
Brat  f o r m y: n. sg. brat 1389 Pozn nr 68, 1390 ib. nr 84. 272, 1393 ib. nr 132. 178, 

etc.;   ~   g. sg. brata 1393 Pozn nr 161. 178;   ~   d. sg. bratu 1394 Kościan nr 18, 1399 Pozn nr 

411, 1400 Pozn nr 488, 1400 Kościan nr 207, 1500 ListTat 174;   ~   ac. sg. brata 1396 Pozn nr 

213. 305, 1399 Kościan nr 129;   ~   v. sg. bracie 1430 Pozn nr 1353;   ~   i. sg. bratem 1400 

Pozn nr 461. 462. 487, etc.;   ~   l. sg. (po) bracie 1494 DecrMCrac II nr 538;   ~   n. du. a. pl. 

braty 1406 Pozn nr 600. 

Z n a c z e n i a: 1. ‘brat rodzony, frater germanus’: Jakom ne slubil Mentussoui 

zaplaczicz mego brata *dlugk 1393 Pozn nr 161, sim. ib. nr 178; Isz Jaceg ranczil Michalowi 

poszitkem zødze za czri gzrifni (leg. trzy grzywny), a bratu nicz 1394 Kościan nr 18, sim. 1399 

Pozn nr 411, sim. 1400 Kościan nr 207; <Ja>ko Jan ne slubil sza brata Sztaszkowi kona 

<za>placzicz 1396 Pozn nr 213, sim. ib. nr 305; Jaco brat moy… wszøl bidla za daeszøncz 

*grziwem ib. nr 313; Ysze Potrassius røczil za swego bratta Potrowy y Jacubowy 1399 Kościan 

nr 129; Ysze Micolay bil dzelen swim (leg. z swym) bratem Jacubem 1400 Pozn nr 461. 462; 

Jaco Hynczka swym (leg. z swym) bratem ne poslal swych ludzi ib. nr 487; Iaco Hynczka ne 

wsøl paney *Jgneske w swoy rancze gwaltem y ne dal gegey na losze szwemu bratu ib. nr 488; 

Jaco przi tem bili, kedi dwa brati Hedwiszini kasali wsøndz p<e>nadze 1406 Pozn nr 600; 

Rzacza paney Gorzewskyey rzekl: bracze, chcza czi ya obraczicz 1430 ib. nr 1353;  ~  

przyrodzony brat ‘brat rodzony, frater germanus’: Petrus... produxit testibus... et Katerina 

Loyową se trahit post filiam fratris sui ei cognatam al. po przyrodzonym bracie 1494 

DecrMCrac II nr 538. 

2. ‘krewny dalszego stopnia, consanguineus’: a. brat duchowny ‘syn matki chrzestnej, 

commatrinus’: Quinta linea consanguineitatis:... commaternus, duchowny brat ca 1500 GlWp 

21. 

b. przyrodny brat ‘brat przyrodni, frater eodem patre vel matre natus’: Nouerca que 

nouiter arcens et uxor patris inde nouercarius vlg. przyrodny brath 1442 WokRacz 151v. 

c. brat siestrzyn ‘syn siostry matki, brat cioteczny, consobrinus’: Quarta linea 

consanguienitatis:... consobrinus syestr<z>yn brat ca 1500 GlWp 21. 

d. brat naszego kle(j)nota ‘członek jednego rodu, cognatus, consanguineus’: Jaco tho 

yest nasz brat naszego clenotha 1389 Pozn nr 68, sim. 1390 ib. nr 84. 272; Jaco Jan gest nasz 

prawi brad naszego cleynota y naszego sczita, y sz nasze krwe 1393 ib. nr 132. 178, sim. 1394 

ib. nr 185. 

3. ‘członek tej samej grupy ludzi odczuwanej jako wspólność, eiusdem coetus socius, 

sodalis, propinquus’: w zwrocie grzecznościowym: król brat nasz: Jako oczyecz moy Aczgerey 

dzyerszal prziszyągą, takyesch ya chczą dzerszecz krolovy brathv naschemv 1500 ListTat 174; 



Jesthly moy posel bąndze zadzerszan, thedi krol brath nasch nyechay poslye... goncza swego 

sim. ib.;   ~   brat nasz król: A brath nasch krol, kogo bąndze ządal wyelkyego posla, tego ya k 

nyemv poslyą 1500 ListTat 174. 


