162; Vsznal (cognovit Jo 4,53) on krolyk,
oczczyecz tego szyna, quia illa hora erat, in qua
dixit Ihus: Vade, filius tuus yivit XV ex. MPKJ
45
II 320.
4. uznać (męża) 'mieć stosunek płciowy,
coitum habere9: Quomodo fiat istud, angele dei,
quam virum non cognosco, id est nec propono
cognoscere any chczą yznacz (Luc 1,34, Rozm
50
50: nye poznam) XV/?. post. R XXV 180.
5. 'zeznać w sądzie, in iudicio indicium facere9:
Iacosmi przi tern bili, iaco P otr(e)k ysznal
przed nami, iszbi ne bil czlowek Potrkow,
ale Janlcow 1402 Pozn nr 538; Yakom ya nye
winowath za poldzeszathinacze kopj wiprawj 55
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geno tho, czom wsznal 1469 ZapWarsz nr 1255;
~ uznać komuś coś 'przyznać komuś coś,
przyznać się, że jest się komuś coś winnym,
aliąuid alicui tribuere, confiteri se aliąuid alicni
debere : lako przed nami Staszek ysnal Kelczowi
szescz grziwen, cso za ne roczil 1398 HubeZb 71;
Iacom przi tern bil, ys mi Puzik yznal dwadzescza *krziuen na yego dzedzine 1399 Pozn nr 407;
Iacosmi bili przi tcm, kedi Woytec dal Nastcze
pancz grziwen na dwe grziwne na yey othczysno,
czso yemu vznala 1407 HubeZb 121; ~ uznać
się 'zeznać o sobie, co do siebie, de se ipso
indicium facere9: Cristus yroynal sye odpoyyedzenye, yze szye nye zaprzal królem bycz
any szye takym królem yznal, ktorego by kró
le vstvo mnyemano s tego szyyatha Rozm 783.
6.
epostanowić, uznać za słuszne, constituere,
iust urn ducere9: Jszem byl praua nemocza
nyemoczen od boga szlozona tedy, kędy pan
podszadek mai medzy gym wsnacz wsztecz
sz obu stronu 1434 Pozn nr 1431; Noyerit, wsna,
autem deus mutare sentenciam, si tu noveris
emendare delictum XV med. GIWroc 55 y;
(P)rzydawa syą cząstokrocz, ysz gdy nyektorzy
bywayą pozwany... o nyektore vini ..., wziąli
sobie obyczay, ysz tho nye swą wolą, ale przy
kazanym swych panów... czynyą... Czsoszesmy
yznali, ysz tho było przeczywko sprawiedlywosczy boszey Dział 16.
7. 'wziąć pod uwagę, animum advertere ad
aliąuid, aliąuid considerare9: Domyenyk Pyotrowo swiądeczstwo chczal odwolacz przeto,
ysz gest przyrodzony Kynratowy. Przeto my
yznawszy (considerantes, Sul 35: baczącz),
ysz gest przyrodzony..., w tey rzeczy Pyotra
na swiądeczstwo ystawylismy przypusczycz
Dział 24.
8. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Deputare dacz uel ysnacz XV ex. PF V 19.
9. corruptum: a. pro wznieć: Concrepantes,
id est agnoscentes ysnayąncz (war. lub.: wznacz,
leg. wzniąc, concrepantes, I Par 15,28) 1471
Mam Kai 92; ~ b. pro zwieść (?): Vyerzycz
tesch temv mamy, yze byl przyąl (sc. szatan)
czloyyeka formą na szye, v ktorey by mogl
boga vznacz albo szye s nym vmovycz (in qua
dominum circumducere et colloqui posset ei),
bo yako mynya, ysch byl v duchovney albo
ve *mnnyskey postavye przyschedl Rozm 198.
Cf. Uznany, Przeuznać
Uznajmić 'uczynić wiadomym, obwieścić, notum facere, nuntiare9: Iednanye kaschdey rzeczi
sandowy ma bicz wznaymyono Sul 87.
Uznamić 'uczynić wiadomym, wyjawić, notum,
manifestum facere, patefacere, aperire9: Pan Ihus
63*
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| R XXV 271; ~ g. sg. uznania Spow 6, 1435
Xpus ... raczil na początku swogego kaszanya
yą (sc. błogość) wsznamycz, *kye bi bila,
! GlKazB II 55, 1449 R XXV 167, etc.; ~ d. sg.
a potem roskazowacz, kaco bi k nye myano
uznaniu XV p. post. GIDom 65; ~ ac. sg.
uznanie 1403 GIJag 94, XV med. GIWroc 18 r. 95v,
prz<i>cz XV mcci. R XXII 233.
Uznamienie fpodanie wiadomości o czymś, 5 1454 Wisi nr 385, etc.; ~ i. sg. uznanim 1435
GlKazB II 48, XV med. GIWroc 47v, 1461—7
opisanie czegoś, actus aliąuid nuntiandi, deseńSerm 314v; ~ /. sg. (w) uznaniu XV p. post.
bendi : uznamienie czasa
kolejności wy
GIDom 60.
darzeń, descriptio ordinis rerum : Circa hoc
notare possumus IIII-or: primo discripcionem
Z naczenia: 1. 'poznanie, pojęcie, znajomość
temporis wsnamene czassza XV mcd. GIWroc 10 | czegoś, actus cognoscendi, int cliigen cli, notitia
20v.
! alicuius rei9: Vsnane consideracio XIV ex.
Uznamionać f o r m y : praes. ind. 1. sg. uznaR XXV 271; Szpowyadam szya ... sz mogych
mionam FZ Num 23,9; 2. sg. uznamionasz F7
; wszysthkych grzechów, czom szya gych doi Fn/ 90,8; 2. sg. uznamiona BZ Gen 31,2,
pusczyl oth mogego roszwmo (pro roszwmu)
ca 1470 MamLub 163; ~ praet. 3. sg. m. uzna- 15 ysznanya y oth poszlednye szpowyedzy Spow 6;
mionał BZ Gen 47,29, ca 1470 MamLub 77;
Fratres, non cessamus pro wobis orantes et
3. cłu. m. uznamionałasta BZ Gen 3,7; ~ part.
postulantes, ut ympleamini agnicione yoluntatis
praet. act. uznamionaw Kśw cr 24.
; dei, aby<ście) sza napelnyly ysznana voley
boszegy, in omni sapiencia et intellectu spiriZ n a czen ia : 1. 'zobaczyć, spostrzec, zauważyć, yidere, conspicere, animadvertere9: Oczima | 20 I tuali (Col 1,9) 1435 GlKazB II 55, sim. 1449
twima yznamonasz (considerabis) y odpłato j
R XXV 167, XV med. SKJ I 123; Sola enim
grzesznich vzrzisz FI 90,8, sim. Puk, S wirzchnich
! encium, tellco szamy thy rzeczy, sua gaudent
| noticia, gl. cognitione, apprehensione z uznanya,
skal vsrz0 gy a s pagórków yznamyonam
(considerabo) gy B Z Num 23,9; Vsnamyonal
que sunt in seipsa, ku szobye, per sapienciam
a<nimad)vertit (conspiciensąue Areuna, ani- 25 conuersiua XV med. RRp XXIII 279; Day
madvertit regem ... transire ad se II Reg 24,20)
yemu, boże, potem swe ysznane a k temu rosumu
| oswyeczenye 1454 Wisi nr 385; Splendor
ca 1470 MamLub 77.
cognicionis, jasznoscz ysnanya,... dolor con2. 'zorientować się w czymś, zdać sobie
tricionis, bolescz skruszenya, pudor confessionis
sprawę, przekonać się, animachertere, videre,
intelligere, sibipersuaclere : Jacoz prorok Dauid, 3 0 1461—7 Serm 103y; Fides... generans cogniuznamonaw o gego silnem vbostue, iesc suadeccionem mundat intellectum, rodzacz ysznanye
stuo dal Kśw cr 24; Otworzyli szo oczy obyema,
i oczyszcza rosum, a fantasiis ib. 349v; Ideo
to gest oczy rozuma. A gaisz vznamyonalasta
fidei nostre yeritatem in consideracione, w usnanyv, yite nostre debemus cognoscere XV p. post.
(cumąue cognovissent), zesta n ag a,... vczyny- |
lasta sobye wyenyky B Z Gen 3,7; Gdisz yszli- i 35 GIDom 60; O, quam profundum est misterium,
tagemnycza, sancte trinitatis ad capiendum,
szal słowa Labanowich synów..., tedi vsnaad cognoscendum et intelligendum kv wszyaczyy
myona Iacob (animadvertit quoque faciem
; y ky ysznanyy, y ky yrozumyenyy ib. 65; In ista
Laban), ze oskarszon przed Labanem ib. 31,2;
Gdisz yznamyonal (cum que... cerneret) dzeyn j I oracione debes considerare recognicionem pecszmyerczy przybliszayocz sze, zawołał syna ! 4 0 cati tui ylg. ysznanye XV p. post. R XXV 173;
swego ib. Al,29.
~ 'wiedza, scientia9: Nam ex redundancja,
sz oplyitosczi, ardentissime caritatis m sponso
3. 'zapamiętać, memoria tenere9: Vznamyoną
commensales illius cene ardent dileccione,
(war. k a l.: zachowava) conseruabit (immitis
animus illius, sc. potentioris, conseryabit verba
fulgent cognicione, Isczą ysznanim, gaudent,
45
weszelą, seruicione 1461—7 Serm 314y; ~ 'udotua Ecclus 13,15) ca 1470 MamLub 163.
i wodnienie, probatio9: Nam Ihesus interpretatur
Uznamionanie 'rysunek, plan, dclineatio, cle| salyatcr. Dicunt: Miserere nostri propter expescriptw : Vsznamyonanye delineacio XV med.
rienciam, na wsznane albo na ykazane, yirtutis
Zab 523.
| eius 1403 GIJag 94; Fides caret merito, saplati,
Uznamionować 'być znakiem, zapowiedzią,
signum, pracdictionem esse9: Cuius (.sr. adoles- 5 0 cum racio prebet experimentum wkazane yel
ysnane XV med. GIWroc 95v.
centis) resuscitacio futuram resureccionem pre2. 'identyfikacja kogoś, zorientowanie, uświa
figurayit a przetoczem tego mlodzencza wskrzesenye a czo usnamyonuge tu nam dzyen sządny
domienie sobie, kto to jest, actus aliąuem cognoXV p. post. JA XII 145.
scencli, intelligendi, ąui sit9: Nonne bene dicimus
Uznanie fo rm y : n. sg. uznanie XIV ex. [ 55 nos, quia Samarithanus es et demonium habes?
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Sed videte, quod iudicium quandoque pro
dampnacione, gl. contumclia ws(g)ardzenye,
accipitur, quandoque pro discrecione vsnanye
XV med. GIWroc 18r.
3. 'wyznawanie (wiary), professio (ficleifi:
Day my, myły panye, przez czyrplywoscz
sthaloscz vznanya wyary szwyatey, yzbych
mogła przebywacz w (c)nothach dobrych
Naw 162.
4. 'wyjawienie, jawne podanie, pouczenie,
actus profitendi, demonstrandi, praecipiendi :
Nunc enim et ipsius domini professione, gl. professione vsnanym, et fide nostra, gl. bosym
wysilanym y waru nascho, car o eius vere est
cibus et sangwis eius vere est potus XV mcci
GIWroc 47 v; ~ na uznanie przyć 'wyjść na jaw,
apparere, manifestum fiord: (G)dysz zlodzeystwo... bywa zatayono, tako ysze zloscz takych
zlosnykow na vznanye rychło nye mosze przydz
(in brevi non potest propalari, Sul 53: wkrothcze
nye może bycz wsyawyona any dosv/yathczona)
Dział 45.
5. 'własny sąd, zdolność, prawo decydowania,
decernendi facułtas, ius, iudicium proprium :
Stupeant vniucrsi, quod iam diuinitatis in tanta
ctate testimonium daret (sc. Maria), que adhuc
ex annis iuvenilibus quasi sui arbitrii, ysznanya,
non erat 1477 MPKJ II 323.
6. 'myślenie, pogląd na coś, actus cogitandi,
aliąuid de aliąua re sentiendi, iudicandi : Deus
autem paciencie et solacii det w obis..., ut
unanimes, gednym wsznamym (pro wsznanym),
uno ore honorificetis deum (Rom 15,6, S K J I 50:
*vednostaymą mysią) 1435 GlKazB II 48.
Uznany 'wiadomy, znany, notus, menifestus*:
Vt seductores et veraces, sicut qui ignoti et
cogniti yako szwodzycze (leg. zwodźce) a prawdzywy, nyeznamyenyczy alyz vznany (II Cor
6,8) XV med. SKJ I 73.
Uznawać, Uznawać się,f o r m y : praes. ind. 1. sg.
uznawam 1432 Pozn nr 1382, XV med. RRp
XXIII 280; 3. sg. uznawa Gn gl. 28v; 1. pi.
uznawamy XV med. SKJ I 93; ~ part. praes.
act. cidv. uznawając XV ex. SKJ I 84; ~ inf.
uznawać XV med. GIWroc 21 v, XV ex. PF
V 20. 22; ~ praet. 3. sg. m. uznawał Rozm 759;
3. pl. m. uznawali XV ex. MPKJ II 325.
Z naczenia: 1. 'zdobywać wiedzę o czymś,
poznawać, scientiam, notitiam alicuius rei cdipisci, cognoscere*: Putabam ... ad racionis
regulam plus te gl. sc. simeam, ceteris animantibus accesisse. Sed ut [ut] ex vana gratulacione
convinco, gl. sc. ego supero, vznawam, adhuc
permanes de longinquo (sc. a ratione) XV med.
RRp XXIII 280; In hoc cognoyistis, w them
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yznawamy, caritatem dei, quoniam ille pro
nobis animam suam posuit (I Jo 3,16) XV med.
SKJ I 93; Repetere ysznawacz uel schukacz
XV ex. P F V 22; Ex omnibus (pro bonis) operi5
bus vos considerantes (sc. gentes), z dobrych
yczynkow wasz ybaczayącz albo yznayayącz
i
|
(R XXV 165: ybaczywszy abo yznawszy),
glorificent deum in die yisitacionis (I Pet 2,12)
!
XV
SKJ I 84.
2. 'rozgłaszać, obwieszczać, zapowiadać, nun\ 10
tiarę, declarcire, pracdicere : Quociescumque
1
manducabitis panem hunc et calicem bibetis,
mortem domini anuncciabitis, wsnawacz, doncc
yeniat (I Cor 11,26) XV med. GIWroc 21 y;
15
Predicantes hoc detegebant (sc. apostoli), yznawaly, fallacias dyaboli XV
MPKJ II 325;
j
Exprimere ysnawacz uel wszyawyacz XV ex. PF
|
V 20.
|
3. 'zeznawać w sądzie, in iudicio testimonium
20 deponere*: Vsnawam to, jsze pan Borek wkazal
mną na slachcziczu, na swem chleboieczczu,
rana rzekacz, aby mu ya Thoma swymy (leg.
z swymi) pomoczniky dal gv/altownye 1432 Pozn
j
nr 1382; ~ uznawać się w czymś 'przyznawać się
|
25
do czegoś, aliąuid admittere, confiterP: Rzeki (sc.
Judasz): Zgrzeszyłem yydayschy... krev nyeyynną. A y tym yznayal szye y troyakyey rzeczy, ye
!
zdradzye, v mązoboystyye y ye slosczy Rozm 759.
4. 'rozsądzać, osądzać, diindicare, iudicare*:
j
30
Chczeemi, abi sandzaa y podsandek they
zecmye, myeclzi kthorey granyczamy myeszkacz
j
bandzeem, na dworze naszeem rzeczi myely
j
sandzicz a wznaw[y]acz (iudicare et cognoscere
teneantur) Sul 24.
5. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
j 35
Wsnawa Gn gl. 28y.
Uznawanie 'wyjawianie, ujawnianie, manife
stum, notum faciendi actus*: In traduccionem,
id est manifestacionem na yznayanye (factus
I 4 0 est, sc. iustus, nobis in traductionem cogitationum nostrarum Sap 2,14) ca 1470 MamLub 150.
\
Uznawca 'ten, kto coś poznaje, pojmuje,
zdolny do poznawania, qui aliąuid cognoscit,
intellegit, epii cognoscendi facultate praeditus est*:
45
Hac, gl. sc. sapiencia, enim, qui, gl. sc. homo,
dotatus est, iam mundi dominus ac possessor,
gl. perceptor yznawcza, est suus, gl. apud
se XV med. RRp X X III279; Homo per rationem
efficitur capax, ysnawcza, diyinae essentiae
GIGn 57.
j 50 XV
Uzyskać 'dojść czegoś sądownie, wygrać coś
w sądzie, aliąuid iudicio asscąui, in iudicio
;
vinccre : Yszye Mycolay ne byl dzelen ss Yanem,
bratem swirn tedy, kędy wzyskal Petr de Ysszyi]
55
cze, wstał P(iotr) na Yanye 1427 Zab 538.
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Uździenica fo rm y : n. sg. uździenica 1393
nowo 1425 Kai nr 918; Kaplanyska dzey/ka,
MMAe XV 171, 1500 ZsigBud 26; - g. sg.
gdiszbi pochwiczona bila w nyecistocze ...,
uździenice 1437 KsMaz III nr 2631; ~ ctc. sg.
plomyenim yszona bodze (flammis exuretur)
uździenicę 1473 AGZ XVII 87; ~ /. sg. (w)
BZ Ley 21,9; Skuszy mye, gospodnye,... vzszy
uździenicy ca 1470 MamLub 128, 1471 5 (ure, FI: zaszszy) pokrątky moye y szyercze
R XXIV 379; ~ n. pl. uździenice 1394 M M Ac
moye Pul 25,2; ~ In tantum fleuit (sc. Petrus),
XV 208, 1463 AGZ XVI 3, 1466 R XXII 26;
quod tota facies sua ąuasi adusta, uzzone,
~ ac. pl. uździenice 1441 AGZ XI 180.
yidebatur XV p. post. R XXV 178; ~ 'spalić
Z n a czen ie: 'część uprzęży zakładana na
w ofierze, sacrificii faciendi causa cliąuid cregłowę konia, uzda (może bez wędzidła), capi- 10 metre9: Vszecz (war. kal.: oziecz) ustilare (super
sacrarium holocautomata ustulare cotidie III
strum, frenum capiti eąuino impositwn : Pro
chamo dieto wzdzenicza super spadonem rega
Esdr 4,52) ca 1470 MamLub 105. ~ Bohemizm.
lem 1393 M MAe XV 171; Pro capistris dictis
Użenie 'żar, gorąco, upał, aestus, ardor9:
vszdzenicze 1394 ib. 208; lakom ia nye posiał
Sub umbra dilecta ab estu mundi transfer nos
swei czeladzi Pyotrowi vszdzenice ysiancz (pro 15 ad amenitatem paradisi, gl. umbra czyeyn,
vsiancz) szilan 1437 KsMaz III nr 2631; Frenum
estus yszyenye, goraczoszcz XV in. GlKazB
cum vsdzyenicza 1439 AGZ XII 70; Sex frena,
II 114. ~ Bohemizm.
quatuor cordones, duas vzdzenyczc ... yiolenter
Użyczać 'dawać, udzielać, dare, tribuere,
recepistis 1441 AGZ XI 180; Cum ąuatuor
praebere9: Sanctis per partem graciam prestat
eąuis, ąuatuor sellis, ąuatuor frenis..., tribus 20 yzicza ca 1484 GlKórn II 214; Przyszągam ...
capistris al. yzdzenycze 1463 AGZ XVI 3; Quia
*sprawydlywosczy yszyczacz yako wdowam tako
aput ipsum arestayit frenum al. yszdzenicza,
syrotam, goszczowy yako szansadowy XV
cum qua sibi equs est furatus 1473 AGZ
p. post. Zab 539.
XVII 87; Pro freno noyo, pro ysdzienycza ad
Użycznie a. Użyczno form y: comparat. użyczbadauiam dedi I orttum 1500 ZsigBud 26; ~ 25 niej ca 1455 JA XIV 490.
przen.: Reprobis, gł. perversis demonibus, lora,
Z n a czen ie: 'pożytecznie, utiliter (?): Vzycznyey salubrius ca 1455 JA XIV 490.
gl. frena ysdzenycze,... dantur in ora 1466
Użyczno cf. Użycznie.
R XXII 26; In chamo w oglowy, wsdzenyczy
(leg. w uździenicy, FI i Pul: w usdze, R XXIV
Użyczyć fo rm y : praes. ind. 3. sg. użyczy 1444
379: in chamo, id est in laąueo ylg. w oglowy 30 R XXIII 307; ~ imper. 2. sg. użyczy 1424 Msza
siue w<z)dzenyczy; in camo et freno maxillas
III s. 54, sim. VI. XIV, 1453 R XXV 212,
eorum constringe Psal 31,9) ca 1470 MamLub
M W 127a, eter, użycz Naw 177; ~ inf. użyczyć(i) SaheRcg 14; użyczyć ca 1420 R XXV
128.
Uźr(z)~ cf. Ujrz229, 1436 R XXIII 277, ca 1500 Erz 116; Użalić się 'okazać współczucie, wzruszyć się 35 praet. 2. sg. m. użyczył jeś M W 128a; użyczyłeś
M W 132a; 3. sg. m. użyczył 1441.4G Z X III108,
czyjąś niedolą, zlitować się, miscreri ałicuius,
1453 AGZ XIV 356, 1457XGZXV26; - condit.
ałicuius fortunam miseran : Herod ... yzryay2. sg. m. -by użyczył 1446—7 Msza XIV s. 185,
schy mylego Iesucrista tako zyyązanego ...,
sim. VI. VIII; 3. sg. m. -by użyczył Rozm 506.
yzalyyschy szye yego nasylnye y byl yemy
40
Z naczenia: 1. 'dać, udzielić, dare, tribuere,
barzo rad Rozm 797.
praebere9: czegoś: Raczysz thego vszyczyczy
Użałować cf. Wżałować
a swą łaszka nam daczy SahcReg 14; Racz nam
Użąć 'sierpem ściąć zboże, zebrać plon, fruyziczicz sbawena, bidlena dobrego ca 1420
mentum falce metere9: Saacz bodzesz yyele
R XXV 229; Vzyczy nam szvoyey mylosczy,
w zemi, a mało usznes (modicum congregabis)
45
yczyesz ezloyyeka szmanthnego! 1453 ib. 212;
BZ Deut 28,38.
Wiekuysti, nam, boże, twego szmylowanya
Użec fo rm y : imper. 2. sg. użży Pul 25,2;
vzici, pomoci, gymisz pomoczamy y angelskich
~ inf. użec ca 1470 MamLub 105; ~ praet.
yziczil ies (ib. 132a: yzicziless) nye przestacz
3. pl. m. użgli 1425 Kai nr 918; ~ part. praet.
pomocj M W 128a, sim. ib. 132a; Zaprzypass.
sg. neutr. użżone XV p. post. R XXV
178; ~ fut. pass. 3. sg. f. użżona będzie BZ 50 szyągam vasz ..., abysczye se mną ... pró
Lev 21,9.
szyły ... syna mego mylego, aby my alye tego
yzyczyl (ut saltem mihi concedat), abych sz nym
Z n a czen ie: 'zniszczyć ogniem, spalić, igni
yzyyala tey Vyelykonoczy y Yerusalem Rozm
delere, comburere : Yako Swach y [ ...] zacz
506; ^ coś: Prestat fides supplementum vziczy^
Marczynow sz yego domu ne szegl Cothlową
any sz *ego domu wszgly dzedzyny Droszdzy- 55 napielnyenye (praestet fides supplementum sen-
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suum defectui) 1444 P XXIII 307; Thym
w szem ..., pane, wszythkim w Jhu *Christe
odpoczywayaczim myasto ochlodzenya, swyathlą y pokoyow, aby odpusczyl, yszyczyl,
vt indulgeas (Msza VIII: aby uzyczyl odpuszczycz), proszimi 1446—7 Msza XIV s. 185,
sini, VI; Vzycz czelestne zdrowye (confer vitae
sanitatem) a w cznothach dobrych przemyeskawanye Naw 177; ~ ze zdaniem 'sprawić, dopomóc, efficere, adiuvare9: Wszythkych szwyotych twych... zasluszenym y tesz proszbami
yszyczy (concedas, Msza I. IV. V. VIIT: pozyczy, XII: pozycz), aby we wszelkych zaszczyczenya twego ysczyczeny bychom były pomoczą
1424 Msza III s. 54, sim. VI. XIV; Wszechmogączi, inoczny bosze ..., yziczi, abich anyola
m ego... tako mogła czczicz, yszbich iego
zasczyczenym ... odyoczie od mych nyeprzyiacziol zasluzila M W 127a.
2. fpozwolić, permittere, conccdere : Stanislaus Nicolao contulit al. yziczil residere super
obligacione in Dobanyeuicze usoue ad exempcioncm 1441 AGZ XIII 108; lam ipsis fratribus
Stiborius contulit al. yziczil residere in dicta
porcione ad plenariam exsolucionem 1453 AGZ
XIV 356; Huic solucioni ipse Winniczski con
tulit al. yziczil yel admisit terminum duarum
septimanarum 1457 AGZ XV 26.
3. 'dopuścić do udziału, podzielić się czymś
z kimś, aliąuem alicuius rei participem facere,
aliąuid partiri cum aliąuo3: Corws cum ruminaret intra se, cui sui cordis interdum posset
communicare, gl. participare ysiczicz, secretum,
columba talia cogitantem aspiciens accessit ad
cum 1436 R XXIII 277; Communicare, id est
cum aliis aliąuod bonum facere yzyczycz
ca 1500 Er z 116.
Użyć 1. 'skorzystać z czegoś, aliąua re uti3:
lacom ya wyiachaw z domu mego samowthor
nye yzyl drogy prze zapowyedną lanca Pawiowa
anym plotha porabyl gwałtem 1460 AKPr
VIIIa 53.
2, użyć dobrze 'żyć przyjemnie, wygodnie,
dogadzać sobie, molłiter \i\ere : Cum ego hic
omnia bene [...] yiuo delicate ylg. gdy ya thu,
prawi, wsziwo dobrze na tern szwecze ca 1420
R XXIV 81.
Użyteczen cf. Użyteczny
Użytecznie f o r m y : comparat. użyteczniej
Sul 3, Rozm 397.
Z n a c z e n ie : er pożytkiem, pożytecznie, ko
rzystnie, dobrze, cum utilitate, uti liter, ccmmode :
Passus est pro omnibus, ąuantum ad sufficienciam, dostateczne, pro bonis, quantum ad effięienciam yszitecznye 1403 GIJag 101; Nonne
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! yt hys salubriter, vzitccznye, in agendis vtatur?
| 1436 RRp XXIII 277; Vt possit... ybi porrigendus sit (sc. pes) salubriter, gl. ytiliter, sane,
! yziteczne, prouidere ib.; Vszytecznyc comodose
5
1437 Wisi nr 228 s. 86; Abychom m ogli... na
! thi członki yirzecz..., iakokole naam sza
bandze wydzecz yzitheczney (prout nobis mclius
| yidebitur expedire) Sul 3; Vzytecznye ca 1455
i
JA XIV 489; Aby tho, czo odzerzal, yszytecznyc
' 10 stroyl ut retenta efficaciter exerceat XV p. post.
1 | R XXV 275; Górze temv, przez ktoregosz
i
pogorszenye przydzye, yzytecznyey by ycmv
I
yest (pro yzytecznyey yemv yest, by, utilius
! est illi, si Luc 17,2) kamyen mlynny wyyazal
i 15 (pro wyyazan) na yego schyyą, yszby yrzvczon
I ! v morze Rozm 397.
Użyteczno fo r m y : comparat. użyteczniej cf.
|
Użytecznie.
Z naczenie: 'z pożytkiem, pożytecznie, ko
20 rzystnie, dobrze, cum ut id tatę, utilit er, com modę,
bene'3: użyteczno jest, jest użyteczno 'pożytecznie
jest, dobrze jest, utiliter est, bene est3: Yest
| wam yzyteczno expcdit yobis 1434 PF V 32;
Vzytheczno gest pospolythemy dobremy (expc25
dit reipublicae), ab i poddany naszy spokoynye
| zzyly Sul 46; Barszo yszyteczno iest multum
prodest XV med. Zab 513; Nye gest ysziteczno
| nam (non est nobis utile) opusczycz zakon
| a sprawyedlywoscy bosze BZ I Mach 2,21;
30
Raczyz my dacz, abych przyyala (sc. ciebie,
j pana anielskiego)... z thaka pokora, jakoż
| yzytheczno yest moyey dvschy Naw 132;
Conpetere yszyteczno yest uel przylyeszecz XV
| coc. PF V 22.
35
Użyteczność 'pożytek, korzyść, zysk, utilitas,
\ fructus, emolumentum, lucrutn: Dlą rosmagithey
yzytheczno sczy multiplicem efficaciam XV
j : p. post. GIDom 86.
Użyteczny fo rm y : n. sg. m. użyteczen Ort Mac
! 40 51, OrtOssol 44,1; użyteczny Gm gl. 70b, XV
p. post. P i s . XLV; /. użyteczna XV in. GIKazB
II 102, ca 1500 GIKazB I 58, Rozm 584; neutr.
użyteczno Gn gl. 64a, 1448 R XXIV 354,
j
i XV med. MacDod 35, etc.; użyteczne BZ IV
45
Reg 18,31, Rozm 100. 417; ~ g. sg.f. użytecznej
1436 RRp XXIII 277; ~ ac. sg. f. użyteczną
i ca 1428 PF I 485; neutr. użyteczne OrtOssol
89,3; ~ i. sg. neutr. użytecznym 1466 P XXII
23; ~ /. sg .f. (w) użytecznej BZ Deut 33, 28;
50
~ /?. pi. użyteczne Rozm 584; /. użyteczne BZ
Tob 6,5; ~ g. pi. f. użytecznych BZ Is 48,17.
j
Comparat. n. sg m. użyteczniejszy 1444
P XXIII 305.
Z naczenie: 'przynoszący dobry skutek, ko
55
rzystny, potrzebny, przydatny, ąui boni aliąuid
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cfficit, utilis, necessańus, aptus3: Est autem
confessio ib. ; ~ (o ludziach, de hominibus)
nobis illud nomen utile, ysci ymo bose gest nam
'czyniący dobro, spełniający pożyteczną rolę,
Yzitecno, ad tria <7/7 gl. 64a; Yszyteczno radą
qui bonum facit, magnae est utilitati : Ipse
salubre consilium ca 1428 P7r I 485; Vzitecz(Tc. Christus) Ytilis est, quia ipse... omnes
nieyschy expedicior (iste, sc. modus redemptio- 5 nos carne sua cibat tescy gest vsiteczny, yscy
nis nostrae, expeditior fuit et congruentior
nasz svim svotim czalem karmy Gn gl. 70b;
omnibus) 1444 R XXIII 305; Vziteczne po*Myesczyekyego myesczanyna ..., chczemyly
ziuienye utile nutrimentum ib. 308; Niczss
a gest nam tesz k themY po[d]trzebyen y Yzythetako ne gest vziteczno 1448 R XXIV 354;
czen, wybyeramy go w radą GrtOssol 44,1,
Chczalbym vam nyeczo poYyedzyecz, czo by 10 sim. Ort Mac 51.
było vam uszytheczno XV med. MacDod 35;
Użytek, Hużytek fo rm v : n. sg. użytek FI
Vsziteczna salubris XV med. R XXIV 363;
i Pul 29,11, GnRp gl. 163y,~XV p .p r . R XLVII
Vczincye se mno to, czsosz wam vsziteczne
357, etc.; ~ g. sg. użytka 1386 Pozn nr 3,
(quod vobis est utile) BZ IV Reg 18,31; Przecz
1387 ib. nr 13. 27, etc. etc., XV p. post. R I
przestopugecye przikazanye boże, gesz wam 15 s. XXXIX; użytku 1404 Kościan nr 218, 1407
nye vsziteczno (quod vobis non proderit)?
Kai nr 257. 286, 1408 Czrs 336, etc. etc.; ~ d. sg.
B Z II Par 24,20; So ti rzeczi tobye potrzebne
użytku 1449 R XXV 166, Suł 6, XV med. SKJ
a ku lekarstwu vziteczne (sunt enim hacc
I 76, etc.; użytkowi 1475 ZapWarsz nr 1389;
necessaria ad medicamenta utiliter) BZ Tob 6,5;
~ ac. sg. użytek 1387 Pozn nr 10, 1394 TPaw
Ja, pan bog twoy, vczo cyo vszitecznich rzeczy 20 IV nr 185, 1396 Pozn nr 204, etc. etc.; ~ i. sg.
(utilia) BZ Is 48,17; Gdyby raczcze s przyswoużytkiem 1391 Pozn nr 287; ~ /. sg. (na)
lenym (pospólstwa uczynili) który wyelkyerz ...
użytku 1499 Czrs s. LXXXVII; ~ n. pl. użytki
o pospolyte y o vszytheczne myesczkye [...]
BZ Neh 9,37, 1474 ZapWarsz nr 1378, 1494
OrtOssol 89,3; lgnę salutifero, *vzeytecznym
ib. nr 1766a, etc.; ~ g. pl. użytków 1391 Pozn
zapalenym, michi cor glaciale resolue 1466 25 nr 114, 1395 Kościan nr 27, 1398 ib. nr 107, etc.
R XXII 23; Czo vziteczno gyesth quod prodest
etc.; hużytkow 1456 ZapWarsz nr 1024; ~ d.pl.
1471 MamKal 38; Czo *vsytaczno gesth quid
użytkom 1432 Kościan nr 1447, Sul 53, BZ
valet XV p. post. PF III 289; Pyesz stroz vzyNum 18,24; ~ ac. pl. użytki 1400 Pozn nr 453,
theczny gyest (canes custodes utiles sunt)
1402 ib. nr 535, 1418 ib. nr 1017, etc.; ~ i. pl.
XV p. post. P i s . XLV; Sua sanctissima passio 30 użytki 1420 Kai nr 766, 1420 Kościan nr 832,
proYeniat, badzye Ysyteczna, cuilibet tali ad
ca 1428 PF I 481, etc.; ~ l. pl. (w) użytcech
consolacionem et salutem ca 1500 GIKazB I 58;
1399 Pozn nr 374, 1424 Kościan nr 1043, 1470
Czokolvye przedthym moYylo mylę dzyeczyą
ZapWarsz nr 3004, etc.
Iesus, to szye kazdemY Yydzyalo vzyteczne
Z n a c z e n ia : 1. 'dobro wynikające z posia
(illud nec inutile fore Yiaebatur), aczkoWye 35 dania czegoś lub z działania, korzyść, zysk,
dzyeczynne obyczaye myal Rozm 100; Vezmyepożytek, commodum, cjuod alicuius rei possesio
my tego navka, yze *pczoly kY zebranyv
vel actio ąuaedam ajfert, utilitas, lucrum, emolumyodv nye wschelkye zyelye yest vzyteczne,
mentum, fructus3: Czso wszoto Maczeyewi kon
alyc yedno kYyeczye (apibus herbac necessariae
y odzene, to ne s yego Yzithkem ani gego kazno
non sunt, sed flores) ib. 417; Nye vyem, przecz 40 1391 Pozn nr 287; Esze czso so xandzu Berby pravda użyteczna była, gdyby naslyadnykoY
natoui kone pobrani, to mu pobrani przes
ny myala ib. 584; Bo Yydzymy, yzecz yego
mego kaszana, rad i, Yzitka 1398 ib. nr 365;
Yschytky Yczynky y iego vszytky dzyala nye ssą
Narodzene tego tho dzeczothka... bilocz gest
zle, alye barzo Yzyteczne y Yyelmy Ydzyączna
ono velikego vszythka Gn 2b; Populi utilitas,
pospolstw ib.; ~ Et propter hoc non est aliud 45 quod potest... dici:... uszytek luda sbosznego
libertas eis, quam salutaris, gl. salutifere, Ytilis
GnRp gl. 163v; Ktori vszitek (utilitas) we krwi
Yziteczney, perdicio libertatis 1436 RRp XXIII
moiey, gdi sstopo we zkazo FI 29,11, sim. Pul;
277; ~ 'uprawny, qui coli potest3: Oko lakobowo
Bo ne sobe, ale naam na vszitek na ze(mię przy
w zemi vziteczney y vinney (in terra frumenti
szedł) XIV ex. Pocz 231; Non querit (sc. Cari
et Yini) B Z Deut 33,28; ~ cwystarczający, qui 50 tas), que sua sunt nye szuka telko szvego vsitka
su fficif: Alia confessio est mentalis, wsziteczna
(I Cor 13,5, GIDom 46, M W gl. 66: vzitkv)
yest, per quam ex contricione cordis defectus
1449 R XXV 165; Kv Yzythkv pospólstwa
nostros et peccata deo manifestamus XV
(unicuique autem datur manifestatio spi
in. GIKazB II 102; Sanctus Thom as... queritus ad utilitatem I Cor 12,7) ib. 166;
rit, an sufficiat, vsziteczna yest, mentalis 55 Nasz[w]ych poddanich kY vzythkv (ad profec-
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tum, commodum et utilitatem, Dział 6: na
| nr 10, sim. 1394 TPaw IV nr 185; Jaco Smislaw
yszytek) vmislylysmi przerzeczonich sandow...
| ne ma yszitka tich ouecz, czso Januszeui powipleecz nyeyanostaynoscz Sul 6; Thegodlya
! cradzoni 1387 Pozn nr 27; Jaco *Przespraow
chczemi, abi thaczy nyeposlyszny z slosczi
lud ne pocradl Jacuboui skotha ani go yszitka
swoyey vzithkv kthorego nye othnyesli ( u t... 5 ma 1387 ib. nr 32, sim. 1388 ib. nr 46, 1389 ib.
commodum non reportent) Sul 22; Dzedzyny
nr 73, etc. etc.; Czso Iacuboui plotno pocrakv yszythkom przywyedzone (hereditates ad
dzono, tego J<a)n yszithca ne ma 1391 ib.
utilitatem deductas)... chczą odzyrzecz Sul 53;
nr 250; Jako Marcussz ne pocrath Micolaia ...
Sunt in ecclesia ąuidam prepositi yel prelati
ani s thego ysithka ma 1390 RtGn nr 4, sim.
non deum propter deum ąuerentes, sed tempo- 10 1428 Kai nr 1010; Isze Sczepan(owi lud)ze
zayoli kone na dobrouolne drodze... *Bodzanralia comoda, vsitky, sectantur XV med. GIWroc
30r; Qui preest in sollicitudine yen gest przedzcze y on gich yszitka ma 1393 Pozn nr 150,
sim. 1403 Kai nr 237; Jako ne wedzoni Lukowi
wyschoon ktorim wrzędem, w pylnosczy band z
kone do Wolyramowego domu ani tego
drygemy na yzytek (Rom 12,8) XV med. SKJ
I 57; Turpitudo aut stultiloąuium aut scu- 15 yszithek (Kai nr 98: *vszitk) ma 1396 Pozn
nr 204; Isz Petrasz ne yk.ra<dł> Maczegewi
rilitas, que ad rem, gl. id est ad vtilitatem
ramb ani penondzi ani yszitka ma 1396 ib.
kv vzythkv, non pertinet (Eph 5,4) ib. 76;
nr 207, sim. 1418 Kościan nr 677, 1423 Kai
Quem ergo fructum, gl. sc. quam ytilitatcm,
nr 852, etc.; Jako Swanthoslaf pomogl *Perhabuistis tunc kthori yzythek myelyscze tedy,
gdyscze grzech czynyly a sprosznosczy (Rom 20 troui praua o gego sina y o bracza y ne przebrał
tego s chanszepna rzeczą ani tego yszitek
6,21) ib. 102; Myloszyerdze syna boszego,
ma 1397 Pozn nr 217; lako Przibislaw kaszal
drogoscz wyelka czala yego a yszytek sbawyemego szita smloczicz sza cztirzy grzyyny y on
nya naszego ca 1450 PF IV 577; A yzytek gego
smisla et fructus sensus illius (est sapiens
tego yszitek ma 1398 Kościan nr 100; Wczinono
animae suae sapiens et fructus sensus illius 25 mi za poczdzeszant grziwen skód i y za dwe ...
y tego yzitka yma 1402 JA VI 204; Yako
laudabilis Ecclus 37,25) ca 1470 MamLub 173;
*Drogoslaowi dzeci pobrali Margorzacze szitho
Questus cause prze yzytek aut zysk (murmuratores querulosi... et os eorum loquitur
gwałtem moczo y tego wsziteg *man 1403 Kai
superba, mirantes personas quaestus causa
nr 114, sim. 1405 ib. nr 136, etc.; Jacoszm
Juda 16) ib. 307; Dostaną schią w yzitek cedent 30 Przechowich rzeczi ... taco wele yaco dzeszocz
in usum (Lev 23,20) 1471 MamKal 37; Emoligrziwen [...] ani gich yszitku mai 1404 Kościan
nr 218; M aczey... tego łupu usziteg ne mai
mentum yzitek, othplata (quod emolumentum,
quia custodiyimus praecepta eius? Mai 3,14)
1404 RTF! VI 24; laco na tern konv ne yczinono
scodi cro^wskemy *ludi, nisz gy *Dobroscot
ib. 258; Nyenaszrzal yesz chowaiocze prosnoszczy przes yzytka (superyacue, Fl: na prosznoscz) 35 kupił, ani tego vszit<ka> ma 1405 Pyzdr
nr 247; Jaco Potrasszy Helena ne ma yszitka tich
Pul 30,7; Trawyenye a szwadzby kosthowne
pcnandzi..., czso ge wnosla gich m atka...
skoda bez yzythka (nuptiae sumptuosae damnum
w Kyyanczino 1406 Pozn nr 598; Jaco ot Vichni
sine honore conferunt) XV p. post. R I
ne nesono do Abrama rzeczi chasebna rzeczą ...
s. XXXIX; Psszy łowcze wyączey kostygya,
nysly uzythku noszą (quam conferant) ib. 40 ani tego Habram yszi(t)ca ma 1410 Kai nr 325;
Jaco Jandrzey... ne szedł do Thomi... a ne wszol
s. XLV; Przesz wszythkv svego sine comodo
suo XV p. post. R XXV 178; Vsythku lucri XV
dwudzestu y dwu krziwen ... ani tego vszit(k)a
p. pr. Żab 519; Recidiyatio aufert homini
ma 1411 Pozn nr 676; laco Potrasz... ne dal
fructum, yszythek, preterite contritionis XV
Gyvanoyy teyg roleig, sza gąsz penodze wfsząl,
cx. GlWp 30; A takoż by byl pusczon {sc. Kry- 4 5 any yeg Giyan yszitka mai, yarzney, ygorzney
stus) yako pravy, a yzytek, czysch krzyza mąky
1412 Kai nr 371; Jaco Tomislaw ne wkradł
yego, byłby szye oddalyl Rozm 772; ~ w utar
Saulowy klusancza chansepna rzeczą ani go
tych zwrotach zapisek sądowych: (i)mieć użytek,
yszidka ma 1413 Pyzdr nr 374; *Jsza Adam tey
użytka czegoś, nie mieć użytlca, użytku, użytek
jathky nigdy ne dersal any gey wsithka mai,
(z) czegoś r(nie) korzystać z czegoś, (non) uti 5 0 o yesz wsitky Kerstan nan szalował 1420
aliąua re : Czso Krziwosandowi ykradzoni
Pozn nr 1005; Yaco czsso pan Sobek zalowal
kone, tego Sandziwog vzitka ne ma 1386
na Wyanczincza, aby mv dwe lesscze... wząl,
Pozn nr 3, sim. 1387 ib. nr 13, 1389 ib. nr 238,
aby gich yzytek myal, tego on ne yczinil any
etc.; Jaco my Sandziwog kazał swemu ludu
tego yzytek ma 1424 Kościan nr 1023; O kthora
wzondz dwoye skota y tego yzitek ma 1387 ib. 55 syethm cop psyenycze Dzirszek na mya zalowal,
S ło w n ik sta r o p o ls k i IX
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thcycm mu ya nc vkradl any ycy vzytka mam
5. 'procent, odsetki, centesima, iisurcf: Taco
1426 ZapWarsz nr 174; Yako Maczek nye
! Przeczslaw w *Yadomowe domu zapłacił Aarocradl s Plewcamy... any s nymi poszywał
| nowi ty vzitki y penandze, czso pana Sandziuocradzonich rzeczy, any cradzonich rzeczi vszitka
gow list mówi, ied(no) mu dwe a trzidzesci
ma 1427 Pyzdr nr 858; Micolay nye ucradl ' 5 krziwen ostał 1402 Pozn nr 535; Jaco czso
Ondrzeyewy sodla za copan groschi any go
| Woczoszca na Maczku dobiła yedennaczcze
Yszithcu ma 1428 ZapWarsz nr 331, sim. 1432
! grziwen iszczini na zastawę, tego wszitku szescz
Pozn nr 1413.1414, etc. ; Jacom ya... dwu plasczu
grziwen pobrał 1409 Kościan nr 406; Hannus
nye w szal... anysm ich scrayal na swa czeopawszky a Hannus szukyenyk zalowal(i) szye
ladcz, any tego yszythku mam 1432 Pozn nr 1380, io na Dlugyego *Kwulą y na Hannusza Sabesim. ib. nr 1381; Y akom ... nye pobrała stoga
| kosth ..., ysz gym zaplaczyly stho grzywyen
słom y... any go Yzythku mam 1435 Pyzdr
przed szandzą <za) belnycza..., a za tho
nr 1094, sim. 1443 TymŁow 48; Jakom ya yemv
myely wsząncz dwanasczye grzywyen vszythka
crovy... ne vkradl anym yey do domv wyodl,
(occasione utilitatis a XII centesimae marcis
anym yey vsythkv myal w domu swem wasnos- | 15 singulis annis C marcas super dealbatoczy yako trzy vyerd(unki) 1493 ZapWarsz
rium ... reponendum, OrtMcc 41: vszythkv).
nr 1752. - Cf. też 7.
I Na iho szą odpowyedzyely ..., *gych gym na
2. 'dochód, rcditus, ąuaestus, lucrurn: Jakom
kaszdy rok zaplaczono thy dwanasczye grzy
j a ... nye orał na Ianovye na rszyszku dwyema
wyen y doszedł gych ten plath y vzythek (0/7pluziczamy gwalthem ..., kthore vyano on 20 Mac 41: plath wszyszthek), yako szą kupyly
okupyl ..., anym obroczyl vzythcowh gego
(quod ipsis dictae XII centesimae marcae
utilitate dealbatorio ad plenum exolutae essent)
k szobye jaco dwye kopye gr(oszy) 1474
ZapWarsz nr 1384; Jakom ya nye nayachal na
OrtOssol 37,3.
dom gego gw althem ..., anym mv przegrazal,
6. 'czynsz płacony przez kmiecia na rzecz
any mem *przegrazamym odesly yemv vsythky 25 pana feudalnego, veetigal, quod cmetho domino
waschnosczi cztherdzesczi zlothych 1494 ib.
feodali sohebat3: Jaco *Potrt bil Micolaiewim
nr 1766a; Jako gya na zasthawysku, na lasche,
Czecziradowim soltissem y posedl, y prowadził
na roboczye gyego nye pobrał ryb robothy
so s gego dzedziny, ne postapywsy gego Yzitkow
gyego anym go vmyeyszyl we dkwpa (pro dwu
any vprawysny 1412 Pyzdr nr 357; Jaco tho
kopu) vzythkoph 1497 ib. nr 1782; Jakom 30 swatczą ..., isz szą yego praue kmecze y vszitky
ya nye *porobyl pyączorga drzewa sossnowego
l ot nich brał 1420 Kościan nr 779; Jakom ya
s czosny w *ymyenye w Tarnowye gwalthem ...,
thego kmyecza Andrzeya nye wszyal gwalthem
na uzythku nye othessly yemu yako trzedzessczy
| Katharzynye ... anym vszythkow oth nyego
kop 1499 Czrs s. LXXXVII; Vzytck profectus
othyal *yagko kopa groszy 1482 ZapWarsz
XV p. post. GIDom 92.
j 35 i nr 1598.
7. 'płoń, produkty, pożytki, które daje uprci3. 'użytkowanie, używanie, actus utendi : Yaco
*Yandzyey ne ułapił socola any szdzyl, any go
| wioną rola, łas, łąka, staw, pasieka itp., też
*vszythky ma 1424 Pyzdr nr 981; Que radonem
obiekty, z których płyną korzyści, jak też samo
quidem habet, sed usum, vsitka, racionis non
uprawnienie do ich pobierania, fructus, commoda,
habet XV med. GIWroc 86 v; Vyedzącz tesch i 4o ąuae ager, silva, pratum, stagnum, apiarium,
dyabel, ysch temv ystnemv zdrayczy oczyecz
sim., afferunt, etiam res, ąuae lucro sunt, etiam
podał vschytko v raczę, zlc czvsch vbaczay (pro
ius capiendi fructus3: Jaco Gnevomir f Rogalinie
v obyczay) a dobre na vzytek (mała in usum
ne zastauil Woczechoui niyednich vszitkof,
et bona in eftectum) Rozm 531.
yedno rolo a loki 1391 Pozn nr 114; *Isziszm
4. 'wynagrodzenie, zapłata, mer ces, operae 45 ne brał me synowice Dorothcze gege vsitkow
| na gege dzelnice 1395 Kościan nr 27; Ysze Lutek
pretium : Yzythky stipendia XV med. Zab 524;
Ny mamy s tego przyszastwa ktorego Yszythku
ne ranił *Thomislaove zoni, ani prze<d) yego
moczo vyszedl szwego (leg. z swego) domu oth
any płatu (officii scabinatus nullam utilitatem
habent nec profectum) •OrtOssol 60,3, sim.
1 swych vszitkow 1398 ib. nr 107; Tako Bogusław
Ort Mac 78; Pjszalysczye tesz nasz pytayacz: 50 wczinil mi w mich wzithczech szkód i iako
dwadzeszcza grziwen 1399 Pozn nr 374; Ysesmi
Czo albo który vzytek mamy albo maya przyprzi tern bili, kedi Wancencz s yego synowieżo
szasznyczy myecz od tego przadv {pro vrzadv),
I yednan o dzedzistwo y o switki ("wszytki5)
słowie przyszastwa (ąualiter de officio scabinali
vzitki 1400 ib. nr 453; Jacom ne wszanl *Przedmodicam utilitatem habetis)? OrtOssol 93,3,
j 55 j wiowi gego yszitkow w Tankowe za dd(w)asim. ib. 21,2, Ort Mac 128.
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nacze grziwen 1410 Kul nr 321; Jako M iro...
ne pobrał yzitkow paney Benusszy jako dwadzeszcza grziwen 1416 Kościan nr 577; Isch pan
Jan Czarnkowsky... gwałtem wignal Wischka
z gego zastawy y z yego trzymanya y pobrał
cinsche y yzytky 1418 Pozn nr 1017; Jakom na
Bucowniczy zitem, pczolmi ne wsząl vzitka
yako dzeszancz grziwen 1419 Kościan nr 733;
(I)ssze pany Anna pobrała po smercy ... masza
(s)wego czynsszmy, vssythky... w dzeczynach
*Langku... jako [...] 1420 Kai nr 766; Jaco moy
pachołek, czsso ycządzal czloweka s Byeczyn,
to vcządzal s vzitky s lassa bandlewskyego,
a tedym ja tam vzitky brał tego roku 1420
Kościan nr 832; Ysze czo Darek zalowal na
Nitharta o trzi dzene, thich Nithart byl w dzerszenu mimo trzi lathą y s tich vszytek brał 1420
Pozn nr 1068; Jaco czsso czelacz pana Donyna
zayąla w noczy conye, to nye zayąla wzytczech
{leg. w użytcech) pana Donyna any na lancze,
gdze pan Donyn ma vzitky bracz 1424 Kościan
nr 1043; Przedbor hic super meo iu ra t...
i odszedł mi moye sedliszka i studno, et conculcayit michi frumenta mea i odszedł ysithky
moye..., et sexdecim granicias sipayit ylg. vsul
1425 KsMaz II nr 973; Thim zachowanim wody
mlin Radzicho ..., loky, olsze, sadzawko y gynne
yszitky... (woda) zathopila y yszcodzila 1428
Kai nr 725; Zastawyamy dzedzini nassze... ze
wszytkimi yszytky, czinszmi, pocztamy y robo
ta m i..., ze wszitkimi wodami y tesze lokami
cum omnibus utilitatibus: censibus, honoribus
ac cultibus ca 1428 PF I 481, sini. 1430—2
KsNWarsz I nr 139; laconi ya nye przelomyl
Micolayowa plota anym popasł yego yszitkow
szilą 1434 KsMaz III nr 757; Franczysszek
polozyl skargą przeczywko Grzegorzewy, ysz
na gego dzedzynye postawyl plothy a myedzi
thimi plothy wszystki wszytki (omnes fructus) ...
gest pobrał Sul 36, sim. Dział 25; Vzythek
effectum XV med. R XXV 151; Wsznydaacz
przinoslo syebye (leg. z siebie) sto wszitka
(semen... ortum fecit fructum centuplum Luc
8,8) ca 1450 PF IV 570; Gdisz bodzesz yo
(sc. ziemię) dzalacz, nye dacz swego yzytlca
(non dabit tibi fructus suos) BZ Gen 4,12; Owa,
toczeni oddal tobye strozo pirwich yzitkow
mich (primitiarum mearum) BZ Num 18,8;
Nye zawyozes yst yolowych, gdysz mloczisz
w gymnye vzitki twe (non ligabis os boyis
terentis in area fruges tuas) BZ Deut 25,4;
Gey (sc. ziemi) yzitki (fruges eius) plodzo syo
krolyom BZ Neh 9,37; *Jokom ya nye popasł
Andrzeyowich huzhithkow gwałtem 1456 ZapWarsz nr 1024; Dzesyaczina ma bycz s pełna
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| dana, wygyąwszy rzepą, mak, capustą, czebula
I y gynsze yszytky ogrodne (Sul 4: y thim po; ; dobne nasze ny a) Dział 5; Jakom ya nye wszyani
i ! Maczegewi gwalthem *proszuczow s plothi
j 5 ! anym go yschkodzil wzithczech (leg. w użyt! cech), w[a] pasternakv y w yaczmeny 1470
| ZapWarsz nr 3004; Vzythkow fructum (quin| tam partem fructuum ... congrcget in horrea
Gen 41,34) ca 1470 MamLub 16, sim. ib. 42;
j
10 Isze Zmichna ... nye wynossyla gwalthem vzythkow z ogroda Thomczinego, tho yest capusthy,
j
pasthernaky i drugych yzythkow 1475 Tymi
i
Proc 237.
8. epotrzeba, necessitas5: Ysze Micolay...
15
nye wszal oszmydzeszath grziyyen *panna Janoyych ... any gich na swoy yszithek obroczi 1
1429 Kai nr 1048; Jakom wydal za pyąncz
grzywen groschy schukna opatom pyrwym y themv, y conventowi... y postawi
20 ku yzythkom opatowim y conucntowi 1432
Kościan nr 1447; Nicz ginego[...] kromie dzesyotkow, gesz toczeni kv yzitkom y ky potrzebam gich odloczil (quas in usus eorum et
necessaria separavi) B Z Num 18,24; Nye sbyray
| 25 gronnich yagoth, ges to ostay/ayo, acz syo
dostano ky yzitky przichodzoczemy (sed cedent
! in usus advenae) BZ Deut 24,21; Raczczc
! mogą dobrze... yczynycz w szwem myeszczye
pospolythy wyelkyerz ky yszythky myesczkyemv
30 (pro
utilitate ciyitati) OrtOssol 74,4, sim.
Ort Mac 100; Opyekaldnyk m a ... przedacz
gych stoyacze gymyenye y s tego ge zywycz,
a ostatek obroczicz na gych yzytek (pro utilitate
puerorum yertere) OrtOssol 103,1, sim. Ort Mac
35
140; Jakom ja panv Mjcolaycwy ... nye ykrathl
ryp s szadzeni s wody, kthore on sobye ku
potrzebye sweyh chował, anym gych ku yzytheo! yy swoyemy *obrodzyl 1475 ZapWarsz nr 1389;
Ma byczi pyleń (sc. b rat)... szvoych mo40 dlythw ..., yyąwszy nyzlyby kogo pospolitha
| potrzeba a braczthya thego yzythek potrzeboval
| (nisi eum communis utilitas fraternitatis impediat) 1484 Reg 719; Jako ya nye posyekl trayy
i na lacze bratha mego ... anym thego *syanya
45 ! wsy(a)l do dom v... kv yzythky (swe)mu 1492
! ZapWarsz nr 1655; Thu mynya, yze myły
Cristus myal dobrze *zachoyanye, czo dano
na yzytek, alye tego nye chczyal strayycz na
svoy yzytek (etsi enim dominus loculos haberet,
50 tamen ea, quae data erant ei in usus pauperum,
in usum proprium noluit expendere) Rozm 373.
9. *pomyślny, korzystny wynik, eventus prosper,
secundus5: Wzytek effectus XV p. pr. R XLVII
; 357; Ffides autem est deus, qui non pa55
cietur vos temptari supra id, quod potestis,
6P
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sed facit cum temptacione eciam proventum, |
3. pl. m. używać będą FI 67,3; fi. będą używać
vzythck, vt possitis sustinere (I Cor 10,13)
Rozm 585; ~ praet. I. sg. m. -m używał 1406
XV mcci. SKJ I 105.
KsMaz I nr 735; 2. sg. m. -eś używał Rozm 499;
10.
rdziałanie, czynienie czegoś, praca, actus \ ty używał 1421 PF VIII 16; 3. sg. m. używał 1391
Je:ciencli aliąuicT: Ten vzitek nye może syo i 5 TPaw IV nr 3659, 1394 RtKcn nr 2, 1401 Kai nr
skonacz w genem dnyv (hoc opus non est nobis '
32, etc. etc.] f. używała 1399 Pozn nr 412, 1408
unius di ci) B Z II Esdr 9,11. ~ Zapewne należy
Kai nr 296,' 1410 Kai nr 312, 1413 Kościan
rektyfikować na uczynek.
nr 489; 1. pl. m. -m używali 1470 ZapWarsz
Użytkowy drzewo użytkowe 'drzewo przyno
nr 2940; 3. pl. m. są używali Rozm 360; używali
szące pożytek, drzewo owocowe, tu o jabłoni, 10 1400 StPPP VIII nr 10326, 1420 Kościan nr 772.
arbor utilis, pomifera, hoc loco dicitur de Piro
| 779, etc.] ~ pląperf. 3. sg. m. używał jest był
mało0: (D)rzewo iableczne abo vszythcowe
Gn 5b; ~ eondit. 1. sg. fi -bych używała Rozm
(pro ąualibet arbore fructifera seu pomifera, | I 506; 3. sg. m. używałby ca 1470 McmLub 50;
Sul 52: za kasde drzewo owoczne alybo ya| (-)by używał BZ Deut 20,6, D zid 10; 7. pl. m.
bleczne) kto porąby, czyge gest, za szkodą 15 -bychmy używali Rozm 520; -byśmy używali
wyardvnk z vyną pyathnadzeszcza (zapłaci) | 1 Rozm 387; 3. pl. m. (-)by używali BZ Lev 7,35,
Dział 44.
I Rozm 359.
Użytnie f o r m y : comparat. użytnicj 1460
Z n a c z e n ia : 1. 'jeść, spożywać, edere, cibum
PF V 38.
sumere9: Szam bog wyeczerzo zegnał, pycz,
Z n a c z e n ie :
pożytkiem, pożytecznie, Ao i 20 yziwacz nam nakazał XV p. pr. JA XV 536;
rzystnie, dobrze, cwra utilitate, utiliter, commodo, I
Mystrzy, yzyyay (manduca Jo 4,31)! Rozm 248;
bene : Expedit, vsitne, vobis, ut unus moriatur
Czerny z yawnemy grzesznymy yasch mystrz
homo pro populo (Jo 11,50) XV /??c<7. GIWroc j
yzywa (manducat Mat 9,11)? ib. 294; Thych, czo
19r ; lila pete, que tibi expediunt, wsitne, |
ssą yzyyaly (qui manducayerunt Mat 15,38),
accipere et illum decet dare ib. 37r; Ad usus | 25 było cztyrze thyszyącze ib. 360; Przyyyedzczye
proprios convertendam, vti sibi... melius et
*czylą tłuste, zabyczyesz, abyśmy yzyyaly y goyiilius yidebitur ordinari yako yem v...
doyaly (manducemus et epulemur Luc 15,23)
nalepey ( i) vszythnyey badze scha yydzalo
ib. 387; Nagotoyyczye nam yycczerza, czysch
roszyednacz 1460 TT V 38.
baranka yyelykonocznego, abychmy yzyyaly
U żytno/orw y: comparat. użytniej cf. Użytnie 30 (ut manducemus Luc 22,8) ib. 520; Zapravda,
yze ny mam daley... vzyvacz s yamy ib. 529;
Użytność 1. 'korzyść, pożytek, emolumentum,
~ czegoś: Otrzesyyal (sc. kroi) y począł yaplka
luerum, utilitas9: Pepcrit (sc. yirgo) yalde mirapoządacz, *geyosz rad vzyval (quo libenter
biliter, ... peperit nobis yalde ytiliter, ytilitatem, I
; yescebaturj Rozm 109; Czokoly pyl, tego ma
yschythnoszcz, huius partus iam audiuisti XV
mcc/. S7Ć/ V 258; Hanc domum honorare yalde | 35 luczko yzyyal (modicum gustando sumpsit) ib.
159, sim. ib.] Blogoslayyon, ten bądzye yzyyacz
debem us... propter multiplicem efficaciam dla |
chleba v krolyestyye bożym (qui manducabit
rozmagithey vzythnosczy XV p. post. Cii Dom 86. !
panem Luc 14,15) ib. 382; Aby my alye tego
2. To co dojrzało czy też stan dojrzałości, |
yzyczyl (sc. mistrz wasz), abych sz nym yzyyala
ciuod matu rum est, fortasse matur itas9: Vsyth40 tey Vyelykonoczy (quod secum faciam Pascha)
noscz maturitas co 1428 PF 1 494.
v Yerusalcm ib. 506; ~ Al^e przez yyelebnoscz
Używać fo rm y: praes. ind. 1. sg. używaję !
takyey syyątosczy pyryey yzyyamy syyątosc/y
1402 KsMaz 1 nr 163, 1428 ZapWarsz nr 2885;
mąky bozey, czusch bożego czyala, nysly
używam 1471 Mam Kał 287; 3. sg. używa 1418
karmye czyelestne Rozm 541; ~ używać czyjegoś
Kościan nr 651, XV med. R XIX 80, OrtOssol j
58,1, etc.; 1. pi. używamy Rozm 541; 3. pl. 145 chleba 'być na czyimś utrzymaniu, ab aliąuo ali,
używają BZ Jos 6,4, XV p. post. JA XII 144, j i sustineri : Any thego ydzelawshy w moy dom
i sassya ssya wroczil, any wszethl yen, any s nym
Rozm 244; ~ imper. 2. sg. używaj ca 1420
i myeschkal, yzywayancz mego yenego chleba 1471
R XXIV 81, Rozm 248; 2. pl. używajcie 1424
TymSąd 15; ~ używać piersi 'ssać pokarm
Msza Ili s. 57, sim. IV, 1471 MamKal 59,
Pul 67,3; ~ part. praes. act. adv. używając i 50 z piersi, być karmionym piersią, mammam sugere,
uberibus ali0: Moy myły synv,... vezry na thy
1426 Msza IV s. 314, 1471 TymSąd 15; - inf.
pyerszy, ktoryschesz ty yzyyal (ecce ... ubera,
używać 1391 TPaw III nr 2076, 1412 A K ii i
quae suxisti) Rozm 499; ~ użyyrać czegoś
III 189, 1424 Kościan nr 1105, etc.] ~ |
bydłem 'spasać coś bydłem, pecudes ałiąua re
fiut. 3. sg. m. będzie używać Rozm 382; używać
będzie B Z Deut 22,5; będzie używał Dział 62; 55 paseere9: tacom ia ne yziyal Simanowi liki

UŻYWAĆ

UŻYWAĆ

509

(pro łąki) swim bydłem przes granczą prze
nr 10326; O chtoro rolo żałowała Margorzata
zapowecz 1406 KsMaz I nr 735; ~ z czegoś:
na mo, tey ya ysziwaio wiszey trzech lat 1402
Gedzcze albo vszywaycze {Msza I. VI—VIII.
KsMaz I nr 163; Jaco Cray n a ... ysziwala
XIV: gedzcze) ss tego (manducate ex hoc)
swego posagu na kaszdi rok do maszowi smerci
wszistczy, tocz yest prawe czyalo moye 1424 5 1408 Kai nr 296, sim. 1413 Kościan nr 489;
Msza III s. 57, sim. IV; ~ coś: Trzececz gest
A to, czso Woyslaw yziwal tego jęzora, to
on Xc ve straue tako vbodzy byl, iszecz on
yziwal s Dzetrzichowa yolą 1409 Pozn nr 788;
gedno dna trocho mleka vsziual gest byl Gn 5b;
Yz pan Barthosz y gego przotkowe ... wziwaly
Zlutoyanye mam tey tlusczy, yze trzy dny ivze
thich szladow, na gichsze czy kmecze szedzą
se mną myeskayą, a ny mayą, czo by vzyvaly 10 1420 Kościan nr 772, sim. ib. nr 779; Jacom ya
(non habent, quod manducent Mat 15,32)
; gednal Pyotrassa ... z Kolaczkem, yss Colaczek
Rozm 359; ~ w czymś: Czy pharysey...
rnyal yziwacz role pary, assby żyto syąl 1424
v yedzenyy a v pyczyv skąpo barzo vzyvaly
I ib. nr 1105; Jaco ya nye ysziwayo Staszcowi
(perparco utebantur) Rozm 179.
| czansci w Cozarzewe 1428 ZapWarsz nr 2885;
2. 'ucztować wystawnie, jeść, pić obficie, 15 Sobyc nye mayą nyczs gwałtem bracz {sc. idący
epulare, laute edere, bibere’ : A prawi vsziwacz
1 z wojny)... any mayą przypadzacz kogo
bodo (iusti epulentur, Pi//: vzywaycze) y wesekv przedanyy, ale kaszdy m a' wolno rzeczy
licz se przed *bogen Fl 67,3; O anima mea,
swych yszywacz, yako my Jyvbo (sed unusquisgaude et epulare, wszyway, habes multa bona!
que re sua libere utatur, Su! 71: alye kasdy
ca 1420 R XXIV 81; Homo ąuidam erat dives, 20 swey rzeczy pozyyay dobroyolnye) Dział 65;
q u i... epulabatur, wsziwal (ib. 48v: roskosne
Anym thego gymyenya z *eygo wola yziwal i
wsywal), cottidie splendide (Luc 16,19) XV
1470 ZapWarsz nr 2940; Jakom ya Jacobą
med. GIWroc 30 v, sim. Rozm 394; ~ przenośnie:
gwalthem nye odegnal oth pozithkow gego,
kthorich *on yziyal, kthore szą na gymyeny
*Yaczey prze ymyenye tego svyata czynymy
nyzly prze zakon albo prze zbavyenye, acz tu 25 gego 1471 ib. nr 3008; ~ Gdyby który czlowyek
krevkosczyą naschą nycz nye chczemy dbacz,
myal woythowstwo dzedzynne w myesczye ...,
alye nasze dusche bądą vzyvacz Rozm 585.
kthorego woythowsty/ą vzywą {OrtMac 73: po
zywa) z młynów, s czynszów (quam utifrueret
3. fdoznawać, sentire\* Gdzesz tho szam przeI cum ccnsibus et molendinis) prócz wyn OrtOssol
byva, *weszella vszyva XV med. R XIX 80;
Raczysz nam pomagacz..., szvym {leg. z swym) 30 58,1; (P)otrzebno gest, aby kaszdy prawa
swego yszywal Dział 10; Gdy ktori kmyecz
szynkem prze(by)vacz, yyeszyele vzyvacz 1453
R XXV 210.
wolą przygm ye..., tedy yle lat bądze yszywal
woley (quotquot annis habuit libertatem, Sul 61:
4. 'korzystać z plonów, produktów, które daje
gyle lath yolą szą weszelyl), tyle lat ma panv
uprawiana rola, las, jezioro itp., korzystać z po
żytków, jakie daje działanie, piastowanie urzędu, 35 ! wyplaczycz czynsch ib. 62; ~ coś: Sicut Msczisz| co... dal uziwacz uziwanicz puszczini {pro uzikorzystać z obowiązującego prawa,
fructibus
! wanic z puszczini?) fratri suo 1391 TPaw III
a.gri, sihae, lacus, s/w., uti commodis, g//r/c actio
nr 2076; Czo Woczslaw cupil, tho dzersal...
ąuaedam, magistratus cjfert, uti legibus, quae
y wsziual 1401 Kai nr 32; Ta {sc. zapustę)
vałenf: Sicut vexillifer nescivit, quod Zobosko
esset fur inhibitus ..., nec de re furticinea usus 40 przes Philipowey yoley rambiia y ysziyala 1410
Kai nr 312; laco ty, gdze Dzirska yoysznemy
est usywal 1391 TPaw IV nr 3659; Desinat ira tua
ycaszoyala, ty Dzetrzich swego otcza y sswe
contra nos, veni nobis pacificus et utere, *vsyysziyal 1411 Kai nr 360; Czszo tam yziwa,
wa, servicio (Judith 3,6) XV med. GIWroc 77r;
to yzywa cum Janussii yoluntate 1418 Kościan
~ Grzimka ... egit contra ... Katherinam ...
pro sex marcis et yno fertone et nos iudicio 45 nr 651; Y ty sze mno szescz lath trzimal twoy
dzal y wszywał moy dzal 1421 PF VIII 16;
presidentes decernimus, quod... Katherina debet
Yaco Micolay tą łąką ... yzywal na szeszczdzeuti vlg. wsziuacz latis annis a terminis proxim is... ad duos annos 1412 AKH III 189; ssand lath 1426 Kościan nr 1163
czegoś: Yako Jacub ne trzimal ani yziwal lanki
5.
'posługiwać się, posiłkować się czymś,
za Tworzianowa trzimana 1394 RtKon nr 2; 50 aliąua re uti, aliąuid adhibere : Nye oblecze syo
Cszo Micolay pobrał szano na *xeneye lance,
zona w rycho moske ani mosz yziwacz bodze
tey yziwala przed *drzimi lati 1399 Pozn nr 412;
rycha zenskego (nec yir utetur veste feminea)
Mego pastewnika posspolnego prziorano xandzu
BZ Deut 22,5; Popowye weszmo sedm troob,
opathow i..., yegosz pospolicze mogy namagichze to yziwayo (quarum usus est) v milosciye
sthcowye y moy otecz ysziwali 1400 StPPP VIII 55 lato BZ Jos 6,4; Przeto czwyrdzimi, aby, poky
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oczecz zyw, szadny syn swey pyeczączy nye
Z naczenia: 1. 'przyjmowanie pokarmów, odnoszyl, gedno cczczowey pyeczaczi vszywal
żywianie się, cibos sumendi actus': O vzyvanyv
(quod... filii... sigillo paterno utantur) Dział
pyczya y yedzenya (de yictu Tesu), które myal
10; A on (sc. kroi) chczyal podług Iordana
albo czynyl myły lesus w vmyar Rozm 158;
a vzyval zymne vody (ipse vero Iordanem 5 K (pro w) vzyvanyv myal yyelykye wzdzyerzenye
transicns apud Callionem calidis aąuis utebatur)
(in victu lesus tenuit magnam parcitatem) ib.;
Rozm 108; Tedy ten ystny svyąty Yan vzyval
Barzo długo mogły (sc. Ezeici) bycz zyyy na
czylyczyvm (utebatur... cilicio) ib. 177; Thych
syyeczye prze ych sprosne yzyyanye (ob yictus
ystnych vyecz Samaritanow Zydoyye any karmy,
simplicitatem) ib. 183; Bo myły Krystus dokoanow (pro any) ssądow vzyvaly (horum cibis 10 navschy *Vylykonoczy starego zakony, ktoraz
et yasculis non utebantur Iudaei) ib. 245.
była yzyyanye baranka zakonnego, tysch potem
6. 'wykonywać, sprawować (urząd), działać,
ostayyl novy testament albo zakon ib. 540.
gercre (magistratum), agere : W ktorysz (sc.
2. 'wydatkowanie środków na zaspokojenie
dzień) gest ge[my] (sc. Aarona i synów jego)
potrzeb życiowych, wydatki, actus faciendi sumpystawyl Moysesz, abi w kaplanstwye yszywaly 15 tus in res ad vitam necessarias': Res tene modeste
(ut sacerdotio fungerentur) BZ Lev 7,35; Gidzi,
et honeste... Sed presit, gl. debet preesse
wrocz syo do domy twego, aby snad nye ymarl
yprzedzycz, tue sumpiuacioni, gl. tue consumpw boyv, a gini bi czlowyek yziwal (MamLub 50:
cioni thwemy yszywanyy, modestia largienda
yzy walby) gego roboty (ne ... alius homo eius
1466 R XXII 10.
fungatur officio) BZ Deut 20,6; Vmarlasta dwa: 20
3. 'czerpanie korzyści, korzystanie z czegoś,
Nadab a A byu... a kapłaństwa yziwal (sacer
aliąua re utendi actus': Jaco pany Anka nye
wyposzaszona Stołową (leg. z Stołowa) y bila
dotio functus est) Ytamar a Eleazar BZ I Par
wszywanu (leg. w używaniu) za swego bratha,
24,2; Fungor czynyą, yziyam (pro quo legatione
a po brathowy smerczy nye dala lath wytrz(y>fungor in catena Eph 6,20) 1471 MamKal 287;
Then myal bycz yako byskupem nad nymy 2 5 macz 1416 Pyzdr nr 445.
4. 'uczestnictwo, uczestniczenie, alicui rei inter
y myal yzyyacz tego byskupstwa aze do smyerczy
Rozm 666.
esse (sensu subst.f: Sz tego *oltharzawego
7. 'iść za czyjąś radą, consilium alicuius
yzywanya (Msza III. VI. XIV: uczostnosczy)
seąui' (? ): Consiliis acąuiescunt ysyyayą XV
swanth ego szyna thwego czai o y krew przyoli30
p. post. JA XII 144.
bichom (ex hac altaris participatione sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem sumpse8. 'obcować, utrzymywać stosunki, kontakty,
rimus) 1426 Msza IV s. 315.
uti alicuius consuetudine, rersari cum aliąuo,
commercium habcre cum aliąuo'\ A yako poząUżywiać 'obdarzać życiem, \itcm dare': Per
quem tu omnia, domine, semper bona creas,
dasch ode mnye pycz, a thysz Zyd a yam
*Samaranka albo poganka, a Zydoyye nye 35 sanctificas, yiuificas, benedicis et prestas nobis
przesz yegosz thy tho wszithko, panye, zawsdy
yzywayą s poganystvem (non enim coutuntur
Iudaei Samaritanis Jo 4,9) Rozm 244.
dobre thworzysz, swyaczysz, yzywyasz (Msza
III. VII. IX. XII: oszywyasz, 1. IV: zyyysz),
9. 'uczestniczyć, brać, mieć udział, alicui rei
zegnasz y dawasz nam 1446—7 Msza XIV
interesse9: Poszpolu yszyyayocz albo czanscz
m ayo(c) (communicantes, Msza III. VI. VII. 4 0 S . 185, 5 7 /7 7 . VI.
Używić 1. 'wykarmić, alere, nutrire': Filios
XIV: ycząstnoscz mayocz, 1. VIII: pospoenutriyi, wszywil, et exaltayi, ipsi autem spreJythuyacz, V: swyathosczy pozywayaczim)
yerunt me (Is 1, 2) XV med. GlWroc 91 v.
y tesch pamyothko chwalocz naa przothku,
2. 'obdarzyć życiem, vita donare': Panye
naapyrwey chwalebney zawsche y tesch dzewiczy *porodzyczelcze bozey 1426 Msza IV s. 314. 45 Ihu Xe, synu boga szywego, yensze ... przesz
szmercz twoyo szwath yszyyyl yesz (yiyificasti,
10. w błędnym przekładzie łacińskiego occuMsza XII. XIV: yszyyylesz), zbaw mye! 1424
pare: Vzyvayczie (war. lub.: oszoczczy, pro
Msza III s. 66, sim. VI.
oszadzczye) ocupate (descendite in occursum
Używowanie 'ucztowanie, actus coenandi, coMadian et occupate aquas usque Bethbera
atque Iordanem Jud 7,24) 1471 MamKal 59. 5 0 missandi': Rornani enim, cum ... in Pascha
corpus domini receperunt, postmodum comessaUżywanie fo rm y : n. sg. używanie Rozm 540;
cionibus, wzywowanye, luxurie et ludis frena
~ g. sg. używania 1426 Msza IV s. 315; ~ d. sg.
laxauerunt, ideoque dominus proyocatus peużywaniu 1466 R XXII 10; ~ ac. sg. używanie
stem. mo[h]or, maximam in e o s... yocavit XV
Rozm 183; ~ /. sg. (w) używaniu 1416 Pyzdr
55
med. RRp XXIV 360.
nr 445, Rozm 158.
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