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Przedmowa do tomu III

Obecnie oddajemy do rąk Czytelników kolejną, trzecią część polsko-łaciń- 
skiej wersji Słownika Bartłomieja z Bydgoszczy. Obejmuje ona polskie hasła 
od litery N do początku litery P: NA -  PLEĆ.

Wszelkie informacje dotyczące dzieła Bartłomieja (łacińsko-polskich 
słowników z lat 1532 i 1544) oraz zasad redagowania naszej edycji znajdują 
się w przedmowach do I i II tomu1. W tomie trzecim nie wprowadzamy żad-
nych zmian redakcyjnych; poszerzamy jedynie Bibliografię i Wykazy skró-
tów. Dodajemy także Suplement. Zawiera on nowe hasła polskie (np. 
BŁOGO, DOSTOJNIE) oraz niewystępujące w opublikowanych już hasłach 
przykłady użycia danego wyrazu (np. pod hasłem KOZA, MOŻNY). Mate-
riał zawarty w Suplemencie nie znalazł się w dwóch wcześniejszych tomach, 
ponieważ dopiero teraz udało się te zapisy odczytać bądź odnaleźć w rękopi-
sach Bartłomieja.

Dokonywana na bieżąco korekta materiału skłania nas do zamieszczania 
jej w kolejnych tomach. Uzupełnienia, poprawki i Suplement przedstawiają 
bowiem ostateczną redakcję haseł. Będą one również zebrane w ostatniej czę-
ści naszej edycji Słownika.

Kończąc, pragniemy podziękować życzliwym Recenzentkom : Pani Profe-
sor Hannie Popowskiej-Taborskiej i Pani Profesor Krystynie Weyssenhoff- 
-Brożkowej za cenne wskazówki i uwagi krytyczne.

Autorki

Poznań, lipiec 2005 r.

1 Zob. Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy -  wersja polsko-iacińska, część I (A-G), 
opracowały E. K ę d e l s k a ,  I. K w i l e c k a ,  A. Ł u c z ak, SOW, Warszawa 1999; 
część II (H-M), SOW, Warszawa 2ООЗ.



Uzupełnienia i poprawki do tomu I i II

BIERZĄCY, 1 . 1, s. 77, j est: precz byerzączy, odbyeraiączi ablat/vus RN 
(wyki. przednia) -  ma być: ablat/vus precz byerzączy, oddalonek. ut doctior 
Ula, doctior illis, vide de a (BB odsyła tu do haseł na literę „a”), odbyeraiączi 
RN (wyki. przednia); zob. ODBIERAJĄCY, ODDALONEK.

BOSTWO , t. I, s. 85, BYTNOŚĆ, t. I, s. 96, CHWALEBNOŚĆ, t. I, 
s. 105,1, t. II, s. 30, i MIANIE, t. II, s. 167, w łac. haśle modi ... S 92 i R t8 

(md) jest: ... obiczaye ... -  ma być: (‘obyczaje’) .... ponieważ wyraz polski 
„obiczaye” występuje w oryginale tylko raz; zob. OBYCZAJ.

BRONA, t. I, s. 8 8 , j est: skyby oracz vel broną wloczicz, powlyecz 
liro,-are i. ar are, sulcare R Os (mp) -  ma być: skyby oracz vel broną wlo-
czicz, powlyecz vel na skripiczach (!) skrzypiecz liro,-are i. ar are, sulcare 
R Os: zob. ORAĆ.

BRUTWANNA, t. I, s. 89, w łac. haśle sartago S 137 i R E2v występuje 
błędna lekcja „Brvthyanna” zamiast „Brvthwanna”; zob. PANEW, 
PANEWKA, PIWNY.

BRZEG, t. I, s. 90, jest: Brzegy, okrągy cardines i. alte celi partes (sv. 
cardó) R f3 -  ma być: ... cardines i. alte celi partes et extremitates R f3 (mp: 
av. cardo): zob. OKRĄG.

CIELESNY, t. I, s. 109, j est: odplata cyelesna premium consubstanciale 
R H2 (mg) -  ma być: premium  odplata substanciale dusshna, consubstanciale 
cyelesna, accidentale przypadła R H2 (mg; av. substancia)\ zob. ODPŁATA.

CIEŚLICA, t. I, s. 112, jest: Cyeslicza ... runcina, qua arbores magne 
serrantur R D4 -  ma być: ... runcina, {qua arbores magne serrantur} ...; 
zob. PIESZNIA, PIŁA 2.

CIRPIEĆ, t. I, s. 113, jest: Czyrpyecz palyenye uro,-ere R L5 (mg; av. 
uredo) -  ma być: ... uror-i ...; zob. PALENIE.

CUDZY, 1 .1, s. 117, jest: czudze obiczayeperegrini cultus (bibl.) R BsV ...
-  ma być: ... R Rsv ...; zob. OBYCZAJ.



9

CUDZY, 1 . 1, s. 117, jest: własnego oicza ... naturalisfilius i. ex lezittime 
matre ... natus RN Iv -  ma być: ... ex lezittima matre ...; zob. OJCIEC.

CZŁOWIEK, t. I, s. 124, jest: ossobny czlovyek athleta i. miles fortis, 
puzinator, luctator R d3 -  ma być: ... athleta i. luctator, puznator, miles fortis  
R d3; zob. OSOBNY.

ĆWIRDZA, t. I, s. 132, j est: Czwyrdza, Obloga templům (sv. firm amen-
tum) R m7v -  ma być: ... templům R m7v (ml: av. firmamentum): zob. 
OBŁOGA.

DAŃ, t. I, s. 134, jest: dany, pokupa, vyna pyenyązna abo dany multa vel 
muleta ... est ... pena pecuniaria . . .a d  correctionem malorum morum  (bibl.) 
R v2v -  ma być: ... multa est animadversio vel pena pecuniaria arbitrio iudi- 
cis injlicta ad correctionem malorum morum {peccatorum} {muleta, condem- 
nacio, multa idem } {pena, collecta, tributum } (bibl.) R v2v; zob. 
PIENIĘŻNY.

DLA, t. I, s. 138, DOM, t. I, s. 145, i GOŚCINNY, t. I, s. 204, w łac. 
hasłach nosocomium S 98v i nosocomion R x2 (md) występuje błędna lekcja 
infirmeria zamiast infirmaria; zob. NIEMOCNY.

DOJRZAŁY, 1 .1, s. 143, w łac. haśleprecociapom a  R BiV zbędny wyraz 
pom a  (w oryg. brak); zob. OWOC.

DOWCIPNOŚĆ, 1 . 1, s. 152, jest: ... sprava ... habitus S 67 -  ma być: ... 
sprava (3*0 ... habitus ...; zob NAŁÓG.

DOWIEŚĆ, t. I, s. 152, i DOWODZIĆ, t. I, s. 153, jest: dovodzicz piss- 
mem ... probare autoritate (sv. probo,-are) R S3 -  ma być: ... probo.-are 
R S3; zob. PEWNY, PISMO.

DUSZNY, t. I, s. 164, jest: odplata dusshna premium substanciale R H2 

(mg) -  ma być: premium  odplata substanciale dusshna, consubstanciale cye-
lesna, accidentale przypadła R H2 (mg; av. substancia)\ zob. ODPŁATA.

DZIECI, t. I, s. 170, jest: pyastvnka dzyecy zestipuera R n7v (ml) -  mą 
być: ... zestipuerea (możliwa lekcja ,gestipuerca”) ...; zob. PIASTUNKA.

GRZECH, t. I, s. 211, brak jednego wyrazu łac., jest: Namnyeysy grzech 
quadrans culparum i. minimum peccatum  R C2 (mp) -  ma być: ... quadrans 
culparum novissimus i. ...; zob. NAMNIEJSZY.

GWAŁTOWNIE, t. I, s. 213, jest: naglye, prąnthko, gwaltownye ... pre- 
ceps R B]V (md) -  ma bvć: ... in preceps R BiV (md; av. preceps); zob. 
NAGLE.

KAPŁAN, t. II, s. 59, w haśle łac. simonista R F7 (mp) błędnie dwukrot-
nie wystąpił poi. odpowiednik Nayemny caplan: zob. NAJEMNY.
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KOŁNIERZ, t. II, s. 81, w komentarzu do łac. hasła collarium S 30 
i R g7v błędna lekcja zapisu z Mym28, k. 31 v: Amiculum col<lańe> zamiast 
Amiculum col<lare>\ zob. OBOJCZYK.

MYŚLĄCY, t. II, s. 202, jest: Napoly ... myslyączy phanaticus ..., cui 
fantasmata ... apparentur S 113 -  ma być: ... apparent ...; zob. NA.

MYTO, t. II, s. 202, jest: mytho, zaplata salarium {cibańum ... Obrok} 
R D6 -  ma być: mytho, zaplata salarium {cibańum ... Obrok, zapyssne. 
mytho I R D6; zob. OBROK.



Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy
-  suplement do tomu I i li

ABOWIEM (dwa przykłady pominięte w 1 1 .) enimvero ... idem quod certe, 
coniunctio affirmativa abovyem, zagiste {quia, vero)R X5; abovyem etenim 
R X5 (md).

BLISKI (przykład pominięty w 1 1 .) ku blysskym erga propinquos R X5 

(mp).
BLISKO (przykład pominięty w I t.) zblysska evieino i. de proximo 

R X5v (ml).
BŁOGO (hasło pominięte w I t.) euge, adv., et potest etiam aliquando 

esse interiectio, et est euge quandoque exultatorium vel exultantis vytay, В lo-
go vam, unde Matth. XXV: Euge, serve bone et fidelis {bene habe, bene 
vale}... Item euge aliquando est irrisorium heu, ha, hay, unde Psalmus: ... di- 
xerunt mihi euge, euge, viderunt oculi tui, etc., et sic est euge irrisorium vel 
exprobratorium sive exprobrantis, othoszcy, a gorze, gorze, item euge est 
exhortatorium, unde propheta: Non dicant in cordibus suis euge, euge anime 
nostre (bibl.) R X5V.

BOG (przykład pominięty w 1 1 .) przesz boga edepol i. per edem Pollucis, 
adv. iurandi R X5.

BOWIEM (przykład pominięty w I t.) bovyem enim, coniunctio, i. quia 
{certe}R X5.

BY, BYĆ (przykład pominięty w 11 .) by tesz thak było eciam dato R X5 (md).
CHOCIABY (hasło pominięte w 1 1 .) yestliby, chocyabi eciam si R X5v

(mg).
DALEKO (przykład pominięty w 1 1 .) eminus {a longinquo loco zdalyeka 

quasi ab extra manente} R X5.
DOSTOJNIE (hasło pominięte w I t.) vyssocze, dostoynye excellenter 

R X5v (ml).
GORZE (przykład pominięty w 1 1 .) euge, adv., et potest etiam aliquando 

esse interiectio, et est euge quandoque exultatorium vel exultantis vytay, Bio-



12

go vam, unde Matth. XXV: Euge, serve bone et fidel/s {bene habe, bene 
vale}... Item euge aliquando est irrisorium heu, ha, hay, unde Psalmus: ... 
dixerunt mihi euge, euge, viderunt oculi tui, etc., et sic est euge irrisorium vel 
expr obrat or ium sive exprobrantis, othoszcy, a gorze, gorze, item euge est 
exhortatorium, unde propheta: Non dicant in cordibus suis euge, euge anime 
nostre (bibl.) R X5v.

GRANICA (przykład pominięty w 11 .) zgranycz extra terminos R X5v (mp).
HA (hasło pominięte w II t.) euge, adv., et potest etiam aliquando esse in-

teriectio, et est euge quandoque exultatorium vel exultantis vytay, Blogo vam, 
unde Matth. XXV: Euge, serve bone etfidelis {bene habe, bene vale}... Item 
euge aliquando est irrisorium heu, ha, hay, unde Psalmus: ... dixerunt mihi 
euge, euge, viderunt oculi tui, etc., et sic est euge irrisorium vel exprobrato- 
rium sive exprobrantis, othoszcy, a gorze, gorze, item euge est exhortatorium, 
unde propheta: Non dicant in cordibus suis euge, euge anime nostre (bibl.) 
R X5v.

HAJ (hasło pominięte w II t.) zob. HA.
HEU (hasło pominięte w II t.) zob. HA.
JA (dwa przykłady pominięte w II t.) erga me ku mnye, <erga> amicos 

ku prziacyelovy (? -  ostatnie litery niewyraźne) R X5 (mp); przeczyw mnye 
contra me R X5 (mp; av erga).

JESTLI (przykład pominięty w II t.) yesthli etsi R X5v (mg).
JESTLIBY (przykład pominięty w II t.) yestliby, chocyabi eciam si 

R X5v (mg).
JISTNIE (przykład pominięty w II t.) gysthnye enter R X5 (mp).
KAZADLNICA (przykład pominięty w II t.) pulpyth, Cazadlnycza pulpi- 

tum {suggestum} R Cj.
KOZA (przykład pominięty w II t.) Skalna Koza rupicapra RN V.
KROM (przykład pominięty w II t.) krom thego excepto R X5v (ml).
MAŁY (przykład pominięty w II t.) mały kvyatek rosellus R D3v (ml; av. 

rosa).
MARCHEW (przykład pominięty w II t.) Skrobacz rzepą abo marchew 

criffo,-are, accephalisare idem R N 5 (md).
MIMO (‘poza, obok’ -  przykład pominięty w II t.) extra ..., et quandoque 

locum denotat exteriorem Mymo R X5V.

MOŻNY (przykład pominięty w II t.) facilitare aliquem możnym, Snad-
nym, skłonnym ku vczynyenyv vdzyalacz, ku vyvczenyv exorabilem et lenem 
facere, in bonis primům esse et liberałem et humanum R O7V (md).
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Wykaz skrótów źródeł i częściej cytowanej literatury
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P. Artomiusz, Nomenclator, selectiss/mas rerum appellationes 
tribus linguis, Latina, Germanica, Polonica explicatas indi- 
cans, Toruń 1591;
A. Bruckner, Słownik etymologiczny języka polskiego (zob. 
Bibliografia);
Ambrosii Calepini Dictionarium ... (zob. Bibliografia); 
słownik łacińsko-polski w dziele J. Cervusa z Tucholi z 1531 r.: 
Farrago actionum ciuilium Iuris Maydeburgensis..., Kraków
1531 (według wydania M. Karpiuk -  zob. Bibliografia); 
słownik Bartłomieja z 1532 r. w edycji B. Erzepkiego (zob. 
Bibliografia);
J. Gebauer, Slovník staročesky ..., i jego kontynuacja (zob. Bi-
bliografia);
słownik łacińsko-czeski J. Vodňanskiego, Pilzno 1511;
J. Mączyński, Lexicon Latino-Polonicum ex optimis Latinae 
linguae scriptoribus concinnatum, Królewiec 1564; 
łaciński słownik biblijny J. Marchesiniego: Mamotrectus (ko-
rzystamy z wydania: Wenecja 1479);
Mamotrekty staropolskie ... (zob. Bibliografia); 
słownik J. Murmeliusza z 1528 r.: Dictionarius Ioannis Mur- 
mellii variarum rerum ... cum Germanica atque Polonica in- 
terpretatione ..., Kraków 1528;
słownik F. Mymera z 1528 r.: Dictionarium trium linguarum ..., 
Kraków 1528;
słownik F. Mymera z 1541 r.: Dictionarius trium linguarum: 
Latine: Teutonice et Polonice ..., Kraków 1541;
Poradnik Językowy;«*
słownik Bartłomieja z Bydgoszczy z 1544 r. (dokładny opis 
głosowanego druku Reuchlina zob. Wstęp do 1 .1 naszej edycji);



18

RN
RKJ LTN

RKJ WTN

RTPNP
S

SEK
Slstř
Sławski SE

SN
SFPS
Słowarz

Słstp
Słśr
SP XVI w.
sss
Symbola

nomenklator w R;
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Na-
ukowego;
Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego;
Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego; 
słownik Bartłomieja z Bydgoszczy z 1532 r. (dokładny opis 
rękopisu zob. Wstęp do t. I naszej edycji);
Słownik etymologiczny kaszubszczyzny (zob. Bibliografia); 
Slovník středověké latiny v českých zemích (zob. Bibliogafia); 
F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego (zob. Biblio-
grafia);
nomenklator w S;
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej; 
słownik z 1532 r.: Dictionarius seu nomenclatura quatuor lin-
guarum. Latine, Italice, Polonice et Theutonice..., Kraków
1532 (druk zaginiony; korzystamy z wypisów w pracy H. Ło- 
pacińskiego -  zob. Bibliografia, a także z edycji drugiej: Kra-
ków 1566);
Słownik staropolski (zob. Bibliografia);
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce (zob. Bibliografia); 
Słownik polszczyzny XVI wieku (zob. Bibliografia);
Słownik starożytności słowiańskich (zob. Bibliografia);
J. Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem... (zob. 
Bibliografia).



Wykaz skrótów ogólnych i znaków

Acc. -  biernik
adv. -  adverb ium
anat. -  anatomiczne
astr. -  astronomiczne
av. -  ad vocem
(bibl.) -  biblijne
bł. -  błędnie
bot. -  botaniczne
czas. -  czasownik
Dat. -  celownik
dem. -  dem/nut/vum
dr -  d/c/tur
dzis. -  dzisiejszy
f., fem. -  rodzaj żeński
filozof. -  filozoficzne
Gen. -  dopełniacz
geogr. -  geograficzne
gram. -  gramatyczne
i. -  id est
Instr. -  narzędnik
k. -  karta
k. tyt. -  karta tytułowa
Loc. -  miejscownik
łac. -  łacina, łaciński
m., masc. -  rodzaj męski
md -  margines dolny
mg -  margines górny
mh -  między hasłami
ml -  margines lewy
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mp
muz.
n.
niem.
Nom.
oryg.
plur.
poi.
por.
praw.
przym.
roz.
rzecz.
s.
sc.
sing.
S i R 
(2χ),(3χ)
SY

V

Voc.
wg
wyki.
zam.
zob.
zool.

(?)

(!)

-  O, -  2), 
[]
O
{}
< >

-  margines prawy
-  muzyczny
-  rodzaj nijaki
-  niemiecki
-  mianownik
-  oryginał
-  liczba mnoga
-  polski
-  porównaj
-  prawnicze
-  przymiotnik
-  rozdział
-  rzeczownik
-  strona
-  sc/licet
-  liczba pojedyncza
-  zapis identyczny w obu źródłach
-  identyczny zapis powtórzony dwa lub więcej razy w S lub w R
-  sub voce
-  verso
-  wołacz
-  według
-  wyklejka (przednia lub tylna)
-  zamiast
-  zobacz
-  zoologiczne
-  tekst opuszczony
-  niepewne
-  tak w oryginale
-  oddziela kolejne hasła lub odcienie znaczeniowe podane w łap-

kach
-3) . . .  -  kolejne znaczenia
-  wariant hasła nieobecny w oryginale
-  uwagi i objaśnienia wydawców
-  dopiski Bartłomieja do hasła drukowanego w R
-  uzupełnienia od wydawców
-  znaczenie



Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy
-  hasła od Na do Pleć
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N

NA (łącznie ок. 150 razy) np.: tworzidlo na szyry foscella S 60; Thloka na 
chłopy communitorium R hjv (mg); Szhata na zbroyą ephestris S 49v; Shatha 
vel Suknya na zbroyą ephestris R li v (ml); na borg in prestito S 122v (av. pre-
sides); na Borg, Borgovacz in prestito vel in prestitum dare R B3 (md; av. pre- 
stitum); ąuottannis i. singulis annis Na kozdy rok vel i. quot annorum R Y3 

(mp); czo na myesyącz byva menstruus S 89 (por. Mu28, s. 8 ); na odvyecze- 
rze ad vesperum R K5v (md; av. vesper)', godny na vrząnd myesczsky abilis 
munio R a2 (md); ffuca na myą imprecatur mihi (Erz: „me”) S 72v (av. impre- 
cacio) (por. Słowarz); żaden syą na myą nye gnyevay nemo mihi molestus sit 
(bibl.) R t8 (mp; av. molestus)', na poludnye australis plaga S 16v; vcyoszany 
na czterzy grany quadratus R C2 (md); vers at His obroczny i. aptus ad versan- 
dum i. ad tollendum, quando Dominus vellet, Gen. 3, ut gladius versatilis na 
obye stronye ostry (bibl.) S 168; rosczepyony na ávoyd^fissus i. divisus vel 
s cissus R m7v; zakrzyvyenye szhyye na stroną tetanic i a t et ano morbo dicun- 
tur, quando mus cul i, qui secundum spinam sunt, it a rigent, ut se inflectere non 
possint ..., obstipus, tetanicus idem S 157v (por. Mu28, s. 73); Skala viszoka 
zvyeszhona na doi, Copyecz scopulus S 139v (por. Mu28, s. 123); zaostrzicz, 
rozbicz na szhyrzą procudo,-ere, vomerem exacuere, prolatare, extenuare 
R S3v (mg); gelatina galareta pisces congelati nazymne rybi S 63v (por. 
Mu28, s. 161: Pisces conglaceati, Gallertfisch, Naźymne ryby); -  Napoly 
szhalyayączi abo myslyączy phanaticus i. lunaticus, insanus vel dr custos 
phani seu templi, sacerdos, vel qui futura canit, cut fantasmata et imagines 
varie apparent S 113 (por. Mu28, s. 72); na przeky, wprzeky per transversum 
R YjV (mg); certatim na porząnd unus cum alio pro vicibus contendens stu-
diose R X3v (mp); na wshtecz (!), na zad retrorsum i. de summo usque ad infi- 
mum, deorsum, tergotenus, retroversum R Y3v (ml); -  na przodkv chodzącze, 
przelozenye preposicio RN (wyki. przednia); przelozenye, przepolozenye, 
przecladanye, na przodku chodzącze prepositio {in grammatica} R B2v; cza- 
ska na kolyanye poples vel poplex S 119v; Czashka na Colyanye poples 
R A 5v  (por. Mu28, s. 62); chromy kon na golyenyach suffraginosus R H3 (md); 
Baran czo na przodku chodzy sectarius, ductor ovium R E6 (mp); remulcantes 
(? -  możliwa lekcja „remultantes”), navem trahentes abo fflyssovye czo na 
trawczye robyą R CóV (mg; av. remultum ..., inde remulto,-are i. remulto na-
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vem trahere); prządza pensa plural/ter lyen aut velna na kądzyely S HOv; 
velna na kądzyely pensa, pensum R z3v (mg); krązel na kądzyely epistellum 
S 51; Crązel na kądzyely epicolus, epistella R ljv (md); obyąslo (!) na 
kądzyely collofag/um S 30v; obvyadlo vel obvyąslo na kądzyely collofa- 
gium, collofolium R g7v (md); odnogy, odmlotky na gląbye cime S 27v; 
wloszy na czelye ancie, sunt capilli supra frontem S 9v; wlossy na czelye 
ancie R bgv (mg); ffigura na monecye nomisma i. figura vel imago, que fit  
in numis R x2; rostanye drog, dom na drodze diverticulum R k2; namyesczv 
posadzenye situs i. posicio, repausacio, ordinacio, reposicio S 145v; domy 
wmyescyech na oszobny stoiącze insule dicuntur domus in urbe ab aliis se-
parate et vicos undique habentes S 75v (por. Mu28, s. 19); domy w myes- 
cye na osobnym stoyącze insule, domus R p8v (ml); czo nanyey pyshą 
bugstaby tabella alphabetaria S 155 (por. Mu28, s. 188); delegavit i. disces- 
sit vel moriturus dimisit aut simpliciter dědit oddal na testamencye, aliquid 
circa mortem dare (bibl.) R N6v (md; av. delego,-are); modly gome, Modly 
na gorach poganskye excelsa i. alti monies (bibl.) R 16 (mp); nadworze 
yestem foris sum R X6 (mh; av. foris); na brzegu in ripis (sv. ripa) R D3; 
vchvicycz na yawnym vczynkv deprehendo,-ere {in scelere capere) R Ojv; 
na swytanyv articulus diei i. inicium, Gen. (bibl.) S 14v; doszicz ma dzyen 
na praczy szvey sufficit diei malicia sua (bibl.) S 153v; na pyąndzy palmus 
est mensure genus, a digitto minimo usque adpollicem  S 106; in puncto na 
pyądzy abo voczemgnyenyv, in momento hore (bibl.) R Cj (mp; av. punc- 
tus); napyądzy m ąsz (Erz objaśnia: „na piędź wysoki, karzeł, pigmej”) Pig- 
meus S 115 (por. Mym41, k. 27v: Pigmeus, czwergk, Piędżimężyk -  
w Mym28: ... Karzeł); itd. Zob. KU, NADAREMNO, NAPRZECIW, 
NAPRZECIWO.

NABITY pinaca, tabella cereata voskyem nabyta, codicillus idem R A\V 
(md). Zob. BITY.

NABOCZNY‘ tu -  o koniu idącym z prawej strony w zaprzęgu’ nabocz- 
ny, Narączny kon dextrarius i. equus a dextra, quia per dextram ducitur R i7 

(por. łac. hasło w R: dextro,-are i. per dextram ducere {vel equos bigarios 
iungere} R 0 2 -  bez odpowiednika polskiego; por. też Lex, к. 84: Dex- 
tro,-are, apud Solinum et Vallam, id est, Equos bigarios iungere, Zaprząc, 
Założyć dwu konyu w wós; por. także Cal585, s. 317: Dextrarii dicuntur 
equi, maximě bigarii). Zob. BOCZNY, HORZ, KARA, KOŃ.

NABOGATSZY ‘najbogatszy’ nabogathshy opimatus i. opulentus, fecun- 
datus ..., opimus i. opulentus, dives, abundans R x6v. Zob. BOGATY.
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NABOŻEŃSTWO skuteczne nabozenstwo, gysthne, które iest tenrasz 
actual/s devoc/o  R a8 (md). Zob. POBOŻNOŚĆ.

NABOŻNIE naboznye prossicz deprecor,-ari i. valde precari {devote} 
R 0,v. Zob. POBOŻNIE.

NABOŻNY nabożne proshenye deprecacio  (bibl.) R i7 (mg). Zob. 
NIENABOŻNY, POBOŻNY.

NABYĆ dostąmpicz rzeczy, dostacz, nabycz sort/or,-iri R T7; dostąmpicz, 
nabicz assequor,-/ R M4v (md); Nabycz nancio,-ire d/cebant antiqui, inde nos 
dicimus nanciscor,-/ /. acquirere, ad/pisci, invenire {consequi} R Qgv. Zob. 
KUPIĆ, POSIEŚĆ, ZYSKAĆ.

NABYTY ‘zdobyty, osiągnięty’ nabytha cznotha habita virtus R O2V 
(mg); pospolite slavąthnoscy vel wsithkich rzeczy pospolita bithnoscz vel 
Yyslovyenye, znamyonviącza wlosnoscz, przirodzona, wlyana, nabyta rzeczy 
vydomych (Erz bł.: „vydanych”) у domyślnych predicamenta  S 121 v; wshyth- 
ky<ch> rzeczy pospolita bythnoscz, Pospolite slavąnthnosci, znamyonviącze 
Bythnoscz abo wlasnoscz, wlyane abo nabyte, przyrodzenya rzeczy vydo- 
mich у domyślnych predicam enta  R B2 (mg).

NACECHOWAĆ ‘naznaczyć, napiętnować’ naczechovacz signo,-are  
R T6; naczechovacz caraxo,-are  ... est exinanire, scribere  R M7. Zob. 
CECHOWAĆ, ZATWORZYĆ, ZNAMIONOWAĆ.

NACECHOWANY ‘naznaczony, napiętnowany’ signata pecora  nacze- 
chovane inustione aut p ice  R F6 (mp); naczechovane signata pecora  R T6 

(mp; av. signo,-are). Zob. CECHOWANY.
NACHYLIĆ (SIĘ) vesprzecz, podeprzecz, zvyessicz, vggyącz (!) syą, 

nachylicz reclino,-are i. iterum clinare sive iterum flectere  vel curvare R Só. 
Zob. CHYLIĆ (SIĘ), SCHYLIĆ SIĘ.

NACHYLONY nachilony, podparty, wsparty, zavyesshony reclinatus 
R C5v (md). Zob. POCHYLNY.

NACIERAC ‘ trzeć, pocierać’ nadrapacz, nacyeracz refrico,-are i. iterum  
vel reverse fricare  R S6v; podrapacz, Nacyeracz cyalo plothnem szvrovym 
frico ,-are i. unam rem superadducendo exasperare cum alia  R P2. Zob. 
POCIERANIE, PRZECIERAĆ, PRZETRZEĆ, TRZEĆ, UCIERANIE, 
WYCIERAĆ.

NACZYNIE -  1) ‘narzędzia, sprzęt, broń; naczynie’ naczynye artificialia  
S 14v i R c8v (mp); naczynye instrumentum artis S 75 i R p8v; Brony, naczy- 
nya arma  R c7v; srzebme naczynye argenteria S 13v; Srzebne naczynye ar- 
gentaria vasa  R c6v (md); -  2) anat. ‘narząd, członek’ naczynye mąsskye
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priapus, coles (!), penis, veretrum, mentula idem ... dr membrum viri S 123; 
mąsskye naczynye priapus R B3v (por. Mu28, s. 61). Zob. NADOBIE, SĄD 2.

NAD nad supra R Y4v (mp); nad super, ádv. loci {et super у nad to} 
R Y4v; Nad tho nihilominus R Xi (md) (por. Cervus); nad to quin ... i. super, 
adv. ordinis R Y3; nad to teszh quinetiam, adv. ordinis, i. insuper R Y3; preterea 
adverbium est et dr a preter adverbio et ea pronomine nad tho. Et preterea 
adverb ium discretivum, idem quod preter is ta que dicta sunt Mymo tho {ultra 
idem} R Y2; nad nadzyeią insperatus R p8 (mp); vczynek nad obiczay opus 
sine exemplo R x7 (md); vczynek nad obyczay opus sine exemplo R x7 (mp); 
besz voley, nad volyą extra placitum S 116v (av. placitus) i R A3 (mg); nad 
volyą, Besz voley extra placitum R R̂ v (md; av. placito,-are); nad pravo ex 
superabundanti R a2v (md; av. abundans) i R mi v (ml) (por Cervus: ex super 
habundanti, nad prawo); yzascye vy nye nadnye? nye vaznyeyszy? nonne 
pluris estis vos? (bibl.) S 247 (av. plus, pluris); pluris i. maioris valoris, ut 
pluris estis vos, pluris est Izascye vy nyenadnye abo nyevaznyeyshy? (bibl.) 
R A4 (mp; av. plus, pluris); -  starszi cyeslya nad cyeslyamy architectus, fabri-
cator S 13; napisz nad grobem epitaphium S 50v; napysz nad grobem epita- 
phium R l2v; a batis dr qui preest mensuris Myerznyk vel qui annonam equis 
aut avenam vel farinam mensuris dat et dividit oszypką vydava, Włodarz nad 
myolem (!) RN (wyki. przednia).

NADAREMNO (lub NA DAREMNO) nadaremno, poproznyczi frustra, 
adv. qualitatis, i. in cassum, sine causa, sine effectu S 244; na daremno, po- 
proznyczy frustra R Хб. Zob. NIEDAREMNO.

NADĄĆ nathchnąncz, nadąncz afflo,-are, inspirare R M3 (mg); nadąncz, 
opuchnącz info,-are i. intus fa re  R Qi; nadąncz, opuchnącz intumesco,-ere, 
exaltare, elevari R Q2v (ml). Zob. DĄĆ, NADĘTY, NADYMAĆ SIĘ.

NADĄĆ SIĘ puchnąncz, nadąncz syą turgeo,-ere i. inflare, turnere R V5 . 
Zob. NADĘTY, NADYMAĆ SIĘ, NADYMAJĄCY SIĘ.

NADCHNĄĆ ‘natchnąć’ porushicz, pobudzicz, nadchnącz instigo, -are i. 
valde stigare {incitare} R QjV. Zob. NATCHNĄĆ.

NADCHNIENIE ‘natchnienie’ porushenye, Nadchnyenye, pobudzenye 
instinctus i. instigatio, persuasio, stimulatio, incitatio R p8. Zob. DECH, 
ODETCHNIENIE, WESTCHNIENIE.

NADCHNIONY ‘natchniony’ nadchnyony afflatus i. inspiratus R b2. 
Zob. TCHNĄĆ.

NADĘCIE ‘opuchlizna lub pycha’ opuchloscz, nadącye inflacio R p7 

(mg); nadącye, puchlyna tumor est inflatio vel superbia cum motione corporis
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vel iracundia R Kb Zob. DĄĆ, KROSTA, NADĄĆ, OCIECZENIE, 
ODYMANIE, OTOK, PUCHNIENIE.

NADĘTY nadąty, napuchły turgidus i. inflatus, tumidus, iratus R KjV 
(por puchnączy S 164); nadąty stomachosus i. iracundus, furibundus {qui fa -
cile indignatur, iniuriatur aut contumeliam facit} (sv. stomachus) R G6v; 
nadąta crosta pustula R Cjv; crostka nadąta pustula S 127. Zob. DĘTY, 
NADĄĆ, OPUCHŁY.

NADOBIE ‘naczynie; broń’ vodne nadobye luter i. concha vel cantarus 
aquarius ..., luteres, vasa purgandis sordibus apta {5 Reg. 7} (bibl.) R s3v; 
nadobye vasa belli dicuntur arma R K2v. Zob. BROŃ, HANDFAS, 
LAWATARZ, NACZYNIE, SĄD 2., UMYWADŁO

NADOBNY ‘piękny’ nadobny speciosus i. formosus, pulcher S 147v. 
Zob. CUDNY, PIĘKNY.

NADRAPAC ‘ trzeć, pocierać’ nadrapacz, nacyeracz refrico,-are i. iterum 
vel reverse fricare R SóV. Zob. DRAPAĆ, PODRAPAĆ, PRZEDRAPAĆ, 
ZDRAPAĆ.

NADROBIĆ ‘połamać, nakmszyć’ nadrobicz infrio,-are, infricare (? -  lek-
cja niepewna) panem R n2v (ml; av. frio,-are ); infrio,-are nadrobicz terendo 
digittis leviter spargere R P2 (mp; aY frio,-are); nadrobicz infriare digittis pa-
nem, inspergere R Qi (md); nadrobicz chlyeba infriare panem R p7 (mg; av. 
infractio). Zob. DROBIĆ, DROBINA, DROBIUNKA, WDROBIĆ, 
ZDROBIĆ.

NADTO (?) zob. NAD.
NADWORNY -  1) praw. ‘tu -  pozew przed sąd królewski’ Nadworny 

rok citacio verbalis R g5 (mg) (por Cervus); -  2) ‘zewnętrzny’ nadvomy ex- 
traneus R n^v (md); nadworne extranee fores R ηην (md). Zob. DWOR,
p o z e w .

NAD WY SZSZE (lub NADWYSZE) ‘przysłówek? -  najwięcej, ponad 
miarę’ vyączey dacz, Nad vysshe vczynycz supererogo,-are R V]V (md). Zob. 
NAWY SZSZE J, WYSOKO.

NADWYSZSZEJ (lub NADWYSZEJ) ‘przysłówek? -  najwięcej, ponad 
miarę’ nad vysshey abo vyączey vczynycz abo dacz supererogacio (! -  zam. 
supererogo,-are) R H3v (md). Zob. NAWYSZSZEJ, WYSOKO.

NADWYSZSZY (lub NADWYSZY) ‘najwyższy’ gram, superlativus 
<gradus> Nadvysshy stopyen, przevysshaiączy ut doctissimus Navczenshy 
RN (wyki. przednia); superlativus <gradus> przevysshaiączi, nadvysshi ut 
doctissimus RN (k. tyt.). Zob. NAWYSZSZY, POŁOŻONY, POWYSZ-
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SZONY, PRZEDNI, PRZEWYSZSZAJĄCY, PRZYROWNAJĄCY, 
STOPIEŃ, WSTOPIEŃ, WYSOKI, WYSZSZY.

NADYMAĆ SIĘ tumeo,-ere i. ... inflare, superbire {puchnąncz, nady- 
macz syą irasci} R V5. Zob. DĄĆ, NADĄĆ SIĘ, NADĘTY, ODYMANIE, 
ROZDYMANIE.

NADYMAJĄCY SIĘ nadymaiączy syą turgens R K]V (ml). Zob. 
NADĘTY.

NADZIAĆ ‘napełnić’ nadzyacz kyelbassy abo kysshky refertio,-ire 
R S6v; nadzyacz kyelbassi infertio,-ire R P6v; nadzyacz kysszką_fartio,-ire ... 
sag/nare, implere R O7V. Zob. NADZIENIE.

NADZIANY ‘napełniony’ nadzyany refertus i. repletus {obesus, pinzuis] 
R C6. Zob. NADZIEWANY.

NADZIEJA nad nadzyeią insperatus R pg (mp).
NADZIENIE ‘farsz’ nadzyenye arrocrea (Erz: „sic!”, sy artocrea) S 14 

i R Cg (mp); podrobnycza, nadzyenye minutal i. m/nutum frustum vel genus 
cibi R t6v; Syekanyna kv nadzy enyv far tum dr caro incisa, minutatum in in- 
testina, vel fer tum R m3v (md).

NADZIEWANY ‘napełniony farszem’ vątrobna kyelbasza vel vątroba 
nadzyevana tomaculum S 160 (por Mu28, s. 161); nadzyevane prosyą troie- 
nus (Erz: „sic!”) porcellus S 163v; nadzyevane prossyą troienus porcellus 
R J8v (ml) (por Mu28, s. 161); kysshky abo kyelbassy nadzyevane skorze- 
nym у sczosnkyem tomacla R J5 (md). Zob. NADZIAĆ, NADZIANY.

NAGABAĆ ‘dokuczać, prześladować, dręczyć’ nagabacz, nagamącz in- 
festo,-are i. molestari, adversari, infestum esse alicui {verbis aliquem mole- 
stare} R Qb Zob. GABAĆ, PRZEGABAĆ, PRZENAGABAĆ.

NAGARNĄĆ ‘dokuczać, prześladować, dręczyć’ nagabacz, nagamącz 
infesto,-are i. molestari, adversari, infestum esse alicui {verbis aliquem mole- 
stare} R Qb Zob. OGARNĄĆ.r

NAGIĄĆ skrzyvicz, naclonycz, naggyącz incurvo,-are R P6v (ml); na- 
clonycz acclino,-are i. ad se vel ad aliud flectere {vel i. incurvare na-
ggyącz} R M2; obrąncz vczynycz, naggyąncz, nakrzyvicz arcuo,-are i. 
curvare R M4. Zob. GIĄCY, PODGIĄĆ SIĘ, UGIĄĆ SIĘ, ZGIĘTY, 
ZGINAĆ SIĘ.

NAGLE naglye, prąnthko, gwaltownye, zdradlyvye, Nyespocoynye in 
preceps R Biv (md; av. preceps); naglye in preceps R Y2 (mg); navalnye, Na-
glye, kvaplyvye, Bystro, varthko impetuose R X7 (md); richlo, naglye subito i. 
cito, velo citer, repente, insperate S 249; Richlo, naglye subito R Y4v.
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NAGŁOŚĆ Bystroscz, nagloscz vehemencia S 166v; vehemencia By- 
stroscz, nagloscz, gravitas, acńtudo, demencia R K3 (mp); nagloscz impetus 
vel impes in eodem sensu, animi fervor, incursus, impressio R p5. Zob. 
KWAPIENIE, WARTKOŚĆ.

NAGŁY navalny descz nagły imber S 72v.
NAGNIEŚĆ nagnyescz cyastho reverso,-are i. retro versare R T2. Zob. 

GNIEŚĆ SIĘ.
NAGNIŁY ‘zgniły’ nagnyli, zgnyly putris i. putridus {corruptus}, marci- 

dus R C2. Zob. GNIŁY
NAGNOIĆ nagnoicz stercoro,-are i. stercore inquinare vel impinguare 

R T7v. Zob. GNOIĆ, ROZGNOIĆ.
NAGODA ‘przypadek, traf’ fortuitu, adv. eventus ..., fortuito znagody 

R X6. Zob. PRZYDCZA, PRZYGODA.
NAGORSZY ‘najgorszy’ prior ... primus etiam pro maximus invenitur, 

unde I  Timo. I  dr: Christus venit in hunc mundum peccatores salvos facere, 
quorum primus ego sum. Ubi dicit Glo<ssa>: primus i. maximus, peior enim 
omnibus sum nagorshy, quia persecutor, quo non erat peior (bibl.) (sv. prior) 
R B4; nagorshy pessimus R z6 (md); nagorshym bicz pessimo,-are, pessimum 
facere, deteriorare R R̂ . Zob. ZŁY.

NAGRODZIĆ napelnycz, vipelnycz, nagrodzicz impleo,-ere R P6 (md); 
nagrodzicz suppleo,-ere R Vjv; nagrodzicz, napelnycz adimpleo,-ere R M2v 
(ml).

NAGRODZONY nagrodzony, napelnyony adimpletus R agv (md).
NAIGRAĆ (lub NAJIGRAĆ) ‘wyszydzać’ naygracz illudo,-ere R P5v 

(md). Zob. JIGRAĆ, NAJIGRAĆ.
NAIGRANY (lub NAJIGRANY) ‘wyszydzony, oszukany’ delusus

r

oszhukany, naygrany i. deceptus R i6V (ml). Zob. NAJIGRAC.
NAIGRAWANIE (lub NAJIGRAWANIE) ‘wyszydzanie’ naygravanye 

ludibrium i. derisio et quod illuditur (bibl.) R s2v. Zob. NAJIGRAĆ, 
NAŚMIEWANIE.

[NAJ-] zob. ΝΑ-, NAD-.
NAJĄĆ ‘wydzierżawić, wynająć’ gleythnyk conductor, <a> conducere 

dr ille, qui rem aliquam ab aliquo data mercede vel promissione accipit uten- 
dam nayąncz ut fundum, predium, domum, ita quod sibi licet uti et habitare in 
re conduct a S 33v; conduco,-ere i. rem aliquam ab aliquo data mercede vel 
promissione utendam accipere nayąncz ut fundum, domum, predium ad habi- 
tandum vel utendum S 215; nayącz conduco,-ere R N2v; odvyescz na vozye,
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nayąncz dom conduco,-ere R h3 (md; av. conductor)', nayąncz (Erz brak) 
loco,-are i. statuere, stabilire, collocare, conducere S 225v; dom nayąncz, 
vrząndzicz na robotą loco, -are {domum, fundum conducere} R Q5V; convenit 
Slushna rzecz vel i. convencio facta est vel i. nayącz R N4 (mp; av. conve- 
nio,-ire). Zob. NAJĘTY, NAJMOWAĆ.

NAJĄĆ SIĘ ‘wynająć się do pracy’ Yrząndzicz kogo, robicz, nayąncz syą 
locare personam S 83v; vrząndzicz kogo na swą robotą vel naiącz syą, robicz 
komv locare personam R SiV (ml).

NAJĆ (lub NAJŚĆ, NALEŹĆ) ‘znaleźć’ wrzeczach stworzonych na- 
ydzye przodek у konyecz processus in infinitum R B4v (mg; av. processus)', 
wrzeczach stworzonych naydzye początek у konyecz processus in infinitum 
R S3 (md; av. procedo,-ere). Zob. DOJŚĆ, IŚĆ, JIĆ, NALEZIONY, 
ODEJĆ, PODEJĆ, PRZEJĆ, WEJĆ, WNIĆ, WYNIĆ, ZAJĆ, ZNIĆ SIĘ.

NAJEM ‘wynajęcie komuś domu’ nayem, naymovanye swego domv lo- 
cacio domus R SiV (ml).

NAJEMNIK ‘wynajmujący coś komuś lub od kogoś; najmujący się do 
pracy lub służby za opłatą’ nayemnyk conventor S 35v i R h5 (mg); nayem- 
nyk na robotą conventor R ĥ v (md); nayemnyk locator {locatarius} est ille, 
qui rem aliquam pro certo precio vel certa mercede alicui utendam concedit 
... ut cum loco tibi domum meam ad habitandum in ea, ego dicor locator 
R Sjv; gleytownyk, nayemnyk swego domv conductor R h3 (md); nayemnyk 
mercennarius i. precio conductus, sc. qui accipit mercedem R t4v; nayemnyk 
servus mercennarius R F4v (md; av. servus)', nayemnyk simumista i. sacerdos 
mercennarius S 143v (por Mu28, s.172: Sacerdos mercenarius, eyn officiant, 
eyn mitling ader helfer, Náyemnik, Symumysta idem). Zob. KAPŁAN, 
NAJEMNY, NAJMOWANIE, NIEWOLNIK, SŁUGA.

NAJEMNY ‘wynajęty; do wynajęcia’ nayemny dom conducticia domus 
R h2v (md) i R h3 (md); simonista i. sacerdos mercennarius Nayemny caplan 
vicem alicuius gerens, i. vicarius R F7 (mp) (por Mu28, s. 172); nayemny me-
rit or ius equs S 90; nayemny kon meritorius equs R t5 (mh; av. meritorium); 
taberna meritoria nayemna i. conducibilis R t5 (mp; av. meritorius). Zob. 
NAJEMNIK.

NAJĘTY ‘wynajęty’ nayąthi na robotą za pyenyądze oberatus R x3v 
(md); oberatus miles i. obligatus ad militandum nayąty pro pecunia R R2 

(md). Zob. JĘTY, NAJĄĆ, NAJMOWAĆ.
NAJIGRAĆ ‘wyszydzać; zwodzić?’ oszhukacz, nagygracz deludo,-ere 

R N6v (md). Zob. JIGRAĆ, NAIGRAĆ, NAIGRAWANIE.
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NAJMOWAĆ ‘wynajmować coś komuś lub od kogoś ’ targovacz, 
Naymovacz, robicz vel pozivacz convenio,-/re i. pacisci vel exigere aliquid ab 
aliquo vel adunari insimul S 35v. Zob. NAJĄĆ, NAJEM.

NAJMOWANIE ‘wynajęcie komuś czegoś’ naymovanye locacio estper- 
sone vel rei ad usum facta concessio mercede in pecunia numeranda conventa 
S 83v; nayem, naymovanye swego domv locacio domus R SjV (ml). Zob. 
DWOR, NAJEM.

NAJŚĆ (lub NALEŹĆ) zob. NAJĆ ‘znaleźć’.
NAKAZIĆ ‘skazić, zepsuć’ nakazicz, narushicz depravo,-are i. valde 

prav are, pravé facere {vel scrip tur am viciare vicio script or is) R O] v. Zob. 
KAZIĆ, PRZERAZIĆ, PSOWAĆ, SRAZIĆ, ZARAŻENIE.

NARAŻONY ‘skażony, zepsuty’ rdzą nakazony rubiginosus i. rubigine 
plenus (sv. rubigo) R D3v; nakazona corrupta terra (bibl.) S 36v; corrupta 
terra nakazona, vel malis moribus infectus dr aliquis (bibl.) R h6 (mp); naka-
zona corrupta terra (bibl.) R N4v (ml; av. corrumpo,-ere). Zob. 
NIESKAŻONY, SKAŻONY, ZAKAŻONY, ZEPSOWANY.

NAKŁAD ‘koszt, wydatek, zapłata; ubieganie się, dążenie do czegoś’ na- 
clad expensa R mi (mp); Strava, naclad expense sunt sumptus voluntarii et 
non necessarii R mi; naclad impensa S 72v i R p4v (ml); potrzeba, naclad im- 
pendium et hec impensa, ambo pro expensa vel dispensa R p4v; Strava, Na-
clad, Costowne travyenye sumptus i. dispensa vel expensa vel actus vel passio 
sumendi R H3v; ambicio naclad, ut in legenda s. Thome S 8 . Zob. CZEŚĆ, 
DOPOR.

NAKŁADAĆ ‘ponosić koszty, wydawać; trwonić’ nacladacz, travycz co- 
stowno sumtuo,-are i. immoderate consumere R Vjv (ml); impendo,-ere i. do- 
nare, exhibere {plus dare quam decet vel nacladacz} R P6.

NAKŁONIĆ ‘nagiąć’ naclonycz acclino,-are i. ad se vel ad aliudflectere 
{vel i. incurvare naggyącz} R M2; skrzyvicz, naclonycz, naggyącz incur- 
νο,-are R P6v (ml). Zob. NAGIĄĆ, SKŁONIĆ, UKŁONIĆ SIĘ.

NAKŁONIĆ (SIĘ) ‘skłonić się’ naclonyl, Sklonil syą, Sschilyl syą, pod-
parł syą innixus (bibl.) R p7v (ml). Zob. UKŁONIĆ SIĘ.

NAKŁONIENIE naclonyenye proclivitas (sv. proclivus) R B4v. Zob. 
SKŁANIANIE.

NAKOLANKI ‘część zbroi, ochraniacze na kolana?’ Nacolanky illege- 
rium R p4 (mg). Zob. KOLANO.

NAKOWADLNIA ‘kowadło’ nakovadlnya vel ambuszek incus S 73v; 
nacovadlnya incus dr instrumentum ferreum super quodfabricatur R p5v; Na-
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covadlnya acmon, incus fabrilis R a3v (md). Zob. AMBUS, KO- 
WADLNICA.

NAKRAPIAĆ ‘ozdabiać deseniem’ nacrapyacz, malovacz stello,-are i. 
splendere ad modum stellarum, stellis circumdare et ornare R T7V. Zob. 
KRASIĆ, KROPIĆ.

NAKRAPIANY -  1) ‘malowany, ozdobiony; pstry’ nacrapyany t/nctus 
S 159v; stellatus, stellis circumdatus vel ad modum stellarum depictus, stellis 
ornatus i. nacrapyany quasi stellis S 149v; stellatus i. stellis circumdatus vel 
ad modum stellarum depictus nacrapyany R G5; przesshyvana, nacrapyana, 
Shachovanapolimita res R Sj (mp); nacrapyane stellarie S 149v; przesshyva- 
ne, nacrapyane, Shachovane, Postawczeve abo axamynthne (‘suknie?’-Nom . 
plur.?) polimita vestis (bibl.) R A4V (md; av. polymita); -  2) ‘tu -  zool.’ nakra- 
pyany vąszh cenchris, serpens plena maculis S 26v; wąsh nacrapyany cen- 
chris, serpens R f7 (mp) (por Mu28, s. 96). Zob. BARWIONY, 
NAKRASZANY.

NAKRASZANY ‘ozdobiony’ nacraszhany, vysshyvany, Shachovany, 
Barvyony, vypravyony, vgladzony, vcyoszany polimitus R A4V (ml). Zob. 
KRASZONY, OKRASZONY.

NAKRUSZENIE ‘skruszenie, skrucha’ attricio peccatoris nacrushenye 
cum deliberacione emendandi se R d3 (md); nacrushenye attricio R d3v (mh; 
av. attritus). Zob. KRSZYĆ, KRUSZYĆ SIĘ, SKRUCHA, SKRUSZE- 
NIE, SKRUSZYĆ.

NAKRZYWIĆ obrąncz vczynycz, naggyąncz, nakrzyvicz arcuo,-are i. 
curvare R M4; barzo nakrzyvicz procurvo,-are R S3v (ml); nakrzyvicz, Spro- 
stovacz reflect o ,-ere i. iterum flectere R S6v; roshyrzicz vel nakrzyvicz repan- 
do,-ere i. recurvare vel claudere vel recludere R Tj. Zob. KRZYWY, 
SKRZYWIĆ, ZAKRZYWIAĆ.

NAKRZYWIONY roshyrzony, nakrzyvyony repandus, recurvus ad mo-
dum lilii (bibl.) R CóV (md; av. repandus)', nakrzyvyony arcuatus i. obliqus 
R c6v (ml); nakrzyvyony aduncus R b]V (ml); nakrzyvyony aduncus i. valde cur- 
vus {ut nasus} R bjv; sprostovana, nakrzyvyona reflexa res R Сб (mg). Zob. 
KRZYWY, NOS, SKRZYWIONY, WYKRZYWIONY, ZAKRZYWIENIE.

[NALEPIEJ] zob. DOBRZE, LEPIEJ.
NALEPSZY ‘najlepszy’ Slachczicz, nalepsy (!), vybomy, oslachcyony, 

Chvalebny inclitus i. gloriosus, invictus, illustris R p5v; nalyepshy spospolite- 
go Lyvdv Optimus plebis R x7 (mp); nalyepsha, brvnathna mirra prim a i. opti-
ma R t7 (md). Zob. DOBRY.
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NALEWKA ‘naczynie do nalewania, nabierka, chochla’ Szypyen, 
Nalyewka hausorium S 67; Sypyen, Nalewka hauritorium vel hausorium ... 
instrumentum hauriendi R o2v; nalyewka infusorium dr vas, quo aliquid in- 
funditur, ut oleum S 74v; infusorium i. vas, in quo est oleum, quodponitur in 
lucernis, item infusorium dr per quodproiicitur ablutio calicis {vel nalyewka, 
infundibulum} R p7; Sypyen, nalyewka capula R f2v (md); ephichisis seu in- 
fundibulum nalyewka R ljv (md); fundibulum Sypyen seu hausorium nalyew-
ka R щ  (mg); nimbus ... item estfasciola transversa ex auro insuta in lintheo, 
quod est in fronte feminarum {pro ornatu Chomlya vel nalyewka vel Sypyen, 
quo funditur aqua in vas} R X\.

NALEZIONY ‘znaleziony’ velamen oculorum na sromotą, yzesz ve sro- 
mocye nalyezyona in velamen i. (bibl.) R K3v (ml; av. velamen oculorum ... 
Gen. XX. In historiis sic dr: Hoc erit tibi in velamen oculorum i. in memoriamг
verecundie, quod in mendacio deprehensa es). Zob. NAJC.

NALEŹĆ (?) zob. NAJĆ.
NALUTOŚCIWSZY ‘najlitościwszy’ barzo myloscyvy, na lyvtoscywshy 

pientissimus R A2v (mg; av. pius). Zob. LUTOŚCIWY, MIŁOSIERNY, 
NIELUTOŚCIWY.

NAŁAGODNIEJSZY ‘najłagodniejszy’ na lagodnyeyszy piissimus 
S 116v (av. pius). Zob. ŁAGODNY, MIŁY, ZAKONNY.

NAŁÓG ‘zwyczaj’ pochopnoscz, sprava (3x), dowczipnoscz, nalog (Erz 
brak) habitus i. aptitudo, abilitas, disposicio ad aliquem actum seu opus vel est 
quedam qualitas anime proveniens ex actibus frequenter iteratis S 67; habitus 
eciam vestimentum religiosi odzyenye vel dr status, voluntas, appetitus, actus 
aut passio habendi nalog, zwyczay S 67; sprava, dowczypnoscz, zviczay, nalog 
habitus {disposicio, qualitas anime} R o2. Zob. CNOTA, PRZYPADŁOŚĆ.

NAŁOŻYĆ ‘ przystosować (się), przyzwyczaić (się)’ dowczipnoscz, 
spravą dzyalacz, nalozicz, zviczaicz sy \habituo,-are, abilitare perfecte et ple-
ne perficere, disponere ad aliquid opus R P4v (ml).

NAM ACZ ANIE ‘przykładanie ciepłych, wilgotnych okładów leczni-
czych lub sam okład’ fomentacio est applicacio rerum calidarum seu humida- 
rum ad partes corporis lesas Namaczanye, fotus idem R m8v (ml). Zob. 
ZMOCZYĆ.

NAMAWIAĆ sollicito,-are i. persuadere, ex suo loco movere, quasi ex 
toto, et multum citare et commovere nam avyacz, ponąkacz vel smącicz 
{/. commovere) , pylno praczovacz R T6v. Zob. MÓWIĆ, ODMAWIAĆ, 
ROZMAWIAĆ, WYMAWIAĆ.
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NAMIASTEK -  l) ‘następca; zastępca’ namyastek posterus i. sequens 
S 120; namyastek, pothomek, Czo potym bąndzye posterus R A6v (ml); na- 
myasthek vicarius est qui vices alicuius gerit R K v̂; namyastek, pothomek 
successor R H3 (mg) (por Cervus); supers tes namyastek vel vivus remanens, 
incolumis, presens, senex, testis R H4 (mp); poscigacz, czasz rozdzyelicz, na- 
myastkyem bicz, wgymyenye wstąpicz succedo,-ere R T8v; -  2) gram. 
‘zaimek’ pronomen które cladzyemy na ono myescze, gdzye myalo bicz no-
men, Namyastek, zamyona RN (wyki. przednia); pronomen zamyona, Na-
myastek in grammatica, ktore cladzyemy na ono myesscze, gdzye myalo bicz 
nomen R B 5v (md). Zob. MIASTO, MIESCE, NAMIESTNIK, ZA-
STĘPCA.

NAMIASTNIK ‘następca’ namyastnyk superstes, senex, vivus remanens 
S 154; namyastnyk superstes i. senex vel remanens vivus {supervivens} vel 
vit am ducens {vel i. presens} R H4.

NAMIENIĆ ‘powiedzieć, stwierdzić?’ namyenycz assero,-ere R d2 (mg) 
(por Cervus: Asseruisti namieniłes).

NAMIESTNIK -  1) ‘zastępca’ namyestnyk burmystrow proconsul, qui 
vices consulis fungitur S 34v (av. consul)', namyestnyk proconsul R I14  (mp; 
av. consul)', -  2 ) ‘następca, potomek’ superstes namyesthnyk vel i. vivus i. 
salvus, senex, vel i. presens, remanens, supervivens RN Iv (w słowniczku 
,,Nomina consanguineorum”). Zob. NAMIASTEK, NAMIASTNIK, ZA-
STĘPCA.

NAMIĘCIĆ ‘pobudzać, podniecać, wzbudzać namiętność’ stimulo,-are i. 
pungere, titillare, incitare, cogere, urgere, inflammare {cuspide acuta aut 
fuste molestare pchacz, namyączicz ad libidinem, porushenye myecz in cor-
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pore, osnem popichacz} R T7v. Zob. OSCIEN.
NAMIĘTNOŚĆ Sklonnoscz, pobudzenye, Namyąthnoscz, zasmączenye 

passio anime S 108v; sklonnoscz, pobudzenye, namyąthnoscz, zaszmączenye 
passio {affectio, affectus, perturbacio} R у в, stimulus dr aculeus, compunctio, 
incitatio, molestatio {porushenye in corpore ad libidinem Namyąthnoscz vel 
Oscyen} (bibl.) R Gsv. Zob. CIRPIENIE, MĘKA, NIERZĄD, ŻAŁOŚĆ.

NAMIOT namyoth castramentum (bibl.) S 23v i R f4v (ml); papilio na - 
myot, papiliones i. tentoria, 2 Reg. X I  (bibl.) S 107; Namyoth tensorium i. 
tentorium, papilio R HóV (md); Stan, Namyoth, Jatha, Buda tabernaculum 
(bibl.) R H4v; Namyothy, Stany papiliones dicuntur tentoria ad similitudinem 
illius avis volantis (sv. papilio) R y4; namyoti, zastąmpy castra R f4v; Stany 
abo namyothi rostavicz castra ponere R f4v (ml); rozmyathacz, postavicz na-
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myothy, Stany rozbicz, Namyoty stanovicz castrametor,-ari i. dividere vel 
ponere vel mutare castra R M7; vstavyl, vstanovyl namyoty metatus est i. po- 
suit, disposuit (bibl.) R tsv (ml); vstanovicz namyothy metor,-ari ..., et pro- 
prie ... est dividere castra et assigriare loca militibus in castris vel ponere 
castra vel mutare R Q7; scenofactoria ars... dr ars faciendi tabernacula vel 
umbracula vel funes Namyoty, powrozy (bibl.) R E4v.

NAMKNĄĆ ‘podpowiedzieć, poradzić’ doradzicz, namknąncz, dacz vye- 
dzyecz suggero,-ere {in cor ponere aut in aures} R Vi.

NAMNIEJ ‘najmniej’ namnyey, nykakye min/me, adv., quod quandoque 
ponitur pro non, quandoque pro parum R X8. Zob. MAŁO, MNIEJ.

NAMNIEJSZY ‘najmniejszy’ Namnyeysy grzech quadrans culparum 
novissimus i. minimum peccatum R С2 (mp); namnyeyszha nycz filotegmen 
(bibl.) S 58v; Namnyeysha nycz filotegmen (bibl.) R m7 (mp); tak namnyeisze 
tam minimum R Y4v (mp). Zob. MALUTKI, MAŁY, NAWIĘCSZY.

NAMOŻNIEJSZY ‘najmożniejszy, najważniejszy, najmocniejszy’ na- 
moznyeysha potissima racio R Bj (mg). Zob. MOŻNY.

NAOSTRZONY naostrzony exasperatus gladius seu cultellus R 1$ (md). 
Zob. WYOSTRZYĆ, ZAOSTRZONY.

NAPADAJĄCY ‘zbliżający się; zagrażający’ Blysska rzecz, przi- 
chodzącza, Napadaiącza, Nastavaiącza imminens res i. instans R p4v (ml). 
Zob. NASTAWAĆ.

NAPARSTEK naparstek digitale S 42v; naparstek digittale, ditegus, di- 
gistabulum R i8v (md); naparstek ditegus S 43v; naparstek ditega R k2 (mp).
Zob. PALEC, PIĘCIPIRŚCIEC, PIRŚCIEŃ.f β e

NAPEŁNIĆ napelnycz, vipelnycz, nagrodzicz impleo,-ere R P6 (md); na-
grodzicz, napelnycz adimpleo,-ere R M2v (ml); zapravicz, zalatacz, nassicicz, 
napelnycz reficio,-ere R S6v (ml).

NAPEŁNIENIE vipelnyenye, napelnyenye execucio S 53v; napelnyenye, 
vypelnyenye, przipozvanye, vypravyenye execucio i. operacio R l6v (ml); pyl- 
noscz (może zam. „pelnoscz”), Napelnyenye plenitudo i. perfectio R A3v (md).

NAPEŁNIONY nagrodzony, napelnyony adimpletus R a8v (md); refectus 
nasziczony, napelnyony, vide Calepi, у napoyony R Сб (mg).

NAPĘDZONY compactus i. confirmatus Spoyony vel i. impulsus 
napądzony R NjV (ml; av. compagino,-are). Zob. PĘDZIĆ, PRZY-
PĘDZONY, ZAPĘDZONY.

NAPIĄĆ intendo,-ere i. augere vel adiungere ... Intendere etiam est ope-
rám dare, dirigere, intentum facere, intelligere, considerare vmyslicz,
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napyącz {arcum), Roscyągnąncz, othązicz, poglyądacz, Spy lnoscyą słuchacz, 
wzglyąndacz R Qiv; napyącz kuszhą vel poglądacz intendere arcum S 224; 
scyągnąncz, sschylicz syą vel napyącz Luk terido,-ere ...E t tendere dicunt ar-
cum, venam et brachia {vide Calepi) R V2V. Zob. DZIWIĆ SIĘ, NAPIĘTY, 
OTĘŻYĆ.

NAPICIE ‘napój’ Napycye, napoy, Pyvo potatio et potio R Bi. Zob. 
NAPIJAĆ SIĘ, PICIE.

NAPIĘTY napyąty luk intensus arcus R pgv (md); napyąty lug (!) abo ku- 
sha vel zggyąty tens us arcus R H6v (ml); napyąnta kuszha intensus arcus 
S 76. Zob. NAPIĄĆ, OTĘŻYĆ, TĘGI.

NAPIJAĆ SIĘ napiacz syą potisso,-are i. frequenter et parum bibere 
R S2; napyyacz syą posspolv compoto,-are i. simul potare R N2. Zob. 
NAPICIE, NAPOJ, OPIŁY, PICIE, PIĆ, PIWO, UPIĆ SIĘ, UPOIĆ, 
WYPIĆ.

NAPIRWEJ ‘najpierw’ Wshelkye dzyecyą, chlopyeczek, czo syą na pyr- 
vey vrodzy vulvam apperiens i. puer, masculus, qui primo egreditur de ventre 
R U  (mg). Zob. PIRWEJ.

NAPIS -  1) napysz epitaphium est scriptura sive titulus in lapidibus 
sepulcrorum scriptus S 50; napisz nad grobem epitaphium S 50v; napysz nad 
grobem epitaphium R bv; -  2) praw. ‘zapis, pismo’ caucio dr breve cirogra- 
phum zapisz, quociens quis securus redditur de eo quod sibi debetur zarącze- 
nye ad terminům na czasz, i. scriptum seu carta napisz S 25; zapysz, napyssz, 
Carta (? — może wyraz łac.) cautio ... est generale nomen omnium securita- 
tum, quotiens quis securus redditur de eo quod sibi promittitur Et dividitur in 
infrascriptas species, quia cautionum alia est hypothecaria vel chirographica, 
se. quando inter aliquos intervenit hypotheca vel chirographum, et possunt 
dici satisdationes R f6. Zob. KARTA, OBRĘCZENIE, OPRAWA, PISAĆ, 
RĘKOJEMSTWO, ŚLUBOWANIE.

NAPOIĆ nassicicz у napoicz reficere oves R S6v (ml). Zob. UPOIĆ.
NAPOJ Napoy potus, pocio idem S 120v; pyvo, Napoy potus i. pocio 

R AéV (md); napoy, pyvo, pieye potus, potamentum i. potacio R S2 (mh; av. 
poto,-are)\ Napycye, napoy, Pyvo potatio et potio RBi .

NAPOJONY refectus eciam i. nutritus vel napoyony S 130; refectus na- 
sziczony, napelnyony, vide Calepi, у napoyony R C6 (mg).

NA POŁY (lub NAPOŁY) zob. NA.
NAPOMINAĆ napomynacz hortor,-ari R P5; napomynacz contestor,-ari 

i. simul testari ..., dr etiam contestari adiuvare, firmiter asserere, sicut fir-
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mum est testamentům przidacz na swyadeczstvo (bibł.) R N3v; napomynacz, 
odpyeracz (w oryg. wyraz przekreślony), powtarzacz, roskazovacz repeto, 
-ere R Tjv; contestans i. ostendens vel rectos reddens per verba, inducens 
promittendo et comminando et testimonia replicando Napomynal R I14V (mg). 
Zob. PRZYPOMINAĆ, UPOMINAĆ.

NAPOMINANIE praw. powtarzanye, napomynanye repetitio cap/tur in 
iure pro reacceptione in test ament o vel substitutione heredum R Di; contes ta- 
cio litis i. testimonium Napomynanye, vide verba iuris R I14V (mg).

NAPORNIE ‘natarczywie, uparcie’ pylnye, napornye, vsylnye obnixe 
i. intente vel humiliter vel multum {valde} {instanter) R Yj. Zob. 
UPORNIE.

n a p o r n o ś ć  * natarczywość, upór’ napomoscz impediculum R p4v 
(md); vpomoscz, napomoscz importunitas i. infestatio, inquietudo (sv. impor- 
tunus) R P5 . Zob. UPORA.

NAPORNY ‘natarczywy, uparty’ improbus napomy i. importunus, non 
probus, insaciabilis (Erz Ы.: „insitiabilis”), perseverans, protervus in verbis 
et factis suis napomy S 73. Zob. UPORNY.

NA PORZĄD (lub NAPORZĄD) zob. NA.
NAPRAWIĆ napravycz, popravicz, zbudovacz, vivodzicz, odnovicz in- 

stauro,-are i.facere simile priori, restituere, reficere R Qiv; napravicz restau- 
ro,-are ..., reparare R Tjv; napravicz resartio,-ire ..., restaurare R Tjv; 
regulo,-are, dirigere, ductile facere rządzicz, napravicz vel ad lineam facere 
R S6v (mg). Zob. LINIJA, OPRAWIAĆ.

NAPRAWIENIE ‘naprawa’ napravyenye znowv instauracio R p8 (mp); 
polyepszenye, przemyennoscz, napravyenye emenda S 47v; polepshenye, na-
pravyenye, przemyennoscz emenda R k8 (mp); napravyenye gymyenya do- 
brovolnye danego emphiteosis i. melioracio et quasi in fide posicio ..., i. 
melioracionis contractus et consistit hodie in rebus soli fertilibus S 48; 
emphyteosis i. melioratio sive contractus meliorationis. Unde cum quis dat 
agrum alicui ut excolat et melioret ilium, iste dat agrum in emphyteosim 
{napravyenye gymyenya aut agri sterilis} R k8.

NAPRAWIONY napravyony refectus R C6; napravyone, zalathane refec- 
tum edificium R Сб (mg).

NAPRZECIW praw. naprzecziw ad instanciam S 75 (av. instancia est 
tempus, quo iudicium discutitur et finiri debet) (por Cervus: Cittatus ad in-
stanciam pozwany naprzeciw; Ad instantiam naprzeciw vel na vstanie). Zob. 
PRZECIW, PRZECIWKO.
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NAPRZECIWO praw. na postavyenye, na przeczyvo, na prozbą, na 
volyą ad instanciam R p8 (mp; av. instant/a est tempus, quo iudicium discuti- 
tur et finiri debet). Zob. PRZECIW, PRZECIWKO.

NA PRZEKI (lub NAPRZEKI) zob. NA.
NAPRZYKRZEJSZY ‘naj przykrzejszy’ abrupt a przerwy, naprzikrzey- 

she skaly, ubi vie non possuntfieri (bibl.) R a2v (ml; av. abrupta dicuntur loca 
aspera inter monies et acuta). Zob. PRZYKRY.

NAPUCHLY ‘puchnący, spuchnięty; rozgniewany, pyszny’ nadąty, na-
puchly turgidus i. inflatus, tumidus, iratus R Ki v (por puchnączy S 164); 
pyestrzecz vel crosta napuchla tuber R Ki (mp; av. tuber i. fungus)', crosty 
napuchle tubera R Ki (mp); tubero,-are i. inflare, superbire vel tuberibus 
implere { inflare, tubera producere Crosty napuchle} R V5. Zob. NADĘTY, 
OPUCHŁY, PUCHNĄCY, SPUCHŁY.

[NAR (rzeka we Włoszech ?) -  tak Erz; błędnie. Nar jest wyrazem łaciń-
skim -  zob. Wstęp do 1 1 . naszej edycji, s. 40].

NAREW ‘rzeka’ Narew Nar, quidam fluvius, qui habet duos meatus ad 
modum narium R v4 (Erz bł. wymienia Nar wśród wyrazów polskich -  zob. 
wyżej; w S 95v jest tylko hasło łac. bez odpowiednika polskiego).

NARĘCZNY -  1) ‘tu -  o koniu idącym z prawej strony w zaprzęgu’ na- 
boczny, Narączny kon dextrarius i. equus a dextra, quia per dextram duci- 
tur R i7 (por łac. hasło w R: dextro,-are i. per dextram ducere {vel equos 
bigarios iungere} R 0 2 -  bez odpowiednika polskiego; por też Lex, к. 84: 
Dextro,-are, apud Solinum et Vallam, id est, Equos bigarios iungere, 
Zaprząc, Założyć dwu konyu w wós; por także Cal585, s. 317: Dextrarii 
dicuntur equi, maximě bigarii)', astruco i. dextrarius narączny kon ab Astur 
pro gente, quia apud illam gentem huiusmodi equi abundant. Est etiam idem 
quod accipiter {accipiter yastrząmb} R d3 (por Astur est quidam populus 
Hispanie ... Item astur dr quedam avis, que apud illam gentem abundat ... 
etiam dr asturco vel accipiter yastrząb. Papias vero dicit: asturco accipiter 
maior Unde: astruco quadrupes, asturco dr ales R d3); -  2) ‘tu -  o instru-
mencie muz.’ Narąnczna Luthnya nablum, nabla, nabulum (bibl.) R v4 (md; 
av. nablum Hebraice, Grece psalterium. Latine organum dr). Zob. NA- 
BOCZNY.

NAROĎ ‘potomstwo; rodzina, ród; lud; ludzie’ Dom, naród domus R k3; 
semen, exponatur honeste plemyą, pocolenye, Naród RN I; Rod, Naród, Lyvd 
gens (bibl.) R n$v; spocolyenya, znarodv contribulis i. eiusdem tribus R htv; 
narody generaciones R Пб (md); wsitky narodi luczskye universe familie gen-
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cium (bibl.) R m3 (mp; av. familia); narodow genecium (! -  zam. gentium) 
(bibl.) S 64; Naród (! -  zam. „Narodow”) genecium (!) (bibl.) R n6 (mp).

NARODA ‘rodzina, ród’ czelyacz, Naroda (!) familia (bibl.) R m3.
NARODZIĆ SIĘ Chlopyaszhek, dzyecyą, które syą pyrvey narodzi adappe- 

riens vulvam i. puer primo procedens de matrice (bibl.) R agv (mg). Zob.
o d r o d z i ć  s i ę , p o r o d z i ć , r o d z i ć , u r o d z i ć  s i ę , ZARODZIĆ s i ę .Г e

NARUSZYĆ ‘zepsuć, skazić’ nakazicz, narushicz depravo,-are i. valde 
pravare, pravé facere {vel scripturam viciare vicio scriptoris} R Ojv; zlo- 
micz, naruszhicz, zepsovacz irrito,-are ..., item irrito potest componi a ratus 
et tunc irritare est evacuare, vanum facere, debilitare, destruere R Q2v; zlo- 
mycz, naruszicz (Erz: „wzruszicz”) irritum facere S 77; zlomycz, namshicz, 
Skazicz, zepsovacz, wzdrushicz irritum facere R q3v (ml). Zob. GABAĆ, 
PORUSZYĆ.

NARYCHLE ‘najrychlej, najszybciej, natychmiast’ na richlye in promptu 
i. in promtitudine R B5v (mg; av. promtitudo). Zob. RYCHŁO.

NARYNARZ zob. MARYNARZ.
NARZAĆ SIĘ (lub NURZAĆ SIĘ) ‘zanurzać się, nurkować’ narzacz 

syą (? -  możliwa lekcja „nurzacz syą”) mersito,-are i. frequenter mergere 
R Q7 (mp); urino,-are {in aqua emergi (!) narzacz syą (? -  możliwa lekcja 
„nurzacz syą”)} R X2. Zob. NOR, NOREK, PONORZONY, WYNA- 
RZAJĄCY SIĘ, WYNORZYĆ SIĘ.

NARZAJĄCY SIĘ ‘nurkujący, zanurzający się’ urinatores, qui in aqua 
natant et merguntur Norovye, Narzaiączy syą et merces de mań iactatas ex-
trahunt R L5 (mg). Zob. NOR, NOREK, PONORZONY, WYNARZA- 
JĄCY SIĘ. г

NARZEKAĆ narzekacz, zalovacz lamentor,-ari i. flere, dolere {sc. ex 
egritudine} R Q3V.

NARZEKANIE zalovanye, narzekanye lamentacio i. lacrime, gemitus, 
fletus, ululacio S 79; zalovanye, Narzekanye lamentacio R r2 (mg); narzeka-
nye Emoth (!) R k8 (mp) (Emoth -  bł. zam. Cinoth, tu o tzw. Trenach Jeremia-
sza, por Słstp, sv. Narzekanie); lkanye, Narzekanye, vycye {fortis clamor 
luporum aut canum} ululatus, meror, lamentum R L3. Zob. STĘKANIE.

NARZEPIONY ‘pełen rzepów’ narzepyony glissosus i. laposus, vel łapa 
seu glisse plenus R n8v. Zob. RZEP.

NASAD ‘część wozu’ (Erz: „wozowy”, ale SP XVI w.: „łódź” (!)) naszad 
trabale S 161 v; nassad abo Clonycza trabale in curru,forale idem R Je (mg); 
Nasad forale currus, trabale idem R m8v (md). Zob. KŁONICA.
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NASADZISZCZE ‘drzewce włóczni łub część świecznika’ has tile poni- 
tur pro ligno lancee osczep et pro parte candelabri a stipite directe proceden- 
te Rączysko, Nassadzishcze (bibł.) R o2v. Zob. DRZEWCE, KOPIJA, 
KOŚCIEŃ, ROHATYNA, WŁÓCZNIA.

NASIADAĆ -  1) ‘zasiadać, siadać’ nasyadacz insideo,-ere R Qjv (mg); -  
2 ) ‘przygotowywać zasadzkę’ zdradą nasyadacz, zalavyacz, przecyvicz syą, 
zalozicz chitroscyą insidior,-ari i. irisidias tendere et preparare R QiV. Zob. 
SIEDZIEĆ.

NASIEKANIE ‘ nacinanie -  o zabiegu leczniczym’ scarificacio zaczym- 
nye zyl vel ventosacio nasyekanye pusczadlem do Banky R E4 (mg). Zob. 
ROZSIEKANIE, SIEKANIE.

NASIEKANY ‘tu -  ponacinany?; zakrzywiony?; może chodzi o broń, 
tzw. nasiek’ nasyekany kyy valgustus i. fiustis uncus R K2 (mp).

NASILNIEJSZY ‘najsilniejszy’ Nasylnyeyshy gardzyny (Nom. plur) ti- 
tanes ... sunt fortissimi viri {illuminantes mundi suaprobitate} (bibl.; sv. ti-
tan) R J4v. Zob. MOCNY, SILNY.

NÁSILNÍK ‘ciemiężca’ poborcza, nasylnyk, drąnczny sylnyk exactor i. 
iniustus petitor {debitorum} R 1б. Zob. DRĘCZNY.

NASKAKOWAĆ ‘naskakiwać -  tu: dokuczać’ przecyvyacz syą, przega- 
rzacz, draznycz, hanbicz, naskakovacz insulto,-are R QiV (md). Zob. 
DRAŻNIĆ, GAŃBIĆ, PRZYSKAKOWAĆ, SKAKAĆ.

NASŁUCHAWAJĄCY ‘nasłuchujący, słuchający; posłuszny’ naslucha- 
vaiączy, poslushny auscultans /. obediens, attendens diligenter mandata 
R d,v (mg). Zob. POSŁUCHAĆ, SŁUCHAĆ.

NASOLONY ‘posolony’ dobrze nassolyony respersus R Djv (md). Zob. 
SOL.

NASTARSZY ‘najstarszy’ nastarszy wvy avunculus maximus, abavie fra-
ter SN 250v; Nastarshy wvy avunculus maximus est frater abavie RN I; Na- 
starshy wvy abavunculus est frater abavie RN I; nastarsza cyotka amita 
maxima, soror abavi SN 250v; Nastarsha cyothka amita maxima est soror 
a bav i RN I; nastarsza cyothka matertera maxima, soror abavie SN 251. Zob. 
OSTARZAŁY, STARSZY, STARY, ZGRZYBIAŁY.

NASTAWAĆ ‘pojawiać się, zbliżać, zaczynać się; zagrażać’ -  nastavacz 
ingruo,-ere i. matur are, imminere, impendere, instare R Qi; Czo nastava in- 
gruens necessitas R p7v (ml); nastava instat tempus R Qjv (ml); blyzy syą, 
nastava, przichodzy imminens (sv. immineo,-ere) R P5v; nastaye, nyedostaye 
rest at i. instat R Y3V (mg).
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NASTAWAJĄCY ‘zbliżający się; zagrażający’ Blysska rzecz, przi- 
chodzącza, Napadaiącza, Nastavaiącza imminens res i. instans R p4v (ml).

NASTEŁKA (lub NASTELKA) ‘alkierz, ganek, przybudówka przy 
domu lub murze’ (Erz i SP XVI w. -  sv. Nastołka ‘przykrycie na konia, deka’) 
nastelka apendix S l lv  (zob. J. Siatkowski, Bohemizmy w Słowniku 
Bartłomieja z Bydgoszczy, [w:] Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, War-
szawa 1979, s. 53: „rodzaj przybudówki”; por alkyerz appendix S llv); na-
stelka, przydomye, alkyerz appendix dr mansiuncula, que magne domui 
adheret R С5; proiectura i. appendix Nastelka, genus ediflcii R B5v (mg). Zob. 
ALKIERZ, DOM, HALKIERZ, MUR, POSTEŁKA, PRZEDDOMIE.

NASYCIC nassiczicz sacio,-are R T3 (md); refoveo,-ere ochlodzicz, na- 
sziczicz, consolari R S6v (mg); zapravicz, zalatacz, nassicicz, napelnycz refi- 
cio,-ere R S6V (ml); nassicicz у napoicz reficere oves R S6V (ml).

NASYCONY naszyczony refectus, repletus, relevatus S 130; refectus na- 
sziczony, napelnyony, vide Calepi, у napoyony R Сб (mg). Zob. SYTY.

NASZ pospolitovanye movy naszey communicacio idiomatum S 31v; po- 
spolytovanye movy nashey communicacio idiomatum R hj (md). Zob. MOJ, 
SWOJ, TWOJ.

NASZCZEPAĆ ‘ pociąć, narąbać’ nasczepacz concidere ligna S 215 
i R h2v (ml). Zob. DRWA, ROZSZCZEPIĆ, SZCZEPAĆ.

NAŚLADOWAĆ ‘ iść za kimś, wzorować się; prześladować?’ konacz 
rzecz, vyslyadovacz, naslyadovaczprosequor,-i R S4; emulor,-ari i. diligere ... 
vel emulari i. invidere zayrzecz, unde ad Ro. X I I I ... Item emulari i. sequiper 
invidiam vel amorem. Unde Prover. III: Non emuleris kominem malum ... 
Unde quidam: Emulor (!) inflatur, amat, invidet ас imitatur naslyadovacz 
(bibl.) R Os. Zob. POŚLADEK, ŚLADOWNIK, WYŚLADOWAĆ.

NAŚLADOWANIE · towarzyszenie komuś lub czemuś; wzorowanie się, 
sposób postępowania’ naslyadovanye sequela, mos, consuetudo, exemplum, 
ritus, inclinacio S 142v; Crocz (zapewne zniekształcony zapis zam. „Czvg”), 
ffolga, Naslyadovanye sequela, ritus, inclinacio vel ex quibus mala sequuntur 
R F3v (ml; av. sequela i. mos, consuetudo, exemplum, ritus {actus sequendi}) 
(por Cervus: Sequela czog vel folga; Ius sequelam dedit prawo czog dalo). 
Zob. CIĄG, FOLGA, KROCZ.

NAŚLADUJĄCY -  1) ‘idący za, późniejszy, następny’ rzeczy naslya- 
dvyącze subsequencia R Hi v (md); -  2) ‘idący za, późniejszy, następny, tu -  
o jednym z traktatów logicznych Arystotelesa’ o przechodzączey у naslya- 
dviączey movye Liber Priorům et Posteriorum R B4 (mg; av. prior).
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NAŚMIEWANIE ‘ wyśmiewanie’ nasmyevanye ludibrium, decepcio, il- 
lusio per ludum, res digna contemptu R S2V (ml); subsannacio nasmyevanye 
R Ei (md; av. sannii (?), sannatores, sannores i. irrisores). Zob. NAIGRA- 
WANIE, POŚMIECH, ŚMIANIE, ŚMIECHOWISKO.

NAŚMIEWCA ‘szyderca’ nasmyewcza calophanta R e6 (mg).
NAŚMIEWNIE ‘szyderczo’ nasmyewnye ironice, adv., i. derisorie R X7v.
NATCHNĄĆ nathchnąncz, nadąncz afflo,-are, inspirare R M3 (mg). Zob. 

NADCHNĄĆ, NADCHNIENIE, NADCHNIONY.
[NATCHNIENIE, NATCHNIONY] zob. NADCHNIENIE, NA-

DCHNIONY.
NATKANÝ ‘napełniony’ Strozak, vor natkaný słomą strapodium R G6v 

(mg) (por Strozak, slomyany vor S 151). Zob. TKAĆ.
NATŁOCZONY ‘wypełniony, ubity’ confertus i. spissus, constipatus, re- 

pletus ... Luc. VI: mensuram bonam et confertam, coagitatam natłoczoną, 
ossipaną (bibl.) R h3.

NATOCZYĆ ‘nalać’ natoczicz pyva indocillo,-are S 223v; natoczicz 
pyva abo vyna indocillo,-are R PóV (md). Zob. PRZETACZAĆ, TOCZYĆ, 
WYTOCZYĆ.

NATRĘT‘ opętany, szalony’ opątany vel natrąnth arrepticius i. possessus 
a demone, vel qui agitatur ab ipso R c8.

NATUCZNIEJSZY ‘najtłustszy, utuczony, dorodny’ natucznyeyshy te- 
nerrimus R V2v (md; av. tenerasco,-ere)\ natucznyeyshy vel i. Czyenky, 
pyąkny, Miody, godny ku zggyączyv terierrimus R H6v (ml; av. terier). Zob. 
CUDNY, ROZTUCZONY, TŁUSTY, TUCZNY, TUK, UTUCZYĆ.

NATURA -  1) ‘przyroda, natura’ gdy nyechyby natura natura non erran- 
te S 96v; -  2) ‘nasienie męskie’ komv natura odchodzy gonorreus i. semine 
fluens R Oi (md) (por Mu28, s.7O).

NAUCZAĆ navka, która obiczayow navcza, i. rozvmna, obyczayna liber 
Ethicorum R 15 (mg; av. ethicus). Zob. NAUCZYĆ.

NAUCZENIE ‘nauka, pouczenie’ navczenye docimen, documen, docu- 
mentum idem S 44; navczenye byerze a przyymvye catesisatur (bibl.) R M7 

(mp; av. cathetezizo,-are vel cathezizo,-are). Zob. NAUKA, UCZENIE, 
WYUCZENIE.

NAUCZENSZY ‘nąjuczeńszy’ superlativus gradus stopyen przevys- 
shaiączy ut doctissimus yako navczenshy R H3v (md); superlativus <gradus> 
Nadvysshy stopyen, przevysshaiączy ut doctissimus Navczenshy RN (wykl. 
przednia). Zob. UCZONY.
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NAUCZONY zwyczayny, doswyatczony, Navczony exercitatus, artibus 
assuetus, instructus., exercitus idem vel defatigatus labore et negociis (bibl.) 
R l6v (md); vivczony, dobrze navczony eruditus, doctus R l3v (md); Slushnye 
navczony competenter litteratus R h2 (mg) i R X4 (md); wpravye navczony 
iurisconsultus i. iurisperitus S 78 i R qsv. Zob. OBUCZONY, UCZONY, 
WYUCZONY.

NAUCZYCIEL navczicyel craszomovyenya rhetor S 13 lv  (por Mu28, 
s. 178). Zob. KRASOMOWCA, UCZYCIEL.

NAUCZYĆ dosvyatczacz, navczicz, zvyczaicz exerceo,-ere (bibl.) R 0 6v. 
Zob. NAUCZAĆ, ODUCZYĆ, UCZYĆ, WYKŁADAĆ.

NAUKA navka bosskich tayemnycz, Bogomyslnych rzeczi theologia 
S 158; navka bosskich tayemnycz abo Bogomyslnych rzeczy theologia R J2v 
(mg); navka bogomowna theologica ars R J2v (md); navka o bodze, o bozich 
rzeczach methaphisica est sciencia speculativa et divina sc. de deo R t5v 
(mg); navka zgodnomowna grammatica est sciencia recte scribendi, pronun- 
ciandi, construendi gnara S 6 6 ; navka prosto a zgodno mowna grammatica 
R Oj; navka, która obiczayow navcza, i. rozvmna, obyczayna liber Ethicorum 
R I5 (mg; av. ethicus); Mova, Cazanye, povyescz sermo ... Inde sermunculus 
i. parvus sermo Navka, posselstwo R F4; navka gospodarska, domova sprava 
iconomia R p3 (mp); Crassomovna navka rhetorica ars (sv. rhesis) R D2v; na-
vka abo slova mądroscy tego swyata persuasio humane sapiencie R z6 (mg); 
navka abo slova mąndrosci thego swyata persuasio humane sapiencie R R̂  
(mp; av. persuadeo,-ere); pospolytewna navka, czo vczy rząndzicz pospol- 
stwo politica sciencia R A5 (md); logica navka prawdomowna, Rozezna- 
vaiącza veri (!) a falso, i. racionalis philosofia R SjV (mg); doswyatczona 
navka practica sciencia R Bj (md); navka przyrodzonoscy, przirodzoney rod- 
noscy physica, quedam ars, que de rerum naturis tractat R z8; phisica, ars 
seu sciencia de naturis rerum tractans, phisica mądroscz navky S 114; przy- 
rodzoney navky mystrz phisicus i. naturalis, qui de naturis rerum tractat 
S 114; mystrz przirodzoney navky physicus R z8 (por Mu28, s. 178); spravo- 
vacz, obyeracz syą wdoswyatczoney naveze practicare in sciencia R S2 (md); 
liberales artes Skolne navky, illiberales i. mechanice R r6V (md). Zob. 
KAZANIE, MOWA, NAUCZENIE, UCZENIE, WYUCZENIE.

NAUSZNICA ‘ zausznica, kolczyk’ navsznycza inauris est ornamentům 
aurium (bibl.) S 73; navshnycze inaures dicuntur philateria idolorum, sicut 
dicit glosa super Gen. X X V (! -  tak zam. XXIV) (bibl.; sv. inauris) R p5. Zob. 
UCHO, ZAUSZNIK.



44

NAWALNIE (lub NAWAŁNIE) ‘nagle, szybko, gwałtownie, mocno’ na- 
valnye, Naglye, kvaplyvye, Bystro, varthko impetuose R X7 (md). Zob. 
RYCHŁO.

NAWALNOŚĆ (lub NAWAŁNOŚĆ) ‘impet, napór, gwałtowność; burza, 
wichura’ Quapyenye, navalnoscz, Bystroscz, varthkoscz, prąnthkoscz impetus 
Marsus (? -  zapis BB niewyraźny; por łac. hasło Marsia quedam terra est. 
Inde Marsus,-a,-um, vel Marsi sunt dicti, quasi Martem scientes vel sitientes, 
quia bellicosi sunt R ti; możliwa również lekcja „incursus”) R p5 (mg); nye- 
pogoda, Navalnoscz tempestas i. tempus pestis vel i. tempus quasi temporis 
status (bibl.) S 156; Burza, navalnoscz, nyepogoda abo pogoda vedlug czaszv 
tempestas (bibl.) R H6; tempesto,-are ... tempestatem facere navalnoscz (Acc. 
sing.) R V2v. Zob. WICHER.

NAWALNY (lub NAWAŁNY) ‘gwałtowny, silny’ navalny descz nagły 
imber S 72v; navalny descz imber {magna pluvia} R p4v. Zob. GWAŁTOW-
NY, WALNY.

NAWDZIĘCZNIEJSZY ‘najwdzięczniejszy, najlepszy -  tu o mówcy’ 
nawdzyącznyeyshy rzecznyk archilogus dr princeps vel primus in sermone 
R c6. Zob. PRZEZDZIĘCZNY, WDZIĘCZNY.

NAWIDZIEĆ (zapewne błąd zam. NAWIEDZIĆ) inviso,-ere i. intus vi- 
sere, visitare et dr ab in et viso,-ere, iuxta illudludic. XV: Invisere volens uxo- 
rem suam navidzyecz (! -  zapewne błąd zam. „naviedzycz”, zgodnie 
z tekstem łac. Księgi Sędziów 15,1; może też BB bł. przyporządkował wyraz 
polski „nawidzieć” ‘zazdrościć’ do łac. hasła inviso,~ere zam. do invideo,-ere, 
które w druku R jest wyżej, bez odpowiednika poi.; między tymi dwoma 
hasłami łac. BB dał jeszcze glosę {/. non videre}) R Q2v. Zob. NIE- 
NAWIDZIEĆ, NIENAWIŚĆ.

[NAWIEDZIĆ] zob. NAWIDZIEĆ.
NAWIĘCSZY (lub NAWIĘĆSZY, NAWIĘCZSZY) ‘największy’ thak 

navyąnczshe tam maximum R Y4v (mh; av. tam). Zob. WIELGI, WIELKI, 
WIĘCSZY.

NAWÓJ ‘wał, część warsztatu tkackiego’ navoy liciatorium, lignum, in 
quo licium involvitur S 82; liciatorium, lignum, in quo licium involvitur {navoy 
textorum, iugum idem} R r7; iugum eciam est instrumentum textorum seu lig-
num rotundum, quo tela convolvitur Navoy, liciatorium idem, vel dr illud, unde 
lances dependent R q5 (md). Zob. KĄDZIEL, MOTOWIDŁO, WIJADŁO.

NAWOJKA ‘imię żeńskie’ Navoyka Natalia, proprium nomen mulieris 
S 96; Navoyka Natalia i. nomen femine R v4v (mg).



45

NAWOSZCZYĆ (lub NAWOSCZYĆ) ‘powlec, nasycić woskiem’ navos- 
czicz cero,-are i. cera implere vel linire R M8; navosczicz incero,-are i. cera 
ungere R P6 (mp). Zob. WOSK.

NAWOŻENIA ‘ nowożeniec, pan młody, narzeczony’ navozenya sponsus 
S 148v; Slyvbyenyecz, zenyvch, Navozenya sponsus R G4v; navozenya, Mylos- 
nyk procus, petitor mulieris in matrimonium SN 252; Milosnyk, Panycz, navo-
zenya, dzyevosląmb procus R B5 (por Cervus: Procus petitor in matrimonium 
mulieris, Miłośnik vel Nowożenia); procio,-ere et proco ,-are in eodem sensu i. 
novám coniugem vel nuptam petere vel generaliter mulierem, et ponuntur sim- 
pliciter pro petere prosicz {ut venerunt procitům i. petitům prosicz}, navozeným 
bycz R S3. Zob. DZIEWOSŁĘBIĆ, MŁODUCHA, POLUBIENIEC.

NAWRÓCIĆ navrocicz, odvolacz, dopusczicz revoco,-are R T2.
NAWROCONY nawroczony revocatus R T2 (mp; av. revoco,-are); na- 

wroczony revocatus (3x) R D2 (mp; w trzech różnych miejscach).
NA WSTECZ zob. NA.
NAWY SZSZE J (lub NAWYSZEJ) ‘najwyżej’ chvalebna rzecz abo czo 

syą na vysshey vkazvye supereminens R H3v (md); vissocoscz, chvalebna 
rzecz czo syą navysshey vkazvye supereminens res R Vjv (md). Zob. 
NAD WY SZSZE, NADWYSZSZEJ, WYSOKO.

NAWYSZSZY (lub NAWYSZY) vyrssch, rzecz navissha apex i. summitas 
R c3v; latria est servitus, qui (!) soli Deo debet exhiberi et exhibetur {navyssha 
chvala a nyevzyczona modla nisi soli Deo} R r3. Zob. NADWYSZSZY, 
PRZEWYSZSZAJĄCY, WYSOKI, WYSZSZY.

NA ZAD (lub NAZAD) ‘do tyłu’ zob. NA.
NA ZIMNE zob. NA.
NAZNACZANIE zob. NAZNACZENIE.
NAZNACZENIE gram, naznaczenye, obiczay <modus> RN (k.tyt.); 

wskazviączy obyczay vel naznaczanye (lub raczej „naznaczenye” -  w orygi-
nale BB nadpisał nad trzecią literą „a” jeszcze literę „e”) indicativus modus 
R P6v (ml; av. indico,-are); roskazvyącze naznaczenye vel obiczay imperati- 
vus modus R p4v (md). Zob. OZNACZENIE.

NAZNAMIONOWAĆ ‘naznaczyć, oznaczyć; nadać tytuł’ naznamyono- 
vacz prenoto,-are, ante notáre, inscribere, intitulare, prescribere, vide Calepi 
R S2v (md); vstavicz, Naznamyonovacz designo,-are R 0]V (mg); titulo,-are 
i. designare titulo {inscribere} vel titulum apponere wpysacz, naznamyono-
vacz {vel i. ordinare in canonicum, vide Calepi} R V3v. Zob. PRZE- 
ZNAMIONOWAĆ, ZNAMIONOWAĆ.
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NAZNAMIONOWANY ‘naznaczony, oznaczony; obdarzony tytułem’ 
naznamyonovany prenotatus, inscriptus, intitulatus R B2v (mg). Zob. 
PRZEZNAMIONOWANY.

[NAZWAĆ] zob. NAZWANY.
NAZWANY ‘noszący (dobre, sławne) imię’ nazwany, Slavąnthny reputa- 

tus i. super alios nomen habens R Dj (mp). Zob. WAŻNY.
NERKA anat. Boi wnerkach nefresis ... i. dolor renum S 97. Zob. 

LĘDŹWICA, NYRKA.
NĘCIĆ ‘ wabić, kusić’ nączicz, vabycz allecto,-are i. frequenter allicere 

R M3.
NĘDZA ‘ bieda, nieszczęście’ nądza, lichota, byada calamitas {pena, la-

bor, infelicitas} R es; nądza miseria (sv. miser) R t7; Stradza, nądza erumna i. 
miseria, inopia, calamitas R Ц; exanimacio nądza, ut (Erz czyta: „v/r”) iste 
cecidit in exanimacionem wpadł wnądzą S 53v i R l5v (md) (por Słowarz).

NĘDZIĆ ‘gnębić, trapić, dręczyć’ caracz, Nądzicz affligo,-ere S 210; ka- 
racz, nądzicz, mączicz affligo,-ere R M3 (mg); nądzicz, lichotą cyrpyecz cala- 
mito,-are i. mestificare, infelicitare, calamitosum facere  R M6v. Zob. 
SKARAĆ, ZNĘDZIĆ.

NĘDZNIK ‘nędzarz, biedny, nieszczęśliwy’ nądznyk miser..., etproprie 
miser dr qui отпет felicitatem amisit, miser etiam dr tristis {egrotus, infelix} 
R t7.

NĘDZNY ‘biedny’ nyedostateczny egens i. non habens vel i. opus ha-
bens, idem egenus, pauper,; egens, inops nądzny S 46v; nyedostateczny, po- 
trzebviączy egens i. non habens vel opus habens, egenus i. pauper, egens, 
inops nądzny R k̂ v.

[NĘKAĆ, NĘKANY] zob. PONĘKAĆ, PONĘKANY, PRZYNĘKAĆ.
NIC si quo minus sunt due partes i. si non esset nycz nye gynaczey vel si 

non dixissem vobis By bilo gynaczey, povyedzyal bich vam (bibl.) R Y3 (mp; 
av. quo minus); telko, acz nycz, alye przynamnyey saltem, coniunctio adver- 
sativa {vel expletiva} cum diminutione per syncopam fit  a salutem, et est 
tractum a captivis, qui quando capti erant ex timore non valentes loqui in- 
tegre dicebant: Saltem, saltem, saltem, quasi dicerent, ut vitam et salutem non 
amitterent {/. adminus i. si aliter non potest} R Y3v.

NIĆ namnyeyszha nycz filotegmen (bibl.) S 58v; Namnyeysha nycz filo -
tegmen (bibl.) R m7 (mp); lnyana nycz linamentum, filum de lino R r8 (md); 
modra nycz vitta iacintima (!) (bibl.) R L2v (mg); pensa pluraliter Nyczy /. 
fila  R z3v (mg); krączone nyczy torta fila  R J5V (md); krączone nyczy stupa
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retorta R HjV (mg); vąntek nyczy, kytha licium, filum innodatum tele, per 
quod stamen trahitur et licitur R r7v; Cląmb nyczy glomus est coadunatio et 
glomeratio filorum  (sv. globus) R n8v; kląmbek nyczi glomus, coadunacio fi-  
lorum (sv. globus) S 65v; kłąbek nyczy glomus S 65v; glomeracio zvyanye 
nyczy wcłąmbek vel i. congregac/o R n8v (mg; av. globus); czo prządzye ny-
czy na kądzyely pensans mul/er, que pensum facit i. filat R z3v (md); mul/er 
pensum facit prządzye nyczy R z3v (md; av. pensans mulier); torquere fila  
krączicz nyczy i.filare, vide Calepi R J5V (md);filo,-are krączicz nyczy R V4 

(mh; av. torqueo,-ere); retorqueo,-ere, rursus volvere zatoczicz vel imponere 
wcladacz, retorquet in me wclada na myą, vel filum bis filare  Sukacz, 
Skrączicz nyczy R T2 (md); prząscz nyczy β ΐο ,-are R 0 8v; prząscz nyczy 
neo,-ere i. filare  R Rj. Zob. GARŚĆ, PRZĘDZA, PRZĘDZIWO, 
WEŁNA.

NIE (łącznie ok. 70 razy) np.: -  haudpro non, est adverbium negandi {/. 
nye} R Хб; пес nye i. non saltem, <non> eciam R X8v (ml; av. ne); neve nye i. 
non eciam, ut non R X8v (ml); -  nyeowshem non penitus R Yjv (ml; av. peni- 
tus); a yestly nye sin autem pro sed vel si non R Y4; si quo minus sunt due par-
tes i. si non esset nycz nye gynaczey vel si non dixissem vobis By bilo 
gynaczey, povyedzyal bich vam (bibl.) R Y3 (mp; av. quo minus); nye gynak 
quo minus ... quominus i. aliter non pro una dictione sumens R Y3; a nye iest- 
ly thak alioquin i. aliter, adverbium qualitatum ... quod si minus, quod si non 
vel aliter R X3; -  nyezviczyązicz, Nye przemocz invinco,-ere R Q2v (mg); 
nyeprzestacz, trwacz persevero,-are i. persistere et in proposito permanere 
R R̂ ; nygdy nyespaczpervigilo,-are R R̂  (mp); intolerabilis et hoc intolera- 
bile, quod non valet nec debet tolerari nyeznosicz, nyescyrpyecz R q2v; -  nye 
porokvy ne irascaris, Gen. (bibl.) S 97v; futilis homo, vanus, superfluus, lo- 
quax, non sis lingua futilis nyemow yaczy czego R 114V (ml; av. futilis ... 
homo futilis est divulgans omne, quod audit); nye poddavay syą non prestitu- 
as, vide Calepi R S3 (md; av. prestituo,-ere); nye poddał syą non posuit se 
R SiV (ml; av. pono,-ere); yedno slovo nye chyby iota unum non preteribit 
(bibl.) S 77 i R q3 (sv. iota); gdy nyechyby natura natura non errante S 96v; 
ach nyeslusha to, To nyeyest slushnye prochnephas R Y2 (mp); nastaye, nye- 
dostaye restat i. instat R Y3v (mg); muciens i. strepitum faciens, ut cardo non 
mutit nye skrzypy vel submissa voce dicens, parum loquens vel i. muto sig-
num faciens R v2 (md); nye povynvye, nye potrzebvye non necessitat R v5v 
(ml; av. necessitas); nyedbaiąncz non obstante R x2 (md; av. norma); Jvszh 
nyebądzyesz vyączey wthym vrządzye iam non poteris ultra villicare (bibl.)
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S 7 0 ( a v. villi c u s ); d oti c h m y ast h h a ct e n u s i. h u c u s q u e v el i.  n y e b ą d z y el y t v 

( Er z: „t o ”) S 2 4 4 v; it d.

N I E B A C Z N I E ‘ ni e o st r o ż ni e, p o c h o p ni e, gł u pi o’ p r ą nt h k o d z y al a c z,  

z e p c h n ą c z, ri c hł o a n y e b a c z n y e st r ą ci c z a b o s k a zi c z p r e ci pit o,- a r e, p r e ci pi-  

t a nt e r ali q ui d o b r u e r e, d e alt o d u c e r e, t e m e r e f e sti n a r e R S2 . Z o b. 

B A C Z N I E, G W A Ł T O W N I E, N A G L E, N I E S P O K O J N I E.

N I E B A C Z N O Ś Ć ‘ ni e o st r o ż n o ś ć, p oś pi e c h, ni e u w a g a’ st r ą n c z e n y e, S k a-  

z e n y e, R y c hl os c z, p r ą nt k os c z, N y e b a c z n o s c z p r e ci pit a ci o  R Bi v ( ml); n y e b a c z- 

n o s c z i n c o n si d e r a ci o R P5 V ( m d); n y e b a c z n o s c z a bl e p si a, i n c o n si d e r a ci o  R a2 

( m p). Z o b. B A C Z N O Ś Ć, C Z U J N O Ś Ć.

N I E B A C Z N Y ‘ ni e ost r o ż n y, ni e u w a ż n y, p o s pi e s z n y’ R y c hł y, pr ą nt k y, N y e-  

b a c z n y p r e c e p s, q ui c a dit c a pit e i n cli n at o et c o r p o r e s e q u e nt e  ... p r e c e p s  

eti a m d r h o m o o m ni a si n e m o r a et c u m p e ri c ul o f a ci e n s  r y c hł o a zl y e R Bj V.

[ N I E B A C Z Y Ć] z o b. B A C Z Y Ć.

N I E B I E S K I ‘ d ot y c z ą c y B o g a l u b ni e b a’ p r á v o n y e b y e s s k y e, B o s s k y e i us 

p oli  R q6  ( m d; a v. i us); d w a n as c y e z n a m y o n n y e b y e s k y c h z o di a ci G r e c e , L a-

ti n e a ni m ali a, v el si g n a, v el d u o d e ci m si g n a n o mi ni b u s a ni m ali u m  R Mj. Z o b. 

B O Ż Y.

N I E B O S c z w y r d z e n y e n y e b a, G w y a z d e c z n e n y e b o v el  St w o r z e n y e fi r - 

m a m e nt u m  ... i n q u o si d e r a s u nt ( bi bl.) R m7 v; s c z v y r d z e n y e n y e b a v el i. 

st v o r z e n y e fi r m a m e nt u m ( bi bl.) S 5 8 v; v y rs c h h (!) o k r ą g v n y e b a v el  v p ust a 

h e mi s p h e ri u m i. di mi di u m s p h er e, et s u nt d u o h e mis p h e ri a, s c. s u p e ri u s et i n-  

f e ri u s R 0 3.

N I E B R O D A T Y n y e b r o d at y d e p u bi s i. d e o r s u m a p u b e i. a b a r b a {si n e  

b a r b a } R i 7. Z o b. B R O D A T Y.

n i e b y t n o ś ć  * ni e o b e c n o ś ć’ n y e bit h n o s c z a b s e n ci a  ( bi bl.) R a 2v ( m p;
_ _ _  Г   f

a v. a b s e n s i. n o n p r e s e n s).  Z o b. B Y T N O S C.

N I E C H A Ć ( b r a k w yst a r c z aj ą c e g o k o nt e kst u; z a p e w n e j e st t o c z a s o w ni k  

„ ni e c h a ć ” ‘ z o st a wi ć, z a ni e c h a ć’) n e { a d v e r bi u m  z a k a z o v a n y a p r o hi b e n di,  

N y e c h a y } R X 8 v. Z o b. P O N I E C H A Ć.

N I E C H Ę D O G O Ś Ć ‘ s k a z a, z m a z a, g r z e c h’ n y e v c zli v o s c z, N y e c h ą d o-  

g o s c z, z m a z a n y e p oll u ci o  S 1 1 8 v ( S P X V I w. bł.: „ S 7 9 ”); n y e c h ą d o g o s c z, 

z m a z a n y e p oll uti o i. d et u r p ati o, i n q ui n ati o, m a c ul ati o  R A 5. Z o b.  

C H Ę D O G O, N I E C Z Y S T O T A, O C H Ę D O Ż Y Ć.

[ N I E C I Ć] z o b. R O Z N I E C I Ć SI Ę.

N I E C I R P L I W O Ś Ć ‘ o d p o r n oś ć n a b ól; ni e z d ol n o ś ć d o ci e r pi e ni a’ n y e-  

ci r pli v o s c z i m p a s si bilit a s S 7 2 v. Z o b. C I R P I E N I E, C I R Z P I E N I E.
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NIECIRPLIWY ‘zazdrosny, gwałtowny’ zbithna a gorącza myloscz, Gorz- 
lyva, Nyeczirpliva zelotipia, invidia vel suspicio contra uxorem ... vel mechia 
vel vehemens amor in uxorem S 176; nyecyrplyva, zbithna, gorzlyva, gorącza, 
przecywna myloscz zelotypia (sv. zelotypus) R Mi; zelotipia nyecyrplyva my-
loscz, przecywna, zbythna, gorzlyva viri in uxorem et uxoris in virum R X 2 

(mp; av. zelotypo,-are). Zob. CIRPIĄCY, CIRPIEĆ, PRZEZLICZNY.
NIECKI -  1) ‘naczynie kuchenne, np. do wyrobu ciasta, misa’ Nyeczky 

alveolus S 7v; nyeczky alveus S 8  (mg) i S 8  (mp); nyeczky alveus . . .d r  vas 
factum ad modum alvei fluvii, in quo pedes lavantur et olera et carnes R b5v; 
concha vel korczak a cavo, eo quod cava sit Nyeczky /. vas concavum ad  
similitudinem conche, alveus idem Nyeczky S 32v; concha ... Item concha 
generaliter appellatur omnis piscis testam habens {vel omne vas concavum 
Cothva, nyeczky, vyaderko, myska} (bibl.) R h2; -  2) ‘przetak, sito do oczy-
szczania zboża’ krzynow, przethak, nyeczky capisterium dr vas, quo frumenta 
purgantur S 22v; przetak, krzynow, nyeczky capisterium  R f2. Zob. 
CADZIDŁO, DURSZLAK, KOSZ 1., KOTWA, MISA, OPAŁKA, 
RZESZOTO, SITO.

NIECNOŚĆ ‘zuchwałość, bezprawie, przemoc’ gwalth, nyecznoscz inso- 
lencia i. superbia, fatuitas S 75; gwalth, nyecznoscz insolentia, morum incon- 
venientia {violencia} (sv. insolens) R p8. Zob. CNOTA, SIŁA.

NIECNY nyecny (? -  możliwa lekcja „nyemy”; por Słstp, sv. Niemy: 
„taki, którego nie godzi się wymieniać, nazywać”) grzech nefas {magna ini- 
quitas} (bibl.) R v5v; nyecznym, Nyestatecznym bycz insoleo,-ere, verbum 
neutropassivum, i. v aide solere ..., superbire, dement em esse vel fieri R QiV. 
Zob. BEZECNY, NIESPOKOJNY, ZACNY.

NIECO -  1) ‘trochę, niewiele?’ nyeczo mało quiddam per duo d, d  i. 
aliquid modicum R Y2v (md); -  2) ‘coś’ nyeczo złego pomysly у vczyny be- 
nedixerit (bibl.) R Мб (mg; av. benedico,-ere ... quandoqueponiturpro male- 
dicere); zastavicz nyeczo pignero,-are, per e in media syllaba i. pro pignere 
ponere, vel pignerare est rem aliquam pro debito ponere creditori (sv. pigno- 
ro,-are) R R v̂; agere aliquid spravyacz nyeczo autpati abo cyrpyecz aut neu-
trum abo żadne stich significans znamyonviącz vide Donatum Polonicum 
R M2v (md; av. ago,-ere). Zob. CO.

NIECZAŚNY ‘ związany z czasem, nie przychodzący na czas, odby-
wający się w niewłaściwym czasie, nie w porę’ nyeczaszny intemporeus et 
intemporaneus i. non in tempore veniens (sv. temporeus) R НбУ (por Lactifer: 
Temporaneus id est in tempore veniens Dozralý, dospiely, Intemporaneus id
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est non in tempore veniens nedospiely, newcżasny). Zob. CZAS, CZAŚNY, 
NIEDOCZESNY.

NIECZYSTOTA ‘nieczystość, rozpusta’ nyeczistota petulancia (sv. petit-
ions) S 113; Snylstwo (!), nyeczystota luxuria (bibl.) R s3v (md).

NIECZYSTY rospusthny, Bvyny, nyeczysti petulans R (mg); zloscz 
dzyalaiączy, Rospustny, Bvyny, nyeczysti petulans R R6 (mp; av. petu- 
lor,-ari)\ nyeczysta rzecz spurcicia R G4V (mg). Zob. CZYSTY.

NIEDALEKO nyedalyeko paulum, <pau>lulum R Yi (mp). Zob. 
BLISKO, BLIZU, DALEKO.

NIEDAREMNO ‘nie na próżno, skutecznie’ ab re est quod est contra 
commodum, non ab re nyedaremno sive utilite<r> (?) aut commode (?) (4 ostat-
nie wyrazy łacińskie budzą wątpliwości; może należy je czytać: ,jine uti- 
li<ta>te aut commodo” -  wtedy jednak BB umieściłby je w niewłaściwym 
miejscu, zamiast po „ab re”) R X2v (ml). Zob. NADAREMNO.

NIEDAWNO onegdy nuper, adv. temporis {recenti tempore} et dr a no- 
vus et tempore, quasi noviper i. recenti tempore nyedawno modo, parum ante 
hoc tempus R Yj. Zob. DAWNO, DOPIRUTKO.

NIEDBALE perfungor,-i i. uti vel destruere {levit er, transitorie nyedba- 
lye syą myecz, skazicz} R R$. Zob. DBAC.

NIEDBAŁY perfunctorius i. ... destructorius, levis et transitorius vel 
imaginarius {nyedbaly qui leviter pertransit} R Z4V. Zob. DBAĆ.

NIEDOBRY Nyedobra odprava, wzgardzenye zony, zlye yą odpravicz 
propudium R B6v. Zob. DOBRY, ZŁY.

NIEDOBRZE nyedobrze odpravicz zoną propudio,-are, inhoneste con- 
tinere vel repellere R S4. Zob. DOBRZE, ŹLE.

NIEDOCZESNY (lub NIEDOCZEŚNY) ‘nieskończony, wieczny’ 
nyedoczeszny interminabilis R q2 (mp). Zob. CZAS, CZAŚNY, NIE- 
CZAŚNY.

NIEDOKONANY ‘tu praw. -  o nierozstrzygniętej sprawie spornej ’ Nye- 
dokonana rzecz causa i. lis, controversia indecisa, non decisa et non finita 
R f6 (mg). Zob. DOKONANY, DOSKONAŁY, SPRAWA, ŻAŁOBA.

NIEDOMNIMANIE ‘niespodziewanie, nieoczekiwanie, nagle’ nyedo- 
mnymanye inopinate, inspirate (! -  zam. insperate), subito, improvise R X7V. 

Zob. DOMNIMANIE.
NIEDOMNIMANY ‘niezbadany, niezgłębiony’ nyedomnymany, nyevi- 

slyadowny, nyevybadany investigabilis R q2v (md); Nyedomnymane investi- 
gabiles vie eius (bibl.) S 76v. Zob. DOMNIMAĆ.
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NIEDOMYŚLNY ‘niemądry’ nyedomyslny, nyemądry insipiens S 75; 
nyedomyslny insipiens i. non sapiens R pg. Zob. DOMYŚLNY.

NIE DONOSIĆ poronić’ zob. DONOSIĆ.
NIEDONOSZONY ‘poroniony, martwo urodzony’ nyedoshly, nyedono- 

szhony abortivus ... vel dr ille, qui est mortuus natus Martvy (bibl.) R a2v. 
Zob. DONOSIĆ, NIEDOSZŁY, WYPROTEK.

NIEDOSKOŃCZONOŚĆ ‘nieskończoność, wieczność’ nyedoskonczo- 
noscz evum i. seculum vel tempus vel spacium, quod cum mundo cepit esse 
vel dr presenciarius status omnium, que sunt et fuerunt et futura sunt S 53; 
Nyedoskonczonoscz evum i. seculum vel tempus {cum principio sine fin e } vel 
spatium, quod cum mundo cepit esse R l6-

NIEDOSŁYSZĄCY (u Erz sv. NIEDOSŁYSZEĆ) nyedoslissząnczi 
surdaster S 154v; nyedoslishączy surdulus et surdaster (sv. surdus) R H4 (por 
Mu28, s. 6 6 ). Zob. DOSŁYSZEĆ, GŁUCHOTA, GŁUSZEC.

[NIEDOSŁYSZEĆ -  tak Erz] zob. DOSŁYSZEĆ.
NIEDOSTAŁY ‘niedojrzały’ incisivus i. non in tempore sectus vel imma- 

turus {ut incisiva рота aut pira i. immatura nyedostale} R P5V. Zob. 
DOJRZAŁY, DOSTAŁY, DOŚPIAŁY.

NIEDOSTATECZNY ‘ubogi, słaby, pozbawiony pomocy; niedoskonały’ 
nyedostateczny egens i. non habens vel i. opus habens, idem egenus, pauper; 
egens, inops nądzny S 46v; nyedostateczny, potrzebviączy egens i. non ha-
bens vel opus habens, egenus i. pauper, egens, inops nądzny R k v̂; Nyedosta-
teczny, Besz wspomozenya insubsidiatus i. sine adiutorio R p8v (ml). Zob. 
DOSTATECZNY, NIEMOCNY.

NIEDOSTATEK ‘występek, grzech; wada, ułomność, słabość; ubóstwo, 
głód’ nyedostatek delictum dr quando quis dimittit illud, quod ab ipso debet 
fieri in suo officio vel ... quando non impletur Dei mandatum S 40; delictum 
{/. peccatum  Nyedostatek} {transgressio preceptorum affirmativorum} R i6; 
nyedostatek fragilitas i. debilitas S 60v; impotencia coeundi Nyewzvod, nye-
dostatek R p5 (md; av. impotens qui vincitur appetitibus); nyedostatek inedia 
i. paupertas, que est in ede {fames, abstinencia}, i. in re familiari ..., unde 
lob XVIII: Inedia invadat costas illius {impotencia comedendi} (bibl.) R p6v 
(por glod S 74). Zob. GŁÓD, NIEMOC 1.

NIEDOSTAWAĆ zob. DOSTAWAĆ.
NIEDOSZŁY ‘poroniony, martwo urodzony’ nyedoszly abortivus (bibl.) 

S 3; nyedoshly, nyedonoszhony abortivus ... vel dr ille, qui est mortuus natus 
Martvy (bibl.) R a2v. Zob. DONOSIĆ, NIEDONOSZONY, WYPROTEK.
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NIEDOŚPIECH ‘brak czasu’ zaprząnthnyenye, nyedospyech occupacio 
(bibl.) R X4V (ml). Zob. POŚPIECH.

NIEDOŚPIESZNY ‘nie mający czasu, zajęty’ Nyedospyesny occupatus 
i. detentus aliquo negocio R x4v (ml); occupor,-ań nyedospyesnym bicz ne-

г г

gociis se detinere zaprząnthnącz R R3 (mg). Zob. POSPIESZYĆ, 
PRZYŚPIESZYĆ, ŚPIESZNIE.

NIEDOWCIPNOŚĆ ‘głupota’ gluposcz, Nyedowczypnoscz inertia i. he- 
betudo (sv. iners) R p6V. Zob. DOWCIPNOŚĆ.

NIEDZIELA nyedzyela dies solis S 4lv; wnyedzyelyą/?r/>wa dies a sab- 
bato (bibl.) (sv. sabbatum) R D4v.

NIEDZIELNOŚĆ ‘niepodzielność, nierozdzielność’ nyedzielnoscz inse- 
parabilitas S 75. Zob. DZIELIĆ, DZIELNY, NIEROZDZIELNY, 
ODDZIELNY.

NIEDŹWIADEK zool. ‘skorpion’ Nyedzwyadek scorpio vel scorpius, 
quod idem est, dr quoddam animal venenosum (bibl.) R E5 .

NIEGDY ‘niegdyś, kiedyś’ nyegdy olim, aliquando preteritum signat i. 
quondam antea, aliquando olim et de preterito et de futuro dr R Yi; kyelo- 
crocz, nyegdy nonnunquam i. aliquotiens vel aliquando R XgV. Zob. 
DRUGDY, GDY, KIEDY, NIEKIEDY, NIGDY, ONEGDY.

NIEGLAŹNY ‘nieforemny, niekształtny; niewygładzony’ odlomyony, 
Nye glyazny distortus R k2 (mp).

NIEGODNOŚĆ -  1) ‘nieodpowiedniość, niestosowność’ Nyegodnoscz 
incompetentia i. inconvenientia (sv. incompetens) R P5V; nyegodnoscz, Nye- 
slushenstwo, Nyepodobyenstvo disconveniencia R k]V (ml); -  2) ‘przeszkoda 
kanoniczna uniemożliwiająca pełnienie funkcji kapłańskich’ nyegodnoscz 
irregularitas est impedimentum canonicum proveniens ex delicto vel defectu 
corporis vel ex defectu sancti i. ex facto sive de facto proveniens, quo quis ad 
ecclesiasticos ordines promoveri vel iam promotus in eis susceptis ministrare 
prohibetur et degradari quandoque meretur S 77; nyegodnoscz irregularitas 
est quedam nota sive impedimentum canonicum R q3v. Zob. GODNOŚĆ, 
SPRAWNOŚĆ.

NIEGODNY nyegodny ineptus {inconveniens} R p6v; nyezgodny, nye- 
godny absurdus i. inconveniens {dispar; divisus, abhorrens} R a2v. Zob. 
GODNY.

NIEJISTY ‘niepewny’ nye giste, nye pewne rzeczy ambigua R b6 (md); 
nye gyste rzeczy ambigua R M3 (md; av. ambigo,-ere). Zob. ISTNY, JISTY, 
JISTNY.
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N I E J I Ś C I E ‘ ni e p e w ni e, w ąt pli wi e’ n y e g y s c y e i n d et e r mi n at e R X7 V  

( ml). Z o b. J I Ś C I E, Z A J I S T É.

N I E K A R N Y N y e s cl o n n y k v d o b r e m v, N y e k a m y d u r e c e r vi ci s h o m o  

( bi bl.) R gi ( m p; a v. c er vi x)',  N y e k a m y, N y e s cl o n n y k v d o b r e m v d u r e c e r vi ci s  

i. o b sti n at e m e nti s ( bi bl.) R k5 ( m g). Z o b. K A R N O Ś Ć.

N I E K I E D Y d r u g d y, n y e k y e d y ali q u a n d o i. i nt e r d u m {i. ali o m o d o, t a n-

d e m, ali q u o t e m p o r e } R X 3 ; d r u g d y, n y e k y e di i nt e r d u m i. n o n n u n q u a m, ali-

q u a n d o, ali q u oti e n s { d e di e i n di e m }  R X 7 V. Z o b. K I E D Y.

N I E K O R Z E N N Y n y e k o r z e n n e v y n o vill u m i. p a r u m vi ni, v el d r vi n u m  

mi xt u m c u m a q u a  S 1 7 0 v; N y e C o r z e n n e v y n o vill u m  R Lj. Z o b. K O -

R Z E N N Y.

N I E K T O ‘ kt o ś’ o d n y e k o g o a q u o pi a m  R Y3 ( ml; a v. q ui s pi a m).  Z o b.

к т о.
N I E K T Ó R Y n y e kt o r y q ui d a m p e r u n u m d  R Y 2v ( m d); n y e kt o ri ali q ui s  

R Y 3 ( m d; a v. q ui s q ui s);  p o n y e kt o r y m c z a s s y e r e v ol ut o t e m p o r e  ( bi bl.) R D2 

( m p; a v. r e v ol uti o ); p o n y e kt o r y m c z a s s y e r e v ol ut o t e m p o r e  ( bi bl.) R T2  ( m p; 

a v. r e v ol v o,- e r e).  Z o b. K T Ó R Y, K T O Ż.

N I E K W A S Z O N Y n y e q u ass o n y c hl y e b, p r z as z n y a zi m u s i. i nf e r m e nt at u s  

s e u si n e f e r m e nt o, si n c e r u s  ( bi bl.) S 1 7; p r z as n y, n y e k w as h o n y c hl y e b a z y-  

m u s i. s y n c e r u s si n e f e r m e nt o  ( bi bl.) R d 5. Z o b. K W A S, P R Z A S N Y, 

U K W A S Z O N Y.

N I E L U B Y ‘ ni e mił y, ni e p r z yj e m n y’ n y e m o c z, m ą k a, C y r p y e n y e, N y el y v-  

b a z al o s c z p a s si o  R у б. Z o b. L U B I E Ż N Y, L U B Y.

N I E L U T O Ś C I W Y ‘ ni elit o ś ci w y -  t u o b e z b o ż n y m, ni e wi e r n y m,  

ni e g o d zi w y m’ n y el ut o s c y v y i m pi us, q ui si n e pi et at e est, et p o nit u r p r o i nfi d eli 

i ni q u o, q ui a n o n e st e q u u s, s e d i n e q u ali s, et p a r vi s o p e ri b u s m a c ul at u s, et 

o m ni s i m pi u s e st i ni q u u s, s e d n o n e c o n v e r s o  R ps ( p o r L a ctif e r: I m pi u s, n e- 

mil o sti w y; p o r t e ż u B B: M yl o s c y v y pi u s i. r eli gi o s u s, mi s e ri c o r s, b e ni g n u s,  

p r o pi ci u s { c at oli c u s D ei c ult u s } R A 2 v). Z o b. L U T O Ś C I W Y,  

M I Ł O Ś C I W Y, N A L U T O Ś C I W S Z Y.

N I E L U T O Ś Ć 1 b r a k lit o ś ci, o k r u ci e ńst w o’ s e v e rit a s i. a u st e rit a s, ri g o r v el  

i nt e g rit a s i u di cii v el v e h e m e nti a ulti o nis { N y el y vt o s c z, o c r u c z y e n st v o c u m  

ni hil d e i u sti ci a o m mittit u r } (s v. s e v e r u s)  R F5 ; o c r u c y e n st v o, N y el y vt o s c z s e-  

vi ci a et s e vi ci e s i. c r u d elit a s  (s v. s e v u s)  R F 5. Z o b. L U T O Ś Ć, N I E- 

M I Ł O S I E R D Z I E, Ż A L.

N I E M A L O W A N Y n y e m al o v a n ý i nf u c at u s i. si n c e r u s, si n e f u c o R p 7. 

Z o b. M A L O W A N Y, U M A L O W A N Y.
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NIEMĄDRY nyedomyslny, nyemądry insipiens S 75. Zob. MĄDRY.
NIEMEN ‘rzeka’ Nyemen Chronus, fluvius S 27 (por Mu28, s. 25); Nye- 

myen (!) Chronus, fluvius R g2v (mg).
NIEMIEC Nyemczy Theutoni, Theutones R J3 (mg). Zob. GER- 

MANIJA.
NIEMIECSKI (lub NIEMIECZSKI) Nyemyeczska zyemya Germania 

S 64 i R n7 (por Mu28, s. 31). Zob. GERMANIJA, NIEMIEC.
NIEMIENIONY ‘nie nazwany’ (u Erz sv. MIENIĆ) postacz, rzecz nye- 

myenyona gymyenyem hipostasis Grece, persona Latine, ut in divinis sunt 
tres hipostases ... Item dr substancia intellecta sine forma sc. primordialis 
materia, que habet substare omnibus accidentibus et in se omnia accidencia 
recipit nullo tamen informatur S 69v; Rzecz nyemyenyona gymyenyem hypo-
stasis i. substantia intellecta sine forma ... {hipostasis Grece, persona Lati-
ne} Unde potest dici, quod tres persone sunt in divinis vel hypostases i. tres 
subsistentes {persone sc. Pater et Filius et Spiritus Sanctus} R Об. Zob. 
MIANUJĄCY, MIENIĄCY.

NIEMILE ‘niemiło, przykro’ Nye mylye moleste R X 8 (mp). Zob. 
MIŁY.

NIEMIŁOSIERDZIE ‘brak litości, nieczułość’ nyemylosyerdzye, 
Skąmposcz immisericordia R t7 (mp; av. misericors). Zob. MIŁOSIERNY, 
NIELUTOŚĆ.

NIEMOC 1. ‘choroba, słabość’ nyemocz morbus S 92v; nyemocz, Cho-
roba, Zemdlyenye langor, non languor, defectio virium, lassitudo, dolor R r2 

(md); nyemocz, mąka, Cyrpyenye, Nyelyvba zaloscz passio R y6; Boczna nye-
mocz, Boczny boi, strzekanye pleuresis seu pleuritis S 117v; czyrvonka, 
Czyrvona nyemocz dissinteria S 43; zolta nyemocz ictericia i. morbus regius 
S 71; zolta nyemocz icteros, ictericia R рз (md); zolta nyemocz aurugo est 
morbus regius {i. ictericia} R d4v; Spyącza nyemocz, Spyonka veternus mor-
bus est ex nimio ocio, somnum perpetuum inducens, qui ab Avicenna et a me- 
dicis dr subeth, subetum, subecium. Greci vocant letargum vel dr infirmitas, 
quam habent veteres ... Hic morbus, quia pigros homines facit et ad negocia 
inutiles, sicut senectos, ideo veternus quandoque ponitur pro pigricia et pro 
nimia dormicione S 169v; Suchota, Sucha nyemocz ethica, genus est febris 
seu quedam passio ledens solida membra, febris commisa in habitům i. ptisis, 
que est consummacio naturalis humoris seu humiditatis in toto corpore ex ul-
cere pulmonis et ex eius siccitate proveniens S 52v; Suchota, Sucha nyemocz 
phtisis, ptisis, ethica R z8v (md) (por łac. hasło w S 114v: phtisis i. tabes,
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morbus., quo f i t  ex ulceracio pulmonis, ex pituita a capite distillante -  bez od-
powiednika polskiego); wszhyvicza, wsszyva nyemocz phtiriasis dr morbus 
pedicularis, cum pediculis, quod et podes et pediculos vocant S 114v; wshy- 
vicza, wshyva nyemocz phtiriasis, morbus pedicularis R z8v (md); zenska nye-
mocz rozrodzenya muliebria i. mulierum menstrua (Erz: „menstruatio”), 
quibus deficientibus deficit vis pariendi cum eis, Gen. de Sara, in qua desi- 
erant muliebria (bibl.) S 94; muliebria i. muliebris natura vel i. menstrua mu-
lierum zenska nyemocz, vel i. libido, ut iste patitur muliebria i. libidinem 
(bibl.) R v2 (mp); nyemocz wshygy, ysz syąruszicz nye moze tetanus morbus 
est, i. spasmus, quasi tenens totum, quando sc. nervi contrahuntur a cervice 
deorsum S 157v (por. Mu28, s. 73: ... Nyemoc wssygy, że yąrussyć nyemo- 
że; por. też łac. dopisek BB w R: tetanus, morbus colli, i. spasmus, cum se in- 
fiectere non potest, tetanicus, obstipus, vide Calepi R J2 (md) — bez 
odpowiednika poi.); znyemoczy wzmagacz convaleo,-ere, wzmogły convalu- 
erunt (bibl.) R N 4 (mp); rzvczaiączą nyemocz maiąnczi epilepticus, epilenti- 
cus, epilensiacus idem S 50v (por. Mu28, s. 69); lyekovacz, zegnacz 
nyemoczy carmino,-are vel carminor,-ari R M7. Zob. BOL, CHOROBA, 
DYCHAWICA, KROSTA, MDLIWOŚĆ, MOC 1., MOROWKA, MO-
RZENIE, POWIETRZE, ŚPIĄCZKA, ZAKAŻENIE, ZARAŻENIE.

NIEMOC 2. ‘niedomagać, słabnąć, chorować’ Czo nyemoze od myloscy 
languens amore (bibl.) R r2 (mh; av. languidus). Zob. MOC 2., OMDLE- 
JEĆ, PRZEMOC, WZMÓC.

NIEMOCNICA ‘szpital, izba chorych’ Nyemocznycza valitudinarium 
seu valetudinarium i. domus, in qua curantur egroti S 165; Nyemocznycza 
valetudinarium vel valitudinarium, domus, in qua curantur egroti {/. infirma- 
ria} (sv. valitudo) R K2. Zob. DOM, GOŚCINIEC, SZPITAL.

NIEMOCNY ‘chory, słaby’ figura composita in grammatica nominum 
Slozone vyobrazenye gymyon ut indecens nyeslussny, impotens nyemoczny 
R N2 (mp; av. compono,-ere)\ gosczynny dom dla nyemocznych nosocomium 
i. infirmaria S 98v (por Mu28, s. 137); Dom dlya nyemocznych nosocomion 
vel i. infirmaria R x2 (md). Zob. MOCNY, NIEZDROWY.

NIEMOTKA ‘niemowlę, małe dziecko’ Nyemowka, Nyemothka in/ans i. 
non loquens ... vel i. puer ad 7 annos S 74. Zob. DZIECIĘ, MÓWIĄCY, 
MOWNY.

NIE MÓWIĄCY zob. MÓWIĄCY.
NIEMOWKA ‘niemowlę, małe dziecko’ Nyemowka, Nyemothka infans 

i. non loquens ... vel i. puer ad 7 annos S 74. Zob. DZIECIĘ, MÓWIĄCY.
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NIEMOWNOŚĆ ‘brak zdolności lub umiejętności mówienia’ infantia i. 
etas infantis {vel i. stulticia nyemownoscz} (sv. infans) R p7. Zob.
n i e w y m o w n y , w i e l o m o w n o ś ć .

NIEMY (?) ‘taki, którego nie godzi się wymieniać, nazywać’ zob. 
NIECNY.

NIENABOŻNY gnvsnyecz, nyenaboznym bicz tepeo,-ere R V3. Zob. 
NABOŻNY, POBOŻNY.

[NIENACKI] zob. ZNIENACKA.
NIENAWIDZIEĆ potąpicz, nyenavidzyecz despicio,-ere R Oiv; nyena- 

vydzyecz sperno,-ere R i7 (mh; av. despectus). Zob. MIRZIĄCZYĆ,
n a w i d z i e ć .

NIENAWIŚĆ myrzyączka, nyenaviscz, wzgardzenye despectio i. refuta- 
cio S 41; nyenaviscz dispectus i. contemptus, despectus idem S 43v; Nyena-
viscz odium inveteratum i. ira et iriimicicia, de ulciorie cogitans, odium, vide 
Calepi R X4V (md); Nyenaviscz przyazny, zaloscz zdobrego invidentia i. invi- 
dia R q2v.

NIEOBYCZAJNY ‘nieprzyzwoity, niewłaściwy’ rospustny, nyeprziclad- 
ny, nyeobiczayny, Rospadly, oslabyony dissolutus, religatus R k2 (md); disso- 
lutum esse rospustnym a nyeprzicladnym bicz, Nyeobiczaynym, rospuscicz 
syą, vmrzecz R O3V (ml; av. dissolvo,-ere). Zob. CIAŁO, OBYCZAJNY.

NIEODDZIELNIE ‘ w sposób niemożliwy do wyodrębnienia, odróżnie-
nia; tu filozof. — nierozerwalnie, w uwikłaniu’ zakrycye a nyeoddzyelnye 
implicite i. velate, ut quasi sub uno articulo: credere Deum esse omnium 
gubernatorem et salvatorem (sv. explicite) S 54; zakriczye a nyeodzyelnye (!) 
implicite i. velate, ut quasi sub uno articulo: credere Deum esse omnium 
gubernatorem, salvatorem, etc. S 244 (av. explicite)', zakricye a nyeoddzyel-
nye, Nyevymownye implicite R XóV (md). Zob. ODDZIELNIE.

NIEODMIENNY ‘niezmienny’ nyeodmyenny immutabilis R Qgv (ml; 
av. mu to ,-are). Zob. NIEPRZEMIENNY, ODMIENNY, PRZEMIENNY.

NIEODPORNY ‘niemożliwy do pokonania, do obalenia’ nyeodpomy 
irrefragabilis i. invincibilis, cui resisti vel instari non potest S 77 i R q3v; nye-
odpomy irrefragabilis i. invincibilis, cui resisti non potest R q3v (ml) (por. 
Lactifer: Irrefragabilis . .. Neprzemożeny, kto z nicżehoż nemoż strcżen byti). 
Zob. ODPOR.

NIEOGARNIENIE ‘bezmiar, głębia -  tu: niemożność zrozumienia, ogar-
nięcia rozumem; niepojętość’ przepascz abissus dr profunditas aquarum, 
a qua fontes et flumina procedunt vel i. oblok, vel dr profunditas scripturarum
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Nyezmyemoscz, Nyeogamyenye (bibl.) S 2v; abyssus ..., unde profunditas 
scripturarum dr abyssus {incomprehensibilitas nyeogamyenye} (bibl.) R a2. 
Zob. BEZDNO, GŁĘBOKOŚĆ, OGARNIENIE.

NIEOGARNIONY ‘ nie otoczony’ zyemya morzem nyeogamyona terra 
continens dr ilia, que non est mari circumfusa S 157; zyemya morzem nye 
ogamyona terra continens (? -  możliwa lekcja „contrahens”) vel concinnens (?) 
dr, que non est mari circumfusa R J] (mp) (por Mu28, s. 19). Zob. 
OGARNIONY.

NIEOGOLONY Nye ogolony irrasus in capite R q3v (mg). Zob.
o g o l i ć .

NIEOPATRZNIE ‘nieostrożnie’ nyeopatrznye incaute R X7v (mg); 
nyeopatrznye eximproviso R X5V. Zob. OPATRZNIE, OSTROŻNIE.

NIEOSIADŁY praw. ‘nie posiadający nieruchomości i stałego miejsca 
zamieszkania’ nyeossyadly imposessionatus R p5 (md); holdny (zapewne bł. 
zam. holtay ‘hultąj’), Nyeossyadly imposessionatus R p5 (mp) (por Cervus: 
Impossessionatus holtay vel nie osiadły); nyeosyadly imposessionatus R A6v 
(ml; av. possessio). Zob. BIEGUN, DOBRO, DZIERŻAWCA, GOŁOTA, 
HOŁDNY, JIMIENIE, ŁAZĘKA, OBŁOMEK, OŁDOWNIK.

NIEOSTRY ‘słaby -  o wzroku’ nyeostre oczy obtusa acies oculorum, 
sine acumine R X4 (mp); nye ostre oczy obtusa acies R R2v (ml; av. obtun- 
do,-ere). Zob. OSTRY, TĘPY.

NIEOSTRZYŻONY nyeostrzyzony indetonsus R рб (md). Zob. 
OSTRZYŻONY, STRZYŻONY.

NIEPEWNY nyepewny scladacz apocripharius, qui describit apocripha 
(sv. apocriphus) R c4; nye giste, nye pewne rzeczy ambigua R b6 (md). Zob. 
NIEJISTY, PEWNY, UMOCNIONY.

NIEPŁODNO ‘bezpłodnie, jałowo’ sterilesco,-ere i. sterilem fieri nyezy- 
zno, nyeplodno, yalovo R T7v (ml).

NIEPŁODNY ‘bezpłodny, jałowy’ nyezyzny, Jalový, nyeplodny sterilis 
R G5v. Zob. PŁODNY, RODZAJNY.

n i e p o c z e s n o ś ć  * niewłaściwość, błąd; tu -  „zachowawszy dobre 
mówienie <od> niepoczesności” = zachowawszy normy gramatyczne’ zacho- 
vawshsy dobre movyenye nyepoczesnoscy salva grammatica R D6v (md). 
Zob. POCZESNOŚĆ.

NIEPOCZESNY ‘bezwstydny’ nyewstydlyvy, nyepoczesny impudicus i. 
adulter, obscenus, libidinosus, corruptor R P5 . Zob. BEZECNY, NIECNY, 
NIESROMIĘŹLIWY, POCZEŚNIE, SROMOTNY.
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NIEPODOBIEŃSTWO ‘brak podobieństwa, różność’ nyegodnoscz, 
Nyeslushenstwo, Nyepodobyenstvo discoriveniencia R kjv (ml). Zob.
p o d o b i e ń s t w o .

NIEPOGODA nyepogoda intemperies et hoc intemperium, ubi nulla se- 
curitas et nullum temperamentům est R pgv; disturbium nivium aut pluviarum 
Nyepogoda vel i. Trwoga R k2 (md); nyepogoda, Navalnoscz tempestas i. 
tempus pestis vel i. tempus quasi temporis status (bibl.) S 156; Burza, naval-
noscz, nyepogoda abo pogoda vedlug czaszv tempestas (bibl.) R H6; Burzą 
(Acc. lub Instr. sing.) rozvyacz, nyepogodą (Acc. lub Instr sing.) przekazicz 
tempesto,-are i. molestare. Et tempestare destruere, dissipare vel tempestatem 
facere R V2v. Zob. NAWALNOŚĆ.

NIEPOHAŃBIONY nyepohanbyony irreprobatus R q3v (mg). Zob. 
GANIEBNY, HAŃBA, POHAŃBIONY.

NIEPOKOJ nyepokoy, wzrushenye commocio R hjv (mg). Zob.
POKOJ, u s p o k o i ć .

NIEPOMIARNY ‘niezmierzony, bezgraniczny’ nyezmyemy, Nyepomyar- 
ny immensus, sine mensura R p4v (mg). Zob. BEZMIERNY, MIARA, 
POMIARA.

NIEPOWINNOŚĆ ‘wolność od wszelkich powinności, podatków itp.; 
może też uwolnienie od grzechu’ nyepovynnoscz, vizwolnoscz immunitas i. 
quasi sine muneribus data libertas vel dr puritas, ut iste est immunis a pecca- 
to, i. innocens S 72v; nyepovynnoscz immunitas (sv. immunis) R p4v (por vy- 
zvolnoscz immunitas, puritas, innocencia a peccato, exemcio ab oneribus, 
sine muneribus R p4v (ml)). Zob. POWINNY, WYJĘCIE, ZWO- 
LEŃSTWO.

NIEPOWOLNIE ‘nieposłusznie, krnąbrnie’ Sprzecyvyacz (‘się’), roz- 
dzyelnye, nyepovolnye, nyezgodnye dzyalacz dissentio,-ire {non cons entire) 
(bibl.) R 0 3v. Zob. KRNĄBNIE, POWOLNY, SWOWOLNIE, UPORNIE.

NIEPOWOLNOŚĆ ‘nieposłuszeństwo, krnąbrność’ vpora, nyezgoda, 
rostyrk, Sprzeczyvyanye, Nyepovolnoscz dissensio R k ^  (md). Zob. 
KRNĄBNOŚĆ, KRNĄBRNOŚĆ, POWOLNY, UPORNOŚĆ, ZU-
CHWALSTWO, ZUFALSTWO.

NIEPOWŚCIĄGNIONY ‘nieograniczony’ mocz vyzvolona, nye scysnyo- 
na, Rozvyązana, Roshyrzona, Rospusczona, Nye powscyągnyona absoluta 
potencia R a2v (ml). Zob. HAMOWANIE, MOC 1., POWŚCIĄGNIENIE.

NIEPRAWNIE ‘niesłusznie’ nye prawnye indigne R X7v (ml). Zob. 
PRAWNIE, RZĄDNIE, SPRAWNIE, WŁAŚNIE.



59

NIE PRAWUJĄCY zob. PRAWUJĄCY.
NIEPRĘDKI ‘powolny, tu -  nie latający, o ptaku’ nyeprąnthky ptak invo- 

lucris avicula S 77 i R q3 (mg); involucris nyeprąthky pthak vel qui non volat, 
aut qui volare non potest R L4 (mg; av. volucer). Zob. LATAJĄCY, 
NIERYCHŁY, PRĘDKI.

NIEPRZEBIJANY ‘niełuskany, nieobierany?’ groch nyeprzebyany con- 
chis, genus fabe  R h2 (mp) (por Lex, к. 62v: Conchis ... Fabae genus, sive 
edulium ex faba, Sipon<tinus> dicit esse fabam cum cortice suo elixam -  bez 
odpowiednika poi.; por też Cal585 sv. Conchis).

NIEPRZEMIENNY ‘niezmienny’ nyeprzemyenny impermutabilis S 73. 
Zob. NIEODMIENNY, ODMIENNY, PRZEMIENNY.

NIEPRZEMOŻNY ‘niezwyciężony’ Nyeprzemozny invictus S 76v. Zob. 
PRZEMOŻNY, PRZEMOŻONY.

NIEPRZESTRONNY ‘nieporadny, ciężki, tu -  o sposobie mówienia’ 
nyeprzestronny impeditor (! -  zam. impeditior <lingua>) (bibl.) R p4v (ml) 
i R p4v (md) (por Słstp, sv. Nieprzestrojny i Nieprzestwomy -  o słowach im- 
peditioris et tardioris linguae sum z Ex 4,10, które wypowiada Mojżesz; por 
też Mamstp, część I, s. 20). Zob. PRZESTRONNY, PRZESTWORNY.

NIEPRZEZPIECZNOŚĆ (lub NIEPRZESPIECZNOŚĆ, NIE- 
PRZEŚPIECZNOŚĆ) ‘niebezpieczeństwo’ skoda, nyeprzespyecznoscz peri- 
culum S 111; przedzyal, Roznoscz, Nyeprzespyecznoscz, przebor discrimen i. 
periculum vite, aliquando discrimen dr linea vel distantia, que dividit capillos 
capitis alicuius, quandoque dr differentia, separatio in duo R kjV. Zob.
BEZPIECZEŃSTWO, b e z p i e c z n i k , PRZEZPIECZNOŚĆ, u b e z -
p i e c z e n i e .

NIEPRZYJACIEL pobyli swe nyepriacyelye (!) in cede versati sunt 
(bibl.) R f6v (md; av. cedes). Zob. PRZYJACIEL.

NIEPRZYJAŹN Nyeprzyyaszn emulacio i. ... invidia, zelus S 48v; za- 
viscz, zavydzenye, zazdroscz, nyeprzyyaszn emulacio R k8v (ml). Zob. 
PRZYJAŹŃ.

NIEPRZYJĘTY ‘ nie włączony’ nye przyyąthy incorporatus i. non suscep- 
tus R h6 (mg; av. corporatus) (por incorporo,-are, unum corpus efficere, sus- 
cipere ad societatem, vel i. non suscipere Nyeprzyyącz R P6v (mg)). Zob. 
PRZYJĄĆ, PRZYJĘTY.

NIEPRZYKŁADNY ‘nieprzyzwoity, niewłaściwy’ rospustny, nyeprzi- 
cladny, nyeobiczayny, Rospadly, oslabyony dissolutus, religatus R k2 (md); 
dissolutum esse rospustnym a nyeprzicladnym bicz, Nyeobiczaynym, rospus-
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cicz syą, vmrzecz R O3V (ml; av. dissolvo,-ere). Zob. CIAŁO, OBY-
CZAJNY.

NIEPRZYKRYTY ‘ nie mający przykrycia, uszkodzony’ sartatecta i. re- 
paraciones przikrycye, Strzechy nye przicrite (Nom. plur) (bibl.) R E2 (mp; 
av. sarcitectus ... et hoc sartatectum i. restauratio tectorum vel templorum 
{vel i. edificium, quod indiget reparacionem vel i. tributum collectum ad 
restauracionem tectorum templorum, 4 Reg. XII }) (por Mamstp, część I, 
s. 8 8 : Sartatecta strzechy nyeprzykrithe). Zob. DACH, DRANICA, GONT, 
POBIJAĆ, PRZYKRYĆ, PRZYKRYTY.

NIEROSTROPNY zob. NIEROZTROPNY.
NIERÓWNIE ‘nierówno, nieodpowiednio, przesadnie’ nye rownye hiperboli- 

ce S 244v; Nyerownye hiperbol/ce R o6 (mh; av. hyperbolicus). Zob. RÓWNIE.
NIERÓWNY -  1) ‘nierówny, pagórkowaty, chropowaty; niejednakowy; 

nadmierny, przesadny; brzydki’ nyerowny aggerosus i. cumulosus (sv. agger) 
R b2v; dispar nyerowny cultus i. fidei roznoscz, Rożna vyara inequalis con-
tractus matrimonii, Christiani cum pagana aut Ruthena R k2 (mg); nyerowny 
hiperbolicus i. excessivus R Об (mg); nyerowny informis i. turpis R p7; gla- 
dzicz nyerowne rzeczi piano ,-are R Si (mg); -  2) gram, ‘nieregularny’ Nye 
Sprawyące (!), nyerowne slovo anormalum verbum in grammatica R c2 (mp; 
av. anomalus i. sine lege vel extra regulam)\ Nyerowne verbum anomalum 
RN (k. tyt ). Zob. PRZECIWNY, ROWNY.

NIEROZDZIELNY ‘samodzielny, jedynowładny, udzielny’ nyerozdzyel- 
ny pan monarcha i. princeps unius civitatis {vel regni} vel singularis prin- 
ceps {unus omnium princeps} R t8v; Nyerozdzyelne państwo monarchialis 
dominacio R t8v (ml; av. monarcha). Zob. DZIELNY, ODDZIELNY, 
RĘKA, ROZDZIELENIE.

NIEROZMYŚLNY ‘ nie myślący, nierozważny; niepojęty, trudny?’ inco- 
gitabilis nyerozmyslny vel res, que non cogitatur R p5v (md). Zob. 
MYŚLĄCY, MYŚLIĆ, ROZMYŚLANIE.

NIEROZTROPNY nyerostropny insulsus i. non salsus R p8v; gaudimo- 
nium, insanum gaudium, Baruch 4 nyerostropne (bibl.) R n5v (md). Zob. 
ROZTROPNY.

NIEROZWIĄZANY inenodatus i. nye rozwyązany, inenodabilis, quod 
solvi non potest R p6v (mg). Zob. ROZWIĄZANY.

NIERYCHŁY ‘powolny, tu -  nie latający, o ptaku’ involucris nye richli 
ptak vel qui non volat S 173 (av. volucris) (por Mu28, s. 43 i s. 81). Zob. 
LATAJĄCY, NIEPRĘDKI, PRĘDKI, RYCHŁY.
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NIERZĄD ‘bezprawie, występek, grzech’ przevroth, zły zviczay, prze- 
wrothnoscz, Nyestatek, Sromotha, nye rząnd abusio i. malus usus, perversio 
(bibl.) S 3; zły zviczay, przewrothnoscz, nyestatek, nyerząd, przykroscz abu-
sio dr malus usus (bibl.) R a2v. Zob. RZĄD.

NIERZĄDNOŚĆ ‘rozwiązłość, rozpusta; próżność’ illecebra i. carnalis 
delectatio, que kominem illicit {blandicia, voluptas Nyerząndnoscz} R p4; 
vmyslv nyerząndnoscz ostentamen et koc ostentaculum i. demonstratio (sv. 
ostento,-are i. ... vanitare, iactare) R R4 ; vmyslicz (?) nyerządnoscz vel Czo 
byva wposmyech ostentacio R x8v (md).

NIERZĄDNY ‘rozwiązły, rozpustny’ nyerządnym bycz illecebro,-are 
R P5v; Roskosh, Cochanye, vzyvanye, porushenye nyerząndne voluptas R L4; 
Roskoshovacz, Cochacz syą, vzyvacz, nyerząndne pomshenya dzyalacz volup- 
to,-are R XjV (md). Zob. ROZPUSTNY, RZĄDNY.

NIESCZOSANY (lub NIESZCZOSANY, NIEZCZOSANY) ‘nieuczesany’ 
nyessczosshany acersecomes R a3 (md) (por Cal585: Acersecomes ... kos-

г

mątij (!), kildłati (!) ... Idem est quod intonsus sive capillatuś). Zob. CZOSAC, 
OCZOSAĆ, PODCZOS, ROZCZOSAĆ, SCZOSAĆ, UCZOSANY.

NIESION ‘niesiony’ Bicz nyesyon laturum esse R 0 8v (ml; a\.fe ro ,fer-  
re). Zob. NIEŚĆ, ODNIESION, PODNIESIONY, PONIEŚĆ.

NIESKARANY 1 nie ukarany, bezkarny’ nye skarany impunis et impunus 
in eodem sensu i. non punitus, sine pena R ps; Nye skarany inultus R q3 (mg). 
Zob. KARANY, SKARANY.

NIESKAŻONY czaly, nye skażony integer; plenus, incorruptus R p8v; 
nyeskazony incorruptus (sv. corrumpo,-ere) R N4v. Zob. CAŁY, NAKA- 
ŻONY, SKAŻONY, ZAKAŻONY.

NIESKŁADNIE nye scladnye incomplete R X 7 v (ml). Zob. 
SKŁADNIE.

NIESKŁONNY ‘nieustępliwy, nie dający się nagiąć, oporny’ nyesklonny 
inexorabilis, inflexibilis, implacabilis, qui nullis precibus flectitur S 74 (Erz 
połączył wyraz poi. z niewłaściwym hasłem łac. „inerticus”, stąd błędne zna-
czenie „ciężki, tępy”); Nyesclonny inexorabilis i. non exorabilis, inflexibilis, 
implacabilis et immisericors, qui nullius precibus flectitur R p6v; nye skłonny 
ku dobremv dure cervicis (bibl.) S 45; Nye sclonny kv dobremv, Nyekamy 
dure cervicis homo (bibl.) R gi (mp; av. cervix)\ Nyekamy, Nyesclonny kv 
dobremv dure cervicis i. obstinate mentis (bibl.) R k5 (mg). Zob. SKŁONNY.

NIESKOŃCZONEK gram. Nyeskonczonek, nyezagranyczony obiczay 
inflnitivus i. non flnitivus, et hinc quidam modus verbi dr inflnitivus R p7.
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Zob. BEZKONIECZNY, KOŃCZONY, NIEZGRANICZONY, SKOŃ-
CZONY.

NIESKOŃCZONY nyeskonczony infinities S 74v; nyeskonczony, ostatecz-
ny infinitus i. non finitus, sc. cuius mensura non habet finem  (sv. infimus) 
R p7. Zob. BEZKONIECZNY, KOŃCZONY, SKOŃCZONY

NIESKRYTY ‘jawny, nie ukrywany’ yawny, nyeskryti patens S 108v; 
otworzysty, nye skrythi, yawny patens, apertus, manifestus R  y6V (ml). Zob. 
NIEPRZYKRYTY, POKRYTY, PRZYKRYTY, SKRYTY.

NIESŁODKI gnyevlyvy, Nyeslodky, Smyerdzączi rancidus i. iracundus 
vel fetidus, amarus R C4V. Zob. OSŁODZONY, SŁODKI.

NIESŁUSZEŃSTWO ‘niezgodność; nieodpowiedniość, niestosowność’ 
nyegodnoscz, Nyeslushenstwo, Nyepodobyenstvo disconveniencia R kjv 
(ml). Zob . NIESŁUSZNOŚĆ.

NIESŁUSZNIE Skodzicz, nyeslushnye dzyalacz incommodo,-are i. of- 
fendere R P6v. Zob. SŁUSZNIE.

NIESŁUSZNOŚĆ ‘niezgodność; niewłaściwość’ nyeslusnoscz, Nye- 
zgodnoscz inconveniencia S 73v. Zob. NIESŁUSZEŃSTWO, SŁUSZNOŚĆ.

NIESŁUSZNY ‘niewłaściwy’ nyeslusny difformis, disformatus S 42; 
Nyeslushny, nyezgodny difformis R igv (mg); Nyeslushny indecens R p6 

(mg); figura composita in grammatica nominum Slozone vyobrazenye gy- 
myon ut indecens nyeslussny, impotens nyemoczny R N2 (mp; av. compo- 
no,-ere)\ nyeslushne, nyesromyązlyve obscena verba i. impudencia R x4 

(md); obsceno,-are wstąchlo vczynycz vel i. immunde loqui nyeslushne, nye- 
sromyązlive slova movicz R R2 (mp). Zob. SŁUSZNY.

NIESMACZNY nye smaczny insipidus i. non sapidus R p8; nyesmaczny 
vapidus i. insipiens, sine sapore R K2v. Zob. SMACZNY.

NIESMYŚLNIE ‘bezmyślnie, głupio’ nye smyslnye ignave vel ignaviter 
... i. pigre, insipienter, stulte R XóV. Zob. SMYŚLNIE.

NIESPOKOJNIE naglye, prąnthko, gwaltownye, zdradlyvye, Nyespo- 
coynye in preceps R BjV (md; av. preceps).

NIESPOKOJNY Nyestateczny, Nyespokoyny insolens i. superbus, fatu- 
us, moribus non conveniens R p8. Zob. SPOKOJNY.

NIE SPRAWIĄCY (?) (lub NIE SPRAWUJĄCY) zob. NIERÓWNY, 
SPRAWUJĄCY.

NIESPRAWNY nyesprawny indispositus R k2 (mp; av. dispositus); nye- 
spravne (‘ciało’) peccans corpus i. indispositum ex humoribus R z2 (mg); nye- 
sprawne (‘ciało’) peccans corpus i. indispositum R R5 (mp; av. pecco,-are)
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(por. łac. hasło w S: peccans corpus i. indispositum ex cert/s causis humorum 
S 109v -  bez odpowiednika poi.). Zob. SPRAWNY.

NIE SPRAWUJĄCY (lub NIE SPRAWIĄCY) zob. NIERÓWNY, 
SPRAWUJĄCY.

NIESROMIĘŹLIWY ‘bezwstydny’ nyesromyązIyvy impudens i. non 
pudens, non verecundus R p5; nyesromyązlyvy epudoratus i. extra pudorem 
positus, epudorus idem, inverecundus, impudens S 51; nyesromyązlyvi epu-
doratus i. extra pudorem positus R l2v; nyeslushne, nyesromyązlyve obscena 
verba i. impudencia R X4 (md); obsceno,-are wstąchlo vczynycz vel i. immun- 
de loqui nyeslushne, nyesromyązlive slova m ovicz R R2 (mp). Zob. 
NIEPOCZESNY, NIE W ST YDLIW Y, SROMIĘŹLIWY.

NIESTAŁOŚĆ nyesstaloscz, N yevstavicznoscz inconstancia R p5v (m d). 
Zob. STAŁY.

NIESTATECZNY ‘nieobyczajny, przynoszący wstyd, niespokojny; 
niewiarygodny’ vyrodek (Erz bł.: „vyiadek”), nyestateczny degener i. indeco- 
rus, qui ex nobili genere nascitur, sed inhoneste vivit. Suo generi dissimilis, 
a bonis moribus devians et discordans S 39v; vyrodek, nyestateczny degener 
{/. vil is) ..., qui ex nobili genere nascitur et inhoneste v iv it..., ignobilis, impa-
rt genere, suo generi dissimilis R i6; Nyestateczny, Nyespokoyny insolens i. 
superbus, fatuus, moribus non conveniens R pg; insolens nyestateczny, Nye 
zviczayny inconveniens in moribus R QiV (m l; av. insoleo,-ere)\ nyestateczna 
povyescz, Baszn fabuła  (bibl.) R m2; nyestatecznym bicz degenero,-are i. de- 
orsum esse vel fieri a genere, esse vel fieri degenerem, vel degenerare est 
denobilitare ... vel ... de genere exire peccando vel malis moribus {/. inho-
neste vivere, peccari} R NóV. Zob. NIEOBYCZAJNY, STATECZNY.

NIESTATEK ‘bezprawie, występek, grzech’ przevroth, zly zviczay, prze- 
wrothnoscz, Nyestatek, Sromotha, nye rząnd abusio i. malus usus, perversio 
(bibl.) S 3; zly zviczay, przewrothnoscz, nyestatek, nyerząd, przykroscz abu-
sio dr malus usus (bibl.) R a2V. Zob. STATEK.

NIESTR ‘rzeka’ Tirus, Tiran, fluvius in Grecia Dnyestrz, Nyestr circa 
Sambor R J4v (ml; av. Tyrus). Zob. DNIESTER.

NIESTRAWIENIE ‘ niestrawność’ nye stravyenye indigestio, quando ci- 
bus non digeritur i. non conficitur {in stomacho} (sv. indigestus) R p6v. Zob. 
MARNOTRAWIENIE, STRAWIENIE.

NIESTWORA ‘niezgoda, kłótnia, spór’ controversor,-ari zalobą czynicz, 
nyestworą contendere de sua re R N4 (mp). Zob. NIEZGODA, WSPORA, 
ŻAŁOBA.
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NIESTWORNOŚĆ ‘niezgoda, kłótnia, spór’ żałoba, nyestwomoscz, 
wspora controversial .. .e t  est controversia negocium, certamen, questio, con- 
temptio, disceptatio R Ivv. Zob. NIEZGODA, ŻAŁOBA.

NIESZCZANKA ‘bolesne oddawanie moczu’ stranguria, stringiria, 
strangiria nyesczanka, constrictio urine, diff/cultas urinandi cum guttatim 
mingitur, rzazanye in virga S 151; Nyesczanka, Rzazaczka strangiria, stran-
guria, difficultas urinandi, constrictio urine R GóV (md) (por Mym28, k. 39v: 
Stanguria (!), Kald seche, Nieszcżanka 41b; por też Mu28, s. 75). Zob. 
RZAZAWKA, RZEZAWKA, SZCZAĆ, TRUDNOŚĆ.

NIESZCZOSANY zob. NIESCZOSANY.
NIESZLACHETNIE zob. NIEŚLACHETNIE.
[NIESZPOR] zob. MIĘSZPOR.
NIEŚĆ nyescz latum ire R Ogv (ml; aw. fero, ferre {vide Donatum Polonicum}); 

fero i. porto noszhą(l. sing, praesentis), {vide Calepi} (s\. fero, ferre) R 0 8v; 
nyeszmy feramus R 0 8v (ml; w. fero, ferre). Zob. DONIEŚĆ, NIESION, NOSIĆ, 
OBNIEŚĆ, PODNIEŚĆ, PONIEŚĆ, WNIEŚĆ, WYNIEŚĆ, ZANIEŚĆ.

NIEŚLACHETNIE (lub NIESZLACHETNIE) nyeslachethnye nepha- 
rie R X8v (ml). Zob. OŚLACHCIONY, ŚLACHCIC, ŚLACHETNOŚĆ, 
ŚLACHETNY.

NIEŚMIERNY ‘nieskromny, nieumiarkowany’ nye smyemy immodestus 
S 92 (av. modestus). Zob. POWOLNY, ŚMIERNY.

NIE ŚPIĄCY zob. ŚPIĄCY.
NIETOPYRZ zool. ‘nietoperz’ Nyetopyrz vespertilio, monstruosa avis, 

quasi mus volans S 169; nyetopyrz vespertilio .. .dr avis vespere volans, avis 
lucifuga, muri similis R IQ; nyetopirz vespertilio, nicteris RN IVv; nyetopirz 
nicteris i. vespertilio RN IV.

NIETWARDY nye tvardy non solidus R GjV (md; av. solidus)', nye twar-
dy non solidus R  T6v (md; av. solido,-are); nye twarda rzecz non solidům 
R G,v (md; av. solidus). Zob. CAŁY, MIĘKKI, TWARDY.

NIEUCZLIWOŚĆ ‘ zmaza, nieczystość, grzech’ nyevczlivoscz, Nye- 
chądogoscz, zmazanye pollucio S 118v. Zob. NIECZYSTOTA, UCZ- 
LIWOŚĆ.

NIEUCZLIWY ‘niegodny szacunku’ nye vczlyvy irreverens i. non reve- 
rens, inverecundus R q3v. Zob. UCZLIWY.

NIEUGŁADZONY nye vgladzony impolitus i. inordinatus, non compla- 
natus, non sculptus S 72v i R ps. Zob. GŁADKI, HEBLOWANY, 
OCIOSANY, UGŁADZONY, WYGŁADZONY, ZGŁADZONY.
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NIEUK ‘nieuczony; niewyćwiczony, nieoswojony -  o zwierzętach’ Nyevk 
idiota i. illiteratus, indoctus, insipiens S 71; Nyevk idiota i. illiteratus, indoctus 
et insipiens {imperitus} R p3v; seiunx dicuntur boves nondum iugo coniuncti, 
quasi seorsum a iugo {seiuges Nyevkovye seiugi} {seiugi eciam i. equi sevi, 
ad unum currum adhibiti} R Fb Zob. IDYJOTA, NAUCZONY, UCZONY.

NIEUMIAŁOŚĆ ‘niewiedza, głupota’ Nyevmyaloscz ignavia, tarditas, stulti- 
cia S 71 v (por Mym41, k. 37). Zob. NEEUMIĘTNOŚĆ, UMIAŁY, UMIENIE.

NIEUMIEJĘTNY Nyevmyeiąthny inorsus R p7v (mg); nyevmyeiąnthny 
inorsus R Xg (md; av. orsus i. inceptus). Zob. NIEUK, UMIAŁY, 
UMIEJĘTNIK.

NIEUMIĘTNOŚĆ ‘ nieumiejętność, niewiedza’ Nyevmyątnoscz nescien- 
cia S 97v; nyevmyąthnoscz nesciencia R v6v (mg); nyevmyąthnoscz ignavia, 
negligencia R p3v (md). Zob. NIEUMIAŁOŚĆ, UMIENIE.

NIEURODNOŚĆ ‘ istnienie bez początku, bez narodzenia się’ Nyevrod- 
noscz innascibilitas S 74v; nyevrodnoscz (litera „v” dopisana pod wyrazem, 
między „e” a „r”) innascibilitas R p7v (md).

NIEUSTAWICZNOŚĆ ‘ zmienność, chwiejność’ nyesstaloscz, Nyevsta- 
vicznoscz inconstancia R psv (md). Zob. USTAWICZNOŚĆ.

NIEUSTAWICZNY ‘nieustępliwy, uparty’ vpomy, Nyevstaviczny perti- 
nax R Zé (mp; av. pertinax ... i. valde vel impudenter tenens, durus, perseve- 
rans, impudens, constans, irrevocabilis, indocilis, obstinatus) (por Geb, 
Praha 1977, s. 832: neustavičný ... ‘neustávající, nepomíjející’). Zob. 
USTAWICZNY, WSPORNY.

NIEUŻYCZONY ‘niepodzielny, niemożliwy do przekazania, udzielenia 
komuś’ chvala nye vziczona, modła bosska latria est honor, qui soli Deo da-
tur S 79v; latria est servitus, qui (!) soli Deo debet exhiberi et exhibetur {na- 
vyssha chvala a nyevzyczona modla nisi soli Deo} R r3. Zob. POŻYCZONY,
u ż y c z e n i e , u ż y c z y ć .

NIEUŻYTECZNY nyevzyteczny vacuus, vanus, ociosus, destitutus, 
inutilis vel i. magnus, ut vacua atria divitum R K2 (mg). Zob. POŻY-
TECZNY, UŻYTECZNY.

NIEUŻYTEK ‘ coś nieprzydatnego’ Nyevzitek incommodum i. dispen- 
dium, damnum {inutile, ineptum} R psv. Zob. POŻYTEK, UŻYTEK.

[NIEWDZIĘCZNIE] zob. NIEWZDZIĘCZNIE.
NIEWIADOMY ‘nieznany’ ignotus i. obscurus, nulli notus, ignobilis, in- 

certus nyevyadomy {ut ignota causa prziczyna nyevyadoma} R p4. Zob. 
WIADOMOŚĆ.
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NIEWIASTA ‘narzeczona, panna młoda; synowa’ Młoda nyevyasta 
sponsa S 148v; nyevyasta genera SN  252; młoda nyevyasta genera RN II; 
zełw, nyevyasta, cyescz nurus est uxor filii mei, iuvencula SN 252 (por. Cer- 
vus: Nurus filii mei uxor Ciesc); nurus est uxor filii mei Nyevyasta vel alio 
nomine dr Zełw RN II; nyevyasta nurus est uxor filii sic dicta a novus, quia 
novella et iuvencula est R X3V. Zob. CIEŚĆ 2., DZIEWKA, MŁODUCHA, 
NIEWIEŚCI, PANI, ŻEŁW.

NIEWIASTKA ‘młoda kobieta’ nyevyasthka femella et feminella et femi- 
nula (sv. femina) R 1114V. Zob. DZIEWECZKA.

NIEWIERNOŚĆ Nyevyemoscz perfidia S 111 v; nyevyemoscz perfidia 
R Z4V (mh; av. perfidus). Zob. WIERNOŚĆ.

NIEWIEŚCI ‘żeński, kobiecy’ -  1) mundus muliebris, Hester II  vbyor 
nyevyescy, ocrassa zenska, crashone odzyenye ut sunt vestes, specula, inau- 
res, gemme, anuli, armille etc. (bibl.) R v2v (md); nyevyescye stroye vulva, 
locus muliebris, ex qua fetus procedit, et dr ianua ventris, quasi valva, eo 
quod lata sit, lob X, vulvula i. parva vulva zla tvarz (bibl.) S 174v; vulva dr 
quasi valva, i. ianua ventris zla twarz {lata est}, vel qua semen recipiat vel ex 
ea fetus procedat, unde lob X: Quare de vulva eduxisti me Nyevyescye stroye 
(bibl.) R L 6 (por. Słowarz 1532, к. В IV: Vulva, niewiescze stroie, macierzys- 
na); nyevyescye bothy obstringilli R X4 ; -  2) gram, commune genus pospoly- 
thy rodzay, y mąssky y nyevyesczy ut hic et hec homo aut virgo aut sacerdos 
yako ten y tha caplan RN (wyki. przednia); commune genus pospolity, 
y mąssky, y nyevyesci ut hic aut hec homo, virgo, latro panna, panycz R n7 

(md; av. genus)', genus neutrum oddzyelne ut hoc scamnum any mąsskye, any 
nyevyesczye R v6v (md; av. neuter). Zob. NIEWIASTA, ŻEŃSKI.

NIEWINNY nocens zaskadzaiączy, innocens econtra vel nyevynny Rx[V 
(ml). Zob. WINIEN, WINNY

NIEWÓD ‘ sieć rybacka’ nyevod sagena, rethe magnum ad pis ces capien- 
dos S 135; nyevod sagena est genus retis piscatorii R D 5V; Nyevod verricu- 
lum ..., quoddam genus retis R K5 ; v er ro,-ere i. verrem nyevod (! -  BB bł. 
objaśnił łac. wyraz verres ‘wieprz’) trahere R Vev. Zob. MRZEŻA, 
POMEK, SIEĆ, TONIĄ, ZABRODNIA.

NIEWOLA Nyevola captivitas S 22v; Znyevoley vipusczony libertus dr 
servus manumissus ..., liberatus a iugo servitutis (bibl.) S 81v; znyevoley vipu-
sczony libertus est qui ex servo factus est liber, quasi liberatus a iugo servitutis 
(bibl.) R r6v; emancipatus oddzyelyony, odpravyony dr extra domum patris et 
extra manum p<ositus>, manumissus seu libertus vipusczony znyevoley, liber-
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tini sunt filii eorum S 47v; liberto ,-are znyevoley zwolenstwo dacz, vypuscicz 
a iugo servitutis liberare, privilegium dare R Q4V (ml; av. libero,-are); manu- 
mitto,-ere i. manu emittere vel liberare {znyevoley, ssluzbi vypuscicz donare 
servo libertatem, a potestate domini liberare} R Q6; vypusczony znyevolyey 
manumissus dr qui est liberatus a manu et potestate domini (sv. manumissio) 
R s6v; vycrtaczony (!), vymączony, ponyevoley dany extortus, ut ext ort a ele- 
mosina, non libera R m xv  (md). Zob. WOLA, WYBAWIĆ, WYZWOLIĆ.

NIEWOLNICZKA nyevolnyczka serva S 142v.
NIEWOLNIK nyevolnyk servus S 199v; nyevolnyk servus empticius dr 

qui precio emitur, servus in bello captus, famulus ex propria familia suorum 
ortus, mancipium ex hostibus, vide Breviloquium, verna, vernaculus in domo 
nutritus sluga S 142v; nyevolnyk servus dr a servando, quia olim in bello 
capti, cum iure possent occidi, servabantur et fiebant servi ... sluga famulus 
ex propria familia suorum ortus, mancipium ex hostibus ..., idem est servus 
empticius nyevolnyk, qui precio emitur R F4v. Zob. KUPIENIEC, 
KUPIENNIK, KUPIONY, NAJEMNIK, PRZEDANIEC.

NIE WSTYDLIWY ‘bezwstydny’ nyewstydlyvy, nyepoczesny impudicus 
i. adulter, obscenus, libidinosus, corruptor R p5. Zob. BEZECNY, NIECNY, 
NIESROMIĘŹLIWY, SROMOTNY, WSTYDLIWY.

NIE WYBADANY ‘niezbadany’ nyedomnymany, nyevislyadowny, nye- 
vybadany investigabilis R q2v (md). Zob. WYBADAĆ, WYBADANIE.

NIEWYMOWNIE ‘ w sposób nie dający się wyrazić słowami’ zakricye 
a nyeoddzyelnye, Nyevymownye implicite R X6v (md). Zob. WYMOWNIE.

NIEWYMOWNY ‘mówiący niewyraźnie; nie posiadający daru 
wymowy’ nye vymowny indisertus i. ineloquens R p6v; Nyevymowny traulis, 
qui cum magna dificultate loquitur R J6v (md) (por Mu28, s. 6 6 : Traulus, ey- 
ner der keyn R nennen kan, Który R nyewymowy). Zob. BLEGOTAĆ, 
MOMOT, WYMOWNY, ZAJĄKAJĄCY s ię .

NIEWYPRAWNY ‘zawiły, trudny’ Nyevyprawne smysly inextricabiles 
sentencie aut more i. morose, longe, in prologo Paralipo. R p6V (md). Zob. 
CHUTKI, WYPRAWNY.

NIEWYŚLADOWNY ‘niezbadany, trudny do poznania’ nyedomnymany, 
nyevislyadowny, nyevybadany investigabilis R q2v (md). Zob. WY- 
ŚLADOWAĆ.

NIEWZDZIĘCZNIE ‘niewdzięcznie, niechętnie’ nye wzdyącznye (!) in- 
grate, non gratanter R X7v (md). Zob. NAWDZIĘCZNIEJSZY, PRZEZ- 
DZIĘCZNIE, WDZIĘCZNY, WZDZIĘCZNIE.
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NIEWZWOD ‘niemoc płciowa, impotencja’ impotenc/a coeundi Nye- 
wzvod, nyedostatek R ps (md; av. impotens qui vincitur appetitibus). Zob. 
NIEMOC 1., WZWOD.

NIEZAGRANICZONY gram. Nyeskonczonek, nyezagranyczony obi- 
czay infinitivus i. non finitivus, et hinc quidam modus verbi dr infinitivus 
R p7; nyezagranyczony <modus> infinitivus RN (k. tyt.). Zob. NIE- 
ZGRANICZONY, ZAGRANICZYĆ.

NIEZAMIERZONY gram. ‘nieokreślony’ nye zamyerzone (‘imiona’) in- 
finita nomina R m7v (ml; av. finitus); nyezamyerzone (‘imiona’) infinita no- 
mina RN (k. tyt.; av. nomen demonstrativum). Zob. ZAMIERZONY.

NIEZCZOSANY zob. NIESCZOSANY.
NIEZDROWY insanus i. non sanus nyezdrovy, amens vel furiosus 

wscyecly, Shalony {contenciosus} R pg. Zob. NIEMOCNY, ZDROWIE.
NIE ZGADZAJĄCY SIĘ zob. ZGADZAJĄCY SIĘ.
NIEZGODA nyezgoda discrepancia S 43; nyezgoda discrepancia in cantu 

R kjv (md); vpora, nyezgoda, rostyrk, Sprzeczyvyanye, Nyepovolnoscz dissen- 
sio R kjv (md); wzburzenye, zwada, nyezgoda, pobiczye sedicio est discordia, 
tumultus ad pugnam seu preparacio ad earn S 141; Nyezgoda, zwada, Bycye, 
pobicye, wzburzenye seditio, tumultus ad pugnam R E6v; susurracio Septanye, 
Shemranye est filia invidie, et est oblocucio mala de proximo, facta occulte ad 
dividendum amiciciam et faciendum discordiam Opravyanye, podusczenye 
nyezgody S 154v; susurrium i. murmur septanye, latens locutio vtarganye, 
vyrządzanye, opravyanye, podusczanye nyezgody R H4V; podsczuvacz, Shep- 
tacz, Opravyacz, Nyezgody virządzacz, vtargacz susurro,-are i. murmur are, in 
aure (!) alicuius latenter aliquid dicere {dissensionem et odium parare, latenter 
discordiam procurare} R V2 ; insusurro,-are Sheptacz, opravyacz, podusczacz, 
podsczwacz, Nyezgody dzyalacz, latenter murmurare etc. R QiV (md); sedare 
lites nyezgody (Acc. plur.) R T5 (mh; av. sedo,-are)\ vsmyerzaiączy nyezgody 
sedans lites R E6v (ml; av. sedatus). Zob. ZGODA.

NIEZGODNIE -  1) Sprzecyvyacz (‘się’), rozdzyelnye, nyepovolnye, 
nyezgodnye dzyalacz dissentio,-ire {non consentire} (bibl.) R O 3V; -  2) gram. 
‘nieregularnie’ nyezgodnye eteroclite RN (k. tyt.; av. eteroclitum verbum i. al- 
terne et varie declinatum); nyezgodnye etroclite R X5V (mg); nyezgodnye 
etheroclite R I4V (md; av. eteroclitum verbum i. alterne et varie declinatum). 
Zob. ZGODNIE.

NIEZGODNOŚĆ nyeslusnoscz, Nyezgodnoscz inconveniencia S 73v. 
Zob. NIESŁUSZEŃSTWO, ZGODNOŚĆ.
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NIEZGODNY nyezgodny, nyegodny absurdus i. inconveniens {dispar; 
divisus, abhorrens} R a2v; nyezgodny discors {divis/ cordis ab aliis} R kjv; 
Nyeslushny, nyezgodny difformis R igv (mg). Zob. ZGADZAJĄCY SIĘ, 
ZGODNY.

NIEZGRANICZONY gram, nyezgranyczony <modus> inflnitivus R tg 
(mp; av. modus). Zob. NIEZAGRANICZONY, OBYCZAJ.

NIEZŁOŻONY ‘najprostszy, niepodzielny’ prosta, nyezlozona simplici- 
tas in Deo, summę simplex S 143v; simplicitas in Deo prosta, nye zlozona 
summę simplex R F7V (ml). Zob. SŁOŻONY, ZŁOŻONY.

NIEZMĘCZONY Nye zmączony indefessus i. infatigabilis vel indefi- 
ciens R p6. Zob. ZMĘCZONY.

NIEZMIERNOŚĆ ‘ bezmiar, głębia -  tu: niemożność zrozumienia, ogar-
nięcia rozumem; niepojętość’ przepascz abissus dr profunditas aquarum, 
a qua fontes et flumina procedunt vel i. oblok, vel dr profunditas scripturarum 
Nyezmyemoscz, Nyeogamyenye (bibl.) S 2v. Zob. BEZDNO, GŁĘBO-
KOŚĆ, MIARA, MIERNOŚĆ.

NIEZMIERNY nyezmyemy immensus S 72v; nyezmyemy, Nyepomyar- 
ny immensus, sine mensura R p4v (mg). Zob. BEZMIERNY, MIERNY, 
MIERZNY, ROZMIERZONY, ZAMIERZONY.

[NIEZMYŚLNIE] zob. NIESMYŚLNIE.
NIEZNAJOMY nyeznayomy incognitus R P5V (ml). Zob. ZNA-

JOMOŚĆ.
NIEZNOŚNY nyeznossny intolerabilis (sv. tolerabilis) R J5. Zob. 

ZNOŚNY.
NIEZUPEŁNY -  1) ‘niedoskonały’ nyezupelny imperfectus R p4v (md);

-  2 ) gram. ‘niedokonany’ preteritum imperfectum prześle nyezupelne ut ama- 
bam, amabas, amabat RN IIv i R B3 (md). Zob. CZAS, DAWNY, 
DOSKONAŁY, ZUPEŁNY.

NIEZWYCIĘŻONY nyezvicyązony inexpugnabilis R Bgv (mh; av. pug- 
nax). Zob. ZWYCIĘŻYĆ.

NIEZWYCZAJNY ‘nieobyczajny’ insolens nyestateczny, Nye zviczayny 
inconveniens in moribus R QiV (ml; av. insoleo,-ere). Zob. ZWYCZAJNY.

NIEŻONATY nye zonathi agamus i. sine uxore R b2. Zob. ŻONATY.
NIEŻYT ‘katar’ Nyezith catarrus i. fluxio seu distillacio ex naribus ac 

faucibus et palato, reuma idem S 24; nyezith destillacio i. catarrus S 41; nye-
zith reuma ... est eruptio vel fervor humorum, quod ducit vel a capite vel ab 
alio membro R D2; Nyezith reumatisma i. fluxus abundantis aque vel humoris
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(sv. гейта) R D2; distillacio eciam i. catarrus nyezyth vel cum qu/s ur/nam 
non potest emittere, nisi guttatim, vide Calepi R kjv (md); distillacio i. ca- 
tharrus nyezith vel i. liquamen, quo utimur cum pulmentariis etc. Smalcz R k2 

(mg). Zob. FLEGMA, RÝMA.
NIEŻYZNO ‘bezpłodnie, jałowo’ sterilesco,-ere i. sterilem fieri nyezyz- 

no, nyeplodno, yalovo R T7v (ml).
NIEŻYZNOŚĆ ‘niepłodność’ Nye zyznoscz sterilitas, sine fructu 

S 149v; nyezyznoscz sterilitas i. infructuositas, infecunditas (sv. sterilis) 
R G5v. Zob. STRADANIE.

NIEŻYZNY ‘bezpłodny, jałowy’ nyezyzny, Jalovy, nyeplodny sterilis R G5v.
NIĘKKOŚĆ (?) zob. MIĘKKOŚĆ.
NIGDY nygdy nyespacz pervigilo,-are R (mp); nygdi nyespyąnczi 

pervigil i. valde vigilans {in sacris tota nocte} R Ζβ. Zob. DRUGDY, GDY, 
KIEDY, NIEGDY, NIEKIEDY, ONEGDY.

NIGDZIEJ ‘nigdzie’ Nygdzyey nuspiam, adv. loci, i. in nullo loco R Yj. 
Zob. GDZIE, ONDZIE.

NIKAKIE ‘żadnym sposobem, wcale nie’ nykakye minime, adv., i. non 
vel i. parum S 246; namnyey, nykakye minime, adv., quod quandoque ponitur 
pro non, quandoque pro parum R X8; Nykakye nequaquam i. nullo modo 
S 246; nykakye nequaquam i. nullo modo {/. non} R X8v.

NINOG zool. (Erz: ,,z niem. Neunauge, minog”) oculata, piscis i. Me- 
mnog, Nynog S 101; Memnog, Nynog murena, oculata R v3 (mp); Memnog, 
Nynog mucerta (?) vel oculata RN III; Nynog murena ... quidam piscis simi- 
lis anguille S 95. Zob. MEMNOG.

NISKI ‘niewysoki; niskiego stanu; pokorny’ nyssky, gląboky, pokorny 
bassus i. non altus, quia pinguedo non sinit in altum crescere S 18; nyssky 
abo gląmboky bassus i. non altus R d7; nyssky czlovyek humilis (bibl.) S 70v; 
pokorny, nyssky, vcroczony humilis i. abiectus, ignotus vel mitis (bibl.) R p2v. 
Zob. MIAŁCZEJSZY, NISZSZY, UŚMIERZONY

NISZSZY ‘niższy’ Czescz, nyssha služba, chvala dulia, servitus, que ex- 
hibenda est homini, sicut latria est servitus, que debetur Deo R k̂ v. Zob. 
NISKI.

NIWA ‘pole, rola’ Nyva, Novyna argula S 13v; nyva argula S 13v (Erz 
brak); Nyva argula R c7 (mp); orana rolya, przeloga, przelog, Nyva, polye ar- 
vus R dj (md; av. arvum).

NIŻLI (lub NIŹLI) ‘zanim’ ni nyszly vel i. ne R X8v (ml; av. ni i. nisi); 
nyszly quam est coniunctio discretiva vel electiva R Y2v; nysly ssobą
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myąszkaly antequam convenirent (bibł.) S 24 lv; przed tym nyszły ssobą 
myąsshkaly antequam convenirent (bibl.) R N4 (md; av. convenio,-ire). Zob. 
LI, PIRWEJ.

[NIŻSZY] zob. NISZSZY.
NOBEL (Erz bł. sv. ROBEL) ‘złota moneta’ Nobel (Erz bł. „robel”) au-

reus Philipeus S 17; nvbel, nobel aureus Philippus R d4 (mp) (por Mym28, 
k. 42: aureus philippeus, Philips gulden, Nobel). Zob. GROSZ, GRZYWNA, 
HALERZ, KRAJCAR, KWARTNIK, MONETA, MYNCA, NUBEL, 
ORT, PIENIĄDZ, POŁGROSZEK, SZART, ZŁOTY.

NOC polnoczy conticinium i. nox intempesta S 35 (Erz sv. PÓŁNOC); 
intempestus ... quedam pars noctis polnoczy S 76 (Erz sv. PÓŁNOC) 
i R p8v; polnoczi, pyrvospy conticinium, tempus noctis dr quando cuncta si-
lent R I14 V (por Mu28, s. 12: Nox in tempesta (!), ..., Wpolnoci, Conticinium 
idem); czo pobudza stroze wnoczy vigilator i. excubitor R Li (mg); Czo syą 
wnoczy vpyya nictilius R Xi (mg; av. Nyctilius ... i. Bacchus, quia de nocte ei 
sacrificabant vel de nocte potationi vacabant et inebriabantur). Zob. CZAS, 
DWONOCNY, POŁNOC, PONOCKI, PONOCNIK, PRZENOCUJĄCY, 
WIELKONOCNY.

NOCLEG pyrvy noczleg mansio prima R S6 (mp).
NOCNY Lyelek, Noczny Crvk nicticorax RN IV. Zob. DWONOCNY, 

WIELKONOCNY.
NOG ‘mityczne zwierzę, gryf’ nog griphes vel griphe est animal quadru- 

pes et pennatum R OjV (por Gryff S 6 6 ); Nog grips, griffo RN IV. Zob. 
GRYF.

NOGA noga, pyąta calx, postrema pars plaňte S 21v; pyątha, noga calx 
R e6; poltori nogy sesquipes R F5 (mp); pedice i. palcze v nogy S 110; supplo- 
do,-ere i. pede succutere vderzicz, copnącz nogv (!) abo pyąnthą aut alio sig- 
no vel reiicere ambiguas opiniones R Vjv (md); gąssye abo kacze nogy 
palmipedes R уз (mg); nogy splyeczyone trice i. capilli pedibus pullorum in- 
voluti R J7 (mp; av. tricha ... i. involutio capillorum) (por Cal 585: Tricae, 
capilli pedibus pullorum gallinaceorum involuti ita dicti ... Kosmi w iakie 
se (!) kurczęta motaią); vykrzyvyone nogy varia (!) S 165v (por Mu28, s. 62: 
Vaciae (!) cui in exteriorem partem crura deflectuntur ... Wykrzywyone 
nogy); varice vykrzyvyone nogy R K2v (ml); palcze v nog pedice R z2v (md); 
przewleczenye, roscyągnyenye nog protensio pedum R B7 (md); protendere 
pedes roscyągacz nogi, przewlyecz etc. vel porrigere, Hest. 8 (bibl.) R S4v 
(ml); czo ma skrzyvyone nogy varus i. curvus, qui habet obtorta crura
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S 165v (por. Mu28, s. 62); kytlye (!) myecz vykrzyvyone, skrzyvicz nogy va- 
rico,-are vel varicor,-ari i. transire vel ... deflect ere et curvare vel claudicare 
R V5v; Lamanye wnogach podagra, quedam infirmitas pedum R A4V (por. 
Lamynoga S 118). Zob. GŁADKONOGI, KRZYWONOG, ŁAMINOGA, 
NOŻNY 2., PODNOŽEK, WIELGONOG.

NOGAWICA ‘część ubrania lub obuwie żołnierskie’ nogavicza caliga, 
calicula S 212v; Nogavicza caliga dr calciamentum crurium, sive f i t  de pan-
no sive de corio, sive de ferro ..., invenitur etiam calicula pro eodem R еб; no- 
gavicze tibialia S 159 i R J3v (ml; av. tybia); para nogavicz duo paria 
caligarum (sv. par) R y4.

NOGIEĆ ‘choroba zwierząt, np. koni’ (Erz: „nic nie wart, hultaj”) no- 
gyecz friga S 61; nogyecz friga, que f it  iumentis R n2v (ml).

NOR ‘nurek, pływak’ urinatores, qui in aqua natant et merguntur Noro- 
vye, Narzaiączy syą et merces de mań iactatas extrahunt R L 5 (mg); norovye 
urinatores R X2 (ml; av. urino,-are). Zob. NARZAĆ SIĘ, PONORZONY, 
WYNARZAJĄCY SIĘ, WYNORZYĆ SIĘ.

NOREK zool. (Erz objaśnia: „nurek, ptak”) norek mergus, mergulus, avis 
aquatica, ab assiduitate mergendi S 89v; norek mergus, quedam avis dicta sic 
ab assiduitate mergendi R t4v; norek mergulus RN IV (por. Mu28, s. 87).

[NORT] zob. KRZYWONORT.
NOS nosz ptaszy rostrum dr os avium aut navium, rostellum dr S 133 

(por. ptasshy nossek R D3v); Skrzyvyony nosz aduncus, valde curvus ut nasus 
avium S 5v; Orlovatego noszą silonis (!) (Erz: yysilo”) est qui habet nasum 
aquilinum S 143v (por. Mu28, s. 52: Silonis ( !) ..., Orłowatego nosá); Orlova-
tego nossa silo,-onis, qui habet nasum quasi aquilinum R FóV (md); plaskova- 
tego (!) nossa resimus (!) R Div (md) (BB pomylił znaczenia dwu haseł łac. 
z Mu28, zob. Mu28, s. 52: Simus ..., Nosu płaskyego; Resimus, qui habet re- 
curvum sursum ..., Który prátzkowáty nosz ma); płaskyego noszą nasutus, si-
mus idem S 96; plasskyego nossa nasutus eciam i. simus R v4v (ml; av. 
nasus)\ simus dr qui habet recurvum nasum pitonoszy, resimus (!) płaskyego (!) 
noszą S 144; simus i. curvus płaskyego noszą S 143v; Smyechovisko dzya-
lacz, zakrzyvyacz nosz у vsta na kogo subsamno,-are (!) R T8v. Zob. 
KRZYWONOS, NOSATY, NOSEK, NOZDRZE, PITONOSY, PŁASKO- 
NOSY.

NOSATY ‘mający duży nos’ noszaty nasosus, habens magnum nasum, 
naso idem noszaty (sv. nasus) S 96; nossaty nasosus et nasutus in eodem sen-
su i. magnum habens nasum (sv. nasus) R v4v.
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NOSEK noszek rostellum dr a rostrum S 133; ptasshy nossek rostrum dr 
os avium {riasus gaili} R D3v (por nosz ptaszy S 133).

NOSIĆ Brzemyona nossicz sarcino,-are R T3v; Byessagy, Tlvmoky 
nosicz sagmo,-are i. pondus aut onera portare R T3 (mg); nosicz pyvo 
porto ,-are i. sustentare, vehere, a terra levare ..., inde portito,-are i. frequen-
ter portare na tragach nosicz R Sjv; czo kossh noszy cannifer R fi (mp); czo 
myecz nossi przed crolyem a pugione, qui principis gladium gestat et ei sem-
per presto est RN (wyki. przednia); (‘o koniu’) czo cyąsko noszy succussa- 
rius equs S 153; drabarz, abo czo cyąssko nossy succusarius equs R H3 (mh; 
av. succussatura i. trotatura. Unde illud. Gradarius est equus mollis incessus 
sine succussatura innitens); czo cyąssko noszi abo lyekko succussator i. tro- 
tator, ut equus (sv. succusso,-are) R Уь obrącz, czo nasshygy noszhą torques, 
ornamentům virorum, ligamen tortum vel aureus circulus a collo pendens 
usque ad pectus (bibl.) S 161. Zob. NIEŚĆ, NOSZĄCY, ROZNOSIĆ, 
ZNOSIĆ.

NOSIDŁA Nossidla gestatorium, illud in quo aliquid portatur, ut fere- 
trum R n7v; portaculum taczky, Nossydla vel unirotum R A6 (mp); Nosydla 
vectatorium dr instrumentum, quo aliquid portatur R K3; Mari vel Nossydla 
feretrum est quoddam instrumentum, cum quo portantur corpora mortuorum 
(bibl.) R m5. Zob. NOSZE.

NOSTRZEG bot. ‘roślina lecznicza’ melliceria est quoddam tuberculum 
mellis crassitudine in cubitis et genibus aut alibi, ut in ore aut capite ..., con-
tra hec valet mellilotus nostrzeg coctus in dulci vino S 8 8 v.

NOSZĄCY Lesh noshączy nugigerulus i. nugarum portitor et turpis nun-
cius R x3; noshącze loze grabatum ... genus lecti est R Oj. Zob. NOSIĆ.

NOSZE Nosshe gerula R n7v (ml); Nosshe scenovectorium R E4 (md). 
Zob. MARY, NOSIDŁA.

NOSZENIE Czebr ku noszhenyv lacus S 78v.
NOW ‘ nów, faza Księżyca’ Now interlun/um dr spacium temporis, quod 

videtur inter defectum lune et crementum eiusdem, i. novi lunium S 75v; inter-
lun/um {novi lunium Now, Neomenia idem) R q2; now novilunium S 98v; 
novi ksyązicz, now Neomenia i. novilunium, festům Iudeorum nove lune, Isa. 
1 et 2 Paralip. 2 (bibl.) S 97v (por Novy myessyąncz R v6). Zob. MIESIĄC, 
NOWY, PEŁNIA.

NOWIEŃ ‘feniks, mityczny ptak’ Novy en vel ognyvaczek fénix RN IV; 
Novyen, Ognyvaczek phenix, avis unica in mundo R z7v (ml). Zob. 
OGNIWACZEK.
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NOWINA -  1) ‘nowa wiadomość’ rumor i. murmur vel quod vulgo dr no-
vum novyna S 134; rumor i. murmur vel quod vulgo dr novum {vel favor, ser- 
mo novyna, zwyąk particularis assercio in publico sc. pauci dicunt} R D4; 
novyny povyadacz rumifico,-are i. rumores facere, affere vel ducere rumorem 
R T3; -  2) ‘rola świeżo wykarczowana, po raz pierwszy uprawiana’ Nyva, 
Novyna argula S 13v; novyna novale i. campus, silva, ager de novo semina- 
tus, novalis S 98v; novyna novale et hec novalis in eodem sensu i. ager, qui 
singulis annis renovatur arando vel qui primům novus prescinditur et aratur 
{novalis, campus, ager} R x2v. Zob. KARCZ.

NOWINOWAC ‘uprawiać nową rolę’ Novynovacz novello,-are, novum 
agrum colere, novám vitém pangere R RjV (ml; av. novo,-aré).

NOWOSIEDLE ‘obchody założenia nowej siedziby?; dar ofiarowany dla 
nowego mieszkańca?; nowa siedziba?’ novosyedlye emenia (! -  może zam. 
encenia lub zam. menial) R k8 (mp) (por. Slstř 10, Praha 1987, s. 375: donum 
novo incolae datum ... encenia ... nowosedle). Zob. KIERMASZ, KO-
LĘDA, LATO, MUR, MUROWAĆ, NOWY, POŚWIĘCANIE.

NOWOWIAREK ‘poganin nawrócony na judaizm’ proselitus, incircum- 
cisus vel Novovyarek, vipovyedzyanek (bibl.) R B6v (md) (por. Mamstp, 
część I, s. 93). Zob. GOŚĆ, ROZLICZNY, WIARA.

[NOWOŻENIA] zob. NAWOŻENIA ‘nowożeniec’.
NOWY novy chleb sicanius panis S 143 i R F5v (md) (por. Mu28, 

s. 158); novi ksyązicz, now Neomenia i. novilunium, festům Iudeorum nove 
lunę, Isa. 1 et 2 Paralip. 2 (bibl.) S 97v; Novy myessyąncz Neomenia, quod- 
dam festum Iudeorum, quod faciunt in novilunio (bibl.) R v6; nove lyato Ka- 
lende Ianuarii S 78; Nove lyato, nove myessyącze Calende Ianuarii R q6v 
(mg; av. Kalende); Colenda, nove lyatho strena et strenna dr illud, quod datur 
in primo die anni pro bono ominę S 151; Colenda, Nove lyatho strena R Нь 
novego zakonv vstavyenye sacramenti institucio R D5 (mp); nove crupy ador 
dr quoddam genus annone seu frumenti, de quo fiebat panis imolaticius, de 
quo qui imolabat, Deum adorabat S 5; Nove crupi adoreum R bj (mp; av. 
adoreus).

NOZDRZE anat. nozdrze naris dr a naruš et dicuntur nares quasi gna- 
res, quia per eas cognoscimus et scimus aliquid odorare R V4. Zob. NOS.

NOŻ ‘nóż’ nosz vel Croy culter S 38v; thassak, ostry nossh acciatus dr 
cultellus magnus et acutus {novacula} R a3; vynny nosh falx vinatica R m3 

(md); vagino,-are i. facere vaginas nozny (Acc.plur.) do nozow R V5v. Zob. 
KRAWADLNIK, KROJ, NOŻOWY, NOŻYCE, SIEKACZ, SIRZP.
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NOŻEWNIK ‘nożownik, wytwórca noży’ nozewnyk cultilifex (? -  łub 
cultelifex; Erz: „cultillifex”) S 38v; nozewnyk cultrar/us faber, cultrifex idem 
S 38v; Nozewnyk cultrifex, cultrarius R i3 (mp) (por Mu28, s. 181: Faber 
cultrarius, eyn messerschmidt, Nożownyk; por też Mym28, k. 13v: Faber 
cultrarius, ..., Nożownik).

NOŻNY 1. ‘pochwa na białą broń’ nożny drzevyane dolones ..., lignee 
vagine (sv. dolo vel doloń) R k2v; imago eciam i. vagina Nożny gladii aut 
cultelli R p4v (ml); nożny, posshvy vagina, theca gladii R K2; vagino,-are i. 
facere vaginas nożny (Acc. plur.) do nozow R V5V. Zob. NOŻ.

NOŻNY 2. ‘dotyczący nogi’ nożny palecz pedica maior S 110; nożny 
vyelgi palecz pedica maior R z2v (md); Spara nożna allux S 7v; Spara nożna 
allux dr maxima pedica ab ad et luceo ... quasi ad alias lucens in magnitudi- 
ne, unde: Est manuum pollex sed dicatur pedum allux R b5. Zob. NOGA.

[NOŻOWNIK] zob. NOŻEWNIK.
NOŻOWY ostrze nozove pennum . . . d r  acumen vel extremitas ferri acuti 

R z3v. Zob. NOŻ.
NOŻYCE klyescze forceps, nozicze forfex, forpex, fex est filorum, ceps 

ferri, pexque pilorum S 60; male nozicze forpicula S 60 (por Mu28, s. 146); 
postrzygalne nozycze forpex R m8v (md); nozicze postrzygalne tonsorius cul- 
ter R J5 (mp).

NOŻYCZKI nozyczky tonsilla ... etiam dr forpicula R J5; nozyczky for- 
ficuli R m8v (md).

NUBEL ‘złota moneta’ (Erz bł. sv. RUBEL) Nvbel (Erz bł. „rvbel”) au-
reus Philippus S 16; nvbel, nobel aureus Philippus R d4 (mp) (por Mu28, 
s. 197: Philippus aureus, eyn philips gulden, Nubel). Zob. NOBEL, ZLOTY.

[NUR, NUREK] zob. NOR, NOREK.
[NURT] zob. KRZYWONORT.
NURZAĆ SIĘ (?) zob. NARZAĆ SIĘ.
NYRKA anat. Nyrka vel Lyądzvicza ren S 130v; Nyrka abo Lyąndzvicza 

ren R СбУ (mg). Zob. NERKA.
NYSA ‘miasto’(Erz: „Nissa, miasto na Śląsku, niem. Neisse”) Nysa No- 

vesium, civitas S 98v; Nyssa Novesium, civitas R x2v (ml) (por Mu28, s. 35: 
Novesium, Neus, Nysa; por też Mym28, k. 32v: Nissa, Neysz, Nysza).
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О

О (łącznie około 30 razy) пр.: praczoval o tho nisus est R X\ (mp; av. ni- 
sus ... i. conamen); gallicinium et hie gallicantus in eodem sensu sc. cantus 
galli. Unde et quedam pars noctis o kurzech R П5 ; 0  bosskich tayemnyczach 
movicz theologor,-ari R V3; navka o bodze, o bozich rzeczach methaphisica 
est sciencia speculativa et divina sc. de deo R tsv (mg); obiczaye ... znamyo- 
nviącze bithnoscz у chvalebnoscz у slavątnoscz 0  bostvye modi significandi 
substanciam (sv. modi) S 92; o przyrodzonoscy De cognacione spirituali SN 
253; ksyągy 0  rodzayv Genesis {/. nascivitas} (bibl.) R r v̂; 0  offyarach, 
0  obyatach liber ... Leviticus (sv. levita; bibl.) R r5; 0  zalyv, о bolescy Thre- 
norum liber R J3 (mp); 0  wzgardzenyv swyata liber Ecclesiasticus (bibl.) R k5 

(mp; av. Ecclesiasticum librum Jesus filius Sirach ... composuit); О bracyn- 
czach żydowskich Machabeorum liber (bibl.) R S4 (mg); 0  zyvyolach Liber 
de generacione et corrupcione R r^v (ml; av. genista); 0  spravyedlyvoscy 
Meterorum liber R t5v (ml); о smyslyech у о obiczayech Liber de sensu et 
sensato R F2v (md; av. sensus); o przechodzączey у naslyadviączey movye 
Liber Priorům et Posteriorum R B4 (mg; av. prior); ksyągy o znamyonova- 
nyv rzeczy abo movy Perihermanias (!) R Ζ5 (md; av. Peri hermenias sunt 
due partes ... Hermenias est Grecus genetivus a nomine Greco hermenia, 
quod Latine sonat interpretatio, qui genetivus hermenias ponitur in intitula- 
tione illius libri Aristotelis, ubi habetur: Incipit Liber Perihermenias. Et est 
sensus: Liber Perihermenias i. de interpretatione); itd.

OBA altrinsecus {adv. loci od obv stron 3 Reg. 6 у thv у wshądy} {aliun-
de, utrinque, hincinde, coniunctum Rozno, ku obv stron, przeczyvv sobye, 
у tam у sam} (bibl.) R X3; alterno,-are, dubitare, errare, per vicissitudinem 
commutare zobv stron spyevacz, ut fit  in choro R M3 (mp); zobv stron utrin-
que, adv., i. ex utraque parte R Y5V; vers at i lis obroczny i. aptus ad versan- 
dum i. ad tollendum, quando Dominus vellet, Gen. 3, ut gladius versatilis na 
obye stronye ostry (bibl.) S 168. Zob. DWA, DWOJ, OBOJ, OBROCONY, 
OBROĆNY, PARA 2.

OBADWA obadva uterque {item ambo} ..., obvdw utriusque R L5v. 
Zob. DWA, DWOJ, OBOJ.

OBARTUCH ‘rodzaj ciasta’ obartuch artolaganus S 14v (por. Mu28, 
s. 158); osuch artocopus ... etiam drpanis cum laborefactus ... vel drpanis
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pistus in oleo obartuch R Cgv. Zob. CHLEB, CIASTO, KOŁACZ, 
KREPEL, MARCYPAN, MIODOWNIK, PIERZNIK, PLACEK, WY- 
CHOPIEŃ.

OBCHOD ‘uroczystość, obrzęd’ obchod, zalomshe za dushe, zadushne 
mshe exequie i. officium mortuorum R I6v; iusta, pluralis numeri, i. exequie 
mortuorum obchod za dushny {sacrificia} R q6 .

OBCHODZENIE praw. pravém obchodzenye vel Rokovanye disceptacio 
S 43; disceptacio in iudicio, a iure contencio pravém obchodzenye, Rokova-
nye vel disputacio R kjV (ml).

OBCHODZIĆ lazączicz, obchodzicz lustro,-are i. ... circumire S 226; 
obchodzicz, pochodzicz lustro,-are i. ... circumire R Q5v. Zob. CHODZIĆ, 
ŁAZĘCZYĆ, OBEJĆ, OBESZŁY, SCHODZIĆ.

OBCIĄĆ detruncare obcyącz arborem R 0 2 (mp); obcyącz obtrunco,-are 
R R2v (ml); Obcyącz mutilo,-are i. minuere, vellere, amputare R Qgv; 
obcyąncz, obrzazacz rosczky preputo,-are R S2v (md). Zob. OBCIĘTY, 
OBCINAĆ, OCIĄĆ, PRZYCINAĆ, UCINAĆ, ZACINAĆ.

OBCIĄŻONY obcyązony gravatus S 6 6  i R Ojv (ml); Barzo vcysnyony, 
obcyązony depressus, deiectus, humiliatus, expressus, demissus R 17  (md); 
obcyązony byessagamy abo Thlvmoky onustus R x6v (ml). Zob. CIĘŻKI.

OBCIĄŻYĆ obcyązicz gravo ,-are i. oner are R P4; obcyązicz pregra- 
vo,-are R S2v (ml); zgromycz, obcyązicz exautoro,-are i. extra autoritatem fa- 
cere vel ponere R Об; obcyązicz byessagamy abo tlomokyem onusto,-are i.

• r

sarcinare {pondere, gravare} R R3V. Zob. UCIĄZYC.
OBCIĘTY obcyąty truncatus R J8v (ml); obcyąty, obrzazany preputatus 

(bibl.) R B2v (md). Zob. KOMOŁY, OBCIĄĆ, OCIĘTY, ODCIĘTY, 
PRZECIĘTY, PRZYCIĘTY, ROZCIĘTY, UCIĘTY.

OBCINAĆ obczynacz, obrzazovacz, ocravaczputo,-are ... z. scindere velг
purgare, virgam ex vite superfluam resecare R S5. Zob. OBCIĄC, 
PRZYCINAĆ, UCINAĆ, ZACINAĆ.

OBCOWANIE ‘przebywanie z kimś; właściwość, natura’ opczovanye, 
tovarzistvo familiaritas, consuetudo, conversacio R m3 (mp); postava, Spoiny 
wzgląd, opczovanye habitudo est compositio corporis {composicio} ... vel 
aptitudo velproprietas habendi vel convenientia (sv. habitus) R o2v; Thak sya (!) 
myal yako czlovyek wopczovanyv habitu inventus ut homo (bibl.) R o2v (mg; 
av. habitus).

OBCY opczy, postronny alienus i. extraneus R b4; forus alienus opcze 
právo, vide Calepi R mv (mg); opcze právo forus alienus R mv (mh; av. fo-
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rus) (por. Cervus: Forus alienus obcze prawo). Zob. CUDZY, PO-
STRONNY.

OBDAROWAĆ obdarovacz heredo,-are i. heredem facere vel heredita- 
tem dare R P4V. Zob. DARZYĆ.

OBDARZENIE oddanye, obdarzenye, zaplaczenye remuneracio R C6v 
(mg). Zob. DAROWANIE.

OBDARZYĆ oddacz, obdarzicz, zapłaczicz remunero,-are R Ti (mp). 
Zob. DARZYĆ, ZDARZYĆ.

OBEJĆ ‘obejść’ morze, które swyat obeszło oceanus i. mare magnum dic-
tum a celeritate, quia in modum circuli ambit orbem S 100v; morze, które 
swyath obeshlo oceanus R X4 (por Mu28, s. 23). Zob. CHODZIĆ, DOJŚĆ, 
IŚĆ, JIĆ, OBCHODZIĆ, OBESZŁY, ODEJĆ, PODEJĆ, POIĆ, 
PRZEJĆ, WEJĆ, WNIĆ, WYNIĆ, ZAJĆ, ZNIĆ SIĘ.

OBEJRZEĆ obeyrzecz, przeyrzecz prevideo,-ere R S3 (mp). Zob. 
PRZEJRZEĆ, WYJRZEĆ.

OBELŻENIE ‘ulżenie, ulga; dyspensa, zwolnienie od obowiązującego 
prawa’ obelzenye (Erz bł. objaśnia jako „pohańbienie” i łączy z innym hasłem 
łacińskim -  „dispendiositas”), Sfolgovanye, rozvyązanye, popusczenye dis- 
pensacio est iuris communis et rigoris eius per eum, ad quem spectat, provida 
relaxacio utilitate et necessitate pensata factaque ex cause cognicione, ex 
causa racionabili ab eo, qui habet ius dispensandi in rigore iuris S 43v; po-
pusczenye, Shaffovanye, Rozdavanye, sfolgovanye, obelzenye, Rozvyązanye 
dispensatio est iuris communis provida relaxatio utilitate seu necessitate pen-
sata {iuris declaracio} {divisio, distribucio} R k2; oblyekczenye, obelzenye, 
ochlodzenye refrigerium i. subsidium, opitulamen, auxilium, solatium, leva- 
men, requies R C6. Zob. FOLGOWANIE, ODELŻYĆ.

OBESŁAĆ ‘przestrzec, wysłać zawiadomienie’ obeslacz, vistrzecz avi-
so ,-are i. precustodire S 21 lv; obeslacz, ostrzecz aviso ,-are i. precustodire R M5v 
(ml); obeslacz circummitto,-ere S 213v i R M8 (mp). Zob. POSŁAĆ, USŁAĆ.

OBESŁANIE ‘zawiadomienie’ intimacio obeslanye, wskazanye verbis 
aut litteris R q2v (ml); intimacio litteris aut verbis obeszlanye, wskazanye 
R q2v (mg).

OBESŁANY ‘rozesłany, wysłany, przekazany’ obeszlany circummissus 
R g4v (ml).

OBESZŁY ‘okrążony, otoczony’ oczyscyony, posvyąnczony, obesly lu- 
stratus, circuitus R s3v (mg). Zob. BIEGACZ, BIEGARZ, BIEGUN, 
OBCHODZIĆ, OBEJĆ, ŁAZĘKA.
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OBEŻREĆ ‘objeść się’ obezrzecz (!), vpoycz crapulor,-ari i. superflue 
manducare, bibere, inebriari R N4v. Zob. OBŻARŁY, OŻARŁY, ŻAR-
ŁOK.

OBEŻREĆ SIĘ ‘ objeść się’ obezrzecz (!) syą gurg/to,-are i. vorare, im- 
plere vel devorare R P4v.

[OBFITO] zob. OPFITO.
[OBFITOŚĆ] zob. OPŁFITOŚĆ.
[OBFITOWAĆ] zob. OBŁFITOWAĆ, OPŁFITOWAĆ.
[OBFITUJĄCY] zob. OBŁFITUJĄCY.
[OBFITY] zob. OBŁFITY.
OBIAD holocaustum i. sacrific/um, quod non comedebatur vel i. prandium 

obyad S 70 (por offyara, obyata, pocarmye R pi); obyadprandium R Bt.
OBIATA ‘ofiara’ martwa offyara, poswyąnthna rzecz abo posvyączona, 

obyatha, modła sacrificium (bibl.) R D5; obyata victima dr sacrificium pro ho-
stibus victis R K$v; Cadzenye, Obyata, vonya, Cadzydlo incensum i. thus vel 
dr holocaustum (bibl.) R p5v; holocaustum {offyara, obyata vel prandium po-
carmye} (bibl.) R pi; obyata poswyąnthna oblacio sacrificii (bibl.) R X4 (md); 
Martwą ofifyarą vel poswyąnthną rzecz, Modlą abo obyatą dzyalacz sacrifico,-are 
R T3 (md); o ofíyarach, o obyatach liber ... Leviticus (sv. levita; bibl.) R r5.

OBIATNY ‘ofiarny’ ołtarz obyathny holocaustorum altare (bibl.) R pi 
(md); obyatne, ofifyame, posvyączone (‘chleby’) panes proposicionis (bibl.) 
R y3v (ml). Zob. CHLEB.

o b i a t o w a ć  ■ ofiarować’ hostilo,-are i. immolare vel incendere {mune- 
rare, sacrificare obyatovacz} R P5.

OBIATOWAĆ SIĘ ‘ ofiarować się’ obyatovacz syą delibo,-are i. sacrifi-
care, immolari, extinguere {per mortem} R N6v.

OBIĄSŁO (Erz objaśnia: „obwiąsło, obwiązka, obwiązanie”; wg SP XVI w.
-  zapewne ‘przędza na kądzieli’; może część kołowrotka?) obyąslo na kądzye-
ly collofagium S 30v (por obvyadlo vel obvyąslo na kądzyely R g7v (md)); 
gałka vel obyąslo vel myecz sclepovy epistilium est capitellum, quod super- 
ponitur columne (bibl.) R l2v. Zob. KRĄŻEL, OBWIĄSŁO, OBWI- 
JADŁO.

OBIĆ ‘pokryć blachą’ okovacz, obicz ferro ,-are i. ferro aliquid prepara- 
re, ornare R 0 8v. Zob. BIĆ, POBIĆ, POBIJAĆ, ROZBIĆ.

OBIECAĆ obyeczacz, slvbovacz polliceor,-eri i. promittere {eciam mul- 
to rogante} R Siv; obyeczaczpromitto,-ere R S3v (md); przyrzecz, obyeczacz 
promitto,-ere R S3v (md). Zob. OBIETNICA.
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OBIECANIE obyeczanye, obyethnycza promissio R B5v (md); obyecza- 
nye, Slyvbovanye pollicitacio R A5 (mp); obyeczanye stipulatio est firma ver- 
borum conceptio R G6; bosskye obyeczanye, obyavyenye oraculum i. 
divinum responsum R x7; obyeczanye slyvbv, zrąkovanye, vyąnczovanye 
sponsalia sunt futur arum nuptiarum conventio et repromissio R G4V.

OBIECOWAĆ ‘obiecywać, zobowiązywać się’ stipulor,-ari {obyeczo- 
vacz stipem obligare} R T7v.

OBIEGAĆ obyegacz, Thułyacz syą circueo,-ire R M8 (mg); okrązicz, 
obyegacz, obraczacz regiro,-are R SóV (md). Zob. BIEGAĆ, BIEŻEĆ.

OBIEGAJĄCY obyegaiączy, Tułaiączi syą circuiens R g4v (ml).
OBIERAĆ SIĘ ‘trudnić się, zajmować się’ exercitor,-ari obyeracz syą in 

labore S 219v; Spravyacz syą, obyeracz syą wrobocye, praczovacz exerci- 
to,-are i. frequenter exercere R 0 6v; spravovacz, obyeracz syą wdoswyatczo- 
ney naveze practicare in sciencia R S2 (md).

OBIERANIE ‘zajmowanie się’ Sprava, obyeranyepractica S 120v i R Bi 
(md); obyeranye zrobotą exercicium, labor S 54; exercitacio i. labor obyera-
nye zrobotą, assiduus usus R ^ν (md).

OBIESIĆ ‘powiesić’ obyessicz suspendo,-ere R V2. Zob. ZAWIESIĆ.
OBIETNICA obyeczanye, obyethnycza promissio R B5v (md). Zob. 

OBIECAĆ.
OBJ ACHAĆ ‘objechać’ obyachacz, obye{z}dzicz (litera „z” dopisana 

pod spodem) obequito,-are R R2 (md). Zob. JEŹDZIĆ, ZJEŹDZIĆ.
OBJAWIAĆ SIĘ Skazvye syą, obyavya syą, Myonvye syą, poznává syą 

innotescit S 223v; Skazvye, obiavya syą, poznává syą innotescit R Qi (mp).
OBJAWIĆ obyavicz notifico,-are S 227v; obiavicz, opovyedzyecz notifi- 

co ,-are i. notum facere R Rjv; znamyonovacz, obiavicz noto ,-are i. frequenter 
noscere, designare, demonstrare, signare R Rjv; obyavicz, vyyasnycz decla- 
ro,-are, notificare S 216v; oslovicz, oznaymycz, obyavicz, vyyasnycz, rospo- 
vyedzyecz, vislovicz declaro,-are R N5v (md); oslavicz, obyavicz 
clarifico,-are i. facere clarum R M8v; obyavicz, znamyenytym bycz illu- 
stro,-are i. valde lustrare, illuminare, circumdare, purgare {cognitum redde- 
re) R P5v. Zob. WZJAWIĆ.

OBJAWIENIE ‘ujawnienie; proroctwo’ obyavyenye traductio i. mani-
festach  (bibl.) S 162; obyavyenye oraculum i. templům vel i. divinum respon-
sum S 103; bosskye obyeczanye, obyavyenye oraculum i. divinum responsum 
R x7. Zob. JAWNOŚĆ.

OBJAWIONY ‘ujawniony’ obyavyony declaratus S 39v. Zob. JAWNY.
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OBJAZD ‘obwód, okręg, powiat’ gbyth, obyasd, povyat districtus S 44; 
Gbyth, povyat, obyazd, ocolycznoscz districtus R k2 (md). Zob. GBIT.

[OBJĄSŁO] zob. OBIĄSŁO, OBWIĄSŁO.
OBJEDZIONY ‘objedzony, ogryziony’ obiedzyony, ogrizyony abesus i. 

circumquaque comestus et corrosus R a2; obyedziony, ogrizyony coesus i. 
corrosus R g7 .

OBJEŚĆ obiescz, ogriscz abedo,-ere R Mi v (ml); coedo,-ere obyescz, 
ogriscz corrodere R M8v (md). Zob. JEŚĆ.

OBJEŹDZIĆ obyachacz, obye{z}dzicz (litera „z” dopisana pod spodem) 
obequito,-are R R2 (md). Zob. JEŹDZIĆ, ZJEŹDZIĆ.

OBLAĆ defluxus aquarum oplynąly, oblyaly vody, defluxerunt zeshly vel 
ad peccata lapsi sunt (bibl.) R i6 (mp; av. defluus). Zob. LAĆ.

OBLATAĆ oblyatacz oberro,-are i. circumvolare, sicut facit avis R R2 

(md). Zob. LATAĆ.
OBLAZLY (?) zob. OBLEŹĆ.
OBLEC ‘ubrać’ przyodzyacz, oblyecz cooperio,-ire R N4.
OBLEC SIĘ ‘ ubrać się’ wcząmleth (!) syą oblyecz cimo,-are i. veste ci- 

matili se induere, sc. undulata R Mg (mp).
OBLECZNICA ‘miejsce do ubierania się’ Trich, wczyen (?), vel i. dwor, 

Syen, oblyecznycza vestibulum (bibl.) R K6 (md).
OBLEG ‘obstąpienie, otoczenie, oblężenie?’ oblyeg, zastąmpyenye circum- 

stancia loci alicuius intelligitur per XXXpedes R g4v (ml). Zob. OBSTĄPIĆ.
OBLEKCZENIE ‘ulżenie, ulga’ oblyekczenye, obelzenye, ochlodzenye 

refrigerium i. subsidium, opitulamen, auxilium, solatium, levamen, requies 
R C6. Zob. FOLGOWANIE, ODELŻYĆ.

OBLEKCZYĆ ulżyć’ oblyekczycz, odelzycz refrigero,-are i. relevare, 
consolari, refrigerium dare {solacium prestruere} {mentem recreare} R SóV. 
Zob. LEKKI.

OBLEŹĆ ‘wyleźć, wypaść -  o włosach’ oblyazly, oblynyali (3 osoba 
plur. praeteriti lub imiesłów praeteriti sing.) defluxus crinium, defluvium R i6 

(mp) (por. Cal585: Defluus et defluvium ... Pol. Zcziek, obłazłi ... capillo- 
rum fluxus ... Defluxus, idem quod defluvium). Zob. LINIEĆ.

OBLĘŻEĆ (lub OBLEŻEĆ) ‘oblężyć, otoczyć’ oblyezecz obsideo,-ere 
vel obsido,-ere i. circa sedere et cingere, undique circumdare et proprie 
expugnandi causa R R2. Zob. OBLEG, ZASADZIĆ.

OBLĘŻENIE oblyązenye obsidio S 99v; oblyązenye, zassadzenye obsi- 
dio R X4 (mp). Zob. OBLEG.



82

OBLĘŻONY (lub OBLĘŻONY) ‘zakładnik, jeniec’ oblyezony, vyązyen 
obses ..., dicuntur proprie obsides, qui ab obsess is dantur vel qui dar i soleni 
et cum honoře custodiri {vel i. mediator; <media>trix} R X4 .

OBLICZANIE ‘płacenie, wypłata’ obliczanye depagacio S 40v. Zob. 
DOLICZENIE, LICZYĆ, OBLICZYĆ, ZLICZENIE.

OBLICZE ‘ twarz’ oblicze, twarz fades dr quia facit noticiam hominis 
S 55; oblicze, Twarz fades  R m2; Twarz, oblycze vultus R L6 (md); Slycz- 
noscz, pyąknoscz, ossoba, wzor, oblicze, przybyor, Csthalth, ocrassa, Czud- 
noscz, postava, ffigura species R G3; Smąnthne oblicze, szmarsczone rugata 
fades  R T3 (mg; av. rugo ,-are); smarsczony, smąntnego oblicza rugatus (sv. 
ruga) R D4; gena est locus lachrymarum vel inferior pars oculorum {vel i. 
mala, maxilla, golta (? -  zapis wyraźny; wyraz niewiadomego pochodzenia) 
yagoda na obliczv} R n6. Zob. LICE, LICZKO, POLICZEK.

OBLICZNIE ‘osobiście’ oblicznyepersonaliter R z5v (md). Zob. LICE.
OBLICZNOŚĆ ‘obecność’ oblycznoscz assistencia i. presencia R d2 

(md); oblycznoscz conspectus R 1x4 (md); przed oczyma, oblicznoscyą in con- 
spectu (sv. conspectus) S 34v; przed oczyma, przed oblicznoscyą in conspectu 
(sv. conspectus) R I14 (mg). Zob. LICE.

OBLICZNY ‘osobisty’ obliczny personalis (sv. persona) R z6. Zob. 
LICE.

OBLICZONY ‘policzony, wypłacony, zapłacony’ oblyezony depagatus 
R i6v (md); vstavyony, obliczony deputatus R i7 (md). Zob. LICZYĆ, 
OBLICZANIE, ZLICZONY.

OBLICZYĆ ‘policzyć’ oblyczycz, obrachovacz pago,-are R R4 (md). 
Zob. DOLICZYĆ, LICZYĆ, POLICZYĆ, PRZELICZYĆ.

OBLINIAŁY (?) zob. OBLINIEĆ.
OBLINIEĆ ‘wylinieć, wypaść -  o włosach’ oblyazly, oblynyali (3 osoba 

plur. praeteriti lub imiesłów praeteriti sing.) defluxus crinium, defluvium R i6 

(mp) (por. Cal585: Defluus et defluvium ... Pol. Zcziek, obłazłi ... capillo-
f  r  r

rum fluxus ... Defluxus, idem quod defluvium). Zob. LINIEĆ, OBLEZC.
OBLUBIĆ ‘polubić, adoptować’ oblyvbicz, prziwloscicz adopto,-are i. 

desiderare vel nutrire vel eligere, accipere loco filii extraneam personam 
R M2v. Zob. POLUBIĆ, SPOSOBIĆ, ZLUBIĆ SIĘ.

OBLUBIENIE ‘adopcja’ Sposobyenye, oblyvbyenye afflliacio i. in filium 
accepcio RN IIv. Zob. ZLUBIENIE.

OBLUBIONY ‘adoptowany’ oblyvbyony, prziwlasczony, Spossobyony 
adoptivus RN Iv. Zob. LUBY, PRZYWŁOSZCZONY, WYZWOLONY.
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OBŁAGODZIĆ ‘ułagodzić’ vblagacz, oblagodzicz, vglaskacz, zmyak- 
czicz (!), dobrotlyvim vczynicz, gładkim lenio,-ire i. placare, humiliare, le- 
nem facere {mitem, suavem, dulcem, mansuetum facere, mitigare} R Q4. Zob. 
ŁAGODNY.

OBŁAPIONY ‘objęty’ oblapyony, Stargany, zviclany, splyeczyony com- 
plexus R h2 (mp).

OBŁFITOWAĆ ‘obfitować’ oblfitovacz superabundo,-are S 153v (av. 
superabundatum). Zob. OPŁFITOWAĆ.

OBŁFITUJĄCY ‘obfitujący’ oblfytvyączi superabundans S 153v.
OBŁFITY ‘obfity’ obłfyty affluens R b2 (mł). Zob. OPFITO.
OBŁO ‘okrągło’ obło vczynicz, yasno, gładko vczynycz limpido,-are i. 

limpidum facere, purificare, clarificare {rotundare} R Q5. Zob. OBŁY.
OBŁOGA ‘oparcie, podstawa’ Czwyrdza, Obloga templům R m7v (ml; 

a\. firmamentum). Zob. GWIAZDECZNY, NIEBO.
OBŁOK ‘chmura; sklepienie, pułap’ oblok nubes R x2v; przepascz abissus 

dr profunditas aquarum, a qua fontes et flumina procedunt vel i. oblok, vel dr 
profunditas scripturarum Nyezmyemoscz, Nyeogamyenye (bibl.) S 2v; bezdno, 
obłok, przepascz, gląmbokoscz abyssus (bibl.) R a2; podnyebyenye, oblok, 
Sklyep lacunar i. testudo, que solet esse in cameris et in domibus arcuata et 
concava ad modum lacune (bibl.) R ην. Zob. CHMURA, MGŁA, OBWLEC.

OBŁOMEK -  1) ‘kawałek’ ambesus, ambestus oszlomek, oblomek /'. 
corrosus, comestus ogryzyony S 8 ; -  2) ‘włóczęga, człowiek bezdomny, 
ubogi’ oblomek, golotha odardus R X4V (md). Zob. GOŁOTA, ŁAMAĆ, 
ŁOMIĆ, OZŁOMEK.

OBŁUDA ‘mara, widziadło, urojenie; wyobrażenie’ obłuda adorastus 
fantasma б/rRbi; obluda, obrasz, podobyenstvo fantasia ... est imago {incer- 
ta apparicio et inanis} alicuius corporis visa ..., fantasma vero est, quam 
nunquam vidimus species animo figurata ..., visio vana R m3v; obludy lemu- 
res proprie dicuntur fantastice appariciones nocturne, larvě idem S 80v; ob-
ludy lemures R r4 (mp; av. lemur). Zob. OSOBA.

OBŁUDNIE obludnye, lsczyvye simulate S 249 i R Y4 (mp); Skrycye, 
obludnye fictim, adv., i. fičte R X6; obludnye versute, callide R Y5 (md); czo 
obludnye nye baczy simulans R F7v (ml). Zob. CHYTRZE, LŚCIWIE.

OBŁUDNY obłudny, zdradny hipocrita i. fictus, simulator S 69; obłudny, 
zdradlyvy hipocrita i. fictor, simulator S 69v; zdradny, obłudny, zdradny, 
przykryty hypocrita dr fictor, simulator, representator alterius persone, simu- 
lat enim se esse id quod non est R Об. Zob. CHYTRZEC.
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OBŁUPIĆ ‘ zedrzeć skórę’ odrzecz skorą, obłupicz excortico,-are R 0 6 

(mp). Zob. ŁUPIĆ, ZŁUPIĆ.
OBŁY ‘okrągły ’ obły teres dr longus et rotundus, ut hasta R Ji; Obły lim- 

pidus eciam i. rotundus R r8 (md; av. lympidus). Zob. GŁADKI, OBŁO.
OBMUROWAĆ mvrovacz, obmvrovacz myasto menio,-ire i. menia con- 

struere vel men/bus circumdare et preparare R Q6v. Zob. MUR.
OBNIEŚĆ obnyescz około circumfero,-ferre i. decipere (?), portare R M8 

(mg). Zob. NIEŚĆ, NOSIĆ.
OBOJ, OBOJE ‘złożony z dwóch’ piecz, oboye poglovye sexus R F5V 

(ml); oboyga poglovya promiscuum vulgus dr ex utroque sexu permixtum 
R В5v. Zob. DWOJ, OBA, RODZAJ.

OBOJCZYK -  1) ‘kołnierz, ozdoba szyi; część zbroi’ oboyczyk amicu- 
lum colare S 8 v; oboyczyk amiculum R M3v (ml) (por. Mu28, rozdz. De ves- 
tibus, s. 152: Amiculum collare, eyn koller, Oboyczyk; zob. też Mym28, 
rozdz. De armis ..., Imiona Zbroy, k. 15: Collarium, Halseysen, Oboyczyk -  
oraz tamże k. 31v: Amiculum col<lare>, Halskoller, Oboyczyk -  w rozdz. De 
vestibus); -  2) ‘obroża dla psa?’ (tak wg Erz: „obróż dla psa”) collarium dr id 
quod est in collo canis vel i. Colnyerz vel oboyczyk S 30 (Erz zestawia ze 
słownikiem Mymera z 1541 r., k. 14, chociaż hasło Mymera dotyczy zbroi -  
zob. powyżej, cytat z Mym28, k. 15; tak też w Mym41, k. 14); collarium id 
quod est in collo canis {vel i. Colnyerz, Scaplerz, oboyczyk} R g7v (Wyko-
rzystane przez BB źródła, cytowane wyżej, oraz vel i. ‘lub jest to’ dopisane 
przez Bartłomieja w S i R po łac. objaśnieniu, dowodzą, że nie chodzi tu 
o psią obrożę, lecz o część ubioru. Za wersją Erz przemawia jedynie cyto-
wany w SP XVI w. -  sv. Kołnierz -  słownik Calepina z polską wersją języ-
kową, Lyon 1588: Collare, vinculi genus, quo canum colla astringuntur; 
komierz (!), obruz; tak samo w Cal585). Zob. HUMERAŁ, KAPLERZ, 
KOŁNIERZ.

OBORA obora bostar est locus seu stabulum, ubi boves stant S 20; obora 
volova bostar R e3; obora, staynya abo pastwa volova bucetum dr locus, ubi 
boves ciuntur i. vocantur, sicut est stabulum vel pascua vel forum R e4; obora 
foresta, locus ubi fere inhabitant S 60; foresta est locus ubi fere inhabitant vel 
includuntur obora et ubi quis habet usum venandi Lovysko R Пь obora or- 
toferale animalium R x8 (mp); zaiącz bydło do obori forestare pecus R Pi v 
(mg; por. Cervus). Zob. CHLEW.

OBOW, OBOWIE ‘obuwie, buty’ obovye calciamenta S 21v; obowy cal- 
ciamenta R e5v (ml). Zob. BOT, OBUĆ SIĘ.
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OBOZ ‘obóz żołnierski’ oboz pollus S 119; Oboss pollus in bellis R A5 

(mp).
OBRACAĆ obraczacz verso,-are i. frequenter vertere R Vóv; okrązicz, 

obyegacz, obraczacz regiro,-are R SóV (md); obraczacz moveo,-ere, volvere 
R v2 (mg; av. motus celi); obraczacz, poruszicz moveo,-ere i. volvere R Qg. 
Zob. KRĘCIĆ, OBROCIĆ, WARTOWAĆ.

OBRACAC SIĘ toczycz roto,-are i. gir are, circumire, circumducere seu 
rotam volvere ... rotundo,-are i. rotundum facere obraczacz syą R T2v.

OBRACANIE obraczanye motus celi S 93v; Byeg, obraczanye motus 
celi R v2 (mg); Byeg, obraczanye motus celi R Qg (mp; av. moveo,-ere). Zob. 
OBROCENIE.

OBRACANY obraczany versatus R K5 (mp); vtoczony, obraczany rota- 
tus R D3v (ml). Zob. OBROĆNY.

OBRACHOWAĆ ‘policzyć’ obły czy cz, obrachovacz pago,-are R R4 

(md; av. pagino,-are). Zob. LICZYĆ, RACHOWAĆ.
OBRAZ ‘wizerunek, podobizna, rzeźba, malowidło’ obrasz effigies i. 

imago, figura, forma S 46v; obrass effigies i. imago {figura, forma, aspectus} 
R кб; obluda, obrasz, podobyenstvo fantasia ... est imago {incerta apparicio 
et inanis} alicuius corporis visa ..., fantasma vero est, quam nunquam vidi-
mus species animo figurata ..., visio vana R m3v; obrass, vmalovanye pictura 
i. imago exprimens speciem alicuius rei R zgv; Ryty abo rzazany obrass sculp- 
tile R E6 (md); podobnoscz abo Rownoscz vel vymalovanye obraza similitu- 
do, similitas idem R F7 (md); slupy, obrazy dzyalacz abo lyacz statuo,-ere 
R T7v (ml); sculpo,-ere i. celare {rzazacz, Rycz obrazy vel lapides} R T4v; 
rzazacz (Erz: „rzazarz”), Snyczarz czo obrazy abo Camyenye rzeze sculptor 
S 140v (por. Mu28, s. 182); czo rzeze obrazy, Snyczarz, obraznyk, ritodzyal 
sculptor, signifer idem, celator R Еб (mg). Zob. MALOWANY, OBŁUDA, 
RYCIE, SOCHA, WYRYCIE.

OBRAZEK Obrazek icona, iconisma, iconcula R p3 (mp).
OBRAŹNIK ‘snycerz, rzeźbiarz, wytwórca posągów’ obraznyk statua- 

rius, qui facit statuas vel fusor imaginum, signifer idem S 149v; statuarius ..., 
qui statuas facit {vel fusor imaginum Obraznyk} R G5; obraznyk statuarius 
R T7v (ml; av. statuo,-ere); czo rzeze obrazy, Snyczarz, obraznyk, ritodzyal 
sculptor, signifer idem, celator R Еб (mg); obraznyk vel Snyczarz sculptor, 
s cu It i f  er idem R T4v (md; av. sculpo,-ere). Zob. RZAZACZ.

OBRAŻENIE ‘ zepsucie, zgorszenie, grzech’ obrazenye offendiculum i. 
culpa R x5; obrazenye offendiculum R R3 (mp; av. offendo,-ere); obrazenye



86

offensa i. culpa, forefactum {molestia, passio} R X5 . Zob. PORAZIĆ, 
URAZIĆ, WINA.

OBRAŻONY ‘uszkodzony, zepsuty’ obrażony, rostrączony, porażony al- 
lisus i. lesus R b4v; zasyą obrażony relisus i. retro vel iterum lesus R C6v.

OBRĘCZ ‘łuk; ozdoba szyi’ obrąncz arcus S 13; strzała, luk, Thącza, 
obrąncz arcus R c6v; obrąncz altega R b5v (ml); obrącz, czo nasshygy noszhą 
torques, ornamentům virorum, ligamen tortum vel aureus circulus a collo 
pendens usque ad pectus (bibl.) S 161; obrąncz, Lanczuch zloty torquis et hec 
torques i. ligamen tortum vel aureus circulus circa collum ornamentům vi-
rorum (bibl.) R J5v; obrąncz vczynycz, naggyąncz, nakrzyvicz arcuo,-are i. 
curvare R M4.

OBRĘCZENIE praw. ‘zaręczenie, poręczenie, zobowiązanie’ caucio ... 
vel i. promissio, ex qua indicitur firma obligacio a fideiussoribus et pignori- 
bus obrączenye, rąkoyemstvo, Slyvbovanye S 25; cautio {ad terminům} i. cau- 
tela, iuratio, observatio ..., cautio est breve cyrographum {scriptum} 
zarączenye, obrączenye, oprava zrączona, Rąkoyemstvo na czasz, Slyvbova-
nye R f6. Zob. KARTA, NAPIS, RĘCZENIE.

OBRĘCZONY praw. ‘poręczony, zagwarantowany’ obrączony, zarączo- 
ny, Slyvbovany, Rąkoiemstvem opravyony caucionatus R f5v (ml).

OBRĘCZYĆ praw. ‘poręczyć, zaręczyć, zagwarantować’ obrączicz, 
opravicz cauciono,-are R f6 (mp) i R f6 (md; av. cautio) (por Cervus); 
obrączicz, opravicz, zarączicz, Slyvbovacz rąkoyemstwem cauciono,-are 
R M7v (mg). Zob. RĘCZYĆ.

OBROCENIE ‘ zawrócenie, pokierowanie’ vodné ryny abo Rury, obro- 
czenye, wvyedzyenye vody aqueductus R C5V. Zob. OBRACANIE, POTOK, 
PRZEKOPA.

OBROCIĆ ‘obrócić’ ve zle obrocicz male vert ere R Qe (md); obrocyl ver- 
satus est (bibl.) S 168; obroczyl versatus est (bibl.) R K5 (mp). Zob. 
OBRACAĆ.

OBROCONY ‘obrócony’ versatilis, aptus ad versandum i. ad tollendum, 
quando Dominus vellet obroczony, versatilis gladius i. acutus ex utraque par-
te (bibl.) R K5 (mp). Zob. MIECZ, OBA, OBRACANY, OBROĆNY, 
OSTRY.

OBROĆNY ‘dający się obracać’ (Erz: „obrotny scil. miecz”) versatilis 
obroczny i. aptus ad versandum i. ad tollendum, quando Dominus vellet, Gen. 
3, ut gladius versatilis na obye stronye ostry (bibl.) S 168. Zob. MIECZ, 
OBRACANY, OBROCONY.
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OBROK ‘żywność; zapłata’ obrok d/arium ... i. victus quoítidianus i. 
quod in cibum unius diei datur, velprecium S 42; obrok diarium i. cibus unius 
diei vel precium (sv. diaria) R i7v; mytho, zaplata salarium {cibańum, victus 
vel i. vectigal domiciliorum, redditus communis vel quod pro solo impenditur 
nomine pensionis, ne quid in publico loco fia t vel diarium, stipendium com-
mune quottidianum Obrok, zapyssne, mytho} R D6 (por Mu28, s. 3); potrava, 
pastwa, pycza, pocarm, obrok pabulum {nutrimentum} R yjv.

OBRONA ‘ratunek, ochrona; broń’ obrona defendiculum S 39v; obrona 
defensaculum i. defensio {defendiculum} R \ь\ obrona prava defensa iuris R \e 
(mg) (por Cervus); obrona, opatrzenye, vprzespyeczenye tutamen i. tutamen- 
tum R Kjv; podsadka, obrona, pomocz presidium i. auxilium ..., refugium, 
subsidium, locus refugii munitus ad quem quis profugit, ut se defendat ab ho-
stibus {propugnaculum} R B3; obrona municio R v3 (mh; av. munimen); obro-
na municio R v3 (md); obrona armatura est preparatio omnium armorum ad 
bellům R c7v. Zob. BROŃ.

OBRONICIEL praw. ‘obrońca’ patron, obrończa, obronyczyel patronus 
secundum canones dr ille, qui habet ius presentandi aliquem ad beneficium 
ecclesiasticum, item dr advocatus, causidicus i. defensor S 109. Zob. 
BRONIĄCY, DOBRODZIEJ, PIERCA, PODAWCA, RZECZNIK.

OBRONIĆ obronicz eripio,-ere S 219v; obronycz eripio,-ere, raptum fa -
cere, accelerare R 0 5v (ml); obronycz, Rospravicz defendo,-ere i. protegere 
R Nó; obronycz munio,-ire i. firmare, vallare, defensaculum facere R Qg; sal-
vo ,-are, salvum facere vel sanum od złego vchovacz, zbavicz, vybavicz, obro-
nycz, vzdrovicz a damno securari R T3 (mp; av. salvo ,-are). Zob. BRONIĆ, 
ZABRONIĆ.

OBRONIENIE vchovanye od zlego, vybavyenye, zbavyenye, obronye- 
nye, vzdrovyenye salvacio R D6v (md); rosprava, obronyenye defensio R i6 

(mh; av. defensor).
OBROŃCA praw. patron, obrończa, obronyczyel patronus secundum 

canones dr ille, qui habet ius presentandi aliquem ad beneficium ecclesiasti-
cum, item dr advocatus, causidicus i. defensor S 109; obrończa patronus se-
cundum leges est qui manumisit servum suum sponte ..., deus tutelaris idem 
S 109; obrończa, dobrodzyey, podawcza, patron patronus i. causidicus, ad-
vocatus vel defensor {in periculo} R Z\. Zob. BRONIĄCY, PIERCA, 
RZECZNIK.

OBROSŁEK ‘młodzieniec’ obroslek puberculus ..., adolescentulus R B8. 
Zob. JUNOSZA, MŁODZIEŃCZYK, MŁOKOSEK.
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OBRUS obrusz tovaglia, tobalia S 161 v; gausape i. mantile vel genus pa-
lii, vel mensale obmsz pro mensa tegenda S 63v; obrus stolovy gausape i. 
mantile R n5v; obruss mensale i. mantile (sv. mensa) R t4; mappa i. togilla 
rącznyk vel obrusz, mapella, mapula, mapellula S 87; obmss mapa i. togilla 
R S6v; mantile vel rąncznyk dr velamen mense seu mappa, gausape, mantele 
idem obrusz, mapula, mapella dictum ad tergendum manus eciam dr rącznyk 
S 87; obruss mantile R S6 .

OBRZAZAĆ ‘obciąć; dokonać obrzędu obrzezania’ obrzazacz ampu- 
to,-are S 210v i R M3v; obrzazacz preputo,-are S 231; obcyąncz, obrzazacz 
rosczky preputo,-are R S2V (md); recutico,-are i. rescindere pellem virilis 
membri seu circumcidere obrzazacz sicut Iudei faciunt R S6 (md). Zob. 
OBRZAZOWAĆ, OCIĄĆ, PRZERZAZOWAĆ, RZAZAĆ, RZEZAĆ.

OBRZAZANY ‘obrzezany’ obcyąty, obrzazany preputatus (bibl.) R B2v 
(md); obrzazany cuticus ...e t componitur cum re, ut recuticus in eodem sensu 
vel qui retroversam habet pellem membri virilis R i4.

OBRZAZOWAĆ ‘obcinać’ obczynacz, obrzazovacz, ocravacz puto,-are 
... i. scindere vel purgare, virgam ex vite superfluam resecare R S5. Zob. 
ODRZUCAĆ, PRZERZAZOWAĆ, UCINAĆ.

OBRZYDZIĆ abhominor,-ari obrzydzicz, ostudzicz virům cum uxore 
Brzidzicz syą (bibl.) R MjV (mg). Zob. BRZYDZENIE, MIRZIĄCZYĆ, 
MIRZIĆ.

OBRZYM ‘olbrzym’ obrzym, Stvolyn gigas R n7v. Zob. GARDZINA.
OBSTĄPIĆ przikricz, obstąmpicz, othoczycz, ogamącz circumdo,-are 

R Mg; obstąmpicz circumsto,-are R M8 (mp). Zob. OBLEG, ZASTĄPIENIE.
OBSTĄPIONY ogamyony, przikryti, obstąmpyony, othoczony circumda- 

tus R g4v (mg).
OBUCZONY ‘nauczony, wyuczony, oswojony -  o koniu’ vyvczony, ob- 

vczony domitus equs R k3 (md). Zob. NAUCZONY, UCZONY.
OBUĆ SIĘ 1 założyć obuwie’ wczolnky syą obvcz socculo,-are, soccis 

pedes induere R T6v (ml). Zob. BOT, CZOŁNEK, OBOW, ZZUĆ.
[OBUWIE] zob. OBOW, OBOWIE.
OBWARZANEK ‘rodzaj ciasta’ Begyel, praczel, obvarzanek circinellus 

R g4 (md); obvarzanek spira S 148; Begyel, praczel, obvarzanek spira i. ba-
sis, que supponitur columne vel i. serpens vel est genus panis vel est funis, qui 
a pileo ad fauces distenditur et sub mento alligatur Sznvr v Myczky R G4 

(mp); spira eciam dr genus pistorii operis i. praczlye vel obwarzanky S 148. 
Zob. GNIOTEK.
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OBWIĄSŁO ‘przędza nawinięta na kądziel?; może część kołowrotka?’ 
obvyadlo vel obvyąslo na kądzyely collofagium, collofol/um R g7v (md). Zob. 
KRĄŻEL, OBIĄSŁO, PRZĘDZA, PRZĘDZIWO.

OBWIĄZAĆ (lub OBWIĘZAĆ) -  1) ‘zawiązać’ oplyescz, obvyązacz, 
ogamącz circumplecto,-ere R M8 (md); -  2) praw. ‘zobowiązać’ obvyązacz 
hipoteco,-are, pignus facere, obligare, vide Calepi R P4v (md); obvyązacz, 
przymvsicz, przymączicz astringo,-ere i. iuxta vel in conspectu stringere, co- 
gere R M5; povynovacz, obvyązacz necessito,-are i. obligare, cogere ad ali-
quid faciendum  R Q8v (md); zavyesicz dobro abo gymyenye komv, 
obvyązacz na danye abo zaplaczenye obligo ,-are R X4 (md; av. obligatio); ob-
ligo ,-are zavyessicz dobro abo gymyenye komv, Zapissacz dług, obvyązacz 
ad aliquem dandum aut solvendum R R2 (md). Zob. ODWIĄZAĆ,
p o d w i ą z a ć , r o z w i ą z a ć , w i ą z a n i e , z w i ą z a ć .

OBWIĄZANIE praw. ‘zobowiązanie’ zapysz, obvyązanye obligacio est 
iuris vinculum, quo necessario astringitur ad aliquid dandum vel faciendum 
mutuo contrahens S 99v; obvyązanye, zapisz, dług obligacio R x4 (mg); 
obvyązanye autoramentum i. nexus, obligacio R d4v (md) (por Cervus); 
obvyązanye hypotheca {pignus, obligacio} R O6V (por Cervus). Zob. 
OBRĘCZENIE, ODWIĄZANIE, PODWIĄZANIE, ROZWIĄZANIE, 
WIĄZANIE, ZAKŁAD.

OBWIĄZANY ‘zobowiązany; związany, dający się rozwiązać’ 
obvyązany astrictus S 15v; obvyązany, przymvshony astrictus R d2 (mg); 
obvyązany (? -  może zam. „odwiązany”) revolubilis, revolutilis R D2 (md). 
Zob. ODWIĄZANY, ODWIĄZAĆ, PRZYWIĄZANY, ROZWIĄZANY, 
ZAWIĄZANY.

[OBWIESIĆ] zob. OBIESIĆ.
OBWIĘZAĆ zob. OBWIĄZAĆ.
OBWIJAĆ ‘zawijać, owijać’ cramarsky papir myąsshy, obvyacz zyelye 

abo corzenye emporca carta R k8v (ml; av. emptorium ..., emporica charta dr 
quoddam genus chartě, quia in ea merces involvuntur cum sit in scripturis 
minus idonea {mercatum idem}). Zob. ZAWINĄĆ.

OBWIJADŁO (Erz: „rzecz do obwijania służąca, obwinięcie”; SP XVI w.: 
„prawdopodobnie przędza nawinięta na kądziel”; może część kołowrotka?) 
obvyadlo colofolium S 30v; obvyadlo vel obvyąslo na kądzyely collofagium, 
collofolium R g7v (md). Zob. KRĄŻEL, OBIĄSŁO, OBWIĄSŁO.

OBWINĄĆ ‘ zawinąć, owinąć’ opaszacz, obvynącz cingo,-ere S 213v. 
Zob. ZAWINĄĆ.
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OB WLEC ‘powlec, pokryć, zasłonić’ obduco,-ere i. ..., delere, obumbra- 
re, disponere, Gen. IX, obvelare obvlyecz, operire (bibl.) S 227v; obduco,-ere 
i. ..., delere, obumbrare, obvelare {rep ar are, tegere} {rep ar are in sanitate, 
vide Calepi, vel obwlyecz, multa signat} R R2 (por. Słstp, sv. Oblec: A gdisz 
obleką nyebyosa obloky (cumque obduxero nubibus caelum) ... BZ Gen 
9,14). Zob. OBŁOK, POWLEC, ZAĆMIĆ, ZASŁONIĆ.

OB WLECZENIE ‘przykrycie, zasłonięcie’ obwleczenye obductio i. ob- 
ducta actio, opertio, deletio, obvelatio (sv. obductus) R x3v.

OBYCZAJ -  1) ‘zwyczaj, norma; rodzaj, kształt; sposób -  także filozof., 
z dziedziny logiki’ norma obiczay vel recta vite via R x2 (md); obiczay 
począnthku vyvodzenya racio principiandi S 128v i R C5 (md); obiczay stra- 
danya privacio R B4 (mp) i R S3 (mp); vedlug byegv obiczayv iuxta ritum 
R D3 (mp; av. ritus); admodum, adv., i. valde {satis, quasi} {kv obiczayv clare, 
manifeste} R X2v; vczynek nad obiczay opus sine exemplo R x7 (md); za obi-
czay, porząndnye iugiter R X7v (md); weshlo wpravo abo vobiczay factum est 
in legem (bibl.) R r5 (md); vysokym obiczayem anthonomatice (Erz: „au- 
thonomatice”) i. excellenter S 24 lv; vysokym obyczayem antonomasice i. 
excellenter R X3; tym obiczayem eo tenore R H6v (ml; av. tenor); -  czvdze 
obiczaye peregrini cultus (bibl.) R Z4v (mg); czudze obiczaye peregrini cultus 
(bibl.) R R5V (md; av. peregrinor,-ari); prepucia i. immundicie et mores genti- 
lium obyczaye poganskye, Ad Gal. VI (bibl.) R B2v (md; av. preputium); obi-
czaye duchowne, Swyątoscy vydome cerimonie (bibl.) S 27; cerimonie 
obiczaye duchowne, Swyąntoscy vydome vel i. leges divine, instituta, ritus, 
modus sacrificandi aut colendi idola, observancie circa altare (bibl.) R f8v 
(md); obiczaye gadanya vel rozmavyanya modi dicendi S 92; obiczaye gada- 
nya, rozmavyanya modi dicendi vel colloquendi R t8 (md); (‘obyczaje’) Byth- 
nosci modi existendi S 92; (‘obyczaje’) Bythnoscy modi existendi R t8 (md); 
(‘obyczaje’) Myanya modi habendi S 92 i R t8 (md); (‘obyczaje’) Rozvmye- 
nya modi intelligendi S 92 i R t8 (md); (‘obyczaje’) 0  ktorich iest vislownoscz 
modi supponendi S 92; (‘obyczaje’) o których yest vyslownoscz modi 
supponendi R tg (md); (‘obyczaje’) znamyonviącze bithnoscz у chvalebnoscz 
у slavątnoscz o bostvye <modi> significandi substanciam S 92; (‘obyczaje’) 
znamyonvyącze bithnoscz 0  bostvye abo slavąnthnoscz modi significandi 
substanciam R t8 (md); navka, ktora obiczayow navcza, i. rozvmna, obyczay- 
na liber Ethicorum R 15 (mg; av. ethicus); o smyslyech y о obiczayech Liber 
de sensu et sensato R F2v (md; av. sensus); -  2) gram, naznaczenye, obiczay 
<modus> RN (k. tyt.); Oznaczenye, Obiczay modus RN (wyki. przednia);
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oznaczenye, obiczay modus ... etiam est accidens verbi {vide Calepi} R t8; 
Nyeskonczonek, nyezagranyczony obiczay inflnitivus i. non finitivus, et hinc 
quidam modus verbi dr inflnitivus R p7; obiczay vkazviączi modus indicativus 
R t8 (mp); wskazyiączy obyczay vel naznaczanye (lub raczej „naznaczenye” -  
w oryginale BB nadpisał nad trzecią literą „a” jeszcze literę „e”) indicativus 
modus R P6v (ml; av. indico,-are); vkazviączy obiczay modus indicativus RN 
(k. tyt.); roskazvyącze naznaczenye vel obiczay imperativus modus R p4v 
(md); ząndanek, ządaiączy obiczay <modus> optativus RN (k. tyt.); ząnda- 
nek, ząndaiączi obiczay optativus modus in grammatica R x7 (md). Zob. 
ISTNY, JISTNY, KROM, NIEZGRANICZONY, PERSONA, ZŁĄCZA-
JĄCY.

OBYCZAJNIE ‘słusznie, właściwie, roztropnie’ obiczaynye sagaciter i. 
prudenter, ingeniose R Y3V. Zob. PORZĄDNIE, RZĄDNIE, WŁAŚNIE.

OBYCZAJNOŚĆ ‘ słuszność, porządek; cecha, właściwość’ rząnd, sta-
tek, obiczaynoscz, Camoscz disciplina (glosa w tekście łac. pt. De diversitate 
fratrum religiosorum) S 195; yakoscz qualitas i. secundum quam dicunt qua- 
les, ut albedo, nigredo Iakoscz, obiczaynoscz S 128; qualitas in grammatica 
yakoscz ut bonus, malus, albedo, nigredo, paternitas, filiacio obiczaynoscz, 
Takoscz R C2 (md). Zob. KARANIE, SKŁADNOŚĆ.

OBYCZAJNY ‘dotyczący obyczajów; poprawny, moralny’ obiczayny 
moralis et hoc morale, quod pertinet ad mores S 92v; obyczayny modalis 
R t7v (md); obiczayna moralis virtus R \ \  (mp); navka, która obiczayow na- 
vcza, i. rozvmna, obyczayna liber Ethicorum R15 (mg; av. ethicus); obiczayne 
precepta moralia S 121 i R Bjv (md). Zob. NIEOBYCZAJNY, PRAWNY, 
RZĄDNY, ZNAMIONUJĄCY.

OBYCZNY ‘obyczajny, pełen ogłady’ obyczny, lyvczsky cultus R i3 
(mp). Zob. LUCSKI, LUDSKI.

OBŻARŁY ‘żarłoczny’ obzarly heluo S 67v (por zarlog R o3 (md)); ob-
• г

zarly estor i. vorator, epulo, manducus, mandax R 14. Zob. OBEZREC, 
OŻARŁY, POLOK, ŻARŁOK.

OBŻARSTWO obżarstwo castrimargia vel potius gastrimargia i. con- 
cupiscentia gule, ventris ingluvies R f4v; lakota, obżarstwo gula eciam i. amor 
inordinatus edendi in quantitate et qualitate S 6 6 v; obzarstvo gulositas (sv. 
gula) R o2. Zob. ŁAKOTA, ŁAKOŻYRSTWO.

OCEMGNIENIE (lub OCZEMGNIENIE) ‘krótka chwila’ in puncto na 
pyądzy abo voczemgnyenyv, in momento hore (bibl.) R Ci (mp; av. punctus). 
Zob. MGNIENIE, OKO.
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OCET czvkrovati oczeth oxisaccaron, pocio ex saccharo et aceto R yi 
(mp). Zob. OCTOWY.

OCETEK (dem. od „ocet”) ocz (w oryg. zapis przekreślony), oczethek 
acetulum i. parvum acetum R a3Y

OCETNICA ‘naczynie do octu’ oczethnycza acetabulum S 3v (por. 
Mym28, k. 28v); Zban oczthovy, oczethnycza acetabulum est vas aceti ple-
num vel ad accipiendum acetum paratům R a3v.

OCETNIK ‘naczynie do octu’ oczethnyk acetallum est vas, in quo aceta 
probantur vel vas aceto plenum R a3v.

OCHAĆ, OCHAĆ SIĘ ‘wołać, śpiewać radośnie’ Ochayą Principatus 
exultant SN 176v; Potestates moczarstwa iubilant ochayą syą RN (wyki. 
tylna). Zob. GORAJĄCY, GĄŚĆ, KSIĘSTWO, PIAĆ, PISZCZEĆ, RA- 
DOWAĆ SIĘ, SIŁA, SKAKAĆ, STOŁECZNICY, ŚPIEWAĆ, UCZEN-
NICY, UMIEJĘTNICY, WESELIĆ SIĘ, ZWYCIĘSTWO.

OCHĘDOŻYĆ ‘ ozdobić’ ochądozicz redimio,-ire i. coronare, ornare 
R S6. Zob. CHĘDOGO.

OCHŁODNIK ‘chłodne pomieszczenie, jadalnia, refektarz klasztorny’ 
ochlodnyk refectorium, ubi reficiuntur famelici insimul comedentes fratres re- 
ligiosi S 130; ochlodnyk refectorium, locus, ubi reficiuntur famelici, item ... 
dr locus, ubi insimul comedunt fratres vel monachi {et religiosi} R Сб. Zob. 
CHŁODNICA, CIEPLICA, LETNICA, LETNIK, WIECZERZNIK.

OCHŁODZENIE ‘ulżenie, ulga, pokrzepienie’ oblyekczenye, obelzenye, 
ochlodzenye refrigerium i. subsidium, opitulamen, auxilium, solatium, leva- 
men, requies R Сб. Zob. FOLGOWANIE, ODELŻYĆ.

OCHŁODZIĆ ‘pokrzepić, wzmocnić; orzeźwić’ ochlodzicz refoveo,-ere 
S 233; refoveo,-ere ochlodzicz, nasziczicz, consolari R SóV (mg); ochlodzicz 
refocillo,-are i. reficere, iterum focillare R S6v; refrigero,-are {ochlodzicz vel 
i. cessare} (sv. frigero, -are) R P2; obumbro,-are i. undique umbrare, refrige- 
rare ..., unde Luc. 1, angelus ad Mariam virginem ait: Virtus altissimi obum- 
brabit tibi ochlodzy, zasłony, zaczmy (bibl.) R R2v. Zob. CHŁODNY.

OCHŁODZONY ‘pokrzepiony, wzmocniny’ refotus ochłodzony, a refo- 
veo S 130; ochłodzony refotus R Сб (mg).

OCHMISTRZ ‘marszałek dworu’ ochmystrz scalcus S 138. Zob. 
BURMISTRZ, CECHMISTRZ, KUCHMISTRZ, MISTRZ, POD- 
MISTRZEK, ROTMISTRZ.

OCHOTNIE ‘ochoczo, życzliwie, chętnie, gorliwie’ Lagodnye, ochoth- 
nye blande i. adulatorie, leniter, dulciter R X3v; mownye ajfatin (!) /. abunde.
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largius {abundanter, facunde, gerieraliter} ochothnye. Invenitur etiam affa- 
tim ... et scribiturper m et gemirium f f ... et dr ab affatus, licet regularius es- 
set affatuatim et tantum valet quantum facunde mownye {generaliter, 
assidue, valde abundanter} R X2v (por. Lactifer: Affat/m ... Młuwnie, ochot-
nie); ochotnye, vesselye, duchownye smyeshicz iocundor,-ari, delectari hila- 
riter in spiritualibus R Q2v (md).

OCHOTNOŚĆ ‘ochota, gorliwość, życzliwość, gotowość’ przipravye- 
nye, ochothnoscz disposicio S 43v; zdrząndzenye, przipravyenye, Ochoth- 
noscz disposicio R k2 (mp); ochothnoscz humanitas ... i. mansuetudo, 
misericordia (sv. humanus) R p2v; gadka, Cvnsth, Slachetnoscz, ochotnoscz, 
Crotophylya facetia i. curialitas, urbanitas, elegantia, suavitas et proprie in 
factis R m2.

OCHOTNY ‘wesoły; chętny, życzliwy’ ochothny iocundus S 77; iucun- 
dus pomoczny kv vesselyv, ochothny, vessoly R q3 (mh; av. iocundus i. letus, 
hilaris); humanus ... humanum, quod habet humanitatem vel quodpertinet ad 
hominem {ochothny clemens, virtuosus, mitis, secularis ludsky, graciosus, 
humilis, facilis, tractabilis, benivolus} R p2v. Zob. KROTOFILNY, 
ŁAGODNY, ŚMIESZNY.

OCHRAPIAŁY ‘gniewny’ raucus eciam i. iracundus ochrapyaly, ama- 
rus, insuavis R C5 (mp; av. raucus). Zob. CHRAP, CHRAPLIWY, 
MIRZIĄCZKA, OSIERDZIE.

OCHRAPIEC ‘zachrypnąć’ ochrapyecz raucio,-ire i. esse vel fieri rau- 
cum R S5V. Zob. CHRAP, CHRAPAĆ, CHRAPIEĆ, CHRZĘPAĆ.

OCHRAPIENIE ‘zachrypnięcie’ ochrapyenye raucitas et raucedo i. vo- 
cis amputatio sive impuritas (sv. raucus) R C5. Zob. CHRAP, CHRAPAĆ, 
CHRAPIEĆ, CHRZĘPAĆ.

OCIĄĆ ‘ obciąć’ ocyącz trunco,-are {amputare} i. caput auferre, diminu- 
ere, debilitare R V5. Zob. OBCIĄĆ, OBRZAZAĆ, OBCIĘTY, OCIĘTY, 
ODCIĘTY, PRZYCINAĆ, ROZCIĘTY, UCINAĆ, ZACINAĆ.

OCIĄGNIENIE ‘obciągnięcie, pokrycie czymś, ściśnięcie?’ constrictio scys- 
nyenye, ocyągnyenye, zayyązanye coartacio, confusio R h* (mp). Zob. CIĄGNĄĆ 
SIĘ, ODCIĄGNIONY, PRZYŚCIĄGNIONY, ROZCIĄGNIENIE.

OCIEC ‘ojciec’ pater spiritualis krzeszny ocyecz, krzeszna mater, qui 
baptisant puerum R y6v (md; av. pater)', gospodarz, ocyecz czelyadny pater 
familias R y6v (mg). Zob. OJCEWSTWO, OJCIEC, OJCOWIZNOŚĆ.

OCIECZENIE ‘opuchlizna, wrzód’ otok tumor i. inflacio ocyeczenye 
S 163v (por nadącye, puchlyna R Kj). Zob. KROSTA, NADĘTY, OTOK.
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OCIEKŁY ‘spuchnięty, zaropiały’ lymphaticus i. insanus, et dr sic, eo 
quod aquam timeat, quem Greci hydrophobam dicunt {wscyecly furiosus, ve- 
Xatus}, et dr proprie lymphaticus, qui vitium ex aqua contrahit ..., unde lym-
phaticus proprie dr canis a lympha, quam habet, et hinc translatum est ad 
alia ocyecly, opuchly R r8. Zob. WODNOCIELNY.

OCIELIĆ SIĘ ‘ urodzić’ plodzicz, ocyelicz sy \ feto ,-are i. parere, gene- 
rare R 0 8v. Zob. CIELEC, CIELĘ, CIELNY

OCIEPLIĆ incaleo,-ere zagrzacz syą, ocyeplyl (! -  zam. „ocieplić”), in- 
calet, incaluit mero podvesselyl sobye R P6 (mp).

OCIĘTY ‘obcięty, tu -  pozbawiony rogów’ mutilus oczyąthy, Comoly ut 
aries sine cornibus R V4 (md). Zob. BEZGŁOWIEC, KOMOŁY, OBCIĄĆ, 
OCIĄĆ, ODCIĘTY.

[OCIOSANIE -  tak Erz, bł.: „oczaszenye sic!, caelatura” -  zam. ocra- 
szenye, por. Wstęp do I tomu obecnej edycji, s. 43, zob. OKRASZENIE].

OCIOSANY heblyovany, ocyoszany levigatus i. planatus, politus S 81; 
oczyossany, vheblyovany, vgladzony levigatus R r5 (mg; av. leviga). Zob. 
CIOSANY, GŁADKI, UCIOSANY, WYCIOSANY.

OCTOWY ‘ tu -  służący do przechowywania octu’ Ocztovy dzban oxis 
R yi (mp); Zban oczthovy, oczethnycza acetabulum est vas aceti plenum vel 
ad accipiendum acetum paratům R азУ. Zob. OCET, OCETNIK.

OCUCIĆ ‘obudzić’ oczuczicz, przecz<s>nącz expergefacio,-ere i. excita- 
re vel facere evigilare R Oóv; oczuczyl, przeczuczil, przeczsnąl experrectus i. 
per se vigilans R mj. Zob. CZUĆ, POBUDZIĆ, ZBUDZIĆ.

OCZEMGNIENIE zob. OCEMGNIENIE.
OCZKO -  1) ‘małe oko’ oczko ocellus S 100v (av. ocellus i. parvus oculus);

-  2 ) ‘pączek roślinny, gałązka’ pączek gemma dr oculus vitis, quem primo emittit 
oczko aut pączek S 63v; oculus arboris eciam i. oczko vel pączek, quando arbor 
debet virescere, tunc primus emittit oculos seu gemmas S lOOv. Zob. OKO.

OCZOSAĆ ‘oskrobać, obrać łuski z ryb’ exquamo,-are oczoszacz pisces 
S 220; exsquamare pisces pytvovacz, oczosacz luscyny R T7v (ml; av. squa- 
mo,-are i. squamas auferré). Zob. CZOSAĆ, ROZCZOSAĆ, UCZOSAĆ.

OCZY zob. OKO.
OCZYŚCIĆ ocziscicz expio,-are i. expurgare ex toto R 0 7; oczyscicz ex- 

pio,-are R 0 7 (mg); pio,-are i. mundare, purgare {ocziscicz sordes) R R̂ v. 
Zob. CZYŚCIONY, WYCZYŚCIĆ.

OCZYŚCIENIE ‘oczyszczenie, rozgrzeszenie’ piaculum, peccatum puni- 
cione dignum, oczyscyenye ablucio peccati, mors, sordes, satisfactio R z8v
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(mg); expiatio i. purgatio, pia actio, mundatio oczyscyenye {vel i. consecracio 
poswyączenye} R mjv; lustralis ..., quod lustrat vel quod aptum est ad lustran- 
dum i. purgandum et c/rcumdandum vel luminandum {ut aqua lustracionis i. 
benedicta swyąnczona voda, oczyscyenya, poswyączenya} (bibl.) R s3.

OCZYŚCIONY ‘ oczyszczony, poświęcony’ oczyscyony, posvyąnczony, 
obešly lustratus, circu/tus R s3v (mg). Zob. CZYŚCIONY, OBESZŁY.

OCZYWIŚCIE ‘bezpośrednio, osobiście’ oczyvyscye presencialiter 
R Y2 (mg).

OD, ODE ‘od; przez’ (łącznie ok. 50 razy) np.: pyrszi od szyye asz do pa-
sza thorax (bibl.) S 158v; czala rąka od plyeczy asz do lokcya brachium R e3; 
odednya do dnya indies S 245; odednya do dnya indies i. quottidie ..., semper 
R X7v (ml); iedno od drugyego exclusive R X5v (md) i R Ц (mp; av. exclusor) 
(por. Cervus); od nyekogo a quopiam R Y3 (ml; av. quispiam); participium 
Które cząscz byerze od nomen у cząscz od verbum RN (wyki. przednia); od- 
lozicz od brzegv solvere navem i. discedere a litore R T6v (md; av. sοί-
νο ,-ere)\ morzenye od glisth vermina dicuntur dolores corporis ... quasi ver-
mes scindere videntur S 168; morzenye, gryzyenye od glystow verminacio in 
ventre R K5 (mg); mączenye od catha tortura R J5v (md); Czo nyemoze od 
myloscy languens amore (bibl.) R r2 (mh; av. languidus); dągy myecz od 
vbicya suggillo,-are {accusare, reprehendere, ex percussu carnem livore ma- 
culare} R Vi; para, puch, kurzeva (!) od dymv vapor R K2v; Czasz od dwv 
lyath vel czo staro iesth dwa roky biennis S 18v; czasz odedwv lyat biennis 
R dgv; od czterzech lath quadriennis, quattuor annorum R C2; czasz od 
pyączy lyath lustrum S 84v; Czass od pyączi lyath lustrum {pentearis (!)} 
R s3v; Gwicht od XII funtów pondo S 119 (por. Mu28, s. 194); itd. Zob. DO, 
ODONĄD, ODTĄD, ODTYCHMIAST.

ODARTY ‘obdarty, obszarpany -  tu o człowieku’ ruptus przerwany, prze- 
pucly, odarthy panno sus, in ves te laceratus R D4 (mp). Zob. DRAC, 
ODRZEĆ, ODZIERACZ, ROZDARTY, ZEDRANY.

ODBIĆ odbycz referio,-ire i. repercutere R S6v (ml); odbycz repun- 
go,-ere i. iterum vel retro pungere, sc. viceversa pungentem pungere R TiV. 
Zob. BIĆ, ODBIJAĆ.

ODBIERAJĄCY gram. precz byerzączy, odbyerayączy ablativus ... po- 
nitur pro casu {ut doctior ilia, doctior illis} R a2; odbyeraiączy, precz 
byerzączy vel i. oddalyonek ablativus casus in grammatica R a2 (md); ablati-
vus precz byerzączy, oddalonek, ut doctior Ula, doctior illis, vide de a (BB 
odsyła tu do haseł na literę „a”), odbyeraiączi RN (wyki. przednia). Zob.
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DAJĄCY, DAWAJĄCY, DAWANEK, IMIENIAK, MIANUJĄCY, 
MIENIĄCY, MIENIONEK, OSKARŻAJĄCY, RODZĄCY, SKAR-
ŻANEK, SPADEK, WOŁANEK, WZYWAJĄCY, ZOWANEK.

ODBIEŻEĆ ‘ porzucić, odstąpić’ odbyezecz apostator,-ari, rebellare, re- 
bellem esse, recedere a fide aut a religione R M4 (mg). Zob. BIEŻEĆ,
UBIEŻEĆ, ZABIEŻEĆ, ZBIEŻEĆ.

f  f

ODBIJAĆ czo odbyya referiens, repercuciens R Сб (mg). Zob. ODBIĆ.
ODBYĆ praw. ‘tu -  uzyskać zwolnienie od sprawy sądowej wskutek 

przedawnienia’ odbył dawnoscyą evasit prescripcione R B2v (md; av. prescrip-
ts )  (por Cervus). Zob. BYĆ, CZAS, NABYĆ.

ODCHŁAN ‘otchłań, miejsce pobytu dusz zmarłych’ odchlan sinus Ab- 
rahe, sicut dicit magister in historiis, locus est in superioři margine inferni..., 
in quo erant anime predestinatorum usque ad descensum Christi ad inferos, 
qui locus propter sui tranquilitatem sinus Abrae dr, ut sinum maris dicimus, et 
dicebatur Abrae, quia ipse fuit prima via credendi {sinus Abrae modo dr pa- 
tria celestis} (bibl.) R F8v.

ODCHODZIĆ ‘wydzielać się, wydalać z organizmu’ komv natura od- 
chodzy gonorreus i. semine fluens R Oj (md) (por Mu28, s. 70).

ODCHOWAĆ ‘wykarmić, wychować’ sustentor,-ari i. nutrire zyvicz, kar- 
mycz reficere, cibare vel podeprzecz, zatrzymacz expectare, manu tenere 
znossicz, odchovacz, Roscyągnancz (!) R V2 (mp); ostavicz, odchovacz, od- 
sadzicz ablacto,-are, a lacte separare, extrahere, segregare vel removere 
(bibl.) R Mjv. Zob. CHOWAĆ, WYCHOWAĆ, ZACHOWAĆ.

ODCHOWANIE ‘wykarmienie, wychowanie’ odchovanye, oddalyenye, 
ostavyenye, odsadzenye ablactatio i. a lacte remotio R a2; podpor, odchova-
nye sustentacio R V2 (mp). Zob. CHOWANIE.

ODCHOWANY ‘wykarmiony, wychowany’ odchovaný, odszadzony, od- 
dalyony, ostavyony ablactatus (bibl.) S 2v. Zob. WYCHOWANY.

ODCIĄGAĆ odcyągacz, odcziskacz reprimo,-ere S 233; odcyągacz, od- 
czyskacz, powscyągacz, hamovacz, odrazicz reprimo,-ere R Tjv. Zob. 
POCIĄGAĆ, ROZCIĄGAĆ.

ODCIĄGAJĄCY odvodzączi, odcyągaiączi retrahens S 132; od-
cyskaiączi, odcyągaiąnczi reprimens R Dj (mp).

ODCIĄGNĄĆ odvodzicz, odcyągnąncz, oddalicz retraho,-ere R T2 

(md). Zob. CIĄGNĄĆ SIĘ, PRZYCIĄGNĄĆ, PRZYŚCIĄGNĄĆ.
ODCIĄGNIONY oddalyony, odvyedzyony, odcyągnyony retractus R D2 

(md). Zob. CIĄGNIONY, PRZYŚCIĄGNIONY, ROZCIĄGNIONY.
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ODCIĘTY odcyąthy truncus i. semipercisus, diminutus in manu aut pede 
R J8v (md); vilkovye vel galąssky odcyąthe aborigines ... sunt superflue fruti- 
ces, que non naturaliter, sed vitiose in arboribus et campis oriuntur R a2v. 
Zob. KOMOŁY, OBCIĘTY, OCIĘTY, PRZECIĘTY, PRZYCIĘTY, 
ROZCIĘTY, UCIĘTY.

ODCISKAĆ ‘odrzucać, odpychać’ odcyągacz, odcziskacz reprimo,-ere 
S 233; odcyągacz, odczyskacz, powscyągacz, hamovacz, odrazicz repri- 
mo,-ere R T,v. Zob. PRZYCISKAĆ, UCISKAĆ.

ODCISKAJĄCY odcyskaiączi, odcyągaiąnczi reprimens R Dj (mp).
ODCZAROWAC excanto,-are odczarovacz, incantacionem removere, 

excludere, liberare R Об (md). Zob. CZAROWAĆ, UCZAROWAĆ.
ODCZAROWANY odczarovany excantatus, liberatus ab incantacione 

R 16 (md).
ODDAĆ commodo ,-are poziczicz, vziczicz, wzayem dacz zlaszky gratuite 

et sine aliqua mercede, oddacz R Ni v (mg; av. commodo,-are); oddacz 
wmalzenstvo, poslyvbicz despondeo,-ere {desponsare} R Oiv; recompen- 
so,-are i. reddere, persolvere {equare} {retribuere oddacz, odplaczicz} R Só; 
oddacz, obdarzicz, zapłaczicz remunero,-are R Ti (mp); delegavit i. discessit 
vel moriturus dimisit aut simpliciter dedit oddal na testamencye, aliquid circa 
mortem dare (bibl.) R N6v (md; av. delego,-are). Zob. DAĆ, ODDANIE,
o d d a w a ć , p o d a ć , p o d d a ć , w y d a ć .

ODDALENIE odrzuczenye, oddalyenye alienacio S 7; odchovanye, od-
daly enye, ostavyenye, odsadzenye ablactatio i. a lacte remotio R a2; suspen- 
sio ab officio oddalyenye, zavyesshenye od vipelnyenya vrząndv i. 
interdictum R H4v (mg). Zob. DALEKOŚĆ.

ODDALIĆ odvodzicz, odcyągnąncz, oddalicz retraho,-ere R T2 (md); 
alieno,-are {odrzuczicz i. repellere oddalicz} R M3; oddalicz, odlączicz sepa- 
ro,-are R T5v; oddalicz, zavyessicz od vypelnyenya vrząndv suspendere per 
ecclesiasticam censuram, suspensum, vide verba iuris R V2 (md); odyąl, od- 
dalyl tulit i. attulit, accepit R V5 (mg; av. tulo,-ere ... , tollo,-ere).

ODDALONEK gram, odbyeraiączy, precz byerzączy vel i. oddalyonek 
ablativus casus in grammatica R a2 (md); ablativus precz byerzączy, oddalo- 
nek, ut doctior ilia, doctior illis, vide de a (BB odsyła tu do haseł na literę 
„a”), odbyeraiączi RN (wyki. przednia). Zob. DAJĄCY, DAWAJĄCY, 
DAWANEK, IMIENIAK, MIANUJĄCY, MIENIĄCY, MIENIONEK, 
OSKARŻAJĄCY, RODZĄCY, SKARŻANEK, SPADEK, WOŁANEK, 
WZYWAJĄCY, ZOWANEK.
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ODDALONY odchovaný, odszadzony, oddalyony, ostavyony ablactatus 
(bibl.) S 2v; oddalyony, odvyedzyony, odcyągnyony retractus R D2 (md).

ODDANIE oddanye recompensacio S 129v; recompensacio oddanye, re- 
tribucio R C5v (mg); oddanye, obdarzenye, zaplaczenye remuneracio R C6v 
(mg); oddanye antidotum i. remuneracio, contr aria donacio seu beneficii re- 
tribucio, quasi contra datum R c2v (ml; av. antidotum). Zob. DAĆ, ODD AC , 
ODDAWAĆ.

ODDAWAĆ oddavacz dobrocz referre beneficium R SóV (mg). Zob. 
DAĆ, ODDAĆ.

ODDECH Duch, oddech anhelitus S 10; oddech anhelitus S 10v; dech, 
oddech anhelitus R Ci; dech, oddech pneuma, spiritus R Ci (av. pulmo); od-
dech spiraculum {vide Calepi} R G4. Zob. DYCHANIE, PRZEDECH, 
PRZEDUCH.

ODDYCHAĆ dichacz, oddichacz spiro,-are R T7; czo dicha, oddicha spi- 
rans vel minas ex ere emittens, ut Act. IX  de Paulo (bibl.) R G4 (md). Zob. 
DECH, DUCH, DYCHAĆ, WYWODZIĆ, ZDYCHAĆ.

ODDYSZNY ‘związany z oddychaniem, tu -  o tchawicy lub tętnicy’ od- 
dyssna zyla, odgardlna arteria Grece, vena dr Latine, per quam intrat et exit 
aer et spiritus a pulmone, i. vena vitalis seu semita, in qua est vitalis spiritus, 
in qua plus est spiritus quam sanguinis, que pulsu et motu habitům et motům 
febrium et infirmitatum demonstrat S 14v; staczywna zyla, zyla oddysshna, 
odgardlna vel i. gardzyel abo pulss vel przedech arteria est vena, per quam 
exit et intrat aer et spiritus {vel dr utraque pars faciei} v e l ... arterie sunt fis-
tule vel vene ..., quia per eas aer i. spiritus a pulmone fertur R c8v (por 
Mu28, s. 63: Arteria vena vitalis, seu semita in qua est vitalis spiritus, vena 
aeris plena ..., Oddyszna żyła). Zob. DYCHAĆ.

ODDZIELAJĄCY gram. <coniunctio> disiunctiva oddzyelyaiącza R h3v 
(md). Zob. DAWAJĄCY, POTWIRDZAJĄCY, SPOJENIE, WYPEŁ-
NIAJĄCY, ZŁĄCZAJĄCY, ZŁĄCZENIE.

ODDZIELENIE praw. oddzyelenye, odlączenye sequestratio est rei de 
qua agitur separatio vel dispositio vel possessionis interitio R F3v. Zob. 
DZIAŁ, DZIELENIE, PRZEDZIAŁ, ROZDZIELENIE, WYDZIE-
LENIE.

ODDZIELIĆ praw. oddzyelicz, odlączycz, zgodzicz, zgyednacz seques- 
tro,-are i. separare et proprie certantes pacificare, unde divido, pacifico die 
designare sequestro {vel i. apud sequestrum i. mediatorem deponere) R T5v; 
odpravicz, oddzyelicz emancipo,-are i. a servitute liberare ..., emancipare iu-
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r/s proprii dominium statuere, quasi extra manum i. potestatem suam facere 
{vidzyelicz liberare} R 0 5. Zob. DZIELIĆ, ROZDZIELIĆ.

ODDZIELNIE oddzyelnye abstractive S 241 i R X2v (ml). Zob. 
NIEODDZIELNIE, ROZDZIELNIE, ZAKRYCIE.

ODDZIELNY gram, oddzyelney lydzby neutri generis, lignum R v6v 
(md); genus neutrum oddzyelne ut hoc scamnum any mąsskye, any nyevyes- 
czye R v6v (md; av. neuter); oddzyelne, czo nye prawuyącze (?) szą, a prze-
to nyemozemy ich vymovicz przesz oskarzayączi spadek <verba> neutra 
R a8 (md; av. activa verba); oddzyelne, Czo nye prawviącze szą, a przeto 
nyemozemy ich vymovicz przesz oskarzayączy spadek verba neutra RN 
(к. tyt.).

ODDZIELONY praw. emancipatus oddzyelyony, odpravyony dr extra 
domum patris et extra manum p<ositus>, manumissus seu libertus vipusczo-
ny znyevoley, libertini sunt filii eorum S 47v; oddzyelyony, odłączony, 
zgyednany, zgodzony sequestratus R F3v (md). Zob. WYDZIELONY.

ODE zob. OD.
r · ·ODEGNAC virzucicz, odegnacz eiicio,-ere i. extra iacere, evellere, evi- 

denter iacere R 0 4v; odegnacz, odpądzicz excludo,-ere i. extra claudere vel 
extra clausuram emittere {liberare} R Об- Zob. WYGNAĆ, WYPCHNĄĆ, 
ZAGNAĆ.

ODEJĆ ‘odejść’ odeycz abeo,-ire i. recedo R Mjv; odeycz, postampicz
г г г r

(!), pochodzicz procedo,-ere {vide Calepi} R S3. Zob. ISC, JIC, NAJC, 
OBEJĆ, ODEŚCIE.

[ODEJŚCIE] zob. ODEŚCIE.
[ODELŻENIE ] zob. OBELŻENIE.
ODELŻYĆ ‘ulżyć, pomóc’ oblyekczycz, odelzycz refrigero,-are i. rele- 

vare, consolari, refrigerium dare {solacium prestruere} {mentem recreare} 
R S6v. Zob. OBELŻENIE.

ODER Odra, niemiecka nazwa rzeki’ Riadus, fluvius Oder vel Odra, 
Guttalis idem S 132v; Rhiadus, fluvius Oder, Odra, Guttalis idem R D2v (ml) 
(por. Mu28, s. 25: Riadus, Oder, Odrá, Guttalus (!) idem -  stąd zapewne BB 
przejął niem. odpowiednik i uznał go za polski; w Mym28 i Mym41 -  brak).

ODESŁAĆ odeslacz, oslabycz, odpuscicz remitto,-ere i. retro vel iterum 
mittere vel dimittere et condonare vel dissolvere vel lenire, non ex toto inten- 
dere R T b Zob. OBESŁAĆ, POSŁAĆ 2.

ODESŁANY oslabyony, odesłany remissus ..., fessus ..., dimissus, dis- 
solutus R CóV.
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ODEŚCIE (lub ODESZCIE) ‘odejście’ icio Shcye, abiicio odesshcye 
R p3 (mp). Zob. ŚCIE.

ODETCHNIENIE odethchnyenye, vestchnyenye suspirium R H4v (ml). 
Zob. NADCHNIENIE, TCHNĄĆ, WYTCHNĄĆ.

ODEWRZEĆ ‘otworzyć’ resignare l/teras odewrzecz, signare i. sigillare 
eas S 233v (por. resignare litteras i. aperire othvorzycz, signare i. claudere 
zatworzicz lyst R Div (md; av. resignacio); por. też Mu28, s. 193). Zob.
o t w o r z y ć , r o z t w o r z y ć , z a t w o r z y ć .

ODGANIAJĄCY ‘wykluczający, wyłączający -  tu może gram.?’ odga- 
nyaiącze (Nom. sing, п.), odpądzaiącze (Nom. sing, n.) exclusivum R 16 (mp; 
av. exclusive). Zob. JEDEN, DRUGI, GONIĆ.

ODGARDLNY ‘połączony z gardłem, tu -  o tchawicy lub tętnicy’ od- 
dyssna zyla, odgardlna arteria Grece, vena dr Latine, per quam intrat et exit 
aer et spiritus a pulmone, i. vena vitalis seu semita, in qua est vitalis spiritus, 
in qua plus est spiritus quam sanguinis, que pulsu et motu habitům et motům 
febrium et infirmitatum demonstrat S 14v; staczywna zyla, zyla oddysshna, 
odgardlna vel i. gardzyel abo pulss vel przedech arteria est vena, per quam 
exit et intrat aer et spiritus {vel dr utraque pars faciei} vel ... arterie sunt 
fistule vel vene ..., quia per eas aer i. spiritus a pulmone fertur R c8v. Zob. 
GARDZIELNY.

ODJĄĆ wzgardzicz, odyącz, odrzuczicz abiicio,-ere est longe iacere, re- 
iicere, vilipendere R Mjv; odyąl, zagubił, zamyothal abstulit i. accepit, destru- 
xit R M2 (mg); odyąl, oddalyl tulit i. attulit, accepit R V5 (mg; av. tulo,-ere ..., 
tollo,-ere). Zob. JĄĆ, NAJĄĆ, POJĄĆ, PRZYJĄĆ, WYJĄĆ, ZAJĄĆ.

ODKAŻANIE ‘przekazanie’ odkazanye legatum est donatio quedam in 
testamento a testatore relicta R r3v; legatum in morte odcazanye, donacio in 
testamento R r4 (mg).

ODKĄSIĆ ‘odgryźć’ odkąssicz remordeo,-ere R T \. Zob. KĄSAJĄCY, 
UKĄSIĆ, ZAKĄSZENIE.

ODKIEŁZNAĆ ‘zdjąć munsztuk, uzdę koniowi’ defrenare equm odkyelz- 
nacz vel esse sine freno, ductore aut vectore R N6 (md). Zob. OKIEŁZNAĆ.

ODKŁADAJĄCY gram. deponens verbum ocladayącze (! -  tak, zam. 
„odcladayącze”), ut amor; amaris R Oi (mp); odcladayącze, Czo iedno zna- 
myą odłożą a drugye przyymvią deponencia verba RN  (k. tyt.); deponencia 
verba odcladaiącze, odshądaiącze (? -  w oryg. wyraz przekreślony), ut luctor, 
sequor, nascor etc. Czo yedno znamyą odłożą, a drugye przyymvyą R i6v 
(md). Zob. KŁAŚĆ, ODŁOŻONY.
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ODKRYCIE Spyevanye, odkricye syercza iubilacio i. gaudium ineffabile 
R q4 (mp).

ODKRYĆ odkricz sercze, vcyeshicz iubilo,-are, cantare, gaudere 
exultare R Q 3; odkricz discooperio,-ire i. ... detegere R O 3. Zob. KRYĆ, 
PRZYKRYĆ, SKRYĆ.

ODKUPIĆ red/beo,-ere i. rursum debere {quodprius habuit, vykupycz, 
odcupicz, emeritum resolvere} R S6; odkupicz, vyplaczicz, vycupicz redi- 
mo,-ere i. eripere, salv are, iterum emere R S6. Zob. KUPIĆ, SKUPIĆ.

ODKUPIENIE odcupyenye redibicio R S6 (mp; av. redibeo,-ere); vyku- 
pye<ny>e, vyzwolyenye, odkupyenye redemcio R C5v (md). Zob. KU-
PIENIE, SKUPIENIE.

ODŁĄCZENIE anathema quandoque est adiectivum utriusque numeri 
omnis generis, et tamen est idem quod maledictus, excommunicatus et 
damnatus ... Item anathema quandoque est substantivum przeclyącye, 
klyąnthva, potąmpyenye, odlączenye, przeklyącye {/. suspensio, exigio (?)} 
{/. maledictus, excommunicatus, damnatus etc.} (bibl.) R b8; oddzyelenye, 
odlączenye sequestratio est rei de qua agitur separatio vel dispositio vel 
possessionis interitio R F3v; seorsum, adv. discretivum i. separatim osobnye 
{adv. separandi i. odlączenya} R Y4. Zob. PAMIĘĆ, ROZŁĄCZENIE, 
WIECZNY.

ODŁĄCZONY odłączony abruptus, participium, dr ab aliquo ruptus vel 
separatus R a2v; oddzyelyony, odłączony, zgyednany, zgodzony sequestratus 
R F3v (md); odłożony, odłączony separatus R F3 (mp). Zob. WY-
DZIELONY.

ODŁĄCZYĆ oddalicz, odlączicz separo,-are R T5v; oddzyelicz, 
odlączycz, zgodzicz, zgyednacz sequestro,-are i. separare et proprie certan- 
tes pacificare, unde divido, pacifico die designare sequestro {vel i. apud se-
questrum i. mediatorem deponere} R T5V. Zob. PODŁĄCZAJĄCY, 
PRZYŁĄCZYĆ, ROZŁĄCZYĆ, ZŁĄCZYĆ.

ODŁOMIONY ‘odłamany, połamany, nieforemny’ odlomyony, Nye 
glyazny distortus R k2 (mp). Zob. ŁAMAĆ, ŁOMIĆ, NIEGLAŹNY, 
OBLOMEK, ZŁAMAĆ.

ODŁOŻENIE praw. ‘zwłoka, odroczenie sprawy w sądzie’ odlozenye 
dilacio est temporis in causa prorogacio vel tempus datum a lege vel iudice par- 
tibus ad veniendum S 42v; odlozenye czaszv dilatio est temporis in causa 
prorogatio ... vel sic: tempus datum a lege vel a iudicepartibus ad veniendum 
R igv. Zob. FRYSZT, ODWŁOKA.
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ODŁOŻONY odłożony, odłączony separatus R F3 (mp); na stroną odło-
żony sepositus i. seorsum positus, dimissus, divisus, separatus R F3 (mp); od-
łożony na stroną emotus R k8 (mp). Zob. ODKŁADAJĄCY.

ODŁOŻYĆ -  1) odlozicz od brzegv solvere navem i. discedere a litore 
R T6v (md; av. solvo,-ere); odlozicz na stroną emoveo,-ere R O5 (md); na 
stroną odlozicz sepono,-ere i. seorsum ponere, separare R T5v; odlozicz repo- 
ηο,-ere S 233; odlozicz, Schchovacz (!) repono,-ere R Tjv; odloz my reponas 
mihi S 233 (av. repono,-ere) (por. Słowarz); odlossh my pyenyądze vel Scho- 
vay reponas mihi, vide Calepi R Ti v (ml; av. repono,-ere); -  2) praw. 
‘odroczyć sprawę w sądzie’ ffnstovacz, odlozicz, odwloczicz differo,-ferre 
R 0 2v; zavyessilych my, odložily, ffrystovaly distulimus R 0 2v (ml; av. diffe- 
ro,-ferre)\ -  3) gram. odcladayącze, Czo iedno znamyą odlozą a drugye przy- 
ymvią deponencia verba RN (k. tyt.); deponencia verba odcladaiącze, 
odshądaiącze (? -  w oryg. wyraz przekreślony), ut luctor, sequor, nascor etc. 
Czo yedno znamyą odlozą, a drugye przyynwyą R i6v (md). Zob. 
FRYSTOWAĆ, KŁAŚĆ.

ODMAWIAĆ przecywnye m ovicz, odmavyacz contradico,-ere R N4 
(md). Zob. OMAWIAĆ, ROZMAWIAĆ.

ODMIANA ‘handel, wymiana, zamiana’ odmyana, ffrymark, skupyenye 
commercium S 32; vgoda, vmova, targ, odmyana, zamyona, ffrimark commer- 
cium eciam i. lucrum, merces, vendicio R hjv (mg); vazenye, Bracovanye, od-
myana, odmyenyanye cambium R e6 (mp); odmyana, zamyenyenye 
commutacio R hjv (mg).

ODMIENIACZ ‘bankier, wymieniający pieniądze’ odmyenyacz, vechs- 
lyarz mensarius, nummularius S 89; odmyenyacz, vestshlyarz (!) mensarius i. 
nummularius, campsor, trapezita pecuniarum R t4 (mp). Zob. BANKARZ.

ODMIENIAĆ ‘wymieniać’ vazycz, odmyenyacz, Brakovacz cambio,-ire 
R M6v; odmyenyacz commuto,-are, unam rem pro alia dare R Nj (md).

ODMIENIANIE ‘ zamiana, wymiana, handel’ vazenye, Bracovanye, od-
myana, odmyenyanye cambium R еб (mp).

ODMIENIĆ vmovicz, vgodzicz, Skupicz, ffřimarczicz, odmyenycz, za- 
myenycz kupyą commercor,-ari, vicissim dare et accipere, merces libere com- 
mutare, lucrari, vendere R N j (md); Nye odmyenycz (! -  zam. „odmienić”, 
BB bł. objaśnił hasło łac.) immuto,-are R P5V (md). Zob. NIEODMIENNY, 
PRZEMIENIĆ.

ODMIENNY ‘wzajemny, kolejny, tu -  wzajemnie, na zmianę’ odmyenna 
odplata vices mutua (bibl.) R K̂ v (md) (por. Słstp, sv. Odmienny: ... Othmyenną
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odplathą... muíuam vicem (... mutuam vicem reddereparentibus I Tim 5,4)). 
Zob. NIEODMIENNY, NIEPRZEMIENNY, OTRZEDZA, PRZE-
MIENNY.

ODMIĘKCZONY ‘zmiękczony, ułagodzony’ emolitus, mollificatus 
odmyąkczony vel i. inclinatus adpenitenciam  R kg (mp); odmyąkczony, vbla- 
gany, okroczony delinitus (bibl.) R i6v (mg). Zob. MIĘKCZĄCY, 
OKROCIĆ, UKRÓCIĆ, ZMIĘKCZYĆ.

ODMIĘKCZYĆ ‘zmiękczyć, ułagodzić’ delinio,-ire i. placare 
{odmyąkczicz mulcere), dulcem facere et lenem vblagacz, Ocroczicz R N6V. 
Zob. MIĘKCZĄCY, UKRÓCIĆ, ZMIĘKCZYĆ.

ODMŁADZAĆ SIĘ czo syą odmładza rediviva arbor dr que secta recres- 
cil R C5v (md). Zob. MŁODZIEJEĆ, ODMŁODZIĆ SIĘ, OŻYĆ.

ODMŁODEK (lub ODMŁODKA) ‘młody pęd roślinny’ odnogy, od- 
mlotky na gląbye cime S 27v; odmlothky cyma, cymata sunt que vere proxi-
mo postprimam sectionem a caulibus colliguntur i. tenuissimi cauliculi S 39; 
odmlodky czamey capusthy vel pąkovye cima {cime, cimata} R g3v. Zob. 
GŁOWA, KAPUSTNY.

ODMŁODZIĆ SIĘ odmlodzycz syą reiuvenesco,-ere i. frequenter reiu- 
venere vel florere sive splendere R SóV. Zob. MŁODZIEJEĆ, OD-
MŁADZAĆ SIĘ.

ODMOWIENIE ‘odmowa, sprzeciw (w sądzie)’ przecivyanye, odmo- 
vyenye, przecywne movyenye contradictio R I14 V (mg); replicatio ... est ex- 
ceptionis facte exclusio {allegacio contumacis} {odpor, odnovyenye (? -  może 
zam. „odmovyenye”)} R Dj (por. Lex, к. 305v: Replicatio ... odmowy vczi- 
nienie ...). Zob. MÓWIENIE, ODPIERAĆ.

ODNIESIONY (lub ODNIESION) odnyessyona rzecz relativa res R Сб 
(mp). Zob. NIESION.

ODNOGA ‘młody pęd roślinny’ odnogy, odmlotky na gląbye cime 
S 27v.

ODNOWIĆ napravycz, popravicz, zbudovacz, vivodzicz, odnovicz instau- 
ro,-are i. facere simile priori, restituere, reficere R Qjv; suscito,-are i. excita- 
re, et proprie de morte {odnovicz renovare etc.) R V2.

ODNOWIENIE (?) zob. ODMOWIENIE.
ODNOWIONY suscitatus, odnovyony, renovatus, verificatus, excitatus 

R H4 (mp); odnovyone (‘suknie’? -  Nom. plur.? lub ‘odzienie’) interpola est 
quedam vestis, que dum sit vetus ad novam speciem reducitur et f i t  quasi nova 
R q2v. Zob. NOWY.
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ODONĄD od onąnd illinc S 245; od onąd illinc R X6v (mp). Zob. OD,
o d e , o d t ą d , o d t y c h m i a s t , o n ę d y , o w ę d y .

ODPASAĆ ‘zdjąć pas’ odpassacz d/scingo,-ere R Ο3 (md); discingulare 
equm vissyodlacz vel odpasacz de cingulo R 0 3 (md). Zob. OPASAĆ, 
OPASAĆ SIĘ, PAS, PASANY, PRZEPASAĆ.

ODPASANY ‘ nie mający pasa, broni’ diseinetus i. delegatus, remissus, 
incompositus ..., III Reg. XXII (bł., zam. „XX”): Non glorietur accinctus eque 
ut diseinetus {odpassany negligens} (bibl.) R kjV. Zob. PAS, PASANY, 
PASOWANY.

ODPAŚĆ prolapsus vpadl, poslyznąl syą a graeia Dei odpadl R B5v (ml). 
Zob. PRZYPAŚĆ.

ODPĘDZAĆ odpądzacz, zaganyacz abigo,-ere i. fugare, separare, a se 
repellere S 209. Zob. POPĘDZIĆ, ZAPĘDZIĆ.

ODPĘDZAJĄCY ‘wykluczający, wyłączający -  tu może gram.?’ odga- 
nyaiącze (Nom. sing, п.), odpądzaiącze (Nom. sing, n.) exclusivum R 16 (mp; 
av. exclusive).

ODPĘDZIĆ odegnacz, odpądzicz excludo,-ere i. extra claudere vel extra 
clausuram emittere {liberare} R Об; zapądzicz, odpądzicz, Strashicz abi- 
go,-ere i. fugare et separare vel a se repellere vel crimen abigeatus exercere 
R MjV. Zob. BYDŁO, POPĘDZIĆ, PRZYPĘDZIĆ, ZAGANIAĆ.

ODPIĄĆ odpyąncz hawthką refibulo,-are R S6v (ml); odpyąncz 
prząnczką diffibulo,-are R 0 2v (ml), Zob. ODPINANIE, PRZYPIĄĆ, 
SPOIĆ, ZAPIĄĆ.

ODPIERAĆ napomynacz, odpyeracz (w oryg. wyraz przekreślony), po-
wtarzacz, roskazovacz repeto,-ere R Tjv; powtorzycz, odpyeracz replico,-are
i. revolvere, repetere aliquid multotiens R Tjv. Zob. NIEODPORNY, 
ODMOWIENIE, ODPOR.

ODPIERAJĄCY Odpyeraiącze abunde sentencie R F2v (md; av. senten- 
tia). Zob. SKAZANIE.

ODPIERDZIEĆ odpyerdzyecz oppedo,-ere i. contra pedentem pedere 
S 229 i R R3v; odpyerdzyecz obpedo,-ere R R2 (md). Zob. PIERDZIEĆ, 
PIRDZIEĆ, ZASMRODZIĆ.

ODPINANIE powtarzanye, odpynanye, rozvyązanye replicacio R Dł 
(mg). Zob. ODPIĄĆ.

ODPISANIE Odpyssanye rescriptum i. quelibet scriptura continens ali-
quam disposicionem superioris R Di v (ml). Zob. PRZYPISANIE, WYPIS, 
WYPISANIE.
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ODPŁACIĆ recompense ,-are i. reddere, persolvere {equare} {retribuere 
oddacz, odplaczicz} R Só· Zob. PŁACIĆ, POPŁACIĆ, ZAPŁACIĆ.

ODPŁATA premium odpłata substanciale dusshna, consubstanciale cye-
lesna, accidentale przypadła R H2 (mg; av. substancia); odmyenna odplata vi-
ces mutua (bibl.) R Y^v (md) (por Słstp, sv. Odmienny: ... Othmyenną 
odplathą ... mutuam vicem (... mutuam vicem reddereparentibus I Tim 5,4)); 
zaplacicz, odpłatą wzyącz premio ,-are R S2v (ml). Zob. POPLATEK, 
WYPŁATA, ZAPŁATA.

ODPOCZYNĄĆ ‘odpocząć’ lyezecz, odpoczynącz, podgyąncz syą accu- 
bo,-are et accumbo,-ere R M2; vythchnącz, odpoczinącz repauso,-are R Ti 
(mp).

ODPOCZYNIENIE ‘odpoczynek’ odpoczynyenye quies ... tranquillitas, 
pax S 128 (por odpoczyvanye cyala R C3).

ODPOCZYNNIK ‘gospoda, zajazd’ odpoczynnyk, goscynyecz, goscyn- 
ny dom, gospoda diversorium {taberna} (bibl.) R k2. Zob. KARCZMA.

ODPOCZYWANIE odpoczyvanye cyala quies {tranquillitas vero est 
animi} R C3; odpoczyvanye pax, tranquilla libertas, venia, propiciacio R ZiV 
(ml).

ODPOŁOŻNY (?) (wyraz zepsuty, o niejasnym znaczeniu -  ‘gładki’?) 
interasile dr interpolatum {sculptum}, celatura et (! -  zam. ex) piano, planum 
enim inter celaturas quasi rasům videtur et declinatur hic et hec interasilis et 
hoc interasile odpolozne abo Rythe (bibl.) R p8v (por łac. hasło w S 76: intera- 
sile i. interpolatum, celatura de piano et sculpto, i. scupltura quasi rasa, cela-
tura de piano, Exo. 25 et 3 Reg. 7 -  bez odpowiednika poi.) (zob. Słstp, sv. 
Pół: Interasile (czy: interrasile) od polv rithe (ipsum opus basim interrasile 
erat et sculpturae interiuncturas III Reg 7,28); zob. też Slstř 17, Praha 1999, 
s. 261; zob. też Staročeská bible Dražďanská a Olomoucká, vyd. V. Kyas, 
t. III, Praha 1988, s. 514 (3 Reg. 7,28): A to dielo slúpové bylo otpolu ryté 
a otpolu prázdné a rytie mezi spojením).

ODPOR praw. ‘odpór, odpieranie, sprzeciw w sądzie’ replicacio odpor 
allegacio contra excepeionem R TiV (ml; av. replico,-are)', replicatio ... est 
exceptionis facte exclusio {allegacio contumacis} {odpor, odnovyenye (? -  może 
zam. „odmovyenye”)} R Dj. Zob. ODMOWIENIE, ODPIERAĆ.

[ODPORNY] zob. NIEODPORNY.
ODPOWIADAĆ -  1) ‘dać odpowiedź’ odpovyadacz respondeo,-ere 

R Tiv; -  2) ‘wypowiadać przyjaźń lub posłuszeństwo, sprzeniewierzać się’ 
zapovyadacz, odpovyadacz, vivolacz diffido ,-are i. bannire S 218; diffido,-are
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bannire vyvolacz, zapovyadacz, odpovyadacz, inde diffidatus R 0 2v (ml). 
Zob. POWIADAĆ, SĄD, WYDAĆ.

ODPOWIADANIE -  1) ‘odpowiedź’ odpovyadanye responsum S 13 lv 
(por odpovyedz R D2); -  2) ‘wypowiedzenie przyjaźni lub posłuszeństwa, 
sprzeniewierzenie się’ odpovyadanye, vyvolanye diffidacio R i8 (md). Zob. 
POWIADANIE.

ODPOWIADNY ‘tu -  o ranie, która może pociągać odpowiedzialność 
sądową?’ odpovyadna rana monomachale vulnus R t8v (md) (por Cervus: 
Monomachale vulnus odpowiedna rana). Zob. BICIE, SZRANKI.

ODPOWIEDZIENIE praw. ‘zarzut?’ na odpovyedzyenye ad obiectum 
R X4 (mg; av. obiectum). Zob. ZARZUTA.

ODPOWIEDŹ odpovyedz responsum R D2 (por odpovyadanye 
S 131 v).

ODPRAWA ‘odesłanie, odprawienie’ Nyedobra odprava, wzgardzenye 
zony, zlye yą odpravicz propud/um R B6v.

ODPRAWIĆ ‘odesłać, odpędzić; uwolnić’ Nyedobra odprava, wzgardze-
nye zony, zlye yą odpravicz propudium R Bóv; nyedobrze odpravicz zoną 
propudio,-are, inhoneste continere vel repellere R S4; repudio,-are odpravicz, 
rozdzyelicz syą z zoną, divort/ari zagnacz R Ti v (ml); odpravicz, oddzyelicz 
emancipo,-are i. a servitute liberare ..., emancipare iuris proprii dominium 
statuere, quasi extra manum i. potestatem suam facere {vidzyelicz liberare} 
R O5. Zob. WZGARDZIĆ.

ODPRAWIENIE ‘rozwód’ listh odpravyenya libellus repudii (bibl.) 
S 81v; lyst odpravyenya libellus repudii (bibl.) R r6 (md; av. libellus ..., pro 
scriptura, quam vir dat uxori quam repudiat); list odpravyenya libellus repu-
dii (bibl.) S 131 (av. repudium); libellus repudii Lyst odpravyenya uxoris 
(bibl.) R Di (mp; av. repudium). Zob. ROZDZIELENIE, ROZWIE- 
DZIENIE, ZAGNANIE.

ODPRAWIONY emancipatus oddzyelyony, odpravyony dr extra domum 
patris et extra manum p<ositus>, manumissus seu libertus vipusczony znye- 
voley, libertini sunt filii eorum S 47v; vidzyelyony, odpravyony emancipatus 
dr filius vel nepos, qui a iugo et potestate vel manu patris vel avi est relaxatus 
et sui iuris effectus R k7v; vipravyony, odpravyony expeditus i. exolutus, liber 
R mi.

ODPROWADZENIE ‘część obrzędu weselnego’ przevaba, przepra- 
vyenye, odprovadzenye repocia R Di (md). Zob. GODY, ODPROWA- 
DZINY.
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ODPROWADZIĆ odprovadzicz, odviescz deduco,-ere i. de uno loco ad 
alium ducere ..., vel deducere est amicum abeuntem prosequi et comitari 
R N6. Zob. PROWADZIĆ.

ODPROWADZINY ‘część obrzędu weselnego (Erz: „uczta u pana młodego 
po weselu”)’ odprovadzyny repocia S 131 (por. Mu28, s. 169). Zob. GODY, 
ODPROWADZENIE, PRZEWABA.

ODPUSZCZAĆ odpuscicz, odpusczacz, smylovacz syą propitior,-ari 
R S4; mylosyemy, mylosny, czo odpuscza propitius i. bonus, benignus, mise- 
ricors, mitis, prosper, placatus R B6.

ODPUSZCZENIE odpusczenye, zapamyąthanye, zagladzenye abolitio 
est accusationis institute peremptio vel absolutio R a2; dozvolenye, odpuscze-
nye, smylovanye venia idem est quod indulgentia, si precedat peccatum, si 
vero non precessit peccatum, idem est quod licentia R K4 ; odpusczenye indul-
ge ncia, facilitas, clemencia, remissio pene debite pro peccatis post contricio- 
nem habitam de eis, debite povynney (‘kary’) R p6v (ml). Zob. GRZECH, 
KARANIE, ROZGRZESZENIE.

ODPUŚCIĆ odpuscicz, odpusczacz, smylovacz sy \  propitior,-ari R S4; 
odeslacz, oslabycz, odpuscicz remitto,-ere i. retro vel iterum mittere vel dimit- 
tere et condonare vel dissolvere vel lenire, non ex toto intendere R Τι; odpus- 
cy propicius erit (bibl.) R B6 (mp; av. propitius).

ODRA ‘rzeka’ Riadus, fluvius Oder vel Odra, Guttalis idem S 132v; Rhia- 
dus, fluvius Oder, Odra, Guttalis idem R D2v (ml) (por. Mu28, s. 25); Gutta-
lis, fluvius, Riadus idem vel Odra S 6 6 v; Guttalis, fluvius vel Riadus Odra 
R o2 (mp). Zob. ODER.

ODRAZIĆ ‘odrzucić, pokonać, powstrzymać’ odcyągacz, odczyskacz, 
powscyągacz, hamovacz, odrazicz reprimo,-ere R Tjv; odrazycz gorączoscz 
abo zymnoscz, vylkoscz, abo puchlyną repercutio,-ere ut ungentum repercus- 
sivum R T,v (mg). Zob. PORAZIĆ, ROZRAZIĆ, URAZIĆ.

ODRAŻAJĄCY ‘odrzucający, pokonujący, powstrzymujący -  tu
o lekach’ odrazaiącza gorączoscz (Acc. sing.) abo zymno abo vylcoscz abo 
puchlyną repercussiva medicína aut aqua distillata aut ungentum R Dj 
(mg); vtlvmyaiącze, odrazayącze, powscyągaiącze, hamviącze (Nom. plur.) 
repressiva medicamenta aut ungenta R Di (mg). Zob. GNOJĄCY, GOIĆ, 
MAŚĆ, POSILAJĄCY, POTWIRDZAJĄCY, SPAJAJĄCY, WYGRY-
ZAJĄCY.

ODROBINA ‘okruszyna’ odrobyna mica, reliquie panis R t6. Zob. 
DROBIĆ, DROBINA, KRSZYNA, SKIBKA, ZDROBIONY.
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ODRODZIĆ SIĘ odrodzicz syą renascor,-i R Ti (mp). Zob. 
NARODZIĆ SIĘ, PORODZIĆ, RODZIĆ, URODZIĆ SIĘ, ZARODZIĆ 
SIĘ.

ODRODZONY odrodzony renatus R Ti (mp). Zob. PRZYRODZONY, 
RODZONY

[ODRZEC SIĘ] zob. OTRZEĆ SIĘ.
ODRZEĆ odrzecz delibrare corticem, detrahere ar/dum R N6v (mg); de- 

cortico,-are ostmgacz skorą, odrzecz de ar bore R N6 (mg); odrzecz skorą ob- 
lupicz excortico ,-are R Об (mp); scortor,-ari i. pellibus seu scort/bus ar/et/n/s 
indui, odrzecz skorApelles detrahere R T4v (ml); subero,-are i. latenter pre- 
cio sc. ere conducere {vel corticem extrahere de subere odrzecz, zlupicz 
skorą de arbore} R T8; odrzecz konya abo volv, odrzecz sskory globo,-ire 
R P3v (md); syeczy vyąscz, drathwv (!) sshicz vel rzess bicz, volv odrzecz ła-
nio ,-are R r2 (mp; av. łanio). Zob. DRAĆ, ŁUPIĆ, ODARTY, 
ODZIERACZ, ROZDARTY, WYDRZEĆ SIĘ, ZEDRANY.

ODRZUCAĆ puto ,-are eciam i. lusczyny odrzuczacz R S5 (md; av. 
puto,-are ... i. scindere vel purgare). Zob. OBCINAĆ, OBRZAZOWAĆ, 
OKRAWAĆ.

ODRZUCENIE odrzuczenye, oddalyenye alienacio S 7; odrzuczenye re- 
probacio S 131; wzgardzenye, odrzuczenye reprobacio R Di (mp).

ODRZUCIĆ odrzuczicz refuto,-are, renuere (Erz bł.: „remittere”), recu- 
sare, reprobare S 233; gardzicz, odrzucicz refuto,-are R SóV; odrzucicz, 
wzgardzycz reprobo,-are i. ... vituperare {vide Calepi} R Tjv; odrzucicz re- 
pello,-ere R Ti; odrzucicz, opuscicz derelinquo,-ere R OjV (ml); wzgardzicz, 
odyącz, odrzuczicz abiicio,-ere est longe iacere, reiicere, vilipendere R Mjv; 
alieno,-are {odrzuczicz i. repellere oddalicz} R M3. Zob. PODRZUCIĆ, 
PRZERZUCIĆ, ROZDRZUCIĆ, ROZRZUCIĆ, WRZUCIĆ.

ODRZUCONY odrzuczony repulsus i. retro pulsus, fugatus, eiectus 
R Di; odrzuczona, opusczona rzecz derelictum dr res, que caret poses sore vel 
que in nullius est posessione S 40v; rzecz opusczona, odrzuczona derelictum 
dr illud, quod caret possessore vel quod in nullius est possessione R i7. Zob. 
RZUCAJĄCY.

ODRZUTKI ‘odpadki’ Lusczyny, odrzutky (? -  zapis niewyraźny), 
Luska putamen i. alicuius materie recisio estpurgatio R CjV. Zob. MŁOTO, 
OTRĘBY.

ODRZYGAĆ odrzygacz ructo,-are i. ructum facere vel emittere R T2v. 
Zob. RZYGAJĄCY.
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ODRZYGANIE odrziganye ructus dr cum sapor cibi ad rumen reducitur 
S 133v; odrzyganye ructus (sv. ructa) R D3v; sczkanye, Smąntek, odrzyganye 
singultus R Fg (mp; av. singultus ... suspirium, viscerum pulsus, ploratio, ge- 
mitus, tristicia, planctus ..., singultus ex stomacho fit  aut ex frigore aut ex fri- 
gido bibendo aut ex multo cibo vel potu aut ex parvo). Zob. RZYGANIE.

ODRZYGNĄC odrzygnącz eructuo,-are, fetorem et ructum facere R O5V 
(ml; av. eructo,-are).

ODSĄDZENIE ‘odstawienie od piersi, odłączenie’ odchovanye, oddalye- 
nye, ostavyenye, odsadzenye ablactatio i. a lacte remotio R a2.

ODSĄDZIĆ ‘odstawić od piersi, odłączyć’ ostavicz, odchovacz, odsa- 
dzicz ablacto,-are, a lacte separare, extrahere, segregare vel removere (bibl.) 
R Mjv; exubero,-are i. valde uberare, superabundare {vel i. puerum a lacte 
removere odsadzicz, ostavicz} R O7V. Zob. PRZYSĄDZIĆ, SADZIĆ.

ODSĄDZONY ‘odstawiony od piersi, odłączony’ odszadzony ablactatus 
(bibl.) S 2v; odchovány, odszadzony, oddalyony, ostavyony ablactatus (bibl.) 
S 2v.

ODSĄDZIĆ (lub ODSĘDZIĆ) odsząndzicz abiudico,-are i. denegare, 
deponere R MiV. Zob. OSĄDZIĆ, PRZYSĄDZIĆ, ROZSĄDZIĆ.

ODSĄDZONY odsząndzony abiudicatus R a2 (mp). Zob. OSĄDZENIE, 
SĄDZENIE.

ODSTĄPIĆ (lub ODSTĘPIĆ) ‘oddalić się, odsunąć; wycofać się, zrzec 
się’ cesso,-are i. frequenter cedere {tardare, removere} {odstąmpicz abstine- 
re}R M8; odstąmpicz wstecz recedo,-ere i. retro cedere, refluere, separare, 
abscedere R S5V; diseedo,-ere i. in diversam partem cedere {odstąmpicz rece- 
dere} R O3. Zob. PRZESTĄPIĆ, USTĄPIĆ.

ODSTĄPIENIE ‘odejście; ustąpienie; odstępstwo, apostazja, herezja’ 
odstąmpyenye apostasia est temerarius a statu fidei vel obediencie ecclesia- 
stice vel religionis vel censure clericalis recessus S 12; odstąmpyenye aposta-
sia i. renuntiatio, retro ad malum morem itio (sv. apostata) R c4v; cessio est 
iuris et actionis translatio {i. tradicio odstąmpyenye (!)} R gjv; odstąmpye-
nye discessio, excepcio, recessio, divisio R kjv (ml); recessus i. spacium vel 
odstąmpyenye wstecz R C5V (ml). Zob. PRZESTĄPIENIE.

ODSZCZEPIĆ ‘oderwać się, wystąpić ze wspólnoty Kościoła’ scismati- 
co,-are i. scismata facere vel scisma, quod et scismatizare dr {segregari od- 
sczepicz} R T4v. Zob. SZCZEPIĆ.

ODSZCZEPIENIE ‘oderwanie się, odłączenie od wspólnoty Kościoła’ 
odsczepyenye scisma ... est illicita dissensio, divisio vel discessio eorum, in-
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ter quos unitas esse deberet, vel sic: est illicitus ab unitate ecclesie vel ab uni- 
versitate dissensus R E5. Zob. SZCZEPIENIE.

ODSZCZEPIENIEC ‘schizmatyk’ odsczepyen<i>ecz scismaticus (sv. 
scisma) R E5. Zob. LUTER.

ODTĄD eregione i. ex opposito, preposicio est od tąnd S 243v (Erz 
brak); na oney stronye, od thąnd, od strony, SStron, przeczyw sobye eregione 
R X5 (md); od tąnd hinc, illinc., istinc (sv. illuc) S 245; iliac, istac, illinc, 
istinc, hinc od tąnd R X6v (md); od tąnd istinc S 245v i R X7V (mp); inde, 
adv., utprofectus inde od tąd poszedł S 245; od tąnd inde R X7v; hinc od tąnd 
Joh. XVIII (! -  chodzi tu о Jana 19,18) i. de hoc modo (bibl.) R X6v (mg). 
Zob. OD, ODE, ODONĄD, STĄD, ТАМ.

ODTYCHMIAST ‘odtąd, od tego czasu’ odtich myast amodo i. deinceps 
{posthac, deinceps, ab hoc tempore} R X3. Zob. DOTYCHMIAST, OD,
ODE, o d o n ą d .

ODUCZYĆ odvczicz dedoceo,-ere R Nó (mh; av. dedisco,-ere). Zob. 
NAUCZYĆ, OBUCZONY, WYUCZONY.

ODWAŻYĆ ‘zważyć’ odvazicz appendo,-ere i. suspendere, librare, pon- 
derare, Gen. 23 (bibl.) S 211; przydacz, vazycz, odvazicz appendo,-ere R M4 

(md). Zob. ROZWAŻYĆ.
ODWIĄZAĆ (lub ODWIĘZAĆ) ‘tu -  otworzyć książkę, rozwinąć zwój’ 

vartovacz, odvyązacz revolvo,-ere est iterum volvere R T2. Zob. OB-
WIĄZAĆ, PODWIĄZAĆ, WIĄZANIE, ROZWIĄZAĆ, ZWIĄZAĆ.

ODWIĄZANIE ‘ otwieranie, wertowanie książki, rozwinięcie zwoju’ re- 
volucio cartarum odvyązanye, vartovanye R D2 (mp); revolucio odvyązanye 
R D2 (mp). Zob. OBWIĄZANIE, PODWIĄZANIE, ROZWIĄZANIE, 
WIĄZANIE.

ODWIĄZANY ‘odwinięty (może dotyczy rozwijania zwoju, czytania?)’ 
oduyązany (Erz: „odnyązany -  sic!”) revolutilis vel revolubilis S 132 (por 
obvyązany revolubilis, revolutilis R D2 (md)). Zob. OBWIĄZANY, 
PRZYWIĄZANY, ROZWIĄZANY, ZAWIĄZANY.

ODWIECZERZE (lub ODWIECZERZ) ‘popołudnie’ na odvyeczerze 
ad vesperum R K5v (md; av. vesper). Zob. WIECZERZA, WIECZÓR.

ODWIEDZIONY oddalyony, odvyedzyony, odcyągnyony retractus R D2 

(md). Zob. PRZEWIEDZIONY, PRZYWIEDZIONY.
ODWIEŚĆ -  1) ‘odprowadzić’ odprovadzicz, odviescz deduco,-ere i. de 

uno loco ad alium ducere ..., vel deducere est amicum abeuntem prosequi et 
comitari R N0; -  2) praw. ‘zrzec się prawa dowodzenia i przerzucić na prze-
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ciwnika ciężar dowodu przez przysięgę’ spuscycz, odvyescz, zdacz przy- 
ssyągą deferre iuramentum est al/quem artare vel astringere ad iurandum 
R Nó (por. Cervus: Deferre spuscic vel odwieść vel zdać). Zob.
o d w o d z i ć , p r z e w i e ś ć , p r z y w i e ś ć , w y w i e ś ć , z d a w a ć .

ODWIEZIONY odvyezyony na vozye devexus R 1 7 .
ODWIEŹĆ odvyescz na vozye deveho,-ere i. deorsum vel de uno loco ad 

alium vehere {inclinare, deportare, etc.} R 0 2; odvyescz na vozye, nayąncz 
dom conduco,-ere R Из (md; av. conductor). Zob. ODWOZIĆ, PRZE-
WIEŹĆ, WOZIĆ.

ODWŁACZAĆ praw. ‘zwlekać, opóźniać, odraczać sprawę sądową’ od- 
wlaczacz, przedluzacz compendino,-are (!) i. differre R NjV (por. Lactifer: 
Compendino,-are, idem differre Wahati, prodlewati; por. też Slstř 6 , Praha 
1983, s. 801, sv. comperendino,-are). Zob. FRYSTOWAĆ, ODŁOŻYĆ, 
ODWŁOCZYĆ.

ODWŁACZANIE praw. ‘zwlekanie, opóźnianie, odraczanie sprawy 
sądowej’ odwlaczanye, przedluzanye compendinacio (!), dilacio de die in 
diem R hjv (md) (por. łac. hasło w R h2 (mg): compendinaria dies i. iudicium 
in tercium diem constitutum -  bez odpowiednika poi.; por. też Slstř 6 , Praha 
1983, s. 801, sv. comperendinacio). Zob. FRYSZT, ODWŁOKA.

ODWŁOCZYĆ praw. ‘zwlekać, opóźniać, odroczyć sprawę sądową’ 
ffristovacz, odlozicz, odwloczicz differo,-ferre R 0 2v. Zob. FRYSTOWAĆ, 
POWŁOCZYĆ, PRZEWŁOCZYĆ, WŁÓCZYĆ, ZAWIESIĆ.

ODWŁOKA ‘zwłoka, opóźnienie, przerwa; odroczenie sprawy sądowej’ 
odwloką, ffrysht dilacio iuridica R i8v (md) (por. Cervus); inducta ocia ad 
paucos dies odwloky R p6v (ml; av. inducie); prozne odvloky frivole dilacio- 
nes R n2v (mh; av. frivolus) (por. Cervus). Zob. FRYSZT, GL EJT, 
ODWŁACZANIE.

ODWODZĄCY odvodzączi, odcyągaiączi retrahens S 132.
ODWODZIĆ odvodzicz, odcyągnąncz, oddalicz retraho,-ere R T2 (md).

Zob. d o w o d z i ć , o d w i e ś ć , p r z y w o d z i ć , r o z w o d z i ć , 
w y w o d z i ć .

ODWOŁAĆ (SIĘ ?) praw. appello,-are i. ad maiorem vel ad alium iudicem 
vocare odvolacz, odzivacz vel alterius iudicis audienciam postulare vel i. conqueri 
S 211; odvolacz, odzyvacz syą do vysshego prava appello,-are i. ad alium iudi-
cem vocare vel alterius iudicis audientiam postulare R M4. Zob. WOŁAĆ.

ODWOŁANIE praw. odvolanye, odzyvanye do visszhego prava apella- 
cio est a minore ad maiorem iudicem provocacio S 11 v; dopusczenye, odvola-
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nye revocacio i. admissio R D2 (mp); dopusczenye, odvolanye revocacio 
al/cuius precepti etc. R D2 (mp). Zob. WOŁANIE.

ODWOZIĆ c zo  odvozi na vozye vel gleytow nyk conductor R h2v  (md).

Zob. o d w i e ź ć , p r z y w o z i ć , w o z i ć .
ODYM ANIE ‘wzburzenie, gniew, chęć zemsty’ odymanye tumor mentis 

est filia ire, voluntas ad vindictam R Ki (mp). Zob. DĄĆ, NADĘCIE, 
NADYMAĆ SIĘ, ROZDYMANIE.

[ODZIAĆ] zob. PRZYODZIAĆ.
ODZIANIE -  1) ‘odzienie, odzież’ odzyanye, Shatha vestis R K̂ ; -  2) ‘tu

-  ozdobna szata? lub wypukła ozdoba?’ bulla ... aliquando invenitur pro 
gemma pukyel, aliquando dr bulla ornamentům ... nobilium puerorum, sole- 
bant enim pueri nobiles in signum nobilitatis deferre quasdam bullas aureas 
a collo pendentes per quasdam corrigiolas wshelkye odzyanye poclathne 
(? -  możliwa lekcja: „pvclathne”). Unde tales pueri dicebantur bullati polny 
puclew. Unde et quedam vestis et etiam baltheus dr bulla, quia bullis ornatur. 
Et ut generaliter dicatur, omnia ornamenta aurea vel argentea, que fiunt qua-
si inflata bulle dicuntur ... et a bulla secundum quamlibet significationem dr 
bullatus i. plenus bullis vel ornatus (w tym kontekście znaczenie wyrazu poi. 
niejasne; bulla ‘delikatna tkanina’ występuje w Slstř 4, Praha 1981, s. 448:

г

2. bulla ... genus telae ex lana vel serico textae ... haras) R e4. Zob. BANKA, 
BĘBEL, HARAS, KLENOT, ODZIENIE, OKRASA, PUKIEL, UBIÓR.

ODZIENIE ‘odzież, ubranie’ odzyenye indumentum S 74; odzyenye in- 
ducula i. indumentum R p6v; habitus eciam vestimentum religiosi odzyenye 
vel dr status, voluntas, appetitus, actus aut passio habendi nalog, zwyczay 
S 67; mundus muliebris, Hester II vbyor nyevyescy, ocrassa zenska, crashone 
odzyenye ut sunt vestes, specula, inaures, gemme, anuli, armille etc. (bibl.) 
R v2v (md); mutatorium, vestis preciosa pro qua sumenda alia mutatur ..., unde 
legitur IV Re. V de Naaman, qui cum tulisset decem mutatoria vestimentorum 
detulit litteras ad regem Israel przemyenne odzyenye (bibl.) R v4; odzyenye, 
Rvcho stola est matronale operimentum {/. indumentum, vestis, tunica, corpus, 
laverunt stolas i. corpora sanctorum} ... etponitur quandoquepro ephot, stola 
etiam utuntur diacones {vel i. orarium sacerdotis i. Sthola} (bibl.) R G6v; zla- 
tacz odzyenye lacinio ,-are quod et lacino ,-are invenitur, idem est convellere, la- 
cerare, bellicare R Q3v. Zob. ŁATAĆ, ODZIANIE, SUKNIA, SZATA.

ODZIERACZ ‘człowiek zdejmujący skóry ze zwierząt’ odzyeracz skor 
scoreator S 140 (por. Mym41, k. 14). Zob. ŁUPIĆ, OBŁUPIĆ, ODARTY, 
ODRZEĆ.
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ODZIERŻEĆ ‘otrzymać, objąć w posiadanie’ yącz, odzyerzecz obti- 
neo,-ere R R2v. Zob. DZIERŻEĆ, POJĄĆ, TRZYMAĆ.

ODZIERŻENIE ‘otrzymanie, objęcie w posiadanie’ odzyerzenye obten- 
tus i. impetrat/o, acąuis/t/o R X4 . Zob. DZIERŻENIE, TRZYMANIE.

ODZYWAĆ (SIĘ) praw. appello,-are i. ad maiorem vel ad alium iud/cem 
voeare odvolacz, odzivacz vel alter/us iudieis aud/eneiam posíulare vel i. 
conqueri S 211; odvolacz, odzyvacz syą do vysshego prava appello ,-are i. ad 
alium iudicem vocare vel alterius iudieis audientiam posíulare R M4.

ODZYWANIE praw. ‘apelacja, odwoływanie się’ odvolanýe, odzyvanye do 
visszhego prava apellacio est a minore ad maiorem iudicem provocacio S 11 v; 
odzyvanye do visshego prava, ortyl appellatio ... est a minore iudice per invoca- 
tionem maioris iudieis pretextu iniquitatis prime late sententie rescissio R C5.

ODŹWIRZNY ‘odźwierny, stróż’ odzwyrzny hostiator i. viator, qui et 
hostiarius dr, quia custodit kostium R p2. Zob. DRZWI.

OFERTORZYJA ‘ofiara, dar składany w kościele’ offertorzya fertum i. 
oblatio, que altari offertur {genus libi} R m 5v; offertorzya offertorium i. ob- 
latio ... et ... locus, ubi reponuntur vel ubi fiunt oblationes R X5.

OFIARA holocaustum {offyara, obyata vel prandium pocarmye} (bibl.) 
R рь przezegnana offyara hostia ..., hostie autem erant sacrificia, quefiebant 
antequam pergerent ad host es, quasi pro hostibus devincendis facta R p2; of-
fyara dobrovolná oblacio R X4 (mg); martwa offyara, poswyąnthna rzecz abo 
posvyączona, obyatha, modla sacrificium (bibl.) R D5; mocra abo zyva offya-
ra libamentum (bibl.) R r6 (mg; av. libamen); Martwą offyarą vel po- 
swyąnthną rzecz, Modlą abo obyatą dzyalacz sacrifico,-are R T3 (md); mokrą 
offyarą dzyalacz vel Skostovacz pyva libo ,-are, sacrificare, fundere (bibl.) 
R Q4v; offyary victima ... pro victis datur, hostia pro superandis {vide Cale-
p i} R K̂ v; o offyarach, o obyatach liber ... Leviticus (sv. levita; bibl.) R r5.

OFIARNY ‘przeznaczony na ofiarę, poświęcony’ obyatne, offyame, po- 
svyączone (‘chleby’) panes proposicionis (bibl.) R y3v (ml).

OGANKA ‘wachlarz, przyrząd do odpędzania much’ oganka muscarium 
i. flabellum, quo muscas abigimus, muscalarium S 95; oganka muscarium, 
flabellum, muscalarium R v3v (ml); flabellum vel muscarium dr illud, quo 
muscas abigimus et flatum facimus Oganka vel i. mloczka S 59 (Erz bł. 
połączył z hasłem flabellator); oganka, Mloczka flabellum, muscarium, sc. 
cum quo muscas abigimus et flatum facimus, et dr a flabrum R m7v. Zob. 
FACHLAR, FACHLARZ, ŁOPATA, MŁOCKA, WACHLARZ, WIE- 
JACZKA.
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OGARNĄĆ ‘objąć, osiągnąć’ yąncz, ogamącz, poyącz apprehendo,-ere 
S 211; przescygnącz, yącz, poyącz, ogarnąncz apprehendo,-ere R M4; 
ogamącz amplector,-/, quasi circumcirca flectendo brachia cingere vel cingi 
R M3v; okrązicz, ogamącz, dury vthykacz mchem stipo,-are R T7v; okrązicz, 
ogarnącz eonstipo,-are {/. indurari in stomacho, convallare, eongregare, 
eomponere undique} R N 3v; ogamącz, oszadzicz eomprehendo,-ere i. simul 
prehendere, simul eapere R N2; ogamącz cireumpleeto,-ere S 213v; oplyescz, 
obvyązacz, ogamącz cireumpleeto,-ere R M8 (md); przikricz, obstąmpicz, 
othoczycz, ogamącz eireumdo,-are R M8; ogamąly cireumplexi sunt S 213v; 
ogamąli cireumplexi sunt R M8 (md). Zob. DOSTĄPIĆ, NAGARNĄĆ, 
UCHWYCIĆ, ZYSKAĆ.

OGARNIENIE ‘objęcie, uzyskanie’ ogamyenye, dostąpyenye compre- 
hensio S 32v. Zob. NIEOGARNIENIE.

OGARNIONY ‘ogarnięty, objęty’ podparty, okrążony, ogamyony stipa- 
tus i.fallatus, circumdatus, fulcitus R G6; ogamyony, przikryti, obstąmpyony, 
othoczony circumdatus R g4v (mg); ogamyony circumplexus R g4v (mg); yest 
vchviczony, ogamyony, oszadzony comprehensus (bibl.) R h2 (mg); Ogamyo-
ny vyelgym spaným lertargicus (!) R r4v (md) (por Mu28, s. 71: Veternus ..., 
Spąca nyemoc, Lethargus idem, Veternosus ..., Ogamyony vyelkym spánym). 
Zob. NIEOGARNIONY.

OGARZ zool. ‘ogar’ ogarz molo sus, canis S 92 v; ogarz molosus i. mag- 
nus canis R t8. Zob. PIES.

OGIEŃ -  1) ‘płomień -  także w znaczeniu przenośnym’ ogyen vel zarze- 
vye ignis S 71v; palayączy ogyen flagro,-are i. estuare, fervere, ardere R Pi 
(por łac. hasło z S 221: flagro,-are ... ardere desiderio -  bez odpowiednika 
poi.); yasne iako ogyen empyreum dr quasi intus ardens ... quasi intus igne- 
um non ardore sed splendore et est celum intellectuale vel spirituále R k8v; 
rozdymanye ognya suffimentum R H3 (md); poddymacz ogyen suffio,-ire i. 
subfumigare {insufflare} R Vi; dącz ffachlarem na ogyen ventilo,-are R V6v 
(ml); fachlarem poddymacz ogyen flabro,-are R Pi (md); poddymacz ogyen 
fumigo,-are i. infumare R P2v; zachovacz ogyen fovere ignem R P2 (mg); piri- 
to,-are vycrzossacz ogyen skrzemyenya i. depirra R R̂ v (md); -  2) ‘piekielny 
ogień -  choroba’ pusula, genus morbi pryscz i. sacer ignis pyekyelny ogyen, 
morbus regius, Gallicus ffrancosa S 127; priscz abo pyekyelny ogyen pusula 
R CjV (mg); sacer ignis pyekyelny ogyen est quidam morbus, qui a pastori- 
bus vocatur pusula insanabilis. Nam ad отпет contactum excandescit. Dr 
eciam morbus comicialis aut regius vel Gallicus quasi ffrancosa (Erz brak),
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ignis Persicus, pruna, carbo, erisipelas, formica militaris, antrax, carbuncu- 
lus idem S 134v; sacer ignis morbus est insanabilis pyekyelny ogyen et habet 
multa nomina, vide in Herbario R D5 (md); pyekyelny ogyen herisipila seu 
ignis sacer seu ignis Persicus vel plaga sancti Anthonii, morbus est generatus 
ex siccante (?) colera i. apostema ignit cum defecacione cutis in corpore, vide 
sacer ignis S 6 8 ; pyekyelny ogyen herisipila, morbus R 0 4  (mg) (por. Mu28, 
s. 77: Sacer ignis est morbus, quem sancti Antonii ignem vocant, ..., Pyekyel-
ny ogyen, Pruna idem. Ignis persicus idem, Carbo idem. Erysipelas vocatur 
a Dioscoride, Alii formicam militarem vocant. Anthrax idem, Carbunculus). 
Zob. FRANCOZA, KIŁA, KROSTA, OGNICZARSTWO, OGNIO- 
CZAR, OGNISKO, OGNISTY, OGNIWACZEK.

OGLĄDAĆ (lub OGLĘDAĆ) ‘patrzeć, obserwować, badać’ ogladacz (!), 
vyacz, vyvyescz, zapądzicz ventilo,-are i. ad ventum dispergere et proiicere,

r

exquirere, excutere, investigare {vide Calepi} R VéV. Zob. DĄC, 
DOGLĘDAĆ, POGLĄDAĆ, PRZEGLĄDAĆ, PRZYGLĄDAĆ, 
WZGLĄDAĆ.

OGLĄDANY oglyądany conspectus R Ид (md).
OGŁOSIĆ ogloszicz percrebro,-ere (! -  zapewne zam. percrebresco,-ere) 

R R5v (md); vulgatum est ogloshono, roznyoslo syą, divulgatum est i. diversis 
modis publicatum R L6 (mg).

OGŁOSZONY zob. OGŁOSIĆ.
OGŁOW ‘część uprzęży, zakładana na głowę konia’ Oglow capistrum i. 

ligamen, quo equs stringitur et ex parte capitis tenetur S 22v; oglow ca-
pistrum R f2; vądzidlo chamus est quoddam genus freni vel pars {retinaculum 
equi oglow, vzda capistrum vel zlodzyeysky powross vel Crygova vzda, 
vzdzyenycza} R giv. Zob. GŁOWA, KRYGI.

OGNICZARSTWO ‘ wróżenie z ognia, czarowanie’ ognyczarstvo piro- 
mancia R A2 (mp; av. pyromantia). Zob. CZAR, CZAROWANIE, 
CZARSTUN, GADACSTWO, GUŚLENIE, OGIEŃ, OGNIOCZAR, 
WODNOCZARSTWO, ZIEMICZARSTWO.

OGNIOCZAR ‘ wróżenie z ognia, czarowanie’ ognyoczar pyromantia, 
divinatio, que fit  in igne vel in astris et in scintillationibus ignis R A2 (por. 
Lactifer (av. Geomancia): Piromancia hadatzstwije, kdyż kto hada nijetzo bu- 
ducijeho po znamenij wohnie. Wohniecżar). Zob. CZAR.

OGNISKO Ognyszko focarium, locus, in quo fit  ignis S 59v; Ognysko 
focarium R m8; ognysko foculus i. parvus focus S 59v; Crzessyvo vel Crze- 
myen abo ognysko ignearium i. focarium (sv. ignearius) R p4. Zob. OGIEŃ.
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OGNISTY ognysta Cvlya phalańca, quoddam telum ingens torno factum 
habens ferrum cub/tale et rotunditatem de plumbo ad modum sphere et in 
ipsa summitate dr ignem habere ajfixum. Hoc telo pugnatur de turribus, quas 
Greci phalas vocant et mittitur tormento non manibus R z7. Zob. KULA, 
OGIEŃ.

OGNIWACZEK ‘feniks, mityczny ptak’ ognyvaczek phenix, avis S 113v; 
(por. Mu28, s. 85 i Mym28, k. 25); Novyen, Ognyvaczek phenix, avis unicaw
in mundo R z7v (ml); Novyen vel ognyvaczek fenix RN IV. Zob. NOWIEN.

OGOLIĆ ogolicz rado ,-ere R S5V. Zob. GOLICZ.
[OGOLONY] zob. NIEOGOLONY.
OGON colurus dr a colon et urus, quasi colon uri i. membrum, sc. cauda 

bovis silvestris {volovy ogon vel animal sine cauda), nam urus est bos sil- 
vestris, inde colurus cauda illius. Unde et quadam similitudine coluri dicun- 
tur duo circuli imperfecti in celo R ggv.

OGROD ogrod ortus R x8; hortulus i. parvus hortus {ogrod, ogrodek, hor- 
ticellus) (sv. hortus) R p2; conseptum i. ambitus, locus circumcirca {undique} 
clausus ..., unde IVRe. 11: Ducite earn extra consepta templi, i. extra ambi-
tům, vel clausuram templi {vel ogrod} (bibl.) R h3v. Zob. MIESCE, 
POWZORNY, SAD, ZAGRODA.

OGRODEK ‘mały ogród’ hortulus i. parvus hortus {ogrod, ogrodek, hor- 
ticellus) (sv. hortus) R p2.

OGRODNIK ogrodnyk olitor i. ortolanus, custos olerum S lOlv; ogrod- 
nyk olitor R x5v. Zob. GNÓJ, SADOWNIK, WOZIĆ, ZAGRODNIK.

OGRODNY ‘ogrodowy, rosnący w ogrodzie’ ogrodny Copr anhetum (!), 
herb a ortulana odorifera in cibo sumpta R Сь acetaria ogrodne chvarsty i. 
olera vel Salatha, Shalsha R a3v (ml).

OGRODZIĆ ogrodzicz circummunio,-ire i. sepire R M8 (mp); clausuram 
facere ogrodzicz, concludere, sepe circumdare R M8v (ml). Zob. 
PRZEGRADZAĆ.

OGRYZEK ostruzyna, ogrizek arulla dr residuum pomi, quod abiicitur 
R db Zob. GRYŹĆ, OBŁOMEK.

OGRYZIONY obiedzyony, ogrizyony abesus i. circumquaque comestus 
et corrosus R a2; obyedziony, ogrizyony coesus i. corrosus R g7; ambesus, 
ambestus oszlomek, oblomek i. corrosus, comestus ogryzyony S 8 ; ogryzyo- 
ny ambesus vel ambestus R Ьб; ogrizyony exesus i. corrosus R l6v; ogrizyony, 
thlvsty obesus i. pinguis, imo plus quam pinguis ..., pinguis et rotundus undi-
que, quasi circumquaque esset esus R x3v. Zob. GRYZIENIE, GRYŹĆ.
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OGRYZŁY ‘ogryziony’ ogryzły do polovicze semesus i. in media parte 
eorrosus et eomestus, semieomestus R Fj. Zob. GRYZIENIE, GRYŹĆ.

OGRYŹĆ ogriscz koscz obedo.,-ere, eomedere, eireumedere R R2 (mg); 
ogriscz, vyyescz exedo,-ere, evaeuare, corrodere, eonsumere R 0 6 (md); 
obiescz, ogriscz abedo,-ere R Mjv (ml); eoedo,-ere obyescz, ogriscz corrode- 
re R M8v (md). Zob. GRYŹĆ, PRZEGRYZAĆ, PRZEGRYŹĆ, 
WYGRYZAJĄCY.

OJCEWSTWO ‘ojcostwo’ oiczewstwo (Erz: „oiczowstwo”) paternitas 
S 108v; oyczewstvo paternitas R уь\ (mg). Zob. OCIEC.

OJCIEC własnego oicza abo czudzego szyn filius naturalis, vel i. legitti- 
mus SN 251; własnego oicza abo czudzego oicza szyn naturalis filius ... i. ex 
legittima matre vel ex coneubina natus RN Iv (por Mu28, s. 168: własnego 
łoża álbo cudzego syn); amita est soror patris mei, mihi est Cyotka a patre po 
oiczv SN 250v; Cyothka po oyczv amita RN I. Zob. OCIEC.

OJCOWIZNOŚĆ praw. ‘spadek po ojcu’ oiczyzna, oiczovyznoscz patri- 
monium dr hereditas patris {vel i. bona paterna} R zj (por Cervus). Zob. 
OCIEC, OJCZYZNA.

[OJCOWSTWO -  tak Erz; zob. OJCEWSTWO].
OJCZYM oiczym vitrieus ... i. maritus mee matris, sed non pater meus 

SN 252v; oyczym vitrieus ... est maritus seeundus mee matris, sed non pater 
meus RN II; oyczym vitrieus i. patrinus vel patriaster, se. qui uxorem ex alio 
viro filium vel filiam habentem duxit R L2v; Oyczym vitrieus (sv. privignus) 
RN Iv. Zob. MACOCHA, OCIEC, OJCIEC, PASIRZB.

OJCZYSTY ‘otrzymany od ojca, tu -  wyprawa ślubna’ parafernalia bona 
vel res parafernales výprava oyczysta dicuntur res, quas mulieres iuxta dotem 
possag inferunt in domum viri {ut in vestimentis, ornamentis, scutellis, cantharis, 
cingulis, mens is etc.} {parafernum dr quod datur mulieri ab amicis post nupcias 
per aliquot dies, secundum consuetudinem terrarum} {dos vero fit in pecunia, 
posessione rerum, civitatum, villarum} (por Cervus: Paraferna wyprawa oy-
czysta) R y4v. Zob. OCIEC, OJCIEC, OPRAWA, PRZYWIANEK, WIANO.

OJCZYZNA -  1) ‘spadek po ojcu’ oyczyzna patrimonium S 109; oiczyz-
na, oiczovyznoscz patrimonium dr hereditas patris {vel i. bona paterna} 
R zi; -  2) ‘kraj, miejsce urodzenia’ oyczyzna natale solum (Erz bł.: iVsola- 
men”) i. patria S 96 i R v4v (ml); myescze vrodzenya patria i. locus, in quo 
quis natus est, civitas, villa, regio, provincia oiczyzna, natale solum idem 
S 109; oyczyzna patria (sv.patrius) R zi. Zob. MIESCE, OCIEC, OJCIEC, 
OJCOWIZNOŚĆ.
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OJE ‘dyszel, część wozu’ ogye, dysshel terno, lignum longum et extentum 
in aratro vel in carro ad quod iugum ligatur R Нб. Zob. ROZWORA.

[OKAMGNIENIE] zob. OCEMGNIENIE.
OKIEŁZNAĆ ‘założyć uzdę, uprząż koniowi’ Leczovacz (? -  możliwa 

lekcja „Liczowacz”), okyelznacz faciare equm R O7V (md). Zob. LE- 
COWAĆ, ODKIEŁZNAĆ.

OKIEŁZNANIE ‘założenie uzdy, uprzęży’ facionatus, faciatus Leczova- 
nye (? -  możliwa lekcja „Liczovanye”), okyelznanye konya faciare equm 
R m2 (mp). Zob. ŁECOWANIE.

OKIEŁZNANY ‘ujarzmiony, z założoną uzdą’ okyelznany incapistratus 
equs R p5 (mp).

OKIENNICA ‘część okna’ okyennycza fenestrale S 57 i R m5 (mg). Zob. 
OKNO.

OKIENNIK ‘rzemieślnik wyrabiający okna’ okyennyk faber fenestrarius 
S 57 (por. Mu28, s. 181); okyennyk, Blonarz fenestrarius faber R m 5 (mg). 
Zob. BŁONARZ, OKNO.

OKIENNY podpora okyenna erigenum S 51v i R l3v (ml). Zob. OKNO.
OKŁAD ‘łatka skórzana na obuwiu’ pictacium .. .d r  Ula corii particula, 

que solee repetiate insuta est oclad, et dr a pingo, quia sicut partes picture 
distincte in pavimento sunt, sic apparet pictacia in calciamento R z8v (por. pi- 
tacium vel pictacium i. particula corii, qua aliquid repeciatur Skvrlath vel i. 
brevis epistoła, ut scedula R A 2v (md); zob. też Lactifer: pictacium ...d r  ilia 
corii particula, que solee repeciate insuta est Flecżek, zaplata). Zob. ŁATA, 
PŁATEK, SKURŁAT.

OKŁAMAĆ circumago,-ere i. circumducere {oclamacz kogo retroverte- 
re} R M8; oclamacz, zludzicz, podchviczicz, podeycz circumvenio,-ire dr cir- 
cumdare, stringere vel inculpare, decipere {ins/di/s decipere} (bibl.) R Mg. 
Zob. KŁAMAĆ.

OKŁAMANY oclamany circumactus, conversus, retrover sus R g4v (mg).
OKNO okno fenestra dr a phos, quod est lux, quia lucern ferat, vel quia 

per earn videamus foris lucem ..., vel fenestra componitur a phos et ministro, 
quia ministrat lucem domui R ms; cataracta est via subterranea przedech, 
qua aqua sub terra discurrit, unde per translationem in celo dicuntur cata- 
racte okno, nubes vel discursus et meatUs pluviarum vel tonitrua ..., cataracte 
celi, fenestre {velpapille oculi} (bibl.) R f5; przedech, okna (Norn. plur. -  Erz 
bł. uznał za Gen. sing., czyli dopełnienie do „przedech”) cataracta celi i. fe -
nestra celi, nubes dans aquas, discursus, meatus pluviarum vel tonitrua, via



119

subterranea, qua aqua sub terra d/scurrit, Malach. I ll  (bibl.) S 24. Zob. 
DESZCZOWY, DZIEŃ, OKIENNICA, PRZERWANIE, WZWOD.

OKO -  1) ‘narząd wzroku’ Byaloscz około oka album oculi R b3v (ml); 
mgnyenye oka n/etus i. v/gilamen vel i. motus palpebrarum S 98 (por Mu28, 
s. 14 i Mym28, k. 5); mgnyenye oka hietus oculi S 6 8 v; mgnyenye oka ictus 
oculi i. subitus motus R p3 (mp); Blonka, która oko zakriva gena S 64 (por 
Mu28, s. 52); okyem mygacz armitito,-are (!) R M3v (md); -  nyeostre oczy 
obtusa acies oculorum, sine acumine R X4 (mp); nye ostre oczy obtusa acies 
R R2v (ml; av. obtundo,-ere); powlyecz oczi, zaczmycz, Mro<c>zicz cali- 
go,-are ... est obscurari, obcecari, obtenebrari R M6v; mygacz oczyma nyci- 
to,-are (!) i. vigilo vel palpebras moveo R Rj; nye mygacz oczyma 
inconniveo,-ere R P6v (ml); Czo nyemyga oczyma inconnivens oculis i. non 
movens R P5V (md); conhibentia i. assensus, idem et conniventia et collibentia 
myganye oczyma {vel dissimulacio} R h3v; przed oczyma in conspectu (sv. 
conspectus) R hu (md); przed oczyma, oblicznoscyą in conspectu (sv. conspec-
tus) S 34v; przed oczyma, przed oblicznoscyą in conspectu (sv. conspectus) 
R łi4 (mg); -  2) ‘szklane oczy, tu -  okulary’ specillum, instrumentum aurium i. 
auricularium vel Scclyane oczy dlya prochv wdrodze, vel instrumentum, quo 
oculi munguntur (?). Idem conspicilla, specilla i. ocularia R G3v (ml); -  3) ‘tu
-  wrzód, odcisk, nagniotek’ wronye oko clavus, genus ulceris, quod maximě 
in pedibus nascitur S 29; wronye oko clavus eciam est genus ulceris pedum, i. 
callus R g5v (md) (por Mym28, k. 38v: Clavus, Kroauge, Wronie oko). Zob. 
BEZOKI, BLASKOOKI, BRLOKOWATY, JEDNOOKI, OCEMGNIE- 
NIE, OCZKO, OSTROWIDZ, ROZOKI.

OKOLICZNIE ‘dookoła, wokół; w związku z?’ ocolycznye circumstan- 
cialiter R X4 (mg).

OKOLICZNOŚĆ -  1) ‘otoczenie, okolica; obszar obwód’ Gbyth, po- 
vyat, obyazd, ocolycznoscz districtus R k2 (md); circumferencia est extremi- 
tas cuiuslibet rei i. okrązenye, okolicznoscz R g4v (mg); -  2) ‘szczegóły 
sprawy; wzgląd, sytuacja’ okolicznoscy, przicynnoscy circumstancie dicuntur 
que in unaquaque controversia queri solent et quasi questionem circumstant 
R g4v (ml). Zob. GBIT.

OKOŁO ‘dookoła, w pobliżu’ circum okolo, circa circa refertur ad lo-
cum vel ad tempus S 242; circum {ut circum vicinos vedle Sąsyadow} adv. est 
et quandoque prepositio secundum Donatum okolo R X4; vokrąg, okolo vshe- 
go, przy, blyssko, vedlye circum, circa R X3v; circumcirca vokrąg, circumcir- 
ca, adv. loci okolo vszego S 242; circiter {około quasi, iuxta, circa, fere
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Jacoby} R X3V; wshądy, okolo per girum R n8 (mg; av. girus); obnyescz oko-
lo circumfero,-ferre i. dec/pere (?), portare R M8 (mg); Byaloscz okolo oka 
album oculi R b3V (ml); wsitek povyath okolo iordana omnis regio circa Ior- 
danem (bibl.) S 6 8 v (av. Hierosolima)\ wshytek povyat okolo Jordanv omnis 
regio circa Jordanem (bibl.) R 05 (md; av. Hierosolima); blonky okolo syer- 
cza precordia S 121; przicopa myedzi goramy abo okolo gor convallis, mag-
na vallis vel loca terrarum depressa inter monies S 35; przecopa ocolo gor 
convallis i. magna vallis vel loca terrarum depressa inter monies R lvv. Zob. 
BLISKO, BLIZl), KOLO, PODLE, PRZY, TUŻ, WEDLE, WKOŁO, 
WOKOLNY, WOKRĄG.

[OKOŃ] zob. OKUŃ ‘ryba’.r #
OKOPAWAC ‘okopywać, wykopywać (tu -  oczyszczać drzewo z dzikich 

pędów?)’ stolones (!) Czo drzevo ocopava R G6v (ml) (por. Cal585: Stolo,-onis, 
inutilis, et quasi stolida fruticatio ex arborum radicibus ... Pol. Nie uziteczna 
a szkodliwa latorośl, wiroslina ... Varro lib. 1, de Re. rust. cap. a. Nam Stolonis 
ilia lex, quae vetat plus quingenta iugera habere čivem Romanům, et qui propter 
diligentiam culturae Stolonum confirmavit cognomen, quod nullus in eius fundo 
reperiri poterat stolo, quod ejfodiebat circum arbores e radicibus, quae nasce- 
rentur e solo, quos stolones appellabant) (BB zam. tradycyjnego odpowiednika 
dla łac. stolo ‘dziki, szkodliwy dla drzewa pęd’ wybrał -  zapewne za słownikiem 
Calepina -  objaśnienie Warrona dotyczące nadania Gajuszowi Licyniuszowi 
przydomka Stolo. Stąd u BB -  jak się wydaje -  stolo to „człowiek oczyszczający 
drzewo z odrośli”. Druga, bardziej logiczna z uwagi na znaczenie łaciny hipote-
za, że polskie „okopawać” oznacza u BB „otaczać, obrastać”, dla łac. stolo ‘dziki 
pęd’, nie znajduje potwierdzenia w polszczyźnie XVI w.). Zob. KOPAĆ.

OKOPCIAŁY ‘okopcony, brudny’ ocopcyaly fuligineus i. niger (sv. fuli- 
go) R n3v. Zob. KOPEĆ.

OKOPCIĆ okopczicz fuligino,-are i. denigrare R P2V. Zob. KOPEĆ.
[OKOPYWAĆ] zob. OKOPAWAĆ.
OKOWAĆ ‘okuć’ ocovacz kolo vozové falco,-are R 0 7v; okovacz, obicz 

ferro,-are i. ferro aliquid preparare, ornare R 0 8v. Zob. KOWAL, 
NAKOWADLNIA, PODKOWA, SKOWAĆ, ZAKOWAĆ.

OKOWANY ‘okuty’ okovaný falcatus currus S 55v; okovaný voss falca- 
tus currus R m2v (mg); przicryty poclad, voss okovaný carpentum est quod- 
dam genus vehiculi seu curruum, vel est currus super quo sedent mulieres 
tectus panno R f3v; ocovane colo oberata rota R x3v (md). Zob. 
PODKOWANY, SKOWANY, UKOWANY.



121

OKRA JEK ‘skraj, brzeg’ okrayek, Crayne rucha ore vestimentorum 
(bibl.) R x7 (md; av. ora). Zob. BRZEG, GRANICA, KRAINA, KRAJ, 
PODOŁEK.

OKRAMKA ‘skraj, brzeg’ labium i. idioma, loquela, Gen.: Erat autem 
terra unius labii i. idiomatis seu loquele, vel i. ora mense Cray, okramka R η 
(mp). Zob. BRZEG, GRANICA, KRAINA.

OKRASA ‘ozdoba, upiększenie; przyprawa kuchenna’ Slycznoscz, 
pyąknoscz, ossoba, wzor, oblicze, przybyor, Csthalth, ocrassa, Czudnoscz, 
postava, ffigura species R G3; Chvala, Ocrassa gloria R n8v; ocrashenye, Służ-
ba, ocrassa cultus R i3; mundus muliebris, Hester II vbyor nyevyescy, ocrassa 
zenska, crashone odzyenye ut sunt vestes, specula, inaures, gemme, anuli, ar- 
mille etc. (bibl.) R v2v (md); ocrassa, Slycznoscz decor i. honor ..., venustas 
et pulcritudo R i5v; wpostavye, wokrasye in specie R G3 (md; av. species)’, 
okrassy condimenta ciborum R h3 (mg). Zob. CUDNOŚĆ, KORZEŃ, 
KRASA, PRZYPRAWA, UBIÓR.

OKRASIĆ ‘ozdobić; ulepszyć’ Slushnye, Crasnye, Czudnye vdzyalacz, 
postavicz, przybracz, ocrasicz etc. specifico,-are, pulcram formám aut figu-
rám facere R T7 (md); consero,-ere i. plantare, similiter serere {posyacz, za- 
syacz polye, oracz seminare agrum, Sczepicz ssad, ornare ocrasicz, 
vdzyalacz} R N3; polepsicz, ocrassicz, przyvyązacz fulcio,-ire i. sustentare, 
subportare, sublevare, submunire, firmare, adiuvare R P2v. Zob. BARWIĆ, 
KRASIĆ, NAKRASZANY, OKRASZONY.

OKRASZENIE ‘ozdobienie, upiększenie; ozdoba; ulepszenie’ okrasze- 
nye, przipravyenye ornatura S 103v; ocrashenye, Służba, ocrassa cultus R i3; 
ocrasshenye ornamentům R x8 (mg); ocraszenye (Erz bł.: „oczaszenye”) cela-
tura S 25v (u Erz sv. „OCIOSANIE”); okrashenye („a” niezamknięte, po-
dobne do „u”), vyrzavanye (!), vyricye celamen et celatura pro eodem i. 
sculptura vel pictura R f6v; fulcimen i. sustentamentum podpora, firmamen- 
tum, auxilium, fulcimentum idem {fortificacio ocrashenye} R n3v. Zob. 
PRZYPRAWA, UBIÓR.

OKRASZONY ‘upiększony’ fulcitus ocrashony, przyvyązany, podparty protec- 
tus auxilio R n3v (mg). Zob. KRASZONY, NAKRASZANY, PRZYBRANY.

OKRAWAĆ obczynacz, obrzazovacz, ocravacz puto ,-are ... i. scindere 
vel purgare, virgam ex vite superfluam resecare R S5. Zob. KRAWADLNIK, 
KRAWIEC, OBCIĄĆ.

OKRAWEK Okrawky od papirv recisamentum carte S 129v; recisamen- 
tum carte ocrawky papírové velparvum fhistum ex aliquo recisum R C5V (md).
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OKRĄG okrąg swyata machina mundi S 85; machina mundi okrąg swya- 
tha vel fabrica rerum R s4 (mg); vyrschh (!) okrągv nyeba vel vpusta hemi- 
spherium i. dimidium sphere, et sunt duo hemispheria, sc. superius et inferius 
R 0 3 ; circumcirca vokrąg, circumcirca, adv. loci okolo vszego S 242; vokrąg, 
okolo vshego, przy, blyssko, vedlye circum, circa R X3v; plecta eciam dr 
coronula okrągy vel circuit quidam 3 Reg. 7 Colo paleczne (bibl.) R A3v 
(mg); Brzegy, okrągy cardines i. alte celi partes et extremitates R f3 (mp; av. 
cardo). Zob. KRĄG, OKOŁO, OKRĄŻEK, OKRĘŻNIE, WKOŁO.

OKRĄGŁY okrągły talyerz orbiculus mensarius S 103 (md); okrągły ta- 
lyerz orbiculus eciam dr quevis brevis rotella S 103 (mp); okrągli talyerz sto- 
lovy orbiculus mensarius R x7 (mp; av. orbis); okrągły wschód coclea dr 
circumflexus per circulum ascensus in muro aut turri S 29v; okrągły wschód, 
ganek wcolo coclea R góV.

OKRĄŻEK ‘ małe kółko, okrąg’ Colko, okrązek circulus R g4v. Zob. 
KOŁO, KRĄG, OKRĄG.

OKRĄŻENIE ‘ obwód’ circumferencia est extremitas cuiuslibet rei i. 
okrązenye, okolicznoscz R g4v (mg).

OKRĄŻONY podparty, okrążony, ogamyony stipatus i. fallatus, circum- 
datus, fulcitus R G6.

OKRĄŻYĆ cyrclovacz, okrązicz circino,-are R M8 (mp); okrązicz 
giro,-are, in girum volvere vel circumdare {circuire} R P3v; okrązicz, ogamącz, 
drny vthykacz mchem stipo,-are R T7v; okrązicz, ogamącz constipo,-are {/. in- 
durari in stomacho, convallare, congregare, componere undique} R N3v; heb- 
lovacz, cyrclovacz, okrązicz circulo,-are i. circumdare vel tornare R M8; 
zelaznymy crathy (Instr. plur.) opravicz, okrązicz ołtarz gerro-are R P3v (ml); 
okrązicz, obyegacz, obraczacz regiro,-are R S6v (md). Zob. KRĄG.

OKRĘT okrąnth carina i. media pars navis, sc. venter, vel ipsa navis 
S 23; Ocrąnth carina R f3v; ocrąnthpelagaris ..., pelagians i. magna navis, 
pelago apta et dr a pelagus R z3; liburna ocrąnth {liburnica idem} (sv. I/bur-
nt a) R r7. Zob. BATKA, CZOŁN, KOMIĘGA, KORAB, ŁODZIĄ, 
PROM, SMYCZEK, SZKUTA, TRAWTA.

OKRĘŻNIE ‘ wokoło, dookoła’ okrąznye circumferencialiter R X4 (mg).
OKROCIĆ ‘obłaskawić, ułagodzić’ delinio,-ire i. placare {odmyąkczicz 

mulcere}, dulcem facere et lenem vblagacz, Ocroczicz R N6v. Zob. 
UKRÓCIĆ.

OKROCONY ‘obłaskawiony, ułagodzony’ odmyąkczony, vblagany, 
okroczony delinitus (bibl.) R i6v (mg). Zob. UKROCONY, UŚMIERZONY.
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o k r u c i e ń s t w o  sever/tas i. austeritas, r/gor vel integritas iudicii vel 
vehementia ultionis {Nyelyvtoscz, ocruczyenstvo cum nihil de iusticia ommit- 
titur} (sv. severus) R F5; ocrucyenstvo, Nyelyvtoscz sevicia et sevicies i. cru- 
delitas (sv. sevus) R F5 ; ocmcyenstvo vkazacz sevio,-ire, insanire, furere, 
sevum esse S 235; okrucyenstwo dzyalacz, vkazacz sevio ,-ire R T5v. Zob. 
NIEMIŁOSIERDZIE, PIRZCHAĆ.

OKRUTNIE ‘bardzo, intensywnie, mocno’ Sylnye, vyelcze, Tągo, Croth- 
ko alye ocruthnye intensive R p«v (md).

OKRUTNIK okruthnyk tirannus dr qui est improbus, pessimus et cupi- 
dus dominacionis et crudelissimus dominator S 159v.

OKRUTNOŚĆ ocruthnoscz, gorzkoscz, cyrploscz (!) acerbitas, infesta- 
cio, sevitas R a3 (mp). Zob. CIRPŁOŚĆ, CIRZPKOŚĆ.

OKRUTNY okruthny immanis S 72v; ocruthny immanis R p4v; ocruthny 
sevus i. crudelis in ira aut in sanguine S 143; sevus i. crudelis {horridus}, sed 
sevus in ira, crudelis in sanguine {okruthny, pyrzchlyvy, iratus) R F5; ocruthny 
bestialis ... i. faciens ad modum bestiarum (sv. bestia) R d8; groźny, ostry, 
quasny, okrutny asper i. durus, acerbus, truculentus R djv.

OKSZA ‘siekiera’ hebel, okszha dolabrum vel dolabra est instrumentum 
dolandi pro bipenni S 45; oksha dolabra et dolabrum pro eodem R k2v; 
oksha, Cyeslicza ascia i. dolabra, quasi acute scindens R djv; viczyossacz 
okszhą dolabro,-are R O4 (mg). Zob. PIESZNIA, SIEKIERA.

OKUŃ zool. ‘ryba’ okvyn perca, piscis S i l l  (por Mu28, s. 94: Perea 
..., Okuyn); Okvn parca vel perca RN IIIv.

OKUPSTWO ‘przekupstwo, sprzedajność’ fraus okupstwo non potest 
esse sine dolo, sed bonus (?) dolus sine fraude, ideo fraudi inest dolus S 55v 
(av. fallacia); zdradlyvoscz, zdrada, ocupstwo, chytroscz fraus i. dolus, sed 
differunt, quia fraus est circa fidem mutuatam, dolus vero fit in animo S 6 Ov; 
fraus i. dolus, sed differunt, quia fraus est circa fidem mutuatam, dolus in ani-
mo {zdrada, zdradlyvoscz} {dolus circa fidem mutuatam Ocupstwo} R n2. 
Zob. FAŁESZNOŚĆ, KŁAMSTWO, LŚCIWOŚĆ, ŁŻYWOŚĆ, OMA-
MIENIE, OSZUKANIE, ZAŁOGA.

OKWITNĄĆ ‘przekwitnąć’ okvythnącz defloreo,-ere R N6 (mp); 
okvythnącz deflorere herbam R N6 (mp); okwytnąl defloruit (sv. defloresco, 
-ere) S 217. Zob. KWITNĄĆ, ZAKWITAJĄCY.

[OLBRZYM] zob. OBRZYM.
OLEJ orzechovy oley carinion S 23; orzechovy oley carinion dr oleum 

ex nucibus vel glandibus S 23v; orzechovi oley carinion R f3v (ml); Lnyany
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olyey cineum (!) oleum R g3v (md); lnyany olyey cineum (!) oleum R M8 

(mg) (por. Mu28, s. 161: Cineum (!) oleum ..., Lnyány oliey); rzepny oley ra- 
pacinum oleum R C4V (md) (por. Mu28, s. 161).

OLEJNIK ‘wytwórca lub sprzedawca oleju’ oleynyk olearius S 101 v 
i R x5v (ml) (por. Mym28, k. 14).

OLEJNY ‘tu -  służący do przechowywania lub wyrobu oleju’ oleyny 
dzban capsaces R f̂ v (ml); Banya oleyna lechitus {capases, capsaces, gut- 
tum, vas olearium} R r3v; batha sive beth apud Hebreos dr mola olearea 
{Stąpa oleyna vel olla olearia} R d7.

[OLEJOWY] zob. OLEOWY.
OLEOWY -  1) ‘tu -  służący do przechowywania oleju’ oleovy dzban ca- 

pasces i. lechinus S 22v; oleovy dzban capastes i. lechitus, <lechi>nus R f i v 
(md); dzban oleovy olearium R x5v; olyeovy dzban guttus est genus vasis un- 
gentarii, a gutta dictus S 67; olyeovy dzban abo vynny guttus, capsaces, le-
chinus idem R o2 (mp); -  2) ‘tu -  męty znajdujące się w oleju’ plyeszn, oleove 
drożdże amurca ..., fex olei inferior R b7v.

OLIWA bot. ‘drzewo oliwne’ plová (!) oliva oleaster dr silvestris oliva 
vel olea S 101 v (por. Mym41, k. 19v: Oleaster, wilder olbaum, Płoua (!) 
oliwá; w Mym28, k. 20v: Dżika oliwa); płonna olyva oleaster i. silvestris oli-
va vel olea R x5v.

OLIWNY ‘tu -  służący do przechowywania oliwy’ czewka zlota canna 
auri, canna eciam est gutturis vel olywna banya vel czewka R fj (mp; av. can- 
ne).

OLSZA bot. ‘drzewo’ Olszha alnus, arbor quedam S 7v; olsha alnus, 
quedam arbor R b5.

OLD ‘hołd’ omagium, vel per h, i. old, i. pokora S 102; old, pocora oma- 
gium, cum h R x e  (md); old, pocora homagium idem est quodfidelitas R pj.

OŁDOWANIE ‘hołdowanie’ pokora, oldovanye hominium i. hominis ser- 
vicium vel est homagium seu fidelitas S 70; vyemoscz, oldovanye, pocora ho-
minium i. hominis servitium vel est idem quod homagium R piv.

OŁDOWNIK praw. ‘hołdownik’ Man, oldownyk vasallus i. feudatarius, 
qui habet feudum ab aliquo et non potest illud vendere sine voluntate domini, 
et tenetur facere servicium domino R K2v (mg) (por. Cervus: Vasallus Man 
vel hołdownik). Zob. HOŁDNY.

OLO W ‘ołów’ conflacio i. congregacio populi vel Stopyenye olowv in 
igne R h3 (mp); lyvtovacz olovem plumbo,-are R Si (mp); Luthovanye ceną 
abo olovem applumbacio, applumbatura idem R c4 (md).
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OŁOWNY ‘ołowiany’ olowna cułya plumbata S 117v; ołowna Cvlya 
plumbata R A4 (md) (por Mu28, s. 149: Plumbata, eyn pleykugel, Ołowyana 
kula).

OŁTARZ ołtarz obyathny holocaustorum altare (bibl.) R pi (md); zelaz- 
nymy crathy (Instr plur) opravicz, okrązicz ołtarz gerro,-are R P3v (ml); sa-
ce Ilum i. capella Caplycza z ołtarzem sacra cella templ/ R D5 (md).

OŁTARZYK oltarzik arula ... est parva ara sive altare R dj.
OMAMIĆ ‘oszukać’ omamycz aversor,-ari i. detestor R M5v.
OMAMIENIE ‘oszukanie’ fTalesznoscz, omamyenye fallacia S 44v (av. 

dolus). Zob. CHYTROŚĆ, ŁŻYWOŚĆ, OKUPSTWO, OSZUKANIE, 
ZDRADLIWOŚĆ, ZMAMIENIE.

OMAN bot. ‘roślina lecznicza’ aloepaticum i. oman S 7v. Zob. 
HALENA.

OMAWIAĆ ‘obmawiać’ obloquor,-i omavyacz vel contrarium loqui R R2 

(mp). Zob. MÓWIĆ, ODMAWIAĆ, PRZYMOWIĆ, ROZMAWIAĆ.
OMAWIANIE ‘obmawianie, potwarz’ omavyanye detractio vel detrectio 

R i7 (por My m2 8 , k. 34v). Zob. MÓWIENIE, OMOWCA.
OMDLEĆ vstacz, omdlyecz wsylach defic/o,-ere ... /. defectum pati, de- 

esse {debilitari, consumi} R N6; omdlyecz estuo,-are, calere R 14 (mp; av. 
estus); omdlecz, zagrzacz estuo-are i. fervere, bullire, calere {anxiari} R O5V; 
sincopiso.,-are omdlyecz, sensum et motum in toto corpore auferre R T6 (mp). 
Zob. MDLEĆ, MDŁY, MGŁY, ZEMDLIĆ.

OMDLEJEĆ ‘omdleć’ omdlyeiecz, choro syąmyecz langueo,-ere R Q3v.
OMDLENIE Omdlyenye sincopis est ablacio sensus et motus in toto cor-

pore S 144; sincopis Omdlyenye in corpore ablacio sensus et motus R F7v 
(md); omdlyenye, vstanye wsylach defectiones, angustie, que accidunt mulie- 
ribus post concepcionem, malacie idem, tedium R i6 (mg).

OMDLIWAĆ mgły, czo omdlyva sintecticus S 145 (por czo cząsto 
mdlyeye R F8 (mp)). Zob. MDLEĆ, ZEMDLIĆ.

OMDLIWOŚĆ ‘zasłabnięcie, omdlenie’ Omdlivoscz sintexis, defectio, 
liposichia S 145 (por Mu28, s. 77: Synctexis (!) est defectio animi, quae lati-
ne defectio dicitur, quae graece etiam lipothymia et Lyposychia dicitur ..., 
Omdływosć (!)). Zob. MDLIWOŚĆ.

[OMIESZKAĆ] zob. OMIĘSZKAĆ.
OMIĘSZKAĆ ‘ zw lekać, opóźnić; zaniedbać’ opuscicz, om yąskacz negli- 

go,-ere i. contemnere, derelinquere, quasi non legere vel quasi non eligere 
R Q 8v ; om yąskacz tardo,-are i. morari, impedire, retinere, differre, tardum fa-
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cere {rudém, stultum facere} R V2v. Zob. MIĘSZKAĆ, ZAMIĘSZKA- 
WAĆ.

OMIĘSZKAŁY ‘powolny, opieszały, niedbały’ tardiuscuius {/. czo prze- 
wlacza} /. aliquantulum tardus et sepe recens omyąszkaly {tardus, piger, ulti- 
mus, rudis, densus, crassus, diuturnus, perseverans} R H5v. Zob. 
ZAMIĘSZKAŁY.

OMIĘSZKANIE ‘ zwłoka, opóźnianie; niedbałość’ Chwylya, omyąska- 
nye mora i. /mpedimentum, tarditas {expectacio, temporis dilacio} R Vj; 
omyąskanye negligentia est eius quod fieri debet vel potest omissio R v5v. 
Zob. CHWILA

OMIRZAĆ ‘brudzić, czynić wstrętnym, kalať  feco,-are ... pro deturpare 
omirzacz R 0 8. Zob. MIRZIĆ, OSZPACIĆ, OŻADZIĆ.

OMOWCA ‘ oszczerca, plotkarz’ omowcza detractor R i7 (mh; av. detrac-
tio) (por. Mym28, k. 34v). Zob. CHYTROMOWCA, KRASOMOWCA, 
MÓWCA, OMAWIANIE.

OMYLNY ‘zawodny’ omylny (‘koń’) fallax equs (bibl.) R m2v (md).
OMYŚLENIE ‘przemyślenie, przezorność, rozwaga; troszczenie się’ 

providentia opatrznoscz, omyslyenye, opatrzenye, Spravovanye, zgyednanye 
{/. provisio}... providentia sumitur pro quadam сига et solicitudine rerum 
temporalium in futurum Sprava R B7. Zob. MYŚLENIE, ZMYŚLENIE.

OMYŚLNY ‘rozważny, przezorny’ opatrzny, omyslny, czo sprawye abo 
Jedna providens et providus, circumspectus R B7 (md). Zob. JEDNACZ, 
MYŚLIĆ.

OMYWANIE ‘obmywanie, rytualne oczyszczenie’ omyvanye baptismata 
i. lociones R d6 (mp); omyvanye baptismum ... valet tantum sicut unctio, quia 
baptismum Grecum tractum est in Latinům, et dr mentis purgatio per confes- 
sionem (sv. baptismus) R d6. Zob. KRCENIE, KRCINY, UMYWADŁO.

ON, ONI (Erz sv. JI) wdzyen iego ostavyenya in die ablactacionis sue 
(bibl.; sv. ablactacio) S 2v; drąg czo gym vicziskaią vyno prelum S 122 (por. 
Mu28, s. 151: Prelum ..., Drąg którym wyćyskayą wyno); Czepek czo wnym 
spyą orarium ... item drpeplum seu infuła {seu caput tempore somni} R x7; 
czyn sznym czo chczeszh utere (Erz bł.: verte) eo prout vis (bibl.) S 239; 
Czyn snym czo chczessh utere eo prout vis (bibl.) R X2 (mp; av. utor, uti); 
epicenum genus zamyeshany rodzay, gdzye nyemozemy rozeznacz, yesthly 
tha abo ona rzecz iesth vt sunt passer,; aquila, milvus RN (wyki. przednia); 
epicenum i. promiscuum genus pospolyty, zamyeshany rodzay, gdzye nyemo-
zemy rozeznacz, yestly ta abo ona rzecz iest vt hic passer, hec aquila, muste-
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la, milvus R ljV (md); Nyedobra odprava, wzgardzenye zony, zlye yą 
odpraviczpropudium R B6v; przipravya ya (!) ku czudzolostwv facit eam me- 
chari (bibl.; sv. mechor,-ari) S 226v; czo nanyey pyshą bugstaby tabella al- 
phabetaria S 155 (por. Mu28, s. 188); czo nanyey pysshą buksthaby tabella 
alphabetar/a R H4v (md); na oney stronye, od thąnd, od strony, SStron, prze- 
czyw sobye er eg/one R X5 (md); pronomen które cladzyemy na ono myescze, 
gdzye myalo bicz nomen, Namyastek, zamyona RN (wyki. przednia); prono-
men zamyona, Namyastek in grammatica, które cladzyemy na ono myesscze, 
gdzye myalo bicz nomen R B5v (md); -  oddzyelne, czo nye prawvyącze (?) 
szą, a przeto nyemozemy ich vymovicz przesz oskarzayączi spadek <verba> 
neutra R a8 (md; av. activa verba); oddzyelne, Czo nye prawviącze szą, 
a przeto nyemozemy ich vymovicz przesz oskarzayączy spadek verba neutra 
RN (k. tyt.); vbyvaly, vbyvalo gich decrescebant aque diluvii, Gen. (bibl.) 
S 217 (por. vbyva vody decrescere aquas, decrescunt aque R N6 (mg)); 
yzascye vy nye nadnye? nye vaznyeyszy? nonne pluris estis vos? (bibl.) 
S 247 (av. plus, pluris); pluris i. maioris valoris, ut pluris estis vos, pluris est 
Izascye vy nyenadnye abo nyevaznyeyshy? R A4 (mp; av. plus, pluris); pra- 
ssa, drągy czo gymy vino vicziskayą prelum {torcular} R B2. Zob. JA, MY, 
TY, WY.

ONDZIE (znaczenie niejasne) Ulic tam tho (? -  możliwa lekcja: „thv”), 
istic ondzye R X6v (md); illicine tam ze, isticcine ondzye R X6v (md). Zob. 
GDZIE, NIGDZIEJ.

ONEGDY ‘niedawno’ onegdy nuper, adv. temp oris {recenti tempore} et 
dr a novus et tempore, quasi noviper i. recenti tempore nyedawno modo, pa- 
rum ante hoc tempus R Y\. Zob. DRUGDY, GDY, KIEDY, NIEGDY, 
NIEKIEDY, NIGDY.

ONĘDY ‘tamtędy’ hac tądi, illac onądi, is tac ovądy R X6 (mp). Zob. 
ODONĄD, OWĘDY.

OPAŁKA ‘przetak, rzeszoto do wiania zboża’ opałka, przetak, Rzeszhoto 
vannus i. cribrum de vimine, vannus eciam i. vanna (? -  może wyraz łac.) 
S 165 (por. Mym28, k. 37: Vannus, Wannę, Wanna; por też Mym41, k. 39: Van-
nus, wan, wánná -  w rozdz. De balneo et pertinentibus); vannus przethak vel 
opałka, rzeshoto, vanna (? -  może wyraz łac.) idem R K2v (ml; av. vannus in-
strumentum est de vimine factum in modům scuti, cribrum); opałka, przethak 
ventilabrum dr pala ventilandi ..., unde Math. Ill: Cuius ventilabrum in manu 
sua {ventilacio, vide Calepi} (bibl.) R K4; przetakyem, opałką przevyacz, prze- 
syacz vanno,-are i. ventillare autpurgare frumentum vel avenam pro equis R V5v
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(md). Zob. CADZIDŁO, CADZIWOREK, DURSZLAK, FACHLAR, 
FACHLARZ, ŁOPATA, PYTEL, SITO, WACHLARZ, WIEJACZKA.

OPARCIE oparcye, wzgląd, zar<z>uta obiectum S 99v; wzgląnd, 
zar<z>utha, oparcye obiectum, quod cerni potest R x4 (mg). Zob. 
ODPOWIEDZIENIE, PODPARCIE.

OPASAĆ opaszacz, obvynącz cingo,-ere S 213v. Zob. ODPASAĆ, PAS, 
PRZEPASAĆ.

OPASAĆ SIĘ Shablyą syą opassacz spato,-ari i. spata armari R T7 (md). 
Zob. ODPASAĆ, PAS, PRZEPASAĆ.

OPASANIE ‘pas, część ubioru’ długa svknya przesz opassanya demissi- 
cia tunica i. longa et demissa, et nulla zona succincta R i6v (md). Zob. PAS.

OPATRZAC SIĘ ‘ zaopatrywać się’ hemorobius (!), vermis parvus, qui 
unam diem tantum vivit Czo syą na ieden dzyen opatrza zywnoscyą R 0 3  (mg) 
(por Mu28, s. 10: Hemerobius dr qui in diem vivit, Der nit mer dan auff ein 
tag sorget vmb leybs narung, Ktory yedno ná ieden dzyen śye żywnośćyam 
opatrzy). Zob. OPATRZYĆ SIĘ.

OPATRZCA (lub OPATRZĆCA, OPATRZŚCA) ‘opiekun’ opatrzcza, 
opyekvn tutor dr qui pupillum vel pupillam morte patris vel emancipacione 
sui iuris factum vel factam tuetur S 164v; pyastvn, opatrzscza (!), opyekvn tu-
tor R  KjV.

OPATRZENIE ‘opieka, obrona’ obrona, opatrzenye, vprzespyeczenye 
tutamen i. tutamentum R K]V; providentia opatrznoscz, omyslyenye, opatrze-
nye, Spravovanye, zgyednanye {/. provisio} . . . ,providentia sumiturpro qua- 
dam cura et solicitudine rerum temporalium in futurum Sprava R B7. Zob. 
OPIEKA.

OPATRZNIE ‘ostrożnie’ opatrznye circumscripte, adv., i. argute, caute 
vel stricte, circumspecte idem R X4; ostroznye, taynye, opatrznye caute vel 
cautim, adv., i. callide, astute vel secure, prudenter R X3V. Zob. NIE-
OPATRZNIE.

OPATRZNOŚĆ ‘roztropność; obrona, opieka’ providentia opatrznoscz, 
omyslyenye, opatrzenye, Spravovanye, zgyednanye {/. provisio} ..., provi-
dentia sumitur pro quadam cura et solicitudine rerum temporalium in futurum 
Sprava R B7; ostmopatrznoscz (? -  lekcja niepewna; może „ostra opatrz-
noscz” lub „ostropatrznoscz”) rozvmem, mądroscz, dowczypnoscz, rostrop- 
noscz prudentia R B7v. Zob. OPIEKA.

OPATRZNY ‘roztropny, inteligentny’ rozvmny, domyślny, opatrzny in- 
dustris i. ingeniosus R p6v (ml; av. industria)\ opatrzny, omyslny, czo spra-
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w ye abo Jedna providens et providus, circumspectus R B 7 (md). Zob. 
JEDNACZ.

OPATRZŚCA zob. OPATRZCA.
OPATRZYĆ ‘opiekować się, bronić; przyjrzeć się, rozważyć, badać’ 

vprzespyeczicz, opatrzycz tutor,-ari i. frequenter defendere, servare {munire 
sine perieulo} R V5; wzgłyądacz, vyzrzecz, opatrzicz eontemplor,-ari i. vide- 
re, prospieere, rimari, et proprie refertur ad invisibilia R N3V.

OPATRZYĆ SIĘ ‘ zaopatrzyć się’ hemerobius dr qui in diem vivit czo na 
ieden dzyen syą zywnoscyą opatrzy S 67v (por Mu28, s. 10). Zob. OPA- 
TRZAĆ SIĘ.

OPĘTAĆ wnycz wdushą, złączicz syą, opantacz (!) illabor,-i R P5v (mg).
OPĘTANY opątany demoniaeus S 4Ov; opątany demonieus i. a demone 

possessus ..., demoniaeus idem (sv. demon) R i6v; opąthany obsessus S 99v; 
opątany obsessus R X4 (md); opątany vel natrąnth arreptieius i. possessus 
a demone, vel qui agitatur ab ipso R c8. Zob. NATRĘT.

OPFITO ‘obficie’ opfyto superabundatum (!) S 153v. Zob. OBŁFI- 
TOWAĆ, OPŁFITOŚĆ.

OPIEKA opyeka, bespyecznoscz tutela R Kjv; opyeka dusshna cura pa- 
storalis R 1 3V (mg); opyeką myecz tutelo,-are i. defendere {potestatem habe-
re, securitatem prestare} R V 5. Zob. OPATRZENIE, OPATRZNOŚĆ, 
PRZEZPIECZNOŚĆ, UBEZPIECZENIE, UPRZEZPIECZENIE.

OPIEKALNIK ‘opiekun, tu -  dzierżawca rołi na prawach emfiteuzy’ 
emphiteota et emphyteoteca, qui rem accipit in emphyteosim {opyekalnyk qui 
agrum conduxit ad tempus colendum et meliorandum sub certo precio, ut sol- 
vatur pensio plath in avena vel in pecunia} (sv. emphyteosis) R kg. Zob. 
DOBROWOLNY, JIMIENIE, NAPRAWIENIE.

OPIEKUN opatrzcza, opyekvn tutor dr qui pupillum vel pupillam morte 
patris vel emaneipacione sui iuris factum vel factam tuetur S 164v; pyastvn, 
opatrzscza (!), opyekvn tutor R Kjv; opyekvn, rzecznyk advocatus, Christus 
apud Patrem pro nobis (bibl.) R biv (md); opyekvn mundibundius R v2v 
(md). Zob. MOWCA, OPATRZCA, PIERCA.

OPIEPRZONY ‘zawierający przyprawy’ pyerznyk opyeprzony abo Co- 
rzenny piperata, confectio i. ex melle et pipere R A2 (mg; av. piper). Zob. 
PIEPRZ.

OPIEPRZYĆ opyeprzicz pipero,-are R R$v (md). Zob. PIEPRZ.
OPIŁY ‘pijany’ opyly, ozarli crapulatus a vino (bibl.; sv. crapula) R ĥ v. 

Zob. NAPIJAĆ SIĘ, PIĆ, UPIĆ SIĘ, UPOIĆ, WYPIĆ.
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OPLEŚĆ oplyescz, obvyązacz, ogamącz circumplecto-ere R M8 (md). 
Zob. PLEŚĆ, ROZPLEŚĆ, SPLEŚĆ, UPLEŚĆ.

OPLEŚNIAŁY ‘zgrzybiały, stary, tu -  o człowieku’ oplyesnyaly strich 
fracidus, vetustus homo, putrescens a vetustate R n2 (mg). Zob.
O STARZAŁY, PLEŚNIEĆ, PLEŚNIWY, SPLEŚNIAŁY, STARY, 
ZGRZYBIAŁY.

OPŁAKAĆ oplakacz defleo,-ere R N6 (mp). Zob. PŁAKAĆ.
OPŁFITOŚĆ ‘obfitość’ oplfytoscz superabundanc/a R H3v (md). Zob. 

OBŁFITOWAĆ, OPFITO.
OPŁFITOWAĆ ‘obfitować’ superabundo,-are oplfytovacz i. esse super 

plenum R Vjv (ml); oplfytovacz abundo,-are R M2. Zob. OBŁFITOWAĆ, 
OPFITO.

OPŁYNĄĆ vodą wkoło oplynącz circumfluo,-ere R M8 (mp); defluxus 
aquarum oplynąly, oblyaly vody, defluxerunt zeshly vel ad peccata laps i sunt 
(bibl.) R i6 (mp; av. defluus). Zob. PŁYNĄĆ, PRZEPŁYNĄĆ, SPŁYNĄĆ, 
WYPŁYNĄĆ.

OPOCZNY ‘kamienny’ Skala opoczna saxum i. lapis vel petra R E3v. 
Zob. KAMIENISTY, KAMIENNY, SKALNY.

OPOCZYSTY ‘kamienny’ opocziste skaly vodné, Spiczaste, ostre acro- 
ceramina ... dicuntur pericula marina naves mergentia ..., quasi monies 
aquarum cornuti R a4 . Zob. KAMIENISTY, KAMIENNY, SKALNY.

[OPOKA] zob. OPOCZNY, OPOCZYSTY.
OPONA ‘makata, zasłona’ opona auleum i. cortina in aulis extensa S 17; 

auleum dr cortina {oppona extensa in domo regia} R d4; opona fultrum cur- 
rus S 61v; Czalvna, opona fultrum lecti aut currus R n3v (mg); corinta (!) vel 
i. Coldra, Oppona R Ьб (mp; av. cortina)', Coldra, opona, pyerzyna culcitra 
R i3; oppona subtilná canopeum dr cortina subtilissima instar retium, plexa, 
texta et fenestrata, unde lecti nobilium ornantur ad arcendos culices et mus- 
cas R fi v. Zob. KORTYNA, PŁACHTA, POŁAWNIK.

OPOŃCZA ‘okrycie, płaszcz’ opończa sagum vel capillaria, vestis tenuis 
abrasa vel i. pallium asperum ... de pilis caprarum, quo utebantur heremite 
S 135; opończa sagum, militare pallium contra intemperiem S 135; opończa, 
dzyanycza sagum i. capilaria, pallium R D6 (mg); penula dr pallium i. opoń-
cza cum longis flmbriis S 111; opończa penula i. pallium quoddam et proprie 
cum longis fimbriis {vestis consularis seu pallium etc.} ..., unde 2 Timo. IV, 
dicit apostolus: Penulam quam reliqui Troade (bibl.) R Z4 . Zob. KITEL, 
PŁASZCZ, RUCHO.
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OPOWIEDZIEĆ obiavicz, opovyedzyecz notifico,-are i. notum facere 
R R,v. Zob. POWIEDZIEĆ, PRZEPOWIEDZIEĆ.

OPRAWA praw. ‘wiano, posag; dożywotni dar ślubny, uzależniony od 
wartości posagu; nadanie, zapis; zabezpieczenie prawne, gwarancja’ posag 
dos est quedam donacio facta a patre mul/eri vel ab extraneo, vel facta a mu- 
liere ipsi viro pro oner/bus matrimonii sustinendis, item dr vyano, oprava 
S 44v; przyvyanek, vyano, oprava dotalicium i. dos vel dotis precium (sv. do-
tal is) R IC4 ; oprava assignacio in iure R d2 (md) i R M5 (mh; av. assigno,-are) 
(por Cervus); cautio {ad terminům} i. cautela, iuratio, observatio ..., cautio 
est breve cyrographum {scriptum) zarączenye, obrączenye, oprava zrączona, 
Rąkoyemstvo na czasz, Slyvbovanye R f6; rąkoyemstwo, oprava zarączona, 
Slyvbovanye cautio fideiussoria est quando intervenit fideiussor principali 
obligatori, et dr satisdatio R f6 (por Cervus); oprava zastawna cautio pigno- 
ratitia sive hypothecaria est cum pignus traditur aut hypotheca supportatur, 
et dr etiam satisdatio R f6 (por Cervus). Zob. OBRĘCZENIE, OJCZYSTY, 
PRZYWIANEK, WYPRAWA.

OPRAWCA praw. ‘urzędnik śledczy; kat; egzekutor testamentu?’ opraw- 
cza inquisitor, iusticiarius idem S 75; oprawcza inquisitor i. iusticiarius R p8 

(mg); oprawcza iusticiarius, inquisitor idem S 78; oprawcza iusticiarius vel 
iusticionarius i. inquisitor malefactorum R q6 (mp); executor ... est officialis, 
per quem litis executio vel ipsius cause preparatio iubente iudice suo expedi- 
tur vel ... proprie est ille, qui discussam causam et scientiam executioni man-
dat, qui et in iure vocatur apparitor {litis discussor} {oprawcza vel 
Sprawcza} R l6v; executor eciam dr qui ultimam defuncti voluntatem inquirit (?) 
vel i. apparitor oprawcza R 1бУ (ml). Zob. BUTEL, CEKLARZ, KAT.

OPRAWIAĆ -  1) ‘naprawiać, przygotowywać’ opravyacz syeczy refice- 
re recia S 130; -  2) ‘knuć’ podsczuvacz, Sheptacz, Opravyacz, Nyezgody 
virządzacz, vtargacz susurro,-are i. murmurare, in aure (!) alicuius latenter 
aliquid dicere {dissensionem et odium parare, latenter discordiam procurare} 
R V2; insusurro,-are Sheptacz, opravyacz, podusczacz, podsczvvacz, Nyezgo-
dy dzyalacz latenter murmurare etc. R QjV (md). Zob. NAPRAWIĆ, 
OPRAWIĆ, POPRAWIĆ, PRZYPRAWIAĆ, SPRAWIAĆ.

OPRAWIANIE ‘przygotowywanie, knucie’ susurracio Septanye, Shem- 
ranye est filia  invidie, et est oblocucio mala de proximo, facta occulte ad divi- 
dendum amicieiam et faciendum discordiam Opravyanye, podusczenye 
nyezgody S 154v; susurrium i. murmur septanye, latens locutio vtarganye, 
vyrządzanye, opravyanye, podusczanye nyezgody R H4v.
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OPRAWIĆ -  1) praw. ‘dać posag, oprawę; zobowiązać się, zagwa-
rantować’ vyanovacz, opravicz doto,-are S 218v; vyanovacz, opravicz 
doto,-are i. dotem dare R O4; obrączicz, opravicz cauciono,-are R f6 (mp)
i R f6 (md; av. cautio) (por. Cervus); obrączicz, opravicz, zarączicz, Slyvbo- 
vacz rąkoyemstwem cauciono ,-are R M 7V (mg); -  2) ‘zaopatrzyć w coś, 
uzbroić’ lanceo,-are, lanceam portare opravicz lyaszką (Acc.sing.) coscyen- 
kyem, baculus lanceatus R Q3v (md); zelaznymy crathy (Instr.płur.) opravicz, 
okrązicz ołtarz gerro,-are R P3v (ml); -  3) ‘naprawić, przygotować’ reficere 
recia opravicz, rozrzvcicz na vodą ad piscandum, vide Calepi R SóV (ml). 
Zob. NAPRAWIĆ, OPRAWIAĆ, POPRAWIĆ, PRZYPRAWIĆ, 
RĘCZYĆ, SPRAWIĆ.

OPRAWIONY -  1) ‘tu -  zagwarantowany, poręczony’ obrączony, za- 
rączony, Slyvbovany, Rąkoiemstvem opravyony caucionatus R fsv (ml);
-  2) ‘zaopatrzony w coś, uzbrojony’ Coscyenkyem opravyony lanceatus ba-
culus R r2 (md); -  3) ‘naprawiony’ opravyona rzecz resarcitum R Div (md).

OPRAWNIE ‘ozdobnie, wytwornie’ eleganter ..., adv., i. egregie, nobili- 
ter, urbane {pulcerrime, excellenter, utiliter oprawnye, vybomye} R X5.

OPRZEĆ ‘ umocnić; oskarżyć’ oprzecz, zaprzecz, zatvorzicz, vczvyr- 
dzicz obfirmo,-are R R2 (md); vynovacz, wstargnąncz, zarzucicz, oprzecz, 
przecazicz obiicio,-ere i. opponere, improperare R R2. Zob. PRZEĆ.

OPUCHŁOŚĆ opuchloscz inflacio S 74v; opuchloscz, nadącye inflacio 
R p7 (mg). Zob. KROSTA, OCIECZENIE, ODYMANIE, OŚPICE, 
OTOK, PUCHLINA, PUCHNIENIE.

OPUCHŁY lymphaticus i. insanus, et dr sic, eo quod aquam timeat, 
quem Greci hydrophobam dicunt {wscyecly furiosus, vexatus}, et dr proprie 
lymphaticus, qui vitium ex aqua contra h it..., unde lymphaticus proprie dr ca-
ms a lympha, quam habet, et hinc translatum est ad alia ocyecly, opuchly 
R r8. Zob. NADĘTY, NAPUCHLY, PUCHNĄCY, SPUCHŁY, WODNO- 
CIELNY.

OPUCHNĄĆ nadąncz, opuchnącz info,-are i. intus flare R Qi; nadąncz, 
opuchnącz intumesco,-ere, exaltare, elevari R Q2v (ml). Zob. NADYMAĆ 
SIĘ, PUCHNĄĆ.

OPUSZCZAĆ opusczaczpostpono,-ere R Sjv (md) (por. opusczicz S 230v).
OPUSZCZONY odrzuczona, opusczona rzecz derelictum dr res, que ca-

ret posessore vel que in nullius est posessione S 40v; rzecz opusczona, odrzu-
czona derelictum dr illud, quod caret possessore vel quod in nullius est 
possessione R i7.
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OPUŚCIĆ opuscziczpostpono,-ere S 230v (por opusczacz R Sjv (md)); 
supersideo,-ere i. sedere super et dimittere {Opusczicz omittere} R Vjv; opu- 
scicz, omyąskacz riegligo,-ere i. eontemnere, derelinquere, quasi non legere 
vel quasi non eligere R Qgv; intermitto,-ere i. inter aliquem mittere vel inter- 
polare vel interim dimittere vel relinquere {eessare ad tempus przestacz, opu- 
scicz} R Q2; odrzucicz, opuscicz derelinquo,-ere R OjV (ml); opuscicz 
desero,-ere i. derelinquere R Oiv; Spustoshicz, opuscicz desolor,-ari i. deva- 
stare, derelinquere R Ojv; opuscicz rzemyąslo desino,-ere R OjV (mg); opus- 
cyl rzemyąslo desinens artem R i7 (mp). Zob. KOŃCZYĆ SIĘ.

OPUŚCIEĆ (?) zob. OPUŚCIEJEĆ.
OPUŚCIEJEĆ ‘zniszczyć, spustoszyć’ demolior,-iri i. valde moliri vel 

deorsum, vel demoliri i. destruere et quasi dissipare, et venustatem vultus 
quasi ad nihilum redigere ..., unde Matth. VI: Ubi nee erugo nee tinea demo- 
litur zagubicz, opuscyeiecz, wzdrzucicz, zagubicz (bibl.) R Оь zagubyl, opu- 
scyal demolitus est (bibl.) R i6v (mg) (por Słstp, sv. Zruszyć: Srussil (war. 
kal.: scruszil) demollitus (demolitus est tabernaeulum suum Thren 2,6) ca 
1470 MamLub 219). Zob. PSOWAĆ, SPUŚCIAŁY.

ORACZ oracz colonus dr qui habet predium agri et ruris colendi S 30v; 
oracz, rathay colonus in rure i. agricultor, qui predium habet agricolendi, vide 
verba iuris R gg (md); Gbur, oracz rurigena R D4. Zob. CHŁOP, KMIEĆ, 
RURAK, SIODŁAK, WIEŚNIAK.

ORAĆ skyby oracz vel broną wloczicz, powlyecz vel na skripiczach (!) 
skrzypiecz liro,-are i. ar are, sulcare R Q5 ; consero,-ere i. plantare, similiter 
serere {posyacz, zasyacz polye, oracz seminare agrum, Sczepicz ssad, ornare 
ocrasicz, vdzyalacz} R N3.

ORANIE oranye cultura agri R i3 (mp).
ORANY przelog, orana rolya arvum i. campus S 15; orana rolya, przelo- 

ga, przelog, Nyva, polye arvus R dj (md; av. arvum). Zob. ZORANY.
[ORDA] zob. HORDA.
ORĘDOWAĆ orądovacz intercedo,-ere S 224; przicinycz syą, orądovacz 

intercedo,-ere i. pro aliquo ad aliquos preces facere R Q2; orąndovacz inter- 
nuncio,-are R Q2 (mp).

ORĘDOWNIK ‘pośrednik; poseł’ internuncius et hec internuncia, qui 
vel que inter duas partes aliquid nunciat vel nuncium portat {possel, orąndow- 
nyk, ad aliquid sanitandum (? -  możliwa lekcja „ilimitandum”)} R q2; inter-
cessor dr qui pro alio preces facit vel fundit, item dicimus intercessorem 
ilium, qui intercedit et interponit se inter debitorem et creditorem ad hoc, quo
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ei pecun/a mutuetur, et est quasi fide/ussor et constitutor zastąmpcza, orąn- 
downyk {ad reconciliandum} R p8v. Zob. JEDNACZ.

ORGANISTA -  1) ‘konstruktor organów’ organista organarius, qui facit 
organa S 103v (por. Mym41, k. 13v); -  2) ‘grający na organach’ organysta, 
Spyevak, gąndzyecz, czo pocyesha, gądzyecz psaltes dr peritus in cithara vel 
organo (bibl.) R B7v; aules et auledus dr qui cum cannis cantat {i. organista 
(? -  może wyraz łac.)} R d4.

ORGANNY ‘ tu -  będący częścią instrumentu muz.’ pisczalky organne 
aule R d4 (ml; av. aula ..., aule pluraliter dicuntur fistule organorum, per 
quas elicitur melodia).

ORKISZ ‘gatunek zboża lub mąka jęczmienna?’ alica yąnczmyenna 
mąka i. ptisana orkyssh R b4 (ml) (por. Mu28, s. 119: Alica ..., Mąka yęcz- 
myenna albo ptysanna); orkyssh vel Czerznydlo spelta i. alica R G3V (mg) 
(por. czymydlo S 147v; por. Słowarz 1566, rozdz. De granario et grano, 
к. К IV: Spelta, ..., Czemidło, Tunckel). Zob. MIAŁ, OSYPKA, SŁOD.

ORŁOWATY ‘orli’ Orlovatego noszą silonis (!) (Erz: ,jilo”) est qui ha- 
bet nasum aquilinum S 143v (por. Mu28, s. 52: Silonis (!) ..., Orłowatego 
nosá); Orlovatego nossa silo,-onis, qui habet nasum quasi aquilinum R FóV 
(md). Zob. PITONOSY, PŁASKONOSY.

ORNAT‘ szata liturgiczna’ casula eciam i. ornat, planeta presbiteri te- 
gens totum sicut casa (Erz bł.: ^acerdotem”) i. omath vel casula Suknya ska- 
piczą i. cum cuculla S 23v; ornat, cazula casula i. parva casa. Casula etiam 
dr vulgo planeta presbyteři, quia instar parve case totum kominem tegit R f4v. 
Zob. KAZUŁA, KOMŻA, KOSZULA, STOLA.

ORT ‘moneta’ stis (!) i. orth, est genus ponderis, quo olim militibus sti- 
pendiariis distribuebatur pecunia, et ponitur pro obolo S 150v; orth pyenya- 
dzy (!) stips S 150v; orth pyenyądzy stis (!), quoddam genus ponderis ..., ideo 
stips quandoque dr mendicitas, quandoque elemosyna victus R G4. Zob. 
GROSZ, GRZYWNA, HALERZ, KRAJCAR, KWARTNIK, MONETA, 
MYNCA, NOBEL, NUBEL, POŁGROSZEK, SZART, SZELĄG, 
ZŁOTY.

ORTYL praw. ‘wyrok, decyzja prawna’ orthyl iurisdicium R q5v (md) 
(por. hortyl S 77v); odzyvanye do visshego prava, ortyl appellatio ... est a mi- 
nore iudice per invocationem maioris iudicis pretextu iniquitatis prime late 
sententie rescissio R c5; hanbicz ortyl vituperium (!) ortilegium R L3 (mg) 
(por. Cervus: Vitupero ortilegium hańbię ortyl); Skazovanye ortilow placita i. 
placencia vel dicuntur lites seculares seu sentencie ad mortem alicuius, Gen.
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XXX  (bibl.) S 116v; Skazanye ortylow placita /. placencia, lites seculares seu 
sentencie ad mortem alicuius R A2v (md); zmovicz, Skazovacz ortylye placi- 
to,-are, condictare, vide Calepi R R 6V (md). Zob. HORTYL, PRAWO, 
USTAWA, ZAKON.

[ORZ] zob. HORZ koń’.
ORZECH bot. wlossky orzech inglans (!) (Erz: „iuglans”) S 74v; inglans (!) 

wlossky orzech, inglandes (!) eciam i. castanee R p7 (mp); wlosky orzech 
iuglans S 77v (por. Mu28, s. 109); laszkovy orzech avellana i. nux silvestris, 
que eciam dr corilus, i. ponuntur pro arbore et fructus eius S 16v (por. Mu28, 
s. 109); avellana ... dr ab Avellano monte, ubi abundant avellane lyaskove 
orzechy R d3v. Zob. LASZCZYNA, LESZCZYNA, LEŚNY, ORZESZEK, 
OWOC, TWARDY.

ORZECHOWY orzechovy oley carinion S 23; orzechovy oley carinion 
dr oleum ex nucibus vel glandibus, et valet contra alopiciam et aurium surdi- 
tatem S 23v; orzechovi oley carinion R f3v (ml) (por. Mu28, s. 161).

[ORZEŁ] zob. ORŁOWATY.
ORZESZEK orzeshek nucicula i. parva nux R x3; orzeshek nucula, nu- 

cella R x3v (mg). Zob. ORZECH.
OSA zool. Ossa vespa i. animal exiguum, volatile, aculeis venenosum 

S 169; ossa vespa R K5v.
[OSADNIC] zob. OSADNIONY.
OSADNIONY ‘o koniu -  mający ranę, odparzenie od siodła, tzw. sadno’ 

osadnyony edorsatus dr equus ab anteriori parte per dorsum scissus (sv. edor- 
so,-are) R O4V . Zob. SADNO.

OSADZIĆ ‘ująć, uchwycić, uwięzić’ ogamącz, oszadzicz comprehendo,-ere 
i. simul prehendere, simul capere R N2; vsidlicz, oszadzicz preocupo,-are R S2v 
(mg); zagnacz, ossadzicz amoveo,-ere R M3v (ml). Zob. POSADZIĆ, SADZIĆ.

OSADZONY -  1) ‘przybrany, przyozdobiony’ pass abo vyenyecz dro- 
gym oszadzony kamyenyem strophium, cingulum, zona aurea cum gemmis 
S 15 lv (por. Mu28, s. 156); -  2) ‘ujęty, uchwycony’ yest vchviczony, ogamyo- 
ny, oszadzony comprehensus (bibl.) R h2 (mg); vsydlyony, ossadzony preocu- 
patus R B2v (mg).

OSĄDZENIE osządzenye abiudicacio S 2v; osządzenye censura i. iudi- 
cialis punicio, i. iudicium ..., sentencia skazanye S 26; censura i. iudicium, 
vigor {rigor}, severitas, mensura, vindicta, potestas, sententia, decus 
{ossąndzenye, karanye iudicialis correctio, punicio, decretum, lex} R fyv. 
Zob. ODSĄDZONY, PRZYSĄDZENIE, SĄDZENIE.
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OSĄDZIĆ (lub OSĘDZIĆ) osząndzicz censeo,-ere i. iudicare, iubere ..., 
sententiam proferre R M7v. Zob. ODSĄDZIĆ, PRZYSĄDZIĆ, ROZ- 
SĄDZIĆ.

OSEŁKA -  1) ‘kamień do ostrzenia’ oszelka coticula a cos, diminutivum 
S 36v (por Mu28, s. 22: Coticula, ein wetzsteinlein, Osełka); -  2) ‘kamień do 
próbowania złota lub srebra’ coticula osselka, in qua probatur aurum vel ar-
gentum R ĥ v (ml) (por łac. hasło w S 36v: coticula, lapis, in quo probatur 
aurum vel argentum, si est verum, Heracleus, Lidius idem -  bez odpowiedni-
ka polskiego; por też Mu28, s.122: Coticula, lapis quo verum aurum argen- 
tumue discernitur ab adulterino, eyn probiersteyn ader eyn goltstein, kámyen 
co słoti (!) y srebro na nym probuyą, Heracleus lapis idem, Lydius lapis 
idem). Zob. OSŁA.

OSESEK ‘ssący mleko matki’ osessek surrimus i. hedus {aut vitulus} et 
dr a sub et rimes vel rima quasi sub mamma adhuc existens R H4; osseszek 
subrumus agnus R HjV (md); osseskovye subrumi R L^v (md).

OSESK ‘ssący mleko matki’ ossesk mammotrephus {mammotreptus 
idem), puer, qui lac diu sugit R S5V.

OSET bot. oszeth tribulus, genus spinarum, Gen. 3 (bibl.) S 162v; tribu- 
lum, quo teritur piper vircyoch. Est tribulus oseth, <tribu>la czepy, <tri- 
bu>lum vircyoch S 162v; oszeth tribulus est genus spinarum, unde Gen. Ill: 
Spinas et tribulos germinabit tibi (bibl.) R J7; murex ..., unde et ostrum appel- 
latum est {ostrum, vel i. tribulus oszeth, nascens in petris, murex eciam fre- 
num equi} R v3; ramnus, genus spinarum ostrozyna vel vitis alba et eius 
ramus vel i. tribulus Osseth R C4v (ml); osstrossh vel osseth rammulus R C4v 
(ml). Zob. OSTROŻ, OSTROŻYNA.

OSĘKA -  1) ‘rodzaj kopii; drąg zakończony hakiem; narzędzie tortur’ 
osząka, copya, ządlo aculeus S 4v; vąda, pąga, ossąka, oscz, ządlo aculeus est 
ferrum acutum et recurvatum medianie quo pisces solent capi, etiam est sti-
mulus quo medite (!) punguntur boves {vel i. copia bellatorum). Ponitur 
etiam pro stimulo apis vel serpentis ... vel dr quoddam genus tormenti, se. pa- 
tibulum, quod tamen proprie dr eculeus R a8; catasta, eculeus osząka genus 
fiuit tormenti, martirii loze zelyazne S 24v; catasta est pene genus simile ecu- 
leo ossąka vel lectus ferreus {genus tormenti igneum) {compes} R fs;
-  2 ) ‘instrument muz.’ sistrum, tuba sic dicta ab inventrice, qua in sacrificiis 
utebantur, 1 Reg. XVII: In timpanis leticie et in sistris precinebant mulieres, 
vel instrumentum, quod tactum facit sonum sicut timpanum osząka S 145. 
Zob. OŚCIEŃ, SKRZYPICE, SMUCZEK.
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[OSIADŁY] zob. NIEOSIADŁY.
OSICA bot. ‘drzewo, osika’ tremulus drząnczy vel quedam est arbor, cu-

ius folia semper trement oszicza S 162v; ossicza tremulus i. trepidus ..., item 
tremulus dr quedam arbor; cuius folia semper trement R J6v.

OSIERDZIE -  1) anat. ‘błony wokół serca’ precordium, quoddam in- 
testinum, et dr a pre et cor, eo quod pres it cordi {ossyerdzye, vide Calepi} 
R Bjv; -  2) ‘gniew’ osyerdzye, myrzyąnczka, Chrap rancor est filia ire, est 
voluntas nocendi aliis, quamvis potencia desit S 129; ossyerdzye, Myr- 
zyączka, Chrap rancor dr ira, indignatio, dolor, amaritudo mentis R C4V. 

Zob. BŁONKA, CHRAP, SERCOWY, SERDECZNY, SIERCE.
[OSIEROCIEJEĆ] zob. OSIROCIEJEĆ.
OSIEŚĆ ‘ otoczyć, opanować’ ossyescz circumsto,-are R g4v (ml; av. cir- 

cumstancia); circumsideo,-ere osyescz, obsessum tenere R M8 (mp). Zob. 
OBSTĄPIĆ, POSIEŚĆ, SIEŚĆ, USIEŚĆ.

OSIODŁAĆ osyodlacz sterno,-ere ..., insellare asinum, equm S 235v; 
osyodlacz konya sterno,-ere R T7v; osyodlacz konya indorso,-are i. supra 
dorsum ponere, quod vulgo solet dici intersellare R P6v. Zob. SIODŁO, 
WYSIODŁAĆ.

OSIODŁANY osyodlany kon stratus R G6v (md). Zob. SIODŁOWY.
OSIROCIAŁY ‘pozbawiony czegoś lub kogoś, zwłaszcza najbliższych, 

osierocony’ orbus i. privatus, cecus, sed orbus osyrocyaly, Syrotha, qui filios 
amisit, sed cecus, qui oculos perdidit, sed sepe unum ponitur pro reliquo 
item orbus dr sine parentibus R x7.

OSIROCIEJEĆ ‘ osierocić kogoś’ osyroczyeiecz orbo ,-are i. viduare, 
privare, et proprie filiis, quasi orbum facere R R3V.

OSIROCONY ‘pozbawiony czegoś lub kogoś, zwłaszcza najbliższych, 
osierocony’ orbatus, cecatus, viduatus oszyroczony S 103. Zob. SIROTA.

OSKARD ‘kilof’ oszkard vango (Erz: „sic! zam. vanga”) S 165; oscard 
vango, malleus lapicidinarius R K2v (ml); vanga, quoddam genus fossorii 
{vel Oskard} R K2v. Zob. KILOF, MŁOT, SZLAGA.

OSKARŻAJĄCY gram. oskarzayączy accusativus casus R M2 (md); 
oskarzayączy, Skarżanek accusativus RN (wyki. przednia); oddzyelne, czo 
nye prawuyącze (?) szą, a przeto nyemozemy ich vymovicz przesz oskar- 
zayączi spadek <verba> neutra R a8 (md; av. activa verba); oddzyelne, Czo 
nye pra\wiącze szą, a przeto nyemozemy ich vymovicz przesz oskarzayączy 
spadek verba neutra RN (к. tyt.). Zob. BIERZĄCY, DAJĄCY, DAWA- 
JĄCY, DAWANEK, IMIENIAK, MIANUJĄCY, MIENIĄCY, MIE-
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NIONEK, ODBIERAJĄCY, ODDALONEK, RODZĄCY, WOŁANEK, 
WZYWAJĄCY, ZOWANEK.

OSKARŻENIE oskarzenye delacio R i6 (mp).
OSKARŻONY oszoczony, oskarżony diffamatus S 42; oskarżony osso- 

czony, osromoczony diffamatus R ig (mp).
OSKARŻYĆ oskarzycz accuso,-are R M2 (mp); diffamo,-are ossoczicz, 

oskarzicz in fama divulgare osromoczicz, vel diversimode laudare R 0 2v 
(mg); Soczycz, oskarzicz defero,-ferre ... i. accusare RN6. Zob. SKARŻYĆ.

OSKOMINY ‘drętwienie, cierpnięcie zębów’ oszkomyny dentago S 40v; 
oskomyny dentago R i6v (md).

OSKUBIONY ‘oskubany’ oszkubyony deplumatus S 40v. Zob. 
SKUBAĆ SIĘ.

OSKUŚĆ ‘oskubać’ oskuscz pyerze deplumo,-are R Oj (mp). Zob. 
SKUBAĆ SIĘ.

OSŁA ‘kamień do ostrzenia’ oszla cos dr lapis durus ad acuendum secu- 
rim aut cultellum S 36v; ossla cos dr a cote Greco, quod Latine dr incisio, eo 
quod ferrum ad incidendum acuat, proprie vero duri lapides appellantur co-
tes R héV. Zob. OSEŁKA.

OSŁABIĆ rozwyązacz, osslabycz, zemdlycz, rozlączicz, vilozicz dissol- 
νο,-ere i. religare R O3V (md); odeslacz, oslabycz, odpuscicz remitto,-ere i. 
retro vel iterum mittere vel dimittere et condonare vel dissolvere vel lenire, 
non ex toto intendere R Τι; remittere animum i. remissum fieri aut dissolutum 
aut tractabilem, oslabicz negligere, zamyąskavacz, vide Calepi R Ti (md; av. 
remitto,-ere); oslabicz laxo,-are R Q4. Zob. OMIĘSZKAĆ.

OSŁABIENIE Oslabyenye, Rozervanye laxitas, laxamentum, remissio 
peccati, ampliacio, solucio, laxura idem R r3v (mg); oslabyenye remissio 
R C6v. Zob. OMIĘSZKANIE.

OSŁABIONY oslabyony, odesłany remissus ..., fessus ..., dimissus, dis- 
solutus R C6v; rospustny, nyeprzicladny, nyeobiczayny, Rospadly, oslabyony 
dissolutus, religatus R k2 (md). Zob. OMIĘSZKAŁY, POWOLNY, 
SŁABY.

OSŁAWIĆ -  1) ‘objawić, rozgłosić’ oslavicz, obyavicz clarifico,-are i. 
facere clarum R M8v; -  2) ‘zniesławić’ oslavicz defamo,-are i. conviciari, cri- 
minari S 216v i R N6. Zob. SŁAWIĆ.

OSŁODZONY Mosshcz mulsum ... invenitur etiam hoc mulsum pro novo 
vino ... Ponitur etiam mulsum in alia significatione in Grecismo i. pro lacte 
a mulgeo osłodzone mlyeko (sv. mulsa) R v2v. Zob. NIESŁODKI, SŁODKI.



139

OSŁOWIĆ ‘wyjawić, nazwać’ oslovicz, oznaymycz, obyavicz, vyyas- 
nycz, rospovyedzyecz, vislovicz declaro,-are R N5v (md). Zob. SŁOWO.

OSŁOWIŚCIE ‘wyraźnie, po imieniu’ oslovyscye nominaliter S 246v
i R X8v (md).

OSOBA persona oszoba est rationabilis creature individua essentia ...e t  
hinc persona dr in grammatica ipsum suppositum, quandoque proprietas 
suppositi, quandoque proprietas vocis osoba, quandoque vox ipsa, quandoque 
modus significandi et quandoque personalis proprietas R z5v; osoba znamye- 
nya personále R z6 (mg); ossoba znamyenya personále RN (к. tyt.); ossoba 
cząsthna particularis (sv. particula) R y6; twarz, kstalt, ossoba, tvomoscz, po- 
lozenye forma R ni (mp); oszoba, ksthalt, wzor species R G3V; Slycznoscz, 
pyąknoscz, ossoba, wzor, oblicze, przybyor, Csthalth, ocrassa, Czudnoscz, 
postava, fFigura species R G3; ossoba przepovyedna predicatum R B2 (mg); 
Ossoba rzeczy vydomych fantasma est apparicio dubia R m3v (ml; av. fanta-
sia); ossobą znamyonviącze personalia verba RN (k. tyt.); osobą znamyo- 
nviącze personalia R z6 (mg). Zob. OBŁUDA, OBRAZ, PERSONA, 
PODOBIEŃSTWO, POSTAWA, TWORNOŚĆ, WYOSOBIONY, ZOSO- 
BIENIE.

[OSOBIĆ] zob. ZOSOBIĆ.
OSOBLIWIE ‘osobno; szczególnie’ Osoblyvye singulare S 144v; speci- 

ficus i. specialis, divisus vel faciens speciem osobny {particularis}, osobly-
vye vymovyony, vyslovyony, vyosobyony R G3v; dzyelycz, osoblyvye 
vislovicz, viosobicz specifico,-are i. segregare, dividere R T7. Zob. 
JEDYNIE, OSOBNIE.

OSOBLIWY ‘wyjątkowy, szczególny, odosobniony lub szczegółowy’ 
viosobyenye, dzyelyenye, ossoblyve vislovyenye specificacio R G3v (ml).

OSOBNIA ‘miejsce odosobnione’ domy wmyescyech na oszobny 
stoiącze insule dicuntur domus in urbe ab aliis separate et vicos undique ha- 
bentes S 75v (por. Mu28, s. 19: Insulae etiam dicuntur domus in urbe ab aliis 
separate, et vicos undique habentes ..., Domy wmyeśćyech ná osobni 
stoyące). Zob. OSOBNY.

OSOBNIE ‘osobno, pojedynczo’ osobnye vel spolnye alterne, alternatim 
i. vicissitudinarie S 24lv; osobnye, Spolnye alterne et alternatim, adv., vicis- 
situdinarie {adinvicem, per vices, nunc unum et nunc aliud) R X3; po cząscy, 
oszobnye particulariter S 247; ossobnye, po cząscy, Cząsztnye particulariter, 
membratim, per partes R Yi (mp); oszobnye singillatim i. singulariter, per 
singulas vices, per unumquemque et separatim, per singulos, singulatim
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S 249; singilat/m i. singularit er [per se} per singulas vices osobnye, yedynye 
{per unumquemque zossobna vel i. multum separatim et unumquidque, per 
se} R Y4; szamo wsobye, osobnye absolute S 241; oszobnye, przesz zavady, 
Samowsobye absolute R X2v (ml); osobnye, Samothnye privatim, adv. dis- 
cretivum i. proprie singulatim {singillatim} R Y2; singulus ... Unde singuli 
comedunt i. separatim kolzdy osobnye R F8; seorsum, adv. discretivum i. 
separatim osobnye {adv. separandi i. odlączenya} R Y4, Zob. CZĘSTNIE,
o s o b l i w i e .

OSOBNO, Z OSOBNA zob. OSOBNY.
OSOBNY ‘pojedynczy, jeden; szczególny, osobliwy’ oszobny speciftcus 

vel specificatus i. specialis, divisus vel faciens speciem S 147v; specificus i. 
specialis, divisus vel faciens speciem osobny {particularis}, osoblyvye vymo- 
vyony, vyslovyony, vyosobyony R G3V; osobny specificus (sv. specifico,-are) 
R T7; yedyny, ossobny specialis i. particularis, peculiaris, proprius R G3 
(mp); singularis {osobny excellens} (sv. singulus) R F8; ossobny czlovyek 
athleta i. luctator, pugnator, miles fortis R d3; dvor osobny villa R Li; dosto- 
ienstvo (?), prz<e>vysshenye, osobna dostoynoscz prerogativa i. singularis 
excellentia vel privilegium {donum /.} vyyączye R B2v; yedna rzecz maiącza 
gymyą persona in divinis est intelectualis nature seu racionalis creature per-
sona oszobna persona, incommunicabilis essencia i. que non potest coniugi, 
sic Pater est persona in una essencia, sic Filius est una persona in essencia, 
sic est Spiritus Sanctus, i. persona una S 112; yedna rzecz mayącza gymyą i. 
osobna persona persona in divinis R z5v (md); singilatim i. singulariter {per 
se} per singulas vices osobnye, yedynye {per unumquemque zossobna vel i. 
multum separatim et unumquidque, per se} R Y4; vyyąthy pravém osobnym, 
vczvyrdzony privilegiatus (sv. privilegium) R B4; vyyącz pravém osobnym 
y podfyrdzicz privilegio,-are i. prerogare, privilegiatum facere R S3 ; domy 
w myescye na osobnym stoyącze insule, domus R p8v (ml). Zob. OSOBNIA.

OSOCZONY ‘oskarżony, zniesławiony’ oszoczony, oskarżony diffama- 
tus S 42; oskarżony, ossoczony, osromoczony diffamatus R i8 (mp).

OSOCZYĆ ‘spotwarzyć, oskarżyć’ oszoczicz dijfamo,-are S 218; dijfa- 
mo,-are ossoczicz, oskarzicz in fama divulgare osromoczicz, vel diversimode 
laudare R 0 2v (mg); denuncio,-are vymyenyacz, osoczicz est crimen alicuius 
superioři intimare ad penam imponendam S 217v; oszoczicz, povyedzyecz 
denuntio,-are est crimen alicuius superiori nunciare {significare, declarare, 
revelare in timore} R Oj. Zob. SOCZYĆ, SROMOCIĆ.

OSPICE zob. OŚPICE krosty’.
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OSROMOCIĆ ‘oskarżyć, zniesławić’ diffamo,-are ossoczicz, oskarzicz 
in fama divulgare osromoczicz, vel diversimode laudare R 0 2v (mg). Zob. 
GANIĆ, POTWARZYĆ, SROMOCIĆ, ZESROMOCIĆ.

OSROMOCONY ‘oskarżony, zniesławiony’ oskarżony, ossoczony, osro- 
moczony diffamatus R ig (mp). Zob. SROMOTNY.

OST ‘ ość ryby’ arista i. spica rzyszko, klosz, eciam piscium ost S 13v. 
Zob. OŚĆ.

OSTAĆ SIĘ ‘nie ulec, oprzeć się, ocaleć’ przemógł, Osthal syą prevaluit 
(bibl.) R S3 (mp; av. prevaleo,-ere) (por. Mamstp, część I, s. 83, ΠΙ Regum 16, 22: 
Prevaluit ostal ... prevaluit przemógł ...). Zob. PRZEMOC, PRZEMOŻNY.

OSTARZAŁY ‘stary, zgrzybiały’ decrepitus ostarzaly, valde senex stary 
strich (bibl.) S 39; stari strich, ostarzaly, zgrzybyaly decrepitus i. valde senex, 
quasi iam deorsum a crepore {silicernium, capularis senex} R i5v. Zob. 
OPLEŚNIAŁY.

OSTATECZNY ‘nieograniczony; skrajny (najlepszy lub najgorszy); 
ostatni’ nyeskonczony, ostateczny infinitus i. non finitus, sc. cuius mensura 
non habet finem  (sv. infimus) R p7; ostateczny extremus vel extimus ... i. pre- 
clarus, precellens, novissimus R m jv; extimus i. novissimus ostateczny, pre- 
clarus, precellens R mi v (mg); ostateczny novissimus i. ultimus ... Unde 
Math. XX: Sic erunt novissimi primi et primi novissimi, i. ultimi {ostateczny, 
non opinati} (bibl.; sv. novus) R x2v; infimas ..., et dicuntur infimates infimi 
et minores in populo ostateczny R p7; beszkonyeczna roznoscz, ostateczna in- 
finita distancia R p7 (mp).

OSTATEK ‘pozostałość; relikwia’ ostatky, ostawky reliquie dicuntur par-
tes residue, item ... dicuntur ossa et vestimenta sanctorum, que nobis relin- 
quuntur R C6v.

OSTAWEK ‘pozostałość; relikwia’ ostatky, ostawky reliquie dicuntur par-
tes residue, item ... dicuntur ossa et vestimenta sanctorum, que nobis relin- 
quuntur R CóV.

OSTAWIĆ -  1) ‘pozostawić, zostawić’ spustoshicz, pusto ostavicz depo- 
pulor,-ari i. valde populari vel destruere R Oi; -  2) ‘odstawić od piersi’ osta-
vicz, odchovacz, odsadzicz ablacto,-are, a lacte separare, extrahere, 
segregare vel removere (bibl.) R Mjv; exubero,-are i. valde uberare, super- 
abundare {vel i. puerum a lacte removere odsadzicz, ostavicz} R 0 7v.

OSTAWIENIE ‘odstawienie od piersi’ odchovanye, oddalyenye, ostavye- 
nye, odsadzenye ablactatio i. a lacte remotio R a2; wdzyen iego ostavyenya in 
die ablactacionis sue (bibl.; sv. ablactacio) S 2v.
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OSTAWIONY ‘odstawiony od piersi’ odchovány, odszadzony, oddałyo- 
ny, ostavyony ablactatus (bibl.) S 2v.

OSTRE broń’ zob. OSTRY.
OSTRNOPATRZNOŚĆ (?) zob. OPATRZNOŚĆ.
OSTROGA pyąta, ostroga calcar S 21v; ostroga calcar dr calcaneus, 

quia in calce vel calcaneo religatur, et dicuntur calcaria stimuli animalium 
R e5v; ostroga striglia (Erz: „sic!”) S 151; ostroga striglia i. calcar R Hi 
(mp). Zob. OSTROŻNIK.

OSTROŚĆ ostroscz acutela S 4v; ostroscz acutela i. acumen R a8; ostrze, 
ostroscz, spicza, vissocoscz, huff, Szhyk, harcz, Voysko, Strzelnycza acies 
plura signat ... est ferri summitas ... Item acies exercitus, eo quod armatus 
erat ad bellum acutis armis. Unde est acies oculi, ferri bellique caterva R a3v.

OSTROW ‘wyspa’ visep vel ostrow insula S 75v; vysep, ostrow insula R p8v.
OSTROWIDZ ‘mający ostry wzrok; ryś?’ linceus i. acute videns, ut lynx 

Ostrovydz R r8 (md). Zob. NIEOSTRY, OKO.
OSTROŻ bot. ‘jakaś roślina kłująca lub cierń, kolec’ osstrossh vel osseth 

rammulus R C4V (ml). Zob. OSTROŻYNA.
OSTROŻNIE ostroznye, taynye, opatrznye caute vel cautim, adv., i. cal- 

lide, astute vel secure, prudenter R X3v. Zob. NIEOPATRZNIE.
OSTROŻNIK ‘wytwórca ostróg’ ostroznyk calcariarius S 21v; ostroz- 

nyk abo vapyennyk calcarius, calcarialius (!) R e5v (ml) (por. Mym28, 
k. 13v: Calcarius, Kalckbrenner, Wapiennik; Calcarius (!), Spomer, Ostroz- 
nik; por. też Mym41, k. 12v: Calcarius, Kalckbrenner, wapiennik; Calcaria-
rius, Spomer, Ostrożnik). Zob. OSTROGA.

OSTROŻYNA bot. ‘jeżyna ?’ ramnus, genus spinarum ostrozyna vel vitis 
alba et eius ramus vel i. tribulus Osseth R C4V (m l). Zob. OSTROŻ.

OSTRUGAĆ ostrugacz decortico,-are S 216v; decortico,-are ostrugacz 
skorą odrzecz de arbore R N6 (mg). Zob. STRUGAĆ, WYSTRUGAĆ.

OSTRUŻKI ‘obierzyny, łupiny, śmieci’ peripsima i. purgamentum, quod 
eiicitur de tritico ventilato, de pomo abraso Smyecziny, Lupyny, ostrusky //- 
matura cuiuslibet rei Strużyny vel domorum quisquilia, sordes, purgamenta 
Smyeczy (bibl.) S 112; peripsima i. purgamentum strużyny {peripsema, rasu- 
ra) Lupyny, ostrushky. Unde apostolus I. Cor. IV: Omnium peripsima factus 
sum zmyeczyny (bibl.) R z5. Zob. ŁUPINA, ŁUSKA, ŁUSZCZYNA, 
WYSTRUŻYNY.

OSTRUŻYNA ‘obierzyna, łupina, odpadek’ ostruzyna, ogrizek arulla dr 
residuum pomi, quod abiicitur R di; Ostruzyna, Starlyna ramentum est rasura
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rerum, auri, argenti aut ligni, attritura, particula R C4V (ml). Zob. 
OBLOMEK, STRUŻYNY, WYSTRUŻYNY.

OSTRY ‘wyostrzony; srogi, groźny; kwaśny; szorstki, kłujący; nieprzyjem-
ny, tmdny’ versatilis obroczny i. aptus ad versandum i. ad tollendum, quando 
Dominus vellet, Gen. 3, ut gladius versatilis na obye stronye ostry (bibl.) S 168; 
ostry myecz riczersky aeinatis lingua Medorum gladius militaris est valde acu- 
tus R a3v; ostry vel ostrze aneeps proprie est res, que habet duo capita ..., gla-
dius dr anceps, quia ledit ex utraque parte R bg; thassak, ostry nossh acciatus 
dr cultellus magnus et acutus {novacula} R a3; ostry, groźny acer i. fortis, im- 
probus, acutus ingenio S 3v; groźny, ostry acer ... vir fortis, improbus R a3; 
groźny, ostry, quasny, okrutny asper i. durus, acerbus, truculentus R djv; ow-
czy cozuch ostry melota R t3v (ml); drobny kamyszek a ostri, kolyączy scrupu- 
lus ..., lapillus, qui in calceo latens pedem ledit S 14Ov (por Mu28, s. 123); 
lupyna vyrschnya a ostra castanova echinatus calix dr putamen superius casta- 
nee S 45v; lupyna vyrzchnya a ostra Castanova echinus, tegmen spinosum, quo 
servant castanee, ńcium idem. Echinatus calix i. putamen castanee R k5v (ml) 
(por Mu28, s. 109); Camyenysta droga, ostra scrupulosa via S 14Ov; Camye- 
nysta a ostra droga scrupulosa via R E5v (md) (por Mu28, s. 123); ostra a ca-
myenysta (‘droga’) scrupulosa via R E5v (ml); ostra myotla abo Bycz 
vązlovaty scorpio ... animal venenosum ... Item scorpio est genus duplicis flagel-
li vel magni fustes ... Scorpio est rubus aculeatus vel flagellum virgarum nodo-
sum vel scutica habens in summitate glandes plumbeas R E5v (por bycye 
vązlovate S 140); ostmopatrznoscz (? -  lekcja niepewna; moýe „ostra opatrz-
noscz” lub „ostropatrznoscz”) rozvmem, mądroscz, dowczypnoscz, rostropnoscz 
prudentia R B7v; ostre (‘wino’) <vinum> asperum (2x) S 170v; ostre (‘wino’) vi- 
num asperum R LjV (ml) (por Mu28, s. 165); Colba na ostre hastiludium, qui-
dam ludus militum cum hastis R o2v; -  opocziste skaly vodné, Spiczaste, ostre 
acroceramina ... dicuntur pericula marina naves mergentia ..., quasi monies 
aquarum cornuti R 3 4 . Zob. KWAŚNY, NIEOSTRY, OSTROWIDZ, TĘPY.

OSTRZE ‘ostra część noża, miecza’ Ostrzepennum i. acutum vel acumen 
seu extremitas ferri acuti S 110 v; ostrze nozove pennum .. .d r  acumen vel ex- 
tremitas ferri acuti R z3v; ostrze acumen cultri S 4v; ostrze acucies S 4v; 
ostry vel ostrze anceps proprie est res, que habet duo capita ..., gladius dr an-
ceps, quia ledit ex utraque parte R b8; ostrze, ostroscz, spicza, vissocoscz, 
huff, Szhyk, harcz, Voysko, Strzelnycza acies plura signat ... est ferri summi- 
tas ... Item acies exercitus, eo quod armatus erat ad bellum acutis armis. 
Unde est acies oculi, ferri bellique caterva R a3v.
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OSTRZEC obeslacz, ostrzecz aviso,-are i. precustodire R M5v (ml); 
ostrzecz precustodio,-ire R S2 (mp). Zob. STRZEC, WYSTRZEC.

OSTRZEGAĆ SIĘ ‘ strzec się’ ostrzegay syą cave tibi (bibl.) R f5v (ml; 
av. cavilla). Zob. WYSTRZEGAĆ SIĘ.

OSTRZEŻONY ostrzezony precustoditus R S2 (mp).
[OSTRZYC] zob. OSTRZYŻONY.
[OSTRZYĆ] zob. NAOSTRZONY, WYOSTRZYĆ, ZAOSTRZYĆ.
OSTRZYŻONY ostrzizony torisus S 16Ov (por strzyzony S 16Ov). Zob. 

NIEOSTRZYŻONY, STRZYŻONY
OSTUDZENIE ‘wstręt’ Ostudzenye, myrzyąnczka, Brzythkoscz abhomi- 

nacio (bibl.) S 2v; Brzidkoscz, ostudzenye abhominacio, abominacio, viri et 
uxoris in matrimonio (bibl.) R a2v (mg). Zob. BRZYDZENIE.

OSTUDZIĆ ‘obrzydzić’ abhominor,-ari obrzydzicz, ostudzicz virům cum 
uxore Brzidzicz syą (bibl.) R MjV (mg).

OSUCH ‘gatunek chleba, suchar’ artocopus ...d r  panis cum labore f ac-
tus vichopyen ve lpistus in oleo oszuch S 14v; osuch artocopus ... etiam dr 
panis cum labore factus ... vel dr panis pistus in oleo obartuch R c8v; Oszuch 
speuticus, speuticius, panis a celeritate dictus S 147v (por Mu28, s. 158); 
Oszuch speuticus, speusicus (!), panis a celeritate dictus R G3V (md); popa- 
num i. ungentum pingue vel placenta lata Ossuch R A5v (ml; av. popa). Zob. 
CHLEB, KOŁACZ, KREPEL, PLACEK.

OSYPAĆ oszipacz, othoczicz obvallo,-are R R2v (md); ossypacz myarką 
coagito,-are R M8v. Zob. POSYPAĆ.

OSYPANY ossypana coagitata mensura, impleta (bibl.) R g6v (md); con- 
fertus i. spissus, constipatus, repletus ... Luc. VI: mensuram bonam et confer- 
tam, coagitatam natłoczoną, ossipaną (bibl.) R h3.

OSYPKA ‘otręby zbożowe, pokarm dla zwierząt’ farrago i. stramen vel 
quelibet vilis annona vel quelibet mixtura pabulorum oszypka vel farrago 
proprie est herba ordeacea adhuc viridis et grams ad maturitatem adhuc non 
turgescentibus pražmo S 56; farrago i. stramen Sloma v e l ... quelibet mixtura 
pabulorum osypka, ... proprie tamen farrago est herba hordeacea adhuc viri-
dis et granis ad maturitatem adhuc non turgescentibus pražmo R m3v; zea est 
genus frumenti simile farri i. spelta, ex qua fit alica oszypka S 175 v; zea osyp- 
ka dr similago ex tritico, sicut flos dr ex siligine, sicut simila panis albus 
S 175v; zea, similago vel genus frumenti oszypka R L6v (md); a batis dr qui 
preest mensuris Myerznyk vel qui annonam equis aut avenam vel farinam 
mensuris dat et dividit oszypką vydava, Włodarz nad myolem (!) RN (wykl.
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przednia). Zob. MIAŁ, MŁOTO, ŁUSKA, ŁUSZCZYNA, ORKISZ, 
OTRĘBY.

OSZALAŁY osshalyaly abreptitius i. furiosus R a2v; osshałyaly demens 
i. amens, insanus, quasi deorsum a mente ... demens est temporalis, amens 
vero perpetuus R \ev (por. osszhelaly S 40). Zob. OSZELAŁY, SZALONY

OSZALEĆ osshalyecz demento,-are i. fur ere R Oj. Zob. OSZELAŁY, 
SZALONY, SZELEĆ.

OSZCZĄDAĆ (SIĘ) (łub OSZCZĘDAĆ (SIĘ)) ‘ociągać się, wzbraniać 
się, zwlekać’ (wg Erz: „oszczędzać się podstępem i chytrością”) osczytacz, 
oscządacz sya (!), Nyebaczicz dissimulo,-are S 218; nyebaczicz, oscząndacz, 
przedluzacz dissimulo ,-are R 0 3v (ml) (zob. I. Kwilecka, Uwagi do krytycz-
nego wydania staropolskich mamotrektów: lubińskiego i kaliskiego, [w:] Stu-
dia nad staropolskimi przekładami Biblii, Poznań 2003, s. 395: „Tak np. ... 
w związku z Gn 19,16: dissimulante (illo) zapis osczvdza(a)cz ... należy czy-
tać oszcządzając, nie oskudzając”). Zob. BACZYĆ, OBŁUDNIE, 
OSZCZYTAĆ SIĘ.

OSZCZEP osczep lancea, hasta dr habens in medio amentum S 79 
(por. wlocznya, Rohatyna R r2); lanceatum lignum osczep vel ferro armatum 
Coscyen R r2 (md); hastile dr lignum lancee osczep, seu stipes haste drzew- 
cze S 67; hastile ponitur pro ligno lancee osczep et pro parte candelabri a sti- 
pite directe procedente Rączysko, Nassadzishcze (bibl.) R o2v. Zob. 
KOPIJA.

OSZCZĘDAĆ SIĘ zob. OSZCZĄDAĆ SIĘ.
OSZCZYTAĆ (SIĘ) ‘wzbraniać się, osłaniać’ (wg Erz: „złoż. z przyim- 

ka o i szczytać, od szczyt, łac. scutum = osłaniać się, bronić się, ratować się 
fortelami”) osczytacz, oscządacz sya (!), Nyebaczicz dissimulo ,-are S 218. 
Zob. BACZYĆ, OBŁUDNIE, OSZCZĄDAĆ SIĘ, PRZEDŁUŻAĆ.

OSZELAŁY ‘oszalały’ osszhelaly demens i. insanus, amens ... demens 
dr temporalis, amens vero perpetuus S 40 (por. osshalyaly R i6v). Zob. 
OSZALAŁY, SZALONY, SZELEĆ.

OSZLACHCIONY zob. OŚLACHCIONY.
OSZPACIĆ ‘ oszpecić’ ozadzicz, oshpacicz deturpo,-are R 0 2 (md). Zob. 

OŻADZIĆ.
OSZPACONY ‘oszpecony’ deformis i. turpis ozadzony, quasi deorsum 

a forma, sc. pulcra ..., deformis, cui deest forma et spectat ad corpus, turpe au-
tem ad crimen vel ad animum refertur {oshpaczony, vel destructus plyvgavy} 
R i6. Zob. BRZYDKI, MIRZIONY, OŻADZONY, SZARADNY, ŻĄDNY.
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OSZUKAĆ oszhukacz, nagygracz deludo,-ere R N6v (md); oshukacz col- 
ludo,-ere, fraudulent er convenire aliquem in iudicio R Ni (md).

OSZUKANIE Oszhukanye fallacia i. decepcio S 55v; oszhukanye falla- 
cia S 60v (av. fraus); oshukanye fallacia R n2 (mp; av. fraus); oshukanye fa l-
lacia i. deceptio (sv. fa l lax) R m2v; oshukanye collusio est inter actorem et 
reum latens et fraudulenta conventio per quam alter in iudicio se superari 
permittit R g7v; Oshukanye, podesczye, podchviczenye circumvencio i. decep-
cio R g4v (ml); oshukanye, zdradzenye decepcio R i5 (mp) i R 15 (mp). Zob. 
CHYTROŚĆ, FAŁESZNOŚĆ, LŚCIWOŚĆ, ŁŻYWOŚĆ, OKUPSTWO, 
OMAMIENIE, ZAŁOGA, ZDRADA, ZDRADLIWOŚĆ.

OSZUKANY delusus oszhukany, naygrany i. deceptus R i6v (ml).
OSZUST oszhusth fallax i. deceptor R m2v.
OS ‘część wozu’ axis dr sala osszy (Erz: „sic !”) et currus vel polus ar- 

cticus S 17; oss axis i. sala currus R d5 (mp) (por. Mym28, k. 15v: Axis, ..., 
Oś). Zob. PODOSEK.

OŚCIEŃ ‘zaostrzony kij, kolec’ stimulus oscyen i. aculeus, compunctio, 
poruszenye, incitacio, molestacio S 150; stimulus dr aculeus, compunctio, in- 
citatio, molestatio {porushenye in corpore ad libidinem Namyąthnoscz vel 
Oscyen} (bibl.) R G5V; stimulo,-are i. pungere, titillare, incitare, cogere, ur- 
gere, inflammare {cuspide acuta aut fuste molest are pchacz, namyączicz ad 
libidinem, porushenye myecz in corpore, osnem popichacz} R T7v.

OŚĆ ‘zaostrzony kij, kolec lub narzędzie do łowienia ryb’ vąda, pąga, 
ossąka, oscz, ządlo aculeus est ferrum acutum et recurvatum medianie quo 
pisces solent capi, etiam est stimulus quo medite (!) punguntur boves {vel i. 
copia bellatorum}. Ponitur etiam pro stimulo apis vel serpentis ... vel dr 
quoddam genus tormenti, sc. patibulum, quod tamen proprie dr eculeus R a8. 
Zob. BOSAK, HAK, OSĘKA, OST, OŚCIEŃ, PĘGA, WĘDKA.

OŚLACHCIONY (lub OSZLACHCIONY) ‘znamienity’ oslyachcyony 
inclitus, gloriosus, illustris, invictus S 73v; Slachczicz, nalepsy (!), vybomy, 
oslachcyony, Chvalebny inclitus i. gloriosus, invictus, illustris R p5v. Zob. 
NIEŚLACHETNIE, ŚLACHCIC, ŚLACHETNOŚĆ, ŚLACHETNY

OSM ‘ osiem’ oszm (Erz: „scil. szelągów”) dodrans (sv. marca) 
S 194v; oszm shelągow drodans (!) R k4 (mp) (por. Mym28, k. 42: Do-
drans marce, Achtschillinge, osm szelągów; tak też Mu28, s. 197); osm 
shelyąngow dextrans, pars assis sc. X  unciarum, Dextrans marce i. X  solidi, 
Deuns marce i. X I solidi R i7 (mp) (zapewne BB pomylił tu kolejność i od-
powiedniki poi. dwu haseł z Mu28, s. 197: Dodrans marcae, Achtschilli-
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ge, 8  sselyągow; Dextrans marcae, Czehen schillige, 10 sselyągow). Zob. 
GRZYWNA

OŚPICE (lub OSPICE) ‘krosty, wrzody; choroby skórne i weneryczne’ 
ospicze variola, variole sunt quedam pustule naseentes de eorrupeione putri- 
di sanguinis S 165v; ospicze, kytle (!) vari S 165v; ospycze variole, pustule 
R K2v (ml) (por Mym28, k. 40: Vari, Masem, Rytle, Ospice -  oraz Mu28, 
s. 76: Vari seu Varioli sunt postulae cum febre naseentes pueros maxime in- 
festantes, ..., Ospyce). Zob. BOLĄCZKA, DYMIENICA, DYMNICA, 
FRANCOZA, KROSTA, OTOK, PRYSZCZ, RYTLE, WRZODOWY.

OŚWIADCZYĆ oswyadczicz obtestor,-ari, testes inducere R R2v (ml); 
oswyadczicz protestor,-ari R S4v (ml). Zob. POŚWIADCZENIE, 
ŚWIADCZENIE, UŚWIADCZYĆ.

OŚWIECAJĄCY ‘ wyjaśniający’ osvyeczaiącza speculativa sciencia 
S 147v; oswyeczaiącza speculativa sciencia, illuminativa R G3V (ml); specu-
lativa sciencia, illuminativa oswyeczayąncza R T7 (mp; av. speculor,-ari).

OŚWIECIĆ oswyecicz obradio,-are i. circumcirca vel contra splendere 
R R2. Zob. ŚWIECIĆ.

OŚWITNAJĄCY ‘świtający’ oswytnaiączy illucescens R p4 (mp). Zob. 
ŚWITANIE.

OŚWITNĄĆ ‘zaświtać, zajaśnieć’ oswythnąl illucescit dies (bibl.) R P5v 
(md). Zob. BRZEŻENIE, JUTRZENKA, ŚWITANIE, WZORZA, ZA- 
JUTREK, ZARANIE.

[OTCHŁAŃ] zob. ODCHŁAŃ.
OTĘŻYC ‘ usztywnić, umocnić’ intendo,-ere i. augere vel adiungere ... 

Intendere etiam est operám dare, dirigere, intentum facere, intelligere, consi-
der are vmyslicz, napyącz {arcum}, Roscyągnąncz, othązicz, poglyądacz, 
Spylnoscyą słuchacz, wzglyąndacz R Qjv. Zob. KUSZA, ŁUK, NAPIĘTY, 
TĘGI.

OTO, OTOŻ, OTOŻCI a vaczyem (może zamiast „a owadem”?; możli-
wa również lekcja „a vaczey”; por: a, atho vyąnczey et ecce R X5v (mg)), 
a otho et ecce S 243v; otho, otoszh ecce, adv. demonstrandi R X5; heccine 
{otho thy Deutero 34 (zapewne zam. 32,6: haecine reddis Domino popule 
stulte)} (bibl.) R X6; euge, adv., et potest etiam aliquando esse interiectio, et 
est euge quandoque exultatorium vel exultantis vytay, В logo vam, unde 
Matth. XXV: Euge, serve bone et fidelis {bene habe, bene vale} ... Item euge 
aliquando est irrisorium heu, ha, hay, unde Psalmus: ... dixerunt mihi euge, 
euge, viderunt oculi tui, etc., et sic est euge irrisorium vel exprobratorium
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sive exprobrantis, othoszcy, a gorze, gorze, item euge est exhortatorium, unde 
propheta: Non dicant in cordibus suis euge, euge anime nostre (bibl.) R X5v; 
eciam i. amen othosz, owszhem, vere (bibl.) R X5 (ml). Zob. AWACIEM, 
OWOŻCI.

OT OCZONY ogamyony, przikryti, obstąmpyony, othoczony circumda-
tus R g4v (mg). Zob. OKRĄŻONY, TOCZONY.

OTOCZYĆ przikricz, obstąmpicz, othoczycz, ogamącz circumdo,-are 
R M8; oszipacz, othoczicz obvallo,-are R R2v (md). Zob. TOCZYĆ, 
ZATOCZYĆ.

OTOK ‘opuchlizna; wrzód; ropa’ bolyączka, wrzodovy othok apostema 
S 12v; otok tumor i. inflacio ocyeczenye S 163v (por nadącye, puchlyna 
R Ki); othok, zepsovana krew, Suchoty tabes i. putredo, sanies (bibl.) S 155; 
zakazona krew, Othok, Ropa vel Suchota tabes, corrupcio sanguinis, putredo, 
valitudo (bibl.) R H5 (md); othok putredo (sv. putris) R C2; othok putredo i. 
pus R C2 (mg). Zob. DYMIENICA, KROSTA, NADĘCIE, PUCHLINA. 

OTOŻ, OTOŻCI zob. o t o .
OTRĘBY‘ łuski, plewy ze zboża, odpady’ otrąmby excreta tritici i. furfu-

res R 1óV (ml); otrąmby cantabrum i. purgamentum frumenti vel farine R fiv; 
furfur {cantabrum otrąmby} R n4v. Zob. MIAŁ, MŁOTO, ŁUSKA, 
ŁUSZCZYNA, OSYPKA, PAKRUPKI, PLEWA.

OTROK ‘mężczyzna, chłopiec’ antropos Grece, homo Latine i. otrok 
Si l ;  anthropos est homo sursum erectus vel conversus otrok R c3 (w oryg. nad 
wyrazem poi. znak „x”, być może likwidujący ten wyraz). Zob. PAROBEK.

OTRUĆ toxico,-are i. venenare, veneno inficere, et componitur intoxi- 
co,-are Strucz, othrucz R V4; Strucz, Otrucz veneno,-are i. toxicare, venenum 
facere vel veneno inficere R V6; otrucz intoxico-are R Q2v (mg); inficior,-ari 
... i. negare ..., est etiam proprie inficiari rem debitam {aut veritatem} dene- 
gare zaprzecz cum a credit ore deposcitur ... Unde: Inficit intingens, qui dene- 
gat inficiatur {vel otrucz} (BB bł. połączył poi. „otruć” z łac. inficior,-ari 
zam. z inficio,-ere) R Qi. Zob. FARBOWAĆ, TRUĆ, ZAJADOWIĆ.

OTRZEĆ SIĘ ‘ odrzec się, wyrzec’ abdico,-are est denegare, separare 
vyrzecz syą {expellere, amovere, negare, filium bonis privare, res temporales 
excludere otrzecz syą} R Miv; wzgardzicz, otrzecz syą, vyrzecz syą abnego, 
-are i. refutare R M[V (md); abrenuncio,-are i. a se nunciando removere, re- 
nuere, postponere vel despicere otrzecz syą R MjV. Zob. PRZYRZEC.

OTRZEDZA (? -  lub OTRZEDŹ) ‘kolejność, następstwo’ vices i. pene 
et incomoda, que vi fiunt vel i. pericula loca vel alternaciones i. vicissitudines
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otrzedza (może zam. „otrzedzą”) R K6v (ml). Zob. ODMIENNY, OD-
PŁATA.

OTRZYMAĆ otrzymacz adipiscor,-i i. acquirere R M2v.
OTRZYMANIE otrzymanye, vyzvolenye adepcio R a8v (md).
OTWORZENIE ‘ otwarcie czegoś’ otworzenye apertura S llv .
OTWORZNIE ‘ otwarcie, jawnie; wyraźnie’ yawnye, otworznye explicite 

i. expresse, aperte (Erz: „apte"), determinate S 54; yawnye, othworznye ex-
plicite i. ordinate, distente, manifeste, expresse, aperte, determinate S 244; 
vymownye, Roshyrznye, yawnye, otworznye explicite R X5v (ml).

OTWORZONY ‘otwarty’ przestworna mova yako drzvy otworzone 
ostium, sacra scriptura (bibl.) R yi (mg); h/ant fores i. patent vrota otworzone 
R P5 (mg). Zob. ROZTWORZONY.

OTWORZYĆ resignare litter as i. aperire othvorzycz, signare i. claudere 
zatworzicz lyst R Djv (md; av. resignació). Zob. ODEWRZEĆ, ROZ-
TWORZYĆ.

OTWORZYSTY -  1) ‘jawny, wyraźny, otwarty’ otworzysty, nye skrythi, 
yawny patens, apertus, manifestus R y6v (ml); -  2) ‘otwarty, bez murów -
o mieście, wsi, ulicy’ vyess otworzista vicus paganus R Li (mg); otvorziste 
a dlugye myasteczko iakoby vlicza vel vlicza przeczna vicus S 170; othvorzi- 
ste a dlugye myasteczko yakoby vlycza vicus R IQv (por. Mu28, s. 26).

OWACIEM (?) zob. AWACIEM, OTO.
OWCA zool. owcza berbica i. ovis (sv. berbex) R d8; owcza pyrvorodna 

adasia est ovis maior natu R a8v; wrzesczącza owcza balans, participium ... 
et balans pro ove R d5v. Zob. BARAN, OWIECZKA.

OWCZARZ owczarz opilio ovis i. custos et pastor ovium, i. ovilio 
S 1 0 2 v; owczarz opilio, custos vel pastor ovium ... et est idem quod ovilio 
R x6v; owczarz ovilio i. opilio et dr ab ove {pastor earum} R уь owczarz upi- 
lio i. opilio, pastor ovium R L4 (mp); owczarz malanomos i. pastor ovium 
R s5 (mg). Zob. PASTURZ, PASTYRZ.

OWCZARZNIA ‘ owczarnia’ owczarznya ovile i. caula ovium R уь 
owczarznya, Chlyew caula i. ovile {stabulum} R f5v. Zob. KOZIARNIA, 
OBORA, STAJNIA.

OWCZY owczy kożuch melota ... dr vestis aspera de pilis camelorum, 
qua monachi utebantur ad carnem S 8 8 v; owczy cozuch ostry melota R t3v 
(ml).

OWĘDY ‘ tą drogą, tędy?’ hac tądi, illac onądi, is tac ovądy R X6 (mp).
OWIECZKA ovyeczka ovilla i. parva ovis R уь Zob. OWCA.
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[OWIES] zob. OWSIANY.
OWOC požitek, owocz fructus percipiendi dicuntur qui immaturi sunt, 

quos verus dominus possidet R n3; wselky tvardy ovocz nux dr omne pomum, 
quod duro operimento tegitur S 99; wshelky tvardi ovocz nux R x3v (mg); 
pozdny ovocz oporum dr fructus autumnalis S 103; oppora, opporum i. fruc-
tus autumnalis i. pozdny ovocz R x7 (mg); rany ovocz precocia poma S 121 
(av. precoquus i. ante alios maturus) (por Mu28, s. 108); rany ovocz, doyrza- 
ly precocia R Biv; doyrzaly, rany ovoczprecoquntur fructus arboris., quando 
cito maturantur R S2 (md); Skoroyrzany ovocz precox S 121 i R BjV (md); 
pyrwshy ovocz prepucia R B2v (mg; av. preputium ... preputia dicuntur primi 
fructus {cibaris} (bibl.)); ovoczv zbyeranye vindem/a dr uvarum collectio 
(bibl.) R Li; ovocz zbyeracz vindemio,-are i. ... uvas a vinea auferre R X\. 
Zob. DOSTAŁY.

OWOCNICA ‘piwnica, miejsce na owoce’ Ovoczny sklep, Ovocznycza 
oporoteca, locus, ubi fructus autumnales servantur S 103; opporoteca ovocz-
nycza, ovoczny sclyep, ubi fructus servantur R x7 (mg) (por Mym28, k. 30v). 
Zob. PIWNICA.

OWOCNY ‘owocowy’ ovoczny rynek <forum> oporimum (!) (Erz: 
„oporinum”) S 60; ovoczny rynek forum oporimum (!) R njv (md) (por 
Mu28, s. 29: Forum oporimum (!), Ops marckt, Owocy (!) rynek); Ovoczny 
sklep, Ovocznycza oporoteca, locus, ubi fructus autumnales servantur S 103; 
opporoteca ovocznycza, ovoczny sclyep, ubi fructus servantur R x7 (mg) 
(por Mu28, s. 134: Oporotheca ..., Owocna pywnicá); ovoczny, płodny, 
Sczepyony Sad pomiferus ortus R A5 (md). Zob. JABŁECZNY, 
KAPUSTNY, PIWNICA, TARG.

OWOŻCI ‘otóż to, bez wątpienia, tak właśnie’ ovosshczy prorsus i. peni-
tus, omnino,proculdubio {vere}, profecto R Y2 (por Lactifer: Prorsus ... Pro- 
stie, owssem, bez pochyby). Zob. OTO.

OWSIANY gruczka owsyana avenata R d3v (mp; av. avena); gruellus, 
gruellum gruczka owsyana aut ordei R OjV (md). Zob. GRUCA, 
JĘCZMIENNY.

OWSZEKI ‘z grubsza, generalnie, w istocie’ capitulatim, adv., i. distin- 
cte, per capitula vel i. per singula capita owsheky R X3v (mg). Zob. 
OWOŻCI.

OWSZEM у owshem quinimo S 248 i R Y3; penitus., adv. intentivum i. 
omnino, ex toto owshem {penitus, adv. locale, i. valde, interne, prorsus, in- 
trinsecus, valde longe} R Yjv; nyeowshem non penitus R Yjv (ml; av. peni-
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tus); у  owshem potissimum R Bi (mg); utique ... similiter intelligendum est 
de itaque {tak yest, y owshem certe, vere} R Y5v; eciam i. amen othosz, 
owszhem, vere (bibl.) R X 5 (ml). Zob. OTO, OWOŻCI.

OZDNICA ‘słodownia’ osdnycza aridarium S 13v; myelczvch, ozdnycza 
aridarium R c7 (md; av. aridus i. siccus)', myelczuch, osdnycza braseatorium 
S 20; Myelczvch, ozdnycza, Slodownya braseatorium R e3v (mg). Zob. 
BROWAR.

OZIMINA ‘zboże, plony’ ozymyna annona S 10v; yarzyna, ozymyna, 
zytho annona R Cjv; yarzyna, ozymyna, zytho, zywnoscz annona i. proventus 
frugum unius anni, alimentům, vide Calepi R CjV (md).

OZŁOMEK ‘kawałek, kęs’ ambesus, ambestus oszlomek, oblomek i. 
corrosus, comes tus ogryzyony S 8 .

OZNACZENIE gram. Oznaczenye, Obiczay modus RN (wyki. przed-
nia); oznaczenye, obiczay modus ... etiam est accidens verbi {vide Calepi} 
R t8. Zob. NAZNACZENIE.

OZNAJMIĆ oslovicz, oznaymycz, obyavicz, vyyasnycz, rospovyedzyecz, 
vislovicz declaro,-are R N5v (md).

[OZOR] zob. PODOZORZE.
OŻADZIĆ ‘oszpecić’ ozadzicz, oshpacicz deturpo,-are R 0 2 (md).
OŻADZONY ‘oszpecony’ deformis i. turpis ozadzony, quasi deorsum 

a forma, sc. pulcra ..., deformis, cui deest forma et spectat ad corpus, turpe 
autem ad crimen vel ad animum refertur {oshpaczony, vel destructus plyvga- 
vy} R i6. Zob. BRZYDKI, MIRZIONY, SZARADNY, ŻADNY.

OŻAŁOWAĆ praw ‘oskarżyć’ alloquor,-i vmovicz, ozalovacz, yącz syą, 
ut eciam dr allocutus est equm yąl syą konya R bs (md; av. allocucio); ozalo-
vacz, vmovicz, yąncz syą alloquor,-i secundum iuristas, ut allocutus est equm 
yąl syą konya R M3 (mp; av. alloquor,-i) (por. Cervus). Zob. SKARŻYĆ, 
ŻAŁOBA, ŻAŁOWAĆ.

OŻAŁOWANIE praw. ‘oskarżenie’ ozalovanye allocucio secundum iu-
ristas R b5 (md). Zob. SKARGA, SPRAWA, WSPORA, ŻAŁOBA.

OŻARŁY ‘żarłok, pijak; pozbawiony rozumu, szalony’ ozarly cerritus i. 
furiosus, insanus a nimia potacione vel comestione, de qua si quis plus reci- 
pit, quam natura requirit, insanus efficitur S 26v; ozarly cerritus R gj; opyly, 
ozarli crapulatus a vino (bibl.; sv. crapula) R h6v. Zob. OBŻARŁY, PIJAK, 
POLOK, ŻARŁOK.

OŻEG ‘ożóg, pogrzebacz’ batillum, thuribulum, pala (Erz i SP XVI w.: 
,.pula”) ozeg vel instrumentum, quo colliguntur carbones pogrzebacz S 18
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(por. Sherolcz, pogrzebacz batillum i. thuribulum, pala, instrumentum, quo 
colliguntur carbones R d7); ozeg ustile S 173v. Zob. GRZEBŁO, 
KRUKWA, POCIASK, POGRZEBACZ, PRZYGRZEBADŁO, ŻE- 
GADŁO.

OŻYĆ redivivus ozyl, post casum reparatus, renovatus R C5V (md). Zob. 
ODMŁADZAĆ SIĘ.

OŻYWIAĆ ozyvyacz vegeto,-are i. vivificare, sustentare, tegere, ali- 
quam vim et valitudinem conferre R We- Zob. POSILIĆ, ŻYWIĆ.

OŻYWIAJĄCY ‘pokrzepiający’ vegetatus, recreatus, fortificatus, susten- 
tatus, agilis, vigilans, vegetabilis ozyvyayączy S 166.

OŻYWIENIE ozyvyenye vegetacio, ad sanitatem conservacio R K3

(mp).
OŻYWIONY vegetus i. fortis, adultus, vividus {vivus}, validus ozyvyo- 

ny,firmus {validus corpore possylyony} R K3.
OŻŻEC ‘przypalić’ przysmrodzicz, ozzecz, przipalicz aduro,-ere R M2v 

(md). Zob. POŻEŻCA, POŻŻEC, ŻEGADŁO.
OŻŻONY ‘przypalony’ ozzony, przipalony, przismrodzony adustus R bjv 

(ml). Zob. ŻEGADŁO.
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P

PACHA anat. pacha, podpazek ascella dr locus sub brachiis S 15v.
PACHOLÍK pacholyk verna., famulus, pulcer serviens R K5.
PACHOLEK cliens dr serviens vel famulus quicumque sluga, služebny 

vel nobilis servus ... cliens a colendo patronům dictus i. amicus domesticus 
{Sczythny panosha, Sluzebnyk, slachetny pacholek vel amicus domesticus, 
qui sub tutela est alterius} R g6. Zob. ROBIENIEC.

PACIERZE ‘paciorki, korale, różaniec’ pacyerze baccule S 17 i R d5v 
(ml); Coralyeve pacyerze sacre coralii S 134v; Coralyeve pacyerze sacra (!) 
coralii R D5 (mp); Coraleve pacyerze sacre coralii i. bacule R h5 (md) (por 
Mu28, s. 121: Sacrae coralii, bacculae sunt, quibus in numerandis praecibus 
utimur, ..., Koralowe paCyerze); przegrodky wpacyerzach internodium i. spa- 
cium inter nodos R q2.

PACIOREK ‘paciorek w różańcu’ przegradzacz pacyorky internodare 
spacium R Q2 (mp).

PACZYNA ‘wiosło’ amplustre, paczyna in navi S 8 v; paczyna amplustre 
navis R b7v (ml); Rvdel, paczyna aplustre., gubernaculum navis R c4; vyoslo, 
paczyna casteria R f4 (mp); vyoszlo, paczyna remus i. palma navium, qua 
mare pellitur seu aqua S 13Ov; vyoslo, paczyna remus R CóV.

PADAĆ gutto,-are {stillare} i. guttatim cadere vel guttatim fundere, vel 
guttis perfundere et dr a gutta. Inde guttamen croplye padacz R P4v; roszą 
pada rorat S 233v; rossa pada rorat R T2v (ml) (por Mu28, s. 17 i Mym28, 
k. 4v); snyek (!) pada, pyrshy ningit R R\ (mp). Zob. KROPIĆ, PIRSZEĆ, 
PRZYPAŚĆ, SPAŚĆ, UPAŚĆ.

PADALEC zool. padalyecz seps, indecli., vel sep es,-is (!), quidam parvus 
serpens, corpus et ossa consumens, si quern mordet S 142; padalyecz seps, in-
decli., vel seps,-is, quidam exiguus serpens, qui non solum corpus verum 
etiam ossa veneno consumit R F3; salpiga, quidam serpens, qui habitat in de-
press is locis ..., hec eadem dr et cecula, quia parva est et oculos non habet 
{cecula padalecz seps, vel solifuga est genus formicarum venenatarum} 
R D6v. Zob. JASZCZORKA, WĄŻ, ŻMIJA.

PADÓŁ ‘dół, dolina’ studny a puteus, de quo aqua hauritur czyrpayą vel 
padol S 127v; val, padol vallis ..., padoły eonvalles depressa loca inter mon-
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tes Doi solny, studnye solne vall/s sal/narum, quia ibi erant putei salts (sv. 
vallis) R K2. Zob. JAMA, PRZEKOPA, PRZEPAŚĆ, STOK.

PADOŁEK ‘głębina wodna; mały dół, dolinka’ gurges aquarum struga, 
locus altus et profundus in flumine, quasi guttur fluminis Struga, wyr, vel dr 
padolek S 6 6 v; struga, padolek gurges proprie est locus altus et profundus in 
flumine {vyr vorago, fossa, baratrum, lacus} R o2; padolek valliculus R K2v 
(mg). Zob. DOŁEK, FOSA, PRZEKOP, PRZYKOPA.

PADÓW ‘Padwa, miasto włoskie’ Patavium, Padua padów, padva civitas 
S 108v (por. Mu28, s. 35: Padua, Pádwá, Padów, Patavium idem -  BB uznał 
niemiecki wyraz „Padów” z Mu28 za odpowiednik polski, bowiem w tym 
haśle Mu28 kolejność odpowiedników jest odwrotna niż zwykle, co mogło 
wprowadzić Bartłomieja w błąd; por. też Mym28, k. 32v: Padwa, Padaw, 
Padwa). Zob. PADWA.

PADUCH ‘łotr, złoczyńca’ paduch sortalites (Erz: „! -  scordalitesT’) 
S 146v (av. sors, sorticula)\ paduch sortalites R G3 (mg; av. sors, sortes i. 
ordo, causa alicuius rei facte)\ paduch latrunculus i. parvus latro R r3; padu- 
shi latrunculi (bibl.) R r3 (mp; av. latrunculus). Zob. MORDERZ, RAJTAR, 
ROZBOJNIK.

PADWA ‘ miasto włoskie’ Patavium, Padua padów, padva civitas S 108v 
(por. Mu28, s. 35). Zob. PADÓW.

PAGÓREK pagórek colliculus S 30v; pagórek colliculus i. parvus collis 
(sv. collis) R g7v; pagórek tumulus i. mons brevis vel i. sepulcrum aut terra 
congesta super sepulcrum ..., quasi tumens tellus S 163v; górka, pagórek 
tumulus., mons brevis R Ki; pagórek clivus i. collis R g6v; pagórek, groblya 
agger est cumulus terre sursum elevate R b2v. Zob. GORA, GROMADA, 
KOPIEC.

PAJĄCZEK zool. mały paiączek phalangium est genus parvi aranei 
S 113 (por. Mu28, s. 100); Mały paiączek phalangeum, genus parvi aranei 
R ZóV (md).

PAJĄK zool. paiąk araneus, aranea S 12v; vodny cyelvch, payąk tapula, 
tipula, vermis seu aranea aquatica sex pedum, super aquas ambulans R H5v 
(ml). Zob. CIELUCH.

PAKRUPKI ‘chleby z otrąb lub otręby, krupy?’ pitiases, pitirii i. panes 
furfurei pacmpky R A2v (md; av. pitiasis, urine fervor vel pitiases sunt furfu-
res, qui fiunt in urina). Zob. KRUPY, ŁUSKA, OTRĘBY

PAL ‘drąg, kół’ stipes i. ticio, truncus ligni, qui sustinet aliquid vel colum- 
na, lignum i. palus pal, stips idem, vel dr lignum infructuosum, stans, non fruc-
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tificus Thicz S 15Ov; stipes thycz, pal, Col vel tieio, que facile incenditur vel 
hastile candelabri R Ge (mp); pal sudes i. palus vel pertica que terre infigitur 
acuta {vallus idem} R H3 ; pal palus dr sudes vel lignum, quod terre infigitur 
in vineis R y3. Zob. DRĄG, KOŁEK, PALECZNY, PALICA.

PALĄCY palaiączy, palączy conflagrans ignis R h3 (mp). Zob. 
PALENIE, PALIĆ, POŻEŻCA, PRZYPALONY.

PALEC anat. Srzedny palyecz digittus famosus dr impudicus, verpus 
idem S 42v; srzedny palecz digittus famosus, impudicus, verpus R i8v (ml; av. 
digitus) (por Mu28, s. 59); vszny palecz auricularis S 17 (por łac. hasło 
w R d4: auricularis ...d r  minimus digitus, quia eo aurem purgamus -  bez od-
powiednika poi.); nożny palecz pedica maior S 110; nożny vyelgi palecz pe-
dica maior R z2v (md); pedice i. palcze v nogy S 110; palcze v nog pedice 
R z2v (md); czlonky v palczow condilus ... iunctura articulorum S 33v; 
czlonky v palczow condilus i. nodus, et precipue qui apparet in articulis digi- 
torum pugno clauso, quo solemus quandoque capita puerorum percutere lu- 
dendo et maximum inferre lesionem R h3. Zob. NAPARSTEK, 
PIERŚCIENNY, PIĘCIPIRŚCIEC, PIĘŚĆ.

PALECZNY ‘palczasty?, zrobiony z pali?; tu -  o kole z prętami, orna-
mencie w świątyni jerozolimskiej’plecta eciam dr coronula okrągy vel circuli 
quidam 3 Reg. 7 Colo paleczne (bibl.) R A3v (mg) (por Słstp, sv. Oklęk). 
Zob. KOŁO, PAL, PALEC, PALICA.

PALENIE — 1) palyenye vodek distillacio i. humoris extractio ex herbis 
R G5V (md; av. stilla); -  2) cyrpyecz palyenye uro,-ere ..., servus habet pre-
cium loris, non ureris animo R X2; Czyrpyecz palyenye uror,-i R L5 (mg; av. 
uredo). Zob. PALĄCY, PALIĆ, PRZEPALENIE, SPALENIE.

PALICA ‘kij, pałka’ fustigo,-are i. verberare quasi fuste paliczą agere 
R P3. Zob. DRĄG, KOŁ, PAL.

PALIĆ -  1) palicz, zapalicz, zakadzicz, prazicz adoleo,-ere i. cremare, 
comburere, incendere R M2v; pozesscza, Czo pały incendiarius est qui ob ini- 
micitiam aut propter gratiam edes, arbores sive segetes incendit R p5; -  2) di- 
stillo,-are vodky palicz ex herbis vel per artem et per sacculum ex herbis 
succum extrahere R θ 3ν (mg). Zob. OŻŻEC, PALĄCY, PALENIE, 
POŻŻEC, PRZEPALIĆ, PRZYPALIĆ, ROZPALIĆ, SPALIĆ.

PALMATKA ‘pręt, rózga.' feruła, quoddam genus herbe, et palmatorium 
inde factum dr feruła  {prąnth, palmathka virga, baculus} R m5v. Zob. BICZ.

PAŁAC palacz, lyethnyk palatium, ampla domus R y2. Zob. DWOR, 
DWORZEC, LETNICA, SIEŃ.
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PAŁAJĄCY -  1) ‘palący -  o ogniu, także w znaczeniu przenośnym’ pa- 
laiączy, palączy conflagrans ignis R h3 (mp); palayączy ogyen flagro,-are i. 
estuare, fervere, ardere R Pi (por. łac. hasło z S 221: fagro ,-are ... ardere de- 
siderio -  bez odpowiednika poi.); -  2 ) ‘tu -  o wężu’ palaiączy vąszh prester 
S 122v; vąssh palaiączy prester i. dipsas, serpens flammeus venenatus R B3 

(md) (por. Mu28, s. 95).
PAMIĄTKA monimen et monimentum per quod ad aliquid monemur 

pamyąthka, vpomynek R t8v.
PAMIĘĆ pamyąncz vel Mysl mens S 89; vmysl vel pamyącz mens 

{mens, ingenium} R t4; pamyąncz historia R o6v; anathema ... dr et civitas 
devotata ad mortem, ut Josue VII patet de Hiericho vyeczna pamyącz {vide 
Mamotrectum Judith XVI vyeczna pamyąncz} R b8. Zob. KLĄTWA, 
ODŁĄCZENIE, POTĘPIENIE, PRZEKLĘCIE, WSPAMIĘTANIE.

PAMIĘTAĆ a memoria dr cuius est officium suggerere principi res ob- 
eundas et agendas czo pamyątha RN (wyki. przednia). Zob. WSPAMIĘTAĆ.

PAMIĘTNE praw. zob. PAMIĘTNY.
PAMIĘTNY -  1) ‘godny pamięci; pomagający zapamiętać’ pamyąthny 

vczynek memoratum factum R t3v (mg); pamyąnthne memoriale, dignum me-
moria, memorabile idem R t3v (mg); Pamyąthne pyssmo, Cronyky admoni- 
ciones de preteritis, i. scripture, quibus fit admonicio i. recordacio R b] (md); 
pamyąthne ksyągi commentarium i. armarium, ubi reponuntur commenta (sv. 
commentarius) R hjv; Pamyąnthne ksyągy, Cronyky compendita lingua i. li- 
gata, domata ne iuncturam loquatur R hjv (ml; av. commentum est expositio 
{in memoriam dedicatum} verborum iuncturam non consider ans sed sen- 
sum); annales libri, in quibus scribebantur facta Rhomanorum totius anni, si-
militer a digniori parte dicti sunt fasti {pamyąnthne ksyągy gestorům} (sv. 
fastus) R m 3v; -  2) praw. ‘opłata dla sądu; zadatek’ pamyąthne denarius sanc- 
ti Iohannis R i6v (md) (por. Cervus); zadavek, zadathek, zaclad, pamyąnthne, 
vpomynek arra est illud, quod datur in certitudinem, ut contractus firmus ha- 
beatur R c8; zadavacz pamyąnthne arro,-are, subarrare R M4v (mg). Zob. 
KOMENT.

PAN vyelgi pan Adonai, nomen Dei Hebreum et interpretatur Dominus 
{magnus} (bibl.) R bj; miody pan domicellus, dominellus dicuntur pulcri iu- 
venes magnatum seu liberorum sive sint servientes sive non S 44v; panyąthko, 
panyczek, miody pan domicellus et dominellus R k3; pan dzyedziczny domi-
nus fundi R k3 (mp); nyerozdzyelny pan monarcha i. princeps unius civitatis 
{vel regni} vel singularis princeps {unus omnium princeps} R t8v; pan pod-
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stolye prepositus mense R B2v (ml); pan podczasshy a caliculis i. pincerna 
ealieum RN (wyki. przednia); gymyenyem mego pana nomine mei principalis 
R x2 (mg) i R Riv (mg; av. nomino,-are) (por. Cervus); słudzy czo pana pro- 
vadządo domv adversitores R biv (mg); Stołeczny panovye optimates i. opti- 
mi et maiores et honorabiliores in populo vel digniores vel electi milites (sv. 
optimas) S 103. Zob. PANI, PANOSZA, PAŃSKI.

PANCERZ ‘zbroja’ hamata tunica panczerz i. lorica (bibl.) R o2v (ml). 
Zob. PLACH, ZBROJA.

PANCERZNIK ‘wytwórca pancerzy, płatnerz’ panczerznyk lorifex S 84 
i R s2 (mp).

[PANDROW] zob. PANROW pędrak’.
PANEW ‘naczynie kuchenne’ patina panew i. sartago, scutella. Inde dr 

patella, patinula krzynow S 108v; panew, Crzynow patina, sartago vel scu-
tella R y6v; cocyel, panew cacabus (bibl.) R e4v; panewka, Rynka y Brvth- 
wanna vel panew pywna sartago i. frixorium, Levi. 2, vel patella, in qua caro 
aut pinguedo vel aliud frigitur (bibl.) S 137; panew vel Brvthwanna sartago 
{frixorium} (bibl.) R E2v. Zob. PANWICA.

PANEWKA ‘naczynie kuchenne’ rynka, tregyel, panewka vel Brvthvanna 
frixorium vel frictorium i. patella, sartago, in qua aliquid frigitur aut coquitur 
(bibl.) S 61; panewka patella dr vas condendis obsoniis aptum i. parva sarta-
go panewka S 108v; patenula ... i. parva patena {patella panewka} R У(У\ 
panewka, Rynka у Brvthwanna vel panew pywna sartago i. frixorium, Levi. 2, 
vel patella, in qua caro aut pinguedo vel aliud frigitur (bibl.) S 137; panewka 
patinula ..., parva patina i. patella R y6v; panewka caldaria est vas quoddam, 
quasi calidaria R e5v. Zob. PANWICA.

PANI pany mloda domicella S 44v; panyenka, mloda pany domicella et 
dominella (sv. domicellus) R k3; pany gospodyny hospita R p2; pany grabyna 
comitissa R h\ (mp; av. comitatus); consularis, qui dat consilia, vel uxor con-
sults pany raczska R h* (mp; av. consul). Zob. NIEWIASTA, PAN.

PANIĄTKO panyąthko, panyczek, mlody pan domicellus et dominellus 
R k3.

PANIC (lub PANICZ) -  1) ‘niewinny młodzieniec’ panycz virgineus, vir- 
ginalis S 171; panycz, panna virgo (bibl.) S 171; panna, panycz virgo (bibl.) 
R L2; celebs i. celestem vitam ducens, se. virgo vel castus sine sollicitudine 
seculari vel vir castus sine uxore {panycz celestis vité) R f6v; commune genus 
pospolity, у mąssky, у nyevyesci ut hic aut hec homo, virgo, latro panna, pa-
nycz R n7 (md; av. genus)’, -  2) ‘zalotnik; narzeczony’ dzyevosląmb, panycz
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procus dr petitor mulierum, i. qui petit donis coniugem alicui S 124; Milos- 
nyk, Panycz, navozenya, dzyevosląmb procus R B5 (por. Mym41, k. 40: Pro-
cus., buler, Pánic; por. też Mu28, s. 169: Procus, Eyn buler, Dzyewoslaw).

PANICZEK panyąthko, panyczek, mlody pan domicellus et dominellus R k3.
PANIENKA panyenka, mloda pany domicella et dominella (sv. domicel-

lus) R k3. Zob. PANNA.
PANIEŃSKI -  1) panyensky pyeszek canis Meliteus (‘maltański, 

z Malty’) S 22; panyensky pyessek canis Meliteus R fj (mg) (por. Mu28, s. 40 
i Mym28, k. 26); panyensky pyeszek Meliteus canis S 8 8 v; panyensky pye-
ssek Melliteus R t3v (ml); andromoda vel andromodes est vestis facta ex pelli- 
bus nobilibus et dr ab andros Grece, quod est vir Latine, quia talis vestis 
pertinet proprie ad viros nobiles, licet etiam mulieres portent kosshky pa- 
nyenskye R b8v; -  2) anat. ‘żyła odpiszczelowa’ glyoznya, panyenska zyla za- 
phena vena R L6v (md) (por. Geb, Praha 1985, s. 45: ... panenská žíla ..., žíla 
růžová (v léčitelství spojovaná s třísly, pod břiškem ap., Vena saphena)). Zob. 
DENNY, DZIEWCZY, GL OŹNI, KOŻKI, ODDYSZNY, STACIWNY, 
ŚL ICZNY, WĄTROBNY.

PANNA panycz, panna virgo (bibl.) S 171; panna, panycz virgo (bibl.) 
R L2; panna puella (sv. puer) R B8v; commune genus pospolity, y mąssky, 
y nyevyesci ut hic aut hec homo, virgo, latro panna, panycz R n7 (md; av. ge-
nus)', panna kszyeny maxima sacerdos S 134v (av. sacerdos); panna ksyeny 
sacerdos maxima R D5 (mg); svyąnta panna diva virgo S 44; swyąnta panna 
diva virgo R k2v (mh; av. divus) (por. Mu28, s. 2); wyr, Morska panna Scylla 
... proprium nomenpuelle ... Unde Scylla sepe dr ... monstrum vel locusperi- 
culosus marts, in quo est illud monstrum R E4v; przebytek, Stolyecz Panny 
Mariey hierarchia Marie R o5 (mg). Zob. DZIEWECZKA.

PANOSZA -  1) ‘wielki pan, wielmoża, książę’ panosza satrapa i. prin- 
ceps, Iudic. 3, satrape i. sapientes iudices, reges, potentes, perfecti Persarum,
1 Reg. XXIX: Satrapis non places (bibl.) S 137; starostovye, panoshy satrape 
dicuntur sapientes iudices vel reges vel duces et perfecti Persarum (bibl.) 
R E3; -  2) ‘szlachcic niższego rodu; sługa’ Robyenyecz, panoszha assecla, as- 
secula humilis persona alteri subiecta vel domesticus, familiaris, servus 
S 15; panossha, Robyenyecz assecula vel assecla per sincopam R d2; cliens 
eciam i. Sczythny panoszha S 29; cliens dr serviens vel famulus quicumque 
sluga, služebny vel nobilis servus ... cliens a colendo patronům dictus i. ami-
cus domesticus {Sczythny panosha, Sluzebnyk, slachetny pacholek vel ami-
cus domesticus, qui sub tutela est alterius} R g6. Zob. PAN, WOJT.
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PANOWANIE panovanye principatus i. dominatio R B4. Zob. PAŃ-
STWO.

PANROW zool. (Erz: ‘pędrak’; SP XVI w. brak) panrow mirgulus, ver-
mis S 91 i R t7 (mg).

PANTOFLA ‘but, pantofel’ patynka, panthoflya pantophila S 106v; pan- 
thofila panthofla pedum  patynka R y3v (md) (por. Mu28, s. 155: Pantophila, 
eyn pantoffel, Pátynká у pántoflá); panthoflya pentofila, pantofila S 110v. 
Zob. BOT, CZOŁNEK, KURDWAN, KURP, KURPIEL, PILŚNIANKI, 
SANDAŁ, SKORZNIA, TREPKA, TRZEWIK.

PANUJĄCY panvyączy dominator S 44v i R k3 (md); zarazone povyetrze 
wshądy panviącze epidimia, superveniens pestilencia R12 (mg). Zob. BĘDĄCY.

PANWICA ‘naczynie kuchenne’ myedzyany gamecz, panvicza, Rynka, 
Tregyel lebes {tripes} (bibl.) R r3v. Zob. PANEW, PANEWKA.

PAŃSKI skazanye panskye, dokonczenye, Skazanye prava decisio i. litis 
determinacio dominorum R i5v (mg) (por. Cervus: Decisio skazanie vel do- 
koncżenie); pyssarz lystow pańskich a manibus RN (wyki. przednia; av. 
a manu, a manibus dicuntur scribe principům, qui literas eorum scribunt -  
bez odpowiednika poi.). Zob. PAN.

PAŃSTWO -  1) ‘siła, władza, prawo, panowanie, monarchia’ panstvo 
hierarchia Trinitatis S 6 8 v; państwo hierarchia Sancte Trinitatis R o5 (mg); 
mocz, państwo dicio i. potestas, conditio, imperium R i8; Nyerozdzyelne pań-
stwo monarchialis dominacio R t8v (ml; av. monarcha)', mocz państwa po-
testas iurisdicionis S 77v (av. iurisdicio); wpanstwo wvyązanye dominium 
translatum, vide verba iuris R k3 (mp); -  2) ‘jeden z chórów anielskich’ Do- 
minaciones państwa armonisant pishczą słodko RN (wyki. tylna). Zob. 
GORAJĄCY, KSIĘSTWO, MOCARSTWA, PANOWANIE, ROZ-
DZIAŁ, RZYSZA, ZGROMADZENIE.

[PAPIER, PAPIERNIK, PAPIEROWY] zob. PAPÍR, PAPÍRNÍK, PA- 
PIROWY.

PAPIESKI lysth papyessky diplonia (Erz: „diploma”) i. bulla papalis 
S 42v; scriptura, bulla papalis Lyst papyessky vel i. epistoła ad aliquem mis- 
sa R ki (mp; av. diplonia).

PAPINEK ‘papka, pokarm dla dzieci’ papynek pappa S 107; papynek 
pappa i. cibus puerorum  R y4 (mg); papynek dapula R i4v (mg). Zob. 
KARMIA.

PAPIR ‘papier’ papyr bibuła papyrus dicta R d8v; Mořsky list vel papyr, 
Carta (? — może wyraz łac.) papyrus, quedam herba vel genus iunci ... Dr
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etiam hec papyrus charta bombicinata R y4; Cramarsky papir Myąsszhi em- 
porica carta dr in qua merces involvuntur cum sit in scripturis minus idonea, 
emporetica i. carta, qua mercatores utuntur ad merces obtegendas S 48; cra-
marsky papir myąsshy, obvyacz zyelye abo corzenye emporca carta R kgv 
(ml; av. emptorium ..., emporica charta dr quoddam genus charte, quia in ea 
merces involvuntur cum sit in scripturis minus idonea {mercatum idem}) 
(por. Mu28, s. 190: Charta emporetica ..., Krámárski pápier myąssy); carta- 
ceum involucrum i. cucullus Trąmbka spapiru, qua utuntur mercatores olivo 
luentes seu reponentes in ea radices S 24v; cartaceum involucrum mercato- 
rum Trąmbka spapyrv, cucullus idem R f4 (md) (por. Mu28, s. 190); Okrawky 
od papirv recisamentum carte S 129v. Zob. KARTA.

PAPÍRNÍK ‘wytwórca papieru’ papimyk cartarius, qui facit cartas papi- 
ri S 23; papimyk cartarius S 23v; papymyk cartarius R f3v (md).

PAPIROWY ‘papierowy’ recisamentum carte ocrawky papirove vel par- 
vum frustum ex aliquo recisum R C5V (md).

PAPROĆ bot. paprocz filix, quedam herba de cuius cinere fiunt vitra 
R m7.

PAPRZYCA ‘żelazny pręt przy kamieniu młyńskim’ triliagellus paprzi- 
cza in molendino S 163; paprzicza triliagellus, ferrum in molendino necessa- 
rium R J7v (md).

PAPUGA zool. papuga vel Spak psitacus S 125v; psitacus, quedam avis, 
que in Indie littoribus gignitur, colore viridi ..., grandi lingua et ceteribus 
avibus latiore, unde et articulata verba exprimit {/. papuga} R B7v; papuga 
psitacus, papiagabio, papagallus, sitacs (?) RN IVv. Zob. PTAK.

PARA 1. ‘opar, mgła; dym; oddech’ vapor i. para, calor, fumus S 165v; 
para, puch, kurzeva (!) od dymv vapor R K2v; para spiramen R G4 (mp); di- 
chacz, parą pusczacz halo,-are i. spirare, halitum mittere R P4v. Zob. DECH, 
DUCH, DYCHANIE, DYM, ODDECH.

PARA 2. ‘dwie jednakowe lub podobne sztuki czegoś’ par {/. numerus 
duorum, equalis i. para} R y4; para nogavicz duo paria caligarum (sv. par) 
R y4. Zob. DWA, DWOISTY, OBA, OBADWA.

[PARAĆ] zob. ROZPARAĆ.
PARCHY ‘choroba skóry, krosty’ Scrob, Crosty, parchy scabies R E3v. 

Zob. BOLĄCZKA, FRANCOZA, KROSTKA, OTOK, PARSZEJEĆ, 
PARSZYWOŚĆ, WRZÓD.

PARD zool. ‘lampart, pantera’ pard pardus, fera maculosa S 107v; pard 
pardus RN V (por Mu28, s. 42). Zob. LEOPARD, RYŚ.
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PARGAMENNIK ‘wytwórca pergaminu’ pargamennyk membranarius 
S 8 8 v (por pergamennyk R t3v (ml)). Zob. PERGAMENNIK.

PARKAN ‘płot, ogrodzenie; zagroda; palisada, część murów obronnych’ 
parkan maceries S 85 i R S4 (mg); parkan pomerium eciam dr locus muro pro- 
ximus vel post murum positus, quasi postmenium vel postmurium S 119 (av. 
pomarium); pomerium ... locus proximus muro, quasi postmenium vel post-
murium {parkan za mvrem vel postmurium} R A5; zagroda, przegroda septum 
dr locus circumclusus vel stabulum pecudum  {clausura claustri parkan 
ovium, bovum, caprorum} R F3v; parkany, plothy septa R F3v (mh; av. sep-
tum). Zob. MUR.

PAROBEK ‘młody mężczyzna; sługa, pachołek’ mąsczynskyey piczy pa-
robek vel chlopyecz, samyecz masculus S 87v; chlopyecz, Mąsskyey piczy, 
Samyecz, Parobek masculus i. masculini sexus R ti (md); myesczky parobek 
balivus est officialis domini temporalis S 17v; myesczsky sluga, parobek bali- 
vus est officialis domini temporalis R d6. Zob. BUTEL, CEKLARZ, 
OTROK, PACHOŁEK.

PARSZEJEĆ ‘stawać się parszywym’ parsheyecz scabo,-ere i. gratare 
{asperitatem cutis contrahere seu scabiem cum pruritu} R T4. Zob. 
PARCHY.

PARSZYWOŚĆ ‘choroba skóry, krosty’ parszhivoscz scabies i. lepra 
S 137v. Zob. KROSTA, PARCHY, PRYSZCZ.

PARSZYWY ‘pełen wrzodów, krost’ parszyvy, Crostavy scabiosus 
S 137v; scaber et scabiosus et scabidus in eodem sensu i. asper, vitiosus 
{quando cuttis contrahitur et f i t  rugosa} {parshyvy vel vetustus, rubiginosus} 
R E3v. Zob. PARCHY.

PAS -  1) ‘część ubioru’ Szhiroky (Erz bł.: „szheroky”) pasz cinctus, lata 
cinctura, qua cingimur S 28; Shyroki pass cinctus i. lata einctura vel zona 
R g3v; cingulum {cingulus idem pass} R g4; pass abo vyenyecz drogym osza- 
dzony kamyenyem strophium, cingulum, zona aurea cum gemmis S 15 lv  
(por Mu28, s. 156); prząnczka v passa sibia R F5v (ml); -  2) anat. pyrszi od 
szyye asz do pasza thorax (bibl.) S 158v; pyrsy od sshyye do passa thorax i. 
pectus vel pars ilia corporis anterior, que est a collo usque ad stomachum 
(bibl.) R J3. Zob. OPASANIE, PASANY, PASOWANY, PAŚNIK, POD- 
PIRSINY, POPIERSINY, POPRĄG.

[PASAĆ] opasywać’ zob. ODPASAĆ, OPASAĆ, PASANY, PRZE-
PASAĆ.

[PASAĆ] ‘paść zwierzęta’ zob. PAŚĆ 2., WYPAŚĆ.
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PASANY ‘pasowany -  o rycerzu’ passany sternon dr miles ad militiam 
cinctus R G5v. Zob. ODPASANY, PASOWANY.

PASICZKA ‘pasieczka, zagroda dla zwierząt’ vivarium i. piscina Rybnyk 
vel Sadzawka vel pasyczka zvyerzącza, teritrophion idem S 171 v (por. Mu28, 
s. 134). Zob. PASIEKA.

PASIECZKA ‘zagroda dla zwierząt’ paszyeczka zwyerzącza teritrophion, 
vivarium idem, thesbites S 158v. Zob. PASIEKA.

PASIEKA ‘polana w lesie -  miejsce kultu pogańskiego lub wypasu 
bydła; zagroda dla zwierząt’ pasyeka sarepta dr silva iuxta urbem Sareptam 
(bibl.) S 137; Sarepta erat urbs ...e t etiam silva iuxta urbem illam sarepta di- 
cebatur passyeka (bibl.) R E2v; Cyemny gay, Lyasz, ląng, passyeka lucus 
(bibl.) R s2v; vivarium dr indago, ubi fere incluse sunt vel dr locus, ubi pisces 
pascuntur et inpinguantur {vel Sadzawka, Rybnyk, rybnyk, passyeka 
zvyerzącza} R L3; passyeka zwyerzącza teritotrophion vel teritrophion, ubi 
fere aluntur R Jj (md); zapusta, zagroda, passyeka indago R p6 (mg).

PASIENIE passyenye pastio R y6 (mp). Zob. PASTWA, PAŚĆ 2.
PASIRZB ‘pasierb’ pasyrzb privignus, filius est eiusdem matris sed non 

patris ..., uxoris mee filius ex alio viro natus SN 252; passyrzbprivignus ...,fi- 
liastrus idem dr filius eiusdem matris sed non patris ..., est uxoris mee filius ex 
alio tamen viro natus RN Iv; pasyrzb privignus est qui ex priori viro genitus est 
R B4; pasyrzbovye privigni (sv. vitrica) RN И. Zob. OJCZYM, SYNOWIEC.

PASIRZBICA ‘pasierbica’ pasirzbicza privigna i. filia ex alio vel alia ge- 
nita SN 252; previgna dr filia or bata patře vel matre, habens actu vitricum 
passyrzbicza vel novercam maczochą RN Iv; pasyrzbicza filiastra i. privigna 
(sv. filiaster) R m7. Zob. SYNOWICĄ.

PASIRZYT ‘pasożyt, lizus, darmozjad, rozpustnik’ scurra i. leccator, va- 
niloquus, proprie dr scurra, qui sequitur curiam gratia cibi {asseda, assecla, 
scurro idem Laząka, passyrzith aut qui risum facit} (bibl.) R Еб; polizacz, 
passyrzith parasitus ... i. ioculator vel leccator, qui scit suo gestu representa- 
re gestus et compositiones multorum R y5; Gamrath, pasyrzyth, Byegvn arde- 
lio i. leccator {histrio, homo vanus, insuetus omnibus negociis, se immiscens, 
scurra) R c6v. Zob. LIZACZ, ŁAZĘKA, PROZNOCHOD.

PASMO ‘wiązka, może lnu lub nici, przędzy’ fu sorium eciam i. passmo 
R 1 14V (mg; av.fusorium i. уш·) (por. Slstř 12, Praha 1990, s. 798: fusarium et 
fusorium ... manipulus lini -  hrst lnu, pověsmo).

PASOWANY ‘mający pas rycerski’ riczerz pásovány eques auratus S 51v; 
passovany riczerz vel yezdny zyemyanyn eques R 13. Zob. PAS, PASANY.
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PASOWOŁ ‘pasterz wołów’ bubulcus, pastor bovum (Erz: „bublicus, pa-
stor bovium”) volovyecz vel skotopasz, bubsequa idem paszovol S 20v; volo- 
pasz, volovyecz bubulcus dr custos bovum {passovol bubsequa} R e4. Zob. 
PASTURZ, PASTYRZ, PAŚĆ 2.

PASTERNAK bot. pasthemak pastinaca, quedam herba, cuius radix fit  
precipuus pastus hominis R y6.

[PASTERZ] zob. PASTURZ, PASTYRZ
PASTEWNY ‘pasący się’/?ascualis equs, gallus, ovis pastewny pascales 

idem, pascuales oves R y6 (md; av. pascua). Zob. PASTWA, PAŚĆ 2.
[PASTUCH] zob. PASTUSZY.
PASTURZ ‘pasterz’ pasturz peculiarius i. armentarius, qui custodit 

pecua vel ad pecua pertinens R z2. Zob. GĘSIOPAS, KOZIARZ, KOZO- 
PAS, MUŁOPAS, OWCZARZ, PASOWOŁ, PASTYRZ, PODKONIE, 
SKOTOPAS, WOŁOPAS, WOŁOWIEC.

PASTURZNIA ‘szałas, domek pasterski’ pasthushy domek, Chalupa ma- 
gale ... Et sunt magalia case pastorales pasturznye (?) R s4. Zob. PAS- 
TYRZNIA.

PASTUSZY ‘pasterski’ pastyrznya, pastuszy dom magale, magalia, ma- 
palia dicuntur case pastorales viles S 85; pasthushy domek, Chalupa magale 
... Et sunt magalia case pastorales pasturznye (?) R s4.

PASTWA ‘pokarm dla zwierząt; pastwisko; obora?’ potrava, pastwa, py- 
cza, pocarm , obrok pabulum {nutrimentum} R yjv; pastwą, potravą, pocarm, 
piczą zbyeracz pabulor,-ari i. pascere vel pabulum colligere R pastwa pa-
scua S 108v; pascua {pascuum pastva} R y6 (por. Mym28, k. 6 v: Pascua, 
Weide, Pastwa; por. też Mu28, s. 27); obora, staynya abo pastwa volova bu- 
cetum dr locus, ubi boves ciuntur i. vocantur, sicut est stabulum vel pascua vel 
forum  R e4; pastwy pascue R y6 (md). Zob. CHLEW, PASTEWNY, PAŚĆ 2.

PASTYRZ ‘pasterz’ koňsky pastirz vel podkonye agaso S 6 v; skotopas, 
Mashthalyerz, konsky pastirz, podkonye agaso R b2v; Cozy pastirz egonomus 
R k*v (mg). Zob. PASTURZ.

PASTYRZNIA ‘szałas, domek pasterski’ pastyrznya, pastuszy dom ma-
gale, magalia, mapalia dicuntur case pastorales viles S 85. Zob. BUDA, 
CHAŁUPA, DOMEK, JATA, PASTURZNIA.

PASZCZEKA ‘paszczęka, paszcza’ pasczeka faux  S 56v; pasczeka, 
wyrschnya czeluscz faux  R m4; pasczeky fauces S 56v.

[PAŚĆ 1.] upaść, padać’ zob. ODPAŚĆ, PADAĆ, PRZYPAŚĆ, 
SPAŚĆ, UPAŚĆ.
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PAŚĆ 2. ‘wypasać, karmić zwierzęta’ gąszy pascz auxo,-are R M5v (mg); 
voly pascz bubulicto,-are R M6 (md). Zob. GĘSIOPAS, KOZOPAS, 
MUŁOPAS, PASIENIE, PASOWOŁ, PASTEWNY, PASTURZ, PAST-
WA, PASTYRZ, SKOTOPAS, WOŁOPAS, WYPAŚĆ.

PAŚNIK ‘wytwórca pasów’ pasznyk zonarius, zonas faciens S 176; pass- 
nyk zonarius ..., zonas faciens (sv. zona) R Mj. Zob. PAS.

PATENA ‘talerz’ pathena chlebová, Talyerz incisorium R p5v (ml).
[PATHIK -  tak Erz, z uwagą: „sic! zapewne błąd zam. pątlik, pętlik, 

z czeskiego pentlik, aurile”. Zob. PATYK, PĄTLIK].
PATRON praw. ‘obrońca, dobrodziej’ patron, obrończa, obronyczyel pa-

tronus secundum canones dr ille, qui habet ius presentandi aliquem ad benefi- 
cium ecclesiasticum, item dr advocatus, causidicus i. defensor S 109; 
obrończa, dobrodzyey, podawcza, patron patronus i. causidicus, advocatus 
vel defensor {in periculo} R Z\. Zob. PIERCA, PODAWCA, RZECZNIK.

PATRZENIE patrzenye inspectacio R K2 (mg; av. vacacio); patrzenye 
spectacio i. visio R G3v (md); patrzenye spectacio i. visio R T7 (mh; av. spec- 
to ,-are).

PATRZYĆ ‘patrzeć’ patrzy cz specto,-are R T7.
PATYK ‘chlew, zagroda dla zwierząt’ pathyk arile R c7v (ml; av. aries)\ 

pathik aurile (!) S 16v (Erz sv. Pathik uznaje wyraz poi. za błąd BB zam. 
„pątlik, pętlik” ‘siatka na włosy’; nie można jednak wykluczyć, że łac. 
a(u)rile ma związek z aries ‘baran’ lub (h)ara ‘chlew’). Zob. BARŁÓG, 
CHLEW.

PATYNKA ‘pantofel, but’ patynka, panthoflya pantophila S 106v; pan- 
thofila panthoflapedum patynka R y3v (md) (por Mu28, s. 155). Zob. BOT.

PAW zool. -  1) ‘ptak’ paw pavus, pavo S 109; Iunonius, Iunonia i. res 
pertinens ad Iunonem vel res lunonis, sicut pavo, qui dr avis Iunonia {pavus, 
pava paw, pavicza} (sv. luno) R q5v; paw Iunonia i. pavus RN IV; paw calo, 
pavo RN IV; paw calo eciam i. pavus, avis R e6 (mg); -  2) ‘tu -  jakaś ryba 
lub inne zwierzę morskie’ paw mořsky pagrus vel phagovs (?) RN III 
(w słowniczku Vocabula piscium). Zob. PAWICA, PAWOWY.

PAWEZA (lub PAWEŻA) ‘pawęża, tarcza’ paveza, tarcza scutum S 141; 
sczyth, puclerz, Tarcza, paveza scutum R E6; tarcza, paveza clypeus i. scutum, 
sed scutum est militum, clypeus vero peditum R g6; scutatus i. munitus scuto 
pavezą, tarczą, sczythem, puclerzem R E6 (md).

PAWEŹNIK (lub PAWEŻNIK) ‘wytwórca lub sprzedawca pawęży’ 
Paveznyk scutarius, qui facit vel vendit scuta (sv. scutum) R E6.
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PAWICA zool. pavicza pava S 109 i RN IVv; Iunonius, Iunonia i. res 
pertinens ad Iunonem vel res Iunonis, sicut pavo, qui dr avis Iunonia {pavus, 
pava paw, pavicza} (sv. luno) R q5v. Zob. PAW, PAWOWY.

PAWIMENT ‘posadzka’ vbyty pavyment ostratus i. pavimentum testace- 
um {ostracium vbyte thło} R у ь  hastrich, czegla plasska, czo paviment pocla- 
dayą stratum  R GóV (md). Zob. ASTRYCH, PIĘTRO, PODŁOGA, 
POKŁAD, STRYCH.

PAWŁOKA ‘czerwony jedwab, purpura; okazała szata’ pawloka, kytayka 
purpura {pipsimatus} R Qv; cicla et ciclas, quoddam genus pallii circum- 
textum pawloka et continens multos intertext os cyclos ... Cyclas, genus ves tis 
postavyecz a rotunditate dicta ..., unde invenitur in legenda beate Agnetis: 
Induit me Dominus cyclade auro texta Spodnya suknya R g3; czyrvoną paw- 
loką polozyl media caritate constravit (bibl.) R f3v (ml; av. charitas). Zob. 
ADAMASZEK, AKSAMINT, JADWAB, JEDWAB.

PAWOWY ‘pawi’ pávovy calalis R e6 (mg); pavovy calolis RN IV. Zob. 
PAW.

PAZŁOTKA ‘pozłota, blaszka pozłacana; imitacja złota’ pazlothka auri- 
calcum (bibl.) S 17; mosyącz, zlota pyana vel pazlothka auricalchum (bibl.) 
R d*; Contrufal, pazlodka (!), mossyącz, pazlothko electrum (bibl.; sv. elec-
tros) R к7 . Zob. MIEDŹ, POZŁOCONY, ZŁOTO.

PAZŁOTKO ‘pozłota, blaszka pozłacana; imitacja złota’ Contrufal, pa-
zlodka (!), mossyącz, pazlothko electrum (bibl.; sv. electros) R k7; calchus i.

г

fex  vel es {pazlothko fex  auri} (sv. calcus) R esv. Zob. POZŁOCIC.
PAZNOGIEĆ ‘paznokieć’ unguis ...E t est unguis hominum et avium paz- 

nogyecz, ungula v ero aliorum animalium Copyto R L3v.
PAŹDZIERZE ‘źdźbła, słoma, łodygi roślin’ ligustrum, flos quidam cito 

marcescens vel i. pazdyerze (!) S 82; ligustrum eciam quedam arbor vel her-
ba vel pazdzyerze R r7v (mg; av. ligustrum, quidam flos); sloma abo gardlyna, 
zdzblo, Rzzysko, Myrzva, pazdzyerze stipula R Gó (md) (por czyrznysko, 
zdzblo S 150).

PĄCIEC (u Erz sv. PONCIEC) ‘włosy lub może przedziałek we 
włosach’ coma, capilli mulierum, cesaries virorum Poncyecz S 31 (por var- 
kocz R g8v; por też Słowarz 1532, к. В IIIv: coma, <di>scriminale, scheitel, 
ponczyecz). Zob. PĄTLIK, PRZEBOR, PRZEDZIAŁ.

PĄCZEK ‘zawiązek kwiatu lub liścia, łodygi’ oculus arboris eciam i. 
oczko vel pączek, quando arbor debet virescere, tunc primus emittit oculos 
seu gemmas S 1 OOv; pączek oculus arboris i. surculus vel gemma R X4V (md);
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pączek gemma dr oculus vitis, quem primo emittit oczko aut pączek S 63v; 
pączek gemma eciam i. oculus vitis R n6 (mp). Zob. PĄKOWIE.

PĄGA zob. PĘGA.
PĄGWICA ‘zapinka, haftka; guzik’ hawthka, zaponka, pągwycza, 

prząnczka fibula R M6; spoicz, zapyącz prząnczką, hawthką, pągviczą, za- 
ponką_ fibulo,-are i. fibulis ligare {apponere} R 0 8v; abolla est genus vestis 
senatorie et dr sic quasi a bulla, eo quod undique est bullata {suknya spągvi- 
czamy vel diplois vel pallium militare} R a2.

PĄKOWIE ‘pączki, zawiązki liści, łodyg’ odmlodky czamey capusthy 
vel pąkovye cima {cime, cimata} R g3v. Zob. PĄCZEK.

PĄTLIK (lub PĘTLIK) ‘ siatka na włosy’ pąthlyk aurile R d4v (ml; av. 
aurilegium) (por. też pathik (!) aurile S 16v; Erz sv. Pathik uznaje wyraz poi. 
za błąd BB zam. „pątlik, pętlik” ‘siatka na włosy’ -  może jednak chodzi tu 
o „patyk” ‘chlew’). Zob. PATYK, PĄCIEC.

PCHAĆ stimulo,-are i. pungere, titillare, incitare, cogere, urgere, inflam- 
mare {cuspide acuta aut fuste molestare pchacz, namyączicz ad libidinem, 
porushenye myecz in corpore, osnem popichacz} R T7v. Zob. PRZE-
PYCHAĆ.

PCHANIE pchanye, Clocye stiga dr stimulus quasi stigulus i. aculeus, 
compunctio R G 5v .

[PCHNĄĆ] zob. POPCHNĄĆ, PRZYPCHNĄĆ, WYPCHNĄĆ, ZE-
PCHNĄĆ.

PCZOŁA zool. ‘pszczoła’ Roy pczol apum congregacio (sv. examen) 
S 53; Bączenye pczol bombizatio (sv. bombus) R e2v. Zob. BĘCZEĆ.

PEKTORALIK ‘rodzaj lub część ubioru -  napierśnik, serdak’ kytlyk, 
Zvpycza, pectoralik tunica pectoralis R Ki (mg).

PEŁEN ‘pełny’ pełen dvr multiforatilis, qui habet multa foramina R v2v 
(ml). Zob. POLNY.

PEŁNIA ‘faza Księżyca’ pelnya plenilunium dr tempus, quando Luna est ple-
na R A3v; pelnya opposicio Solis et Lunę R x̂ v (md). Zob. KSIĘŻYC, NOW.

[PEŁNIĆ] zob. NAPEŁNIĆ, WYPEŁNIĆ.
[PEŁNY] zob. PEŁEN, POLNY.
PENNAŁ (lub PENNAL) ‘piórnik’ pennal pennarium S 110v; pennal 

pennale, pennarium R z3v (ml) (por. Mu28, s. 192: Hincpennarium seu theca 
pennaria ..., Pennał).

PERGAMENNIK ‘wytwórca pergaminu’ pergamennyk membranarius 
R t3v (ml) (por. pargamennyk S 8 8 v). Zob. PARGAMENNIK.
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PERŁOWY zool. maczicza perlová mater perle S 87v; perlová mathka 
vel Maczycza mater perle R tjv (ml).

PERSONA ‘osoba; także gram.’ yedna rzecz maiącza gymyąpersona /п 
divinis est intelectualis nature seu rac/onalis creature persona oszobna perso-
na, incommunicabilis essencia i. que non potest coniungi, sic Pater est perso-
na in una essencia, sic Filius est una persona in essencia, sic est Spiritus 
Sanctus, i. persona una S 112; yedna rzecz mayącza gymyą i. osobna persona 
persona in divinis R  z5v (md); persona persona R N  (wyki. przednia); zna- 
myonovanye personi (Erz brak w wykazie wyrazów polskich) nocio S 98; no- 
cio znamyonovanye persony, qua persona innotescit et distinguitur ab alia, 
vel i. intellectus, simplex mentis concepcio R  x2v (mg); krom person, Czo 
żądną (!) a ystną personą vkazvye <modus> impersonalis R  t8 (mp; av. mo-
dus)'., Crom person, Czo żadną a ysthną personą vkazvye modus verbi imper-
sonalis R  z5v (md; av. persona); modus verbi impersonalis Crom person, czo 
żadną a gysthną personą vkazvye R N  (wyki. przednia); impersonalis <mo- 
dus> Crom person, impersonale verbum czo żadną a gysthną personą vka-
zvye modus verbi impersonalis, verte econtra tres cartas R N  (k. tyt.); trzy 
personi Trinitas R  li (mp; av. ens); Crom person impersonale verbum R  p5 

(mg). Zob. BYTNOŚĆ, OSOBA.
[PERZ] zob. PYRZ.
[PERZYNA] zob. PYRZYNA.
[PEWNIĆ] zob. UPEWNIĆ.
PEWNIE -  1) ‘na pewno, niezawodnie; mocno; należycie’ gysthnye, 

pewnye certitudinaliter S 242; pewnye, zagiste, pewnye quippe i. nimirum, 
sine dubio, certe, videlicet, adv. confirmativum S 248; yako, Bo, pewnye, za 
gyste quippe R  Y3; pewnye rate R  Y3v (ml); -  2) ‘prawdopodobnie’ pewnye 
probabiliter S 247v i R  Y2 (md); pewnye probabiliter R  B4v (mg; av. proba- 
cio)\ podobnye, pewnye verissimiliter R  Y5 (mp). Zob. JISTNIE.

PEWNOŚĆ pewnoscz, yawnoscz, vkazanye evidentia (sv. evidens) R  I5V. 
Zob. UĆWIRDZENIE, UPEWNIENIE.

PEWNY pewny, postavyony, vmocznyony fixus i. stabilis, firmus R  m7v; 
pewny plath redditus fixus R  C5V (md); ratihabicio za pewne myecz vel i. 
confirmacio S 129v; vpewnyenye, za tho abo za pewne myecz ratihabicio 
R  C5 (mp); za pewne myecz ratum esse profiteor; hoc estfirmum atque perpe- 
tuum (sv. ratus) R  C5; vczvyrdzenye, za pewne myecz ratificacio., confirma-
cio, approbacio R  C5 (md); vczwyrdzicz, vpewnycz, za to abo zapewne 
myecz ratifico,-are, approbare, acceptare R  S5V (md); vyvyescz przicladi pysz-
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ma pewnego probare exempl/s R S3 (mp); dovodzicz pissmem pewnym, do- 
vyescz prawdi probo,-are R S3. Zob. JISTY, MOCNY, NIEPEWNY.

PĘCHARZYNA- 1) anat. ‘błona, pęcherz’ pącharzyna, Moszenky scro-
tum est pellis, que cont/net testiculos S 14Ov; scrotum pącharzyna mosshen- 
kova i. testiculorum, serotum (!) idem R E5v (md); pącharzyna serotum (!) i. 
pellis, testium receptaculum R F4 (mp); -  2) bot. ‘łupina, strąk’ siliqua ... ge-
nus est leguminis, quodporci in Africa comedunt Mlotho, Slodzyny. Item sili-
qua dr folliculus cuiuslibet leguminis et purgamenti eius pącharzyna, lupyna 
(bibl.) R F6v. Zob. JAJKO, ŁUSKA, ŁUSZCZYNA, MĘSKI, OTRĘBY, 
PLEWA, STROJ.

PĘCHERZ ‘pęcherz moczowy; bąbel, pęcherzyk na skórze’ vesica ... dr 
quoddam intestinum, ubi colligitur urina ... Item vesica dr elevatio et inflatio 
cutis, que similiter plena est aquosi humoris pąchyrz, pącherz R K5v.

PĘCHYRZ ‘pęcherz moczowy; bąbel, pęcherzyk na skórze’ pąchyrz ve-
sica dr quasi vas urine seu folliculus, in quo urina colligitur, nam de renibus 
collecta humore distenditur, vensica S 169 (por Mu28, s. 56: Vesica ..., Pę- 
chyrz, Vensica idem); vesica ...dr quoddam intestinum, ubi colligitur urina ... 
Item vesica dr elevatio et inflatio cutis, que similiter plena est aquosi humoris 
pąchyrz, pącherz R K5v; Brodawka, pąchyrz verruca S 168v; Brodawka vel 
pąchyrz verruca in corpore, porrus, porrum idem, accalissa R K5v (ml). Zob. 
KROSTA, PUCHLINA.

[PĘDZEL] zob. PINZEL.
[PĘDZENIE] zob. PRZYPĘDZENIE.
PĘDZIĆ ‘rozpędzić, wypędzić; ściskać, tłoczyć?’ pądzycz profligo,-ere 

et p ro f igo,-are i. destruere ..., dissipare, quasi procul agere et dispergere 
R S3V (por Lactifer: Profligo,-fligis etprofligo, profligas ... Zahnati, zapuditi, 
rozmetati); pądzicz coarto,-are i. simul artare, constringere, condensare 
R M8v. Zob. NAPĘDZONY, POPĘDZIĆ, PRZYPĘDZIĆ, ROZPĘDZIĆ, 
SPĘDZIĆ, WPĘDZIĆ, ZAPĘDZIĆ.

PĘGA (lub PĄGA) ‘rodzaj bicza lub bata z ostrym zakończeniem’ vąda, 
pąga, ossąka, oscz, ządlo aculeus est ferrum acutum et recurvatum medianie 
quo pisces solent capi, etiam est stimulus quo medite (!) punguntur boves {vel 
i. copia bellatorum) . Ponitur etiam pro stimulo apis vel serpentis ... vel dr 
quoddam genus tormenti, sc. patibulum, quod tamen propie dr eculeus R a8. 
Zob. KOPIJA, OŚCIEŃ.

PĘPEK anat. pąmpek umbilicus est medius locus corporis R L3; baba po- 
moczna, czo pąpky rzeze obstetrix i. femina, que steram tractat seu que colli-
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git puerum de ventre exeuntem S 100 (por. czo pomaga parturienti, pomoczna 
matróna R X4 ).

[PĘTAĆ] zob. SPĘTAĆ.
PĘTLIK zob. PĄTLIK.
PĘTO ‘ więzy, kajdany’ pątho compes i. catena circa pedes R hjv; pątho 

pedux {laqueus pedis} R z2v.
PI, PI zob. PISZCZEĆ.
PIAĆ ‘śpiewać’ vesselye poyą Cherubin hymnisant SN 176v; Cherubin 

Vczennyczi abo vmyeiąnthniczi hymnisant vesselye poyą RN (wyki. tylna). 
Zob. PIENIE.

PIANA mosyącz, zlota pyana vel pazlothka auricalchum (bibl.) R d4; 
pyany szhvmovacz spumo,-are i. spuma fluere vel spumam {sputum} habere 
vel emittere vel auferre R T7V.

PIANKA zool. ‘ptak’ pyanka lucar ... invenitur hic lucar pro quadam 
ave, que pulcre et dulciter canit primo mane, quando lux emanat R s2; pyanka 
lucar, avicula dulciter canens primo mane RN IV. Zob. PIENICA, PTAK.

PIASCZYSTY ‘piaszczysty’ Pyascysty sabulosus R D5 (mg); pyascysti, 
pyaseczny arenaceus R С(У (mp; av. arena).

PIASECZNY -  1) ‘piaszczysty lub podobny do piasku’ pyascysti, pyasecz-
ny arenaceus R c6v (mp; av. arena); -  2) ‘o chorobie, kamicy’ pyaseczny 
kamyen lithiasis i. calculus, morbus S 83; Camyen pyasseczny, Sirzpaiączy 
litiasis i. calculus R Si (mg).

PIASEK gruby pyaszek sabulum i. terra levis et arenosa S 134v; pyaszek 
gruby sabulum R D5.

PIASTA ‘część koła’ pyasta cantus dr curvatura vel circumferencia rote, 
sc. lignum, quod terram calcat, cui radius infigitur S 22v; pyasta cantus dr 
curvatura vel circumferentia rote (sv. cantus dr modulatio vocis) R fjv.

PIASTOWAĆ zmaczacz, dothknąncz syą, pyastovacz attrecto,-are (bibl.) 
R M5; dotknącz syą, tykacz, ruchacz, pyastovacz contrecto,-are R N4 (mg); 
pyastovacz, zyvicz, ffolgovacz, Shonovacz foveo,-ere R P2.

PIASTUN pyastvn, opatrzscza (!), opyekvn tutor R KjV. Zob. 
OPATRZCA.

PIASTUNKA pyastvnka gestipuerea (tak Erz; możliwa lekcja ,gestipuer- 
ca”) S 64v; pyastvnka dzyecy gestipuerea (możliwa lekcja ,gestipuerea”) 
R n7v (ml); pyastvnka gerula, nutrix, portatrix R n7v.

[PIASZCZYSTY] zob. PIASCZYSTY.
[PIĄDZIA, PIĄDŹ] zob. PIĘDZIĄ, PIĘDŹ.
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PIĄSTKA pyąstka pugillus S 126; garscz, pyąsthka pugillus R B8v. Zob. 
PIĘŚĆ.

PICA ‘pokarm, pasza’ pabulum i. pastus potrava pascua, nutrimentum 
pokarm, pycza S 105; potrava, pastwa, pycza, pocarm, obrok pabulum {nutri-
mentum} R yiv; picza edium (!) R кб (mg) (por edulium i. cibus {edilia, 
omnia cibaria Spyza} R кб); pastwą, potravą, pocarm, piczą zbyeracz pabu- 
lor,-ari i. pascere vel pabulum colligere R R4 . Zob. KARMIA, ŻYWNOŚĆ.

PICIE ‘napój’ piczye zmyodv y zwyna vczynyone mulsum dr quasi mel- 
sum i. novum vinum vel vinum melle duleoratum vel eonfeetio ex vino et melle 
(bibl.) S 94 (por Mu28, s. 163); pycye mulsa, potio quedam ex vino vel ex 
aqua et melle facta {hidromel} R v2; napoy, pyvo, picye potus, potamentum i. 
potacio R S2 (mh; av. poto,-are); zdichacz besz picya enecari siti R 0 5 (mg). 
Zob. NAPICIE.

PIĆ przepicz, dobrze pycz perbibo,-ere R R5v (md); meracius bibere 
vyno zvodą picz i. limphare seu parum aque apponere R t4v (ml; av. mera- 
ca, marax). Zob. NAPIJAĆ SIĘ, OPIŁY, PIJAK, PIWO, UPIĆ SIĘ, 
WYPIĆ.

PIEC 1. chleboví pyecz furnus S 62; chlebový pyecz fornale R ni (mp); 
cachlyovy pyecz fornax i. clibanus S 60; Cothlovy pyecz fornacula et hoc 
fornacalium vel fornacale (sv. fornax) R Пь dachowczany pyecz imbrex vel 
imbricum R p4v (ml); testus i. clibanus pyecz, ut panis testuaceus, qui in for- 
пасе pistus est, vide Calepi R J2 (mg); Czopuch vel Vapyenny pyecz furnus 
R 114V (ml); vapyenny pyecz calcaria fornax R e6 (mp); czelyvscz v pyecza 
orificium i. foramen inferius R x7v; czelyvscz v pyecza prefurnium R B2 

(mp). Zob. PIECOWY.
PIEC 2. ‘wypiekać’ czo pyerznyky pyecze, kyeblarz (!) pistor dulciarius 

S 116v; kyeblyarz (!), czo pyecze pyerznyky pistor dulciarius R A2v (ml) 
(por Mym28, k. 14v: Pistor dulciarius, Kuchler, Kichlarz -  oraz Mu28, 
s. 186: Pistor dulciarius, eyn kucheler, Co pyernyky pyecze). Zob. 
KICHLARZ, PIECZENIA, PIECZONY, PIEKARNIA, PIEKARZ.

PIECOWY ‘dotyczący pieca’ graty pyeczove fornacalia ... instrumenta 
ad opus fornacis aptata (sv. fornax) R ni. Zob. PIEC 1.

PIECZARKA bot. ‘grzyb’ pyeczarka gleborus fungus R n8v (ml). Zob. 
BEDŁKA, PIESTRZEC, RYDZ.

PIECZENIA ‘pieczeń’ pyeczenya assatura, unde 2 Re. VI: Assaturam 
bubule carnis unam, i. frustum bovis assatum (bibl.; sv. assus) R d2. Zob. 
PIEC 2.
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PIECZĘĆ Signeth, pyecząncz sigillum R F6 (mg).
PIECZONY ‘tu -  o rybie’ Sertha, dobra pyeczona caberus RN III 

(w słowniczku Vocabula p/scium). Zob. PIEC 2.
PIEGA ‘plamka na skórze’ pyega lenticula ... parva et rotunda macula in 

carne R r4; pyega lentigo i. vestigium parvularum macularum in corpore, sc. 
lenticula R r4v; pyega cesia i. lenticula R gjv; pyegy lentigo dr vestigium par-
vularum macularum in facie, corpore S 80v.

PIEGATY ‘piegowaty’ pyegaty varulus i. lentiginosus S 165v; pyegaty 
lentiginosus i. plenus lentigine (sv. lentigo) R r4v; pyegati cesius i. lenticulo- 
sus (sv. cesia) R giv.

PIEGŻA (lub PIEGZA) zool. ‘ptak’ pyegza curruca, porphirio, ortix RN 
IIIv; fulica  Lyszka vel foliga  pyegza RN IV; ortix, quiscula przepyorka vel fu -  
liga pyegza RN IVv. Zob. ŁYSKA, PTAK.

PIEKARKA pyecarca panifica R y3v (mh; av. panifex); pyekarka pistrix 
R A2v; artopta pyecarka mulier R c8v (md). Zob. PIEC 2., PIEKARZ.

PIEKARNIA pyekarnya pistrilla  (sv. pistrinum ) S 116v; pyekarnya 
pistrinum, locus, ubi pistritur ..., inde hec pistrilla pro eodem R A2v; pyekar-
nya paniftcium, locus, ubi panis f i t  R y3v.

PIEKARZ pyekarzpistor, quifacitpanem  R A2v; pyekarzpaneta . . . ,pa-
nifex R y3; pyekarz panifex, qui vel que facit panem  R y3v; pyekarz, Sufflyeta 
furnarius R 1 14V (ml). Zob. KICHLARZ, PIEC 2., PIERZNIKARZ.

PIEKIELNY ‘tu -  w nazwach chorób’ pyekyelny ogyen herisipila seu 
ignis sacer seu ignis Persicus vel plaga sancti Anthonii, morbus est generatus 
ex siccante (?) colera i. apostema ignit cum defecacione cutis in corpore, vide 
sacer ignis S 6 8 ; pyekyelny ogyen herisipila, morbus R o4 (mg); sacer ignis 
pyekyelny ogyen est quidam morbus, qui a pastoribus vocatur pusula insana- 
bilis. Nam ad отпет contactum excandescit. Dr eciam morbus comicialis aut 
regius vel Gallicus quasi fřrancosa (Erz brak), ignis Persicus, pruna, carbo, 
erisipelas, formica militaris, antrax, carbunculus idem S 134v; sacer ignis 
morbus est insanabilis pyekyelny ogyen et habet multa nomina, vide in Her- 
bario R D5 (md); pusula, genus morbi pryscz i. sacer ignis pyekyelny ogyen, 
morbus regius, Gallicus ffrancosa S 127; priscz abo pyekyelny ogyen pusula 
R Cjv (mg) (por. Mu28, s. 77).

PIELGRZYMOWAĆ pyelgrzimovacz po gosczynye peregrinor,-ari 
(bibl.) S 229v.

PIELUCHA сипа, lectulus puerorum kolyebka vel crepundium vel pye- 
lyvcha S 38v. Zob. POWOJNIK.
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PIELUSZKA Colebka, pyelyvsska curia R i3; povoynyk faseta i. l/gaiura 
seu pannus, quo string/tur peetus aut mam/lle mulierum, vel qua puer ligatur 
et involvitur pyelyvszka S 56; pyelyvska (!) fascia i. ligatura, sc. pannus, quo 
stringitur peetus vel mamille mulieris ... vel ligatura, qua puer involvitur 
R m 3v.

PIENIĄDZ pyenyądz as ... primo idem est quod obolus (bibl.) R di; pye- 
nyądz uncia solidi S 145v (av. solidus) i S 172v (av. uncia) i R L3 (mp; av. 
uncia); pyenyądz philipow Philipeus nummus S 114; phylipow pyenyąndz 
Philipeus nummus R z8 (mp) (por Mu28, s. 198); Loth abo pyenyądz stater 
R G5; poi pyenyądza medalia i. medietas oboli R t2v (ml); -  Czterzy pye- 
nyądze triens solidi R GjV (ml; av. solidus)', simbolum eciam i. similitudo vel 
Scladanye pyenyądzy pro convivio. Proverb. 23 (bibl.) R F6v (md; av. symbolům 
est ... pecuniarium)', orth pyenyądzy (!) stips S 15Ov; orth pyenyądzy stis (!), 
quoddam genus ponderis ..., ideo stips quandoque dr mendicitas, quandoque 
elemosyna victus R G4; odlossh my pyenyądze vel Schovay reponas mihi, 
vide Calepi R TjV (ml; av. repono,-ere); nayąthi na robotą za pyenyądze ob-
eratus R x3v (md); zadacz pyenyądze na robothą o bero,-are i. pretio sc. ere 
conducere ..., unde in vita sancti Martini: Ober at os habes meos scriptores, 
per quos tibi mee ineptie publicantur R R2. Zob. GROSZ, GRZYWNA, 
HALERZ, KRAJCAR, KWARTNIK, MONETA, MYNCA, NOBEL, 
NUBEL, ORT, PIENIĘŻNY, SZELĄG, ZŁOTY

PIENICA zool. ‘ptak’ pyenycza vel zwonyecz aut makolągwa canapeus, 
avicula S 21v; Macolagva (!), pyenycza vel zwonyecz canapeus RN IV. Zob. 
PIANKA, PTAK.

PIENIE ‘śpiew’ pyenye slothkye armoniacus i. dulcis, suavis, delectabilis- 
que cantus celi (sv. armonia) S 14; Slodkye pyenye, zgodne spyevanye armonia 
i. dulcoratio et consonantia plurimorum cantuum. Inde armoniacus i. dulcis, sua-
vis, delectabilis cantus, ut armonia i. dulcis cantus celi R c8. Zob. PIAĆ.

PIENIĘŻNY ‘płacony pieniędzmi’ dany, pokupa, vyna pyenyązna abo 
dany multa est animadversio vel pena pecuniaria arbitrio iudicis inflicta ad 
correctionem malorum morum {peccatorum} {muleta, condemnacio, multa 
idem} {pena, collecta, tributum} (bibl.) R v2v; przepuscicz vyną pyenyązną 
abo dany multo,-are i. verberare, punire, damnare, et proprie pro pecunia et 
aliquando ponitur pro abbreviare {idem est sicut mulctare, vide Calepi} 
R Q8. Zob. DAŃ, PIENIĄDZ, PRZEPADEK.

PIEŃ pyen caudix est radix, que inheret terre S 25; pyen caudex i. trun- 
cus, quia est quasi cauda arboris, quod et cadex dr {cadex} R f5v; pyen,
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Clyocz truncus i. sine capite, sc. statura arboris insistens radici S 163v; 
pyen, Clocz truncus R Jgv; Corzen, pyen, vynna maczicza vitis R L2v. Zob. 
KLOC, PNIAK.

PIEPRZ ‘przyprawa’ Camyen pyeprzv lapis in ponderibus continet 24 li-
bras R r2v (ml). Zob. OPIEPRZONY.

[PIEPRZYĆ] zob. OPIEPRZYĆ.
PIERCA ‘obrońca, rzecznik’ pyercza prolocutor S 124v; rzecznyk, pyer- 

cza prolocutor i. procurator R B5v (ml). Zob. MÓWCA, OBRONICIEL, 
OBROŃCA, OPIEKUN, PATRON, PODAWCA.

PIERDNĄĆ pyerdny (imperatives) rasz pedas semel S 110; pyerdny rass 
pedas semel R z3 (mg) (por. Słowarz 1566, к. С III: Pedas semel, ..., Pierdni 
raz, Lass ein scheis). Zob. PIRDZIEĆ.

PIERDZIEĆ pyerdzyecz pedo,-ere i. pedorem seu fetorem facere ex ano 
S 229v (por. pyrdziecz, zasmrodzicz R R 5V ). Zob. PIRDZIEĆ.

[PIERNIK] zob. PIERZNIK.
[PIERSI] zob. PIRSI.
PIERŚCIENNY pyerscyenny (‘palec’) anularis digittus S 10v (por. 

Mym28, k. 21: Annularius, Rinck finger, piersczienny palecz). Zob. PALEC, 
PIRŚCIEŃ, PIRŚCIONEK.

PIERZE ‘pióra, puch’ Mech, kwap spyerza pluma R A4 ; oskuscz pyerze 
deplumoy-are R 0 \  (mp); pyerzym abo barvamy przesshyvane plumarium 
opus R A4 (md). Zob. PIERZYNA, PIORKO, PIORO.

[PIERWSZY] zob. PIRWSZY.
PIERZNIK ‘piernik, ciasto’ pyerznyk artopiparius S 14v i R di (mg); 

pyerznyk panis dulciarius S 106v; Myodownyk, pyerznyk panis dulciarius 
R y3v (ml); myodownyk, pyerznyk dulciarius panis R IC4V (mg); pyerznyk 
opyeprzony abo Corzenny piperata, confectio i. ex melle et pipere R A2 (mg; 
av. piper)\ czo pyerznyky pyecze, kyeblarz (!) pistor dulciarius S 116v; kyeb- 
lyarz (!), czo pyecze pyerznyky pistor dulciarius R A2v (ml) (por. Mym28, 
k. 14v i Mu28, s. 186). Zob. KICHLARZ.

PIERZNIKARZ ‘piemikarz, cukiernik’ pyerznykarz dulciarius R IC4V 
(mg). Zob. KICHLARZ, PIEC 2., PIEKARZ.

PIERZYNA culcitra vel coldra, pyerzyna dr repleta plumis S 38; Coldra, 
opona, pyerzyna culcitra R i3; pyerzyna cussinus S 39; pyerzyna pulvinus, pul- 
vinar i. cervical vezglovye cum plumis S 126v; vezglovye, pyerzyna pulvinus 
i. cervical ... Inde hoc pulvinar idem quod pulvinus R Сь pyerzyna, Cwa- 
powka plumatica R A4 (md). Zob. KWAP, PIERZE.
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PIERZYNKA podushka, pyerzynka cuss/nus R i4 (mp).
PIES zool. -  1) ‘pies’ Łowny pyesz venaticus proprie canis, qui insequitur 

feras S 167; zakąszhenye psza wscyeklego hidrophobia S 6 8 v; zakąshenye psa 
wscyeklego hidrophobia R o5 (md) (por Mu28, s. 79); -  2) ‘tu -  egzotyczne 
zwierzę morskie lub ryba’ Morsky pyess caab RN III (w słowniczku Vocabula 
piscium). Zob. OGARZ, PSI, PSIANKA, SUCZKA, WYŻEŁ.

PIESEK zool. panyensky pyeszek canis Meliteus (‘maltański, z Malty’) 
S 22; panyensky pyessek canis Meliteus R fi (mg) (por Mu28, s. 40 i Mym28, 
k. 26); panyensky pyeszek Meliteus canis S 8 8 v; panyensky pyessek Mellite- 
us R t3v (ml).

PIESTRZEC bot. ‘grzyb’ pyestrzecz (? -  możliwa lekcja „pyestrzicza”, 
tak Erz) tuber i. boletus S 163v; pyestrzecz vel crosta napuchla tuber R Ki 
(mp; av. tuber i. fungus). Zob. BEDŁKA, PIECZARKA, RYDZ.

[PIESTRZYCA -  tak Erz, zob. PIESTRZEC].
PIESZNIA ‘siekiera ciesielska’ pyeszhnya, czyeslicza runcina S 134; Cyes- 

licza vel pyesshnya vel vyelga pyla runcina, {qua arbores magne serrantur} 
R D4. Zob. HEBEL, OKSZA, SIEKACZ, SIEKIERA.

PIESZY -  1) ‘o człowieku: piechur’ pyeszi pedes, pedester i. pedibus pro 
equo utens S 110; pyesshy pedes i. pedester R z2v; pyeshy agarus dr cursor 
pedester R b2v; -  2) tu -  praw. ‘opłata, myto za przejście’ pyeshe czlo peda- 
gia dicuntur que dantur a transeuntibus in locum constitutum a principe 
R z2v. Zob. CŁO, FURLON, MYTO, WOZOWY.

PIEŚŃ pyeszn cancio R fi (mg); Słodka pyeszn modulus R t8 (mg); pyes- 
ny pyanskye kalende lucernine S 78v; pyeszny pyanskye calende lucernine 
R q6v (md; av. Kalende). Zob. PIENIE, PIOSNKA.

PIĘCIPIRSCIEC bot. ‘roślina’ pyąnczipirscyecz pentaphilon, herba 
a numero foliorum dicta, hanc Latini quinquefolium vocant R z3v. Zob. 
PALEC, PIRŚCIEŃ.

PIĘĆ czasz od pyączy lyath lustrum S 84v; Czass od pyączi lyath lustrum 
{pentearis} R s3v; czo trwa pyąncz lyath quinquennalis agon i. certamen vel 
pugna, que fiebat de quinquennio in quinquennium S 128; czo staro iest abo 
trva pyąncz lyath quinquennalis R C3v (ml); wpyączy lyecyech quinquennis i. 
{etas} quinque annorum R C3v.

PIĘĆDZIESIĄTNIK (lub PIĘĆDZIESIĘTNIK) dowódca pięćdziesię-
ciu żołnierzy’ pyąnczdzyesyąnthnyk quinquagenarius (bibl.) R C3v (ml); 
pyąndzdyessyąnthnyk (!) pentacotarchus (!) (bibl.) R z3v (md; av. pentacon- 
tarchus ...d r  qui regit quinquaginta (bibl.)).
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PIĘDZIĄ, PIĘDŹ ‘jednostka miary’ pyądzya palmus, quedam mensu- 
ra, sc. palme R y3; pyąndz spithalma (!), vide Calepi R G4 (mp) (por. 
C al585: Spithama ... Palmus constans ex duodecim digitis, quem Latini do- 
drantem appellant; por. też Lex, sv. Spithama); na pyąndzy palmus est men- 
sure genus, a digitto minimo usque adpollicem  S 106; in puncto na pyądzy 
abo voczemgnyenyv, in momento hore (bibl.) R Cj (mp; av. punctus)\ 
napyądzy mąsz (Erz objaśnia: „na piędź wysoki, karzeł, pigmej”) Pigmeus 
S 115 (por. Mym 41, k. 27v: Pigmeus, Czwergk, Piędżimężyk; w Mym28: 
... Karzeł).

PIĘKNOŚĆ Slycznoscz, pyąknoscz, ossoba, wzor, oblicze, przybyor, 
Csthalth, ocrassa, Czudnoscz, postava, ffigura species R G3.

PIĘKNY pyąkny, lubyezny venustus, pulcer ..., formosus S 167v; pyąkny 
venustus i. pulcer, decens R K4 ; pyąkny, Czvdny formosus R nj (mp); natucz- 
nyeyshy vel i. Czyenky, pyąkny, Miody, godny ku zggyączyv tenerrimus 
R H6v (ml; av. tener)\ godnym bicz ku zgyączyv, młodym, czvdnym, 
pyąknym bycz tenerasco,-ere, tenerum fieri, misericordem, flexibilem esse, 
mitescere R V2v (md). Zob. NADOBNY.

PIĘŚĆ condilus i. nodus, qui apparet in articulis digittorum pugno clauso 
pyąscz S 33v; dlon palma, manus extensa. Sed palma clausa i. pyąscz R y2v 
(ml); palmus dlon vel pocius pyąscz S 105v (por. pyądzya R y3); pyąscz pug- 
nus dr manus clausa S 126 i R B8v; Rasz pyąscyą dany talitrum S 155v; Rass 
pyąsscyą dany talitrum, percussio, que f it  digittis complicatis R H5v (mg). 
Zob. PALEC, PIĄSTKA.

PIĘTA pyątha calcaneum, malleolus idem S 21v; stopa, pyąta calcaneus 
S 21; pyąta, ostroga calcar S 21v; pyątha calx (sv. calcar) R e5v; calcaneus dr 
a calx vel callus Stopa et idem est quod calx pyątha R esv; noga, pyąta calx, 
postrema pars plaňte S 21v; pyątha, noga calx R e6; pyątha malleolus ... dr 
calcaneum, sc. posterior pars pedis S 85v; supplodo,~ere i. pede succutere 
vderzicz, copnącz nogv (!) abo pyąnthą aut alio signo vel reiicere ambiguas 
opiniones R Vjv (md).

PIĘTNY ‘dotyczący pięty’ vola, in hominibus est media pars manus dlon 
seu pedis dołek pyąthny S 173; vola est media pars manus dlon vel pedis do-
łek pyąnthny R L4 (por. Mu28, s. 63).

PIĘTR ‘ piętro; taras, ganek’ Szhol vel pyąntr solanus S 145v; Ssol abo 
pyąntr vel i. Słoneczny solanus R GjV (md); interceptale pyąnthr vel przelo- 
zenye myelczvchove, przegroda, przegródek aut in cista polskrzynek R p8v 
(md). Zob. BLECH, LETNI, PIĘTRO, PRZĘTR.
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PIĘTRO -  1) ‘piętro; taras, ganek’ solarium pyąntro a sol, quasi solau- 
rium, quia soli et aeri vel auribus (! -  zam. auris) patet prąntek słonecznego 
zegara S 146; -  2) ‘podłoga, posadzka’ pyąntro pavimentum, elaboratum so-
lum ecelesie vel palaeii, quod pedibus teritur, ... pavimentatum poclad, podło-
ga S 109 (por Mu28, s. 132: Pavimentum, eyn estrich ader fuszbůne, Pyętro); 
pyątro, poclad, podłoga pavimentum R ZjV (ml). Zob. ASTRYCH, CEGŁA, 
LETNI, PAWIMENT, PIĘTR, PRZĘTR.

PIGWA bot. ‘krzew lub owoc’ eoetanus pigwa et eieitonius S 29v (ostat-
nie dwa wyrazy łac. dopisane inną ręką); pygwa eieitonibus (! -  zam. cicito- 
nius) S 28v (hasło dopisane inną ręką); pygva malaeotonia (!) S 85v; pygwy 
mala eidonia R s4v (md); pygvi eidonia S 27v; pygvy eidonia, genus pomi 
(sv. Cidonia, civitas Cretensis) R g3; pigwy cocogna, cotana, cotanum ... est 
genus malorum i. pomorum, fructuum, nucum S 36v (Erz sv. cotanum). Zob. 
KITANA.

PIGWOWY bot. pigvove drzevo cidonius S 27v; pygwove drzevo cido- 
nius, arbor R g3 (mp).

[PIJAĆ] zob. NAPIJAĆ SIĘ.
PIJAK pyak bibo dr qui multum bibit R d8v; pyak briaco, qui est sine 

mensura R e3v (ml; av. bria i. mensura quelibet)', pyyak archipota i. magnus 
potator R Сб. Zob. OŻARŁY, POLOK.

PIJAŃSKI ‘śpiewany przy winie, pijacki’ pyesny pyanskye kalende 
lucernine S 78v; pyeszny pyanskye calende lucernine R q6v (md; av. Ka-
lende).

PIJAWKA zool. pyawka sanguissuga, vermis aquatilis S 136; sanguisu- 
ga est vermis aquatilis, sc. hirudo {hirudo pyawka} R Ejv; pyawka hirudo i. 
sanguissuga S 69v; pyavka hirudo i. sanguisuga R o6v; pyawka irudo i. san- 
guisuga R q3v (md).

PILCH zool. ‘popielica’ pylch cardelio S 23 i R f3 (md); pilch cardelio, 
genus est talpe RN IVv.

PILNIE pylnye, dwomye curialiter i. facete, morigerate S 243 i R X4v; 
pylnye, mądrze solerter S 249; pylnye solerter; sapienter, discrete R Y4v (ml); 
pylnye dzyalacz prospicio,-ere {curare, cavere} R S4v; pylnye, napomye, 
vsylnye obnixe i. intente vel humiliter vel multum {valde} {instanter) R Yi; 
pilnye, vstavicznye officiose i. sedule R Yj.

PILNO ‘pilnie’ sollicito,-are i. persuadere, ex suo loco movere, quasi ex 
toto, et multum citare et commovere namavyacz, ponąkacz vel smącicz {i. 
commovere) , pylno praczovacz R T6v.
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PILNOŚĆ pylnoscz assiduitas S 15v; pilnoscz solicitudo S 145v (por. 
pracza S 146); pylnoscz (może zam. „pelnoscz”), Napelnyenye plenitudo i. 
perfect/o R A3v (md); opera i. labor per diem robota, pylnoscz, obsequium, 
reverenda R x6v (ml); pylnoscz dzyalacz accuro,-are {vel procurare} R M2; 
intendo ,-ere i. augere vel adiungere ... Intendere etiam est oper am dare, diri- 
gere, intentum facere, intelligere, consider are vmyslicz, napyącz {arcum}, 
Roscyągnąncz, othązicz, poglyądacz, Spylnoscyą słuchacz, wzglyąndacz 
R Q,v. Zob. DZIWIĆ SIĘ.

PILNY pylny solers, sapiens, sagax, ingeniosus, cautus S 146; rostropny, 
pylny solers R Giv; pylny solicitus, curiosus, anxius S 145v; pylny, pra- 
czviączy sollicitus R Gjv; pylny prospicuus, intentus, vigil R B7 (md); pylny 
accuratus i. diligenter procuratus {diligens, faciens (?)} R a3; pylny studiosus 
i. assiduus (sv. studium) RHi; pylnym bicz insisto,-ere i. vacare, ins tare, invi-
gil are, operám dare {firmare} R QiV.

PILŚNIĄ ‘pilśń, filc, gęsta, zbita tkanina’ pylsznya filtrům  S 58v; pylsnya 
filtrům dr a filum, quia ex filis, i. pilis animalium fi t  R m 7 (por. Mym 28, 
k. 31v).

PILŚNIANKI ‘obuwie z filcu’ pilsnyanky vel trzeviky pedalia, socculi 
S 110; Pylsnyanky abo Trzevyky pedalia i. socculi pedum R z2v (ml). Zob. 
BOT, CZOŁNEK, KURDWAN, KURP, KURPIEL, PANTOFLA, PA-
TYNKA, SANDAŁ, SKORZNIA, TREPKA.

PIŁA 1. ‘piłka do gry'pila ... eciam dr pilocellus, cum quo luditur ..., ludi- 
pillus (Erz: „iludipilus”) pyla S 115v; gygranye pylą speromachia R G3v (mg).

PIŁA 2. ‘metalowe narzędzie do cięcia’ pyla serra S 142v; pyla serra est 
pretenuis ferri lamina, dentium mordacitate resecans {vel est genus piscis 
marini} R F4; pyla lima est instrumentum fabrile et ferreum, quo metalla ro- 
duntur R r7v; Cyeslicza vel pyesshnya vel vyelga pyla runcina, {qua arbores 
magne serrantur} R D4; vtarty, przetharty pi\ą_ serratus i. serra sectus (sv. ser-
ra) R F4; c z o  pylą przecyera serrans R F4 (mp); przetrzecz, pylą trzecz, pylo- 
vacz serro,-are i. serra secare R T5v; trzecz pyl\sarro ,-ere, cum serra lignum 
terere R T3v (md); czo trze drzevo pylą sarrens R E2v (ml); przetharty pylą 
sarritus R E2v (ml). Zob. PIESZNIA, PIŁKA, PIŁOWAĆ.

PIŁATYK ‘żelazna buława, maczuga?’ pylathyk ferroticus R m5v (ml). 
Zob. BASAŁYK, BUŁAWA, KILOF.

PIŁKA ‘narzędzie do piłowania’ pyłka limula (sv. lima) S 82; pyłka limu- 
la ... i. parva lima R r8; pyłka serrula S 142v i R F4; planula hebel vel linia 
ferrea zelyazna pyłka R A3 (mp). Zob. PIŁA 2., PIŁOWAĆ.
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PIŁŁUŁA (lub PIŁUŁA) ‘pigułka, lek’ skoczkove pilluly catapocia R f5 

(mg).
PIŁOWAĆ przetrzecz, pylą trzecz, pylovacz serro,-are i. serra secare 

R T5v. Zob. PIŁA 2.
PIŁUŁA zob. PIŁŁUŁA.
PINZEL (lub PYNZEL) ‘pędzel’ pynzel pinsa, та/us instrumentum pin- 

gendi R Ajv (md); pinso,-are, cum pinsa pynzlem pangere (!) R R v̂ (mg).
PINZULKA (lub PYNZUŁKA) ‘pędzelek’ pynzvlka pinsula, diminuti- 

vum R AjV (md); pynzvlky penicilla, instrumenta pictoria R z3v (ml).
PIOŁYN bot. ‘piołun’ pyolyn absinthium ... est amara herba R a2v.
PIORKO ‘piórko’ pyorkopennula ... i. parvapenna R z3v. Zob. KWAP, 

MECH, PIERZE.
PIORO ‘pióro’ Strusove pyoro strutionica penna (bibl.) S 15 lv; Strusso- 

ve pyoro strucionica penna (bibl.) R Hj (mp) (por Mu28, s. 8 8 ); pyoro fistula 
i. penna secundum Persium S 58v; pyoro pisarskye calamus i. canna zdzblo 
Isa. XIX, stipula segetis i. spice (bibl.) S 21; calamus est canna vel stipula 
segetis, que sustinet spicam {zdzblo culmus idem} ... calamus dr penna scrip- 
toris pyoro pisarskye R e5v; pyoro vel Cwap penna R z3v; pyorem abo gyglą 
vysshivacz abo barvamy przesshyvaczplumo,-are R Si. Zob. PIERZE.

PIORUN pyorvn fulmen, sagitta tonitrui S 61 v (av. fulgur); pyorvn ful- 
men S 61 v (md); pyorvn fulmen est ictus celestis iaculi R n3v; pyorvn byye 
fulminat S 221 v i R P2v (md); pyorvn byye fulminat R n3v (md; a v. fulmen) 
(por Mu28, s. 16). Zob. BŁYSKAWICA, ŁYSKAWICA, TRZASKANIE.

PIORUNOWY (znaczenie niejasne, może realne, odnoszące się do pioru-
na -  broni związanej z mitem o Tyfonie, a może też -  w zestawieniu z trzas- 
kawicą -  są to kopalne szczątki zwierząt, tzw. strzałki piorunowe (belemnity) 
(por Symbola I, s. 389), lub też -  w zestawieniu z prątkiem -  jest to tzw. 
fulguryt) pyorvnova trzaskavicza Thiphea (Erz: „typhoea") tela S 158v; 
pyorvnovy prąntek, Trzaskavicza Tiphea tela R J3 (md). Zob. 
BŁYSKAWICA, ŁYSKAWICA.

PIOSNKA cantilena {i. cantici composicio pyosznka} R fjv; canciuncu- 
la, diminutivum i. pyosznka R fi (mg). Zob. PIEŚŃ.

PIRDZIEĆ pirdzyecz pedo,-ere S 110; pyrdziecz, zasmrodzicz pedo,-ere 
i. pedorem facere vel fetorem R R5V. Zob. ODPIERDZIEĆ, PIERDZIEĆ.

PIRDZIEL ‘gazy, wiatry’ pyrdzyel pedus S 110 i R z3 (mg) (por 
Słowarz); pedor, omnis immundicia vel i. pyrdzyel vel i. vyelgonog. Pedor in 
pueris fetor, sordes, putor v ero in animali R z2v (md; av. pedor); pyrdzyel
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trulla i. bombus vel s/bulus ani R J8v; siphon i. tuba vel vas, in quo mingitur 
vel i. bombus pyrdzyel R F8v (mg).

PIRDZIOCH ‘o człowieku’ pyrdzyoch pedo ... qui pedit vel facit bom- 
bum R Z2V.

PIRSI ‘piersi, klatka piersiowa’ pyrszi od szyye asz do pasza thorax 
(bibl.) S 158v; pyrsy od sshyye do passa thorax i. pectus (bibl.) R J3; zroscye- 
nye brodi ku pirshyam emprosthotonus S 48v (por. Mu28, s. 73: emprosthoto- 
nus est cut mentum pectori ex nervorum rigore annexum est, eyner dem das 
kynn und dye brust an eynander stehn, Zrosćyenye brody ku pyersyam); zros- 
cyenye podbrodka ku pyrsyam emprostotonus R k8v (mg); dichavicza, cyas- 
noscz wpyrsyach asma vel asthma seu disnoia i. difficultas respirandi et 
inspirandi S 15. Zob. PODPIRSINY, POPIERSIEŃ, POPIRSIEŃ.

PIRSZEĆ (lub PIRSZYĆ) ‘padać -  o deszczu, śniegu’ snyeg pyrshy (Erz 
bł. sv. PIRSZY ‘pierwszy’) ningit S 227v (por. Mu28, s. 17: Ningit, Es schneit, 
Schnyeg pyrssy); snyek (!) pada, pyrshy ningit R R\ (mp). Zob. KROPIĆ.

[PIRSZY ‘pirwszy’ -  tak Erz, bł.; zob. PIRSZEĆ].
PIRSCIEN ‘pierścień’ pyrscyen anus R c3 (mp); anus dr antiqua vetula 

{vel pyrscyen} R c3v (BB pomylił anus,-i ‘pierścień’ z anus,-us ‘staruszka’). 
Zob. PIERŚCIENNY.

PIRSCIONEK ‘pierścionek’ pirscyonek anellus i. parvus anulus R b8v. 
Zob. PIERŚCIENNY.

PIRWEJ ‘pierwej, najpierw’ pyrvey pridem, adv. temporis {longe ante} 
R Y2; Chlopyaszhek, dzyecyą, które syą pyrvey narodzi adapperiens vulvam 
i. puer primo procedens de matrice (bibl.) R a8v (mg). Zob. NAPIRWEJ.

PIRWORODNY ‘pierworodny’ pirvorodny primogenitus i. primo natus 
S 123; pyrvorodny primogenitus i. primo natus {qui primo adaperit vulvam} 
R B3v; pyrvorodny primogenitus i. ante quem nullus est genitus (sv. genitus) 
R n6v; owcza pyrvorodna adasia est ovis maior natu R a8v; pyrvorodne pri- 
micie sunt prime partes fructuum Deo offerende (bibl.) S 123. Zob. 
JEDNORODNY, RODNY.

PIRWOSPY ‘czas pierwszego snu, początek nocy’ concubia nox pyrvo- 
spy vel szen pyrwszy silencium noctis idem (sv. concubium) S 33; pyrvospy, 
pyrwshy sen concubia nox R h2v (mg) (por. Mu28, s.12); pyrvospy contici- 
nium dr tempus noctis, quando cuncta silent S 35v; polnoczi, pyrvospy conti- 
cinium tempus noctis dr quando cuncta silent R Ivv. Zob. SPAĆ, SPANIE.

PIRWSZY ‘pierwszy; najważniejszy’ precipuus i. maximus, primus, sin-
gulars, senior {principalis pyrwshy} R Bjv; concubia nox pyrvospy vel szen
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pyrwszy silencium noctis idem (sv. concubium) S 33; pyrvospy, pyrwshy sen 
concubia nox R h2v (mg) (por. Mu28, s. 12); pyrwshy pyssarz protonotarius 
R B7 (mg); pyrwshy ovoczprepucia R B2v (mg; av. preputium ... preputia di-
cuntur primi fructus {cibaris} (bibl.)); -  gram. pyrwshe położone slovo, 
przędny stopyen położony positivus gradus dr eo quod ponatur primus in 
comparationis gradibus, quasi fundamentum graduum R A6v. Zob. 
WSTOPIEŃ.

PIRWY ‘pierwszy’ pyrvy czyn materia prima R tiv (ml; av. materia est 
mater rei); pyrvy noczleg mansio prima R s6 (mp); pyrvego dnya pridie i. pri-
mo vel priori die S 247v; vzythky, pyrve vrodi primitie {prime} pluralis nu- 
meri sunt, que primo de frugibus precipiuntur, vel que Deo primo offeruntur 
(bibl.) R B3v; pyrve vrody, vzithky primitiva i. primicie R B3v (mg).

PIRZCHAC ‘być porywczym, zapalczywym, okrutnym, wściekać się’ 
pyrzchacz insanio,-ire (sv. sevio,-ire) R T5v. Zob. OKRUCIEŃSTWO.

PIRZCHAC SIĘ ‘ wściekać się, burzyć si^  fremo-ere, infremere rozrzew- 
nycz syą, pyrzchacz syą R P2 (md). Zob. ZGRZYTAĆ.

PIRZCHLIWY ‘rozgniewany, wściekły’ sevus i. crudelis {horridus}, sed 
sevus in ira, crudelis in sanguine {okruthny, pyrzchlyvy, iratus) R F5.

PISAĆ dawne dzyeye pyssacz historiographo,-are {cronicas scribere} 
R P5; czo pishe stare dzyeye ab accidentibus, qui scribit accidencia et gesta 
RN (wyki. przednia); czo nanyey pyshą bugstaby tabella alphabetaria S 155 
(por Mu28, s. 188); czo nanyey pysshą buksthaby tabella alphabetaria R H4v 
(md). Zob. NAPIS, PIŚNY, PODPISAĆ, PRZEPISAĆ, WYPISAĆ, 
ZAPISYWAĆ.

[PISANIE] zob. ODPISANIE, PRZYPISANIE, WYPISANIE.
PISANY ‘zapisany’ lex právo piszane vel i. vstava S 81 v; vstava, právo 

pissane, zakon lex est ius scriptum R Г5 .
PISARSKI pyoro pisarskye calamus i. canna zdzblo Isa. XIX, stipula se-

getis i. spice (bibl.) S 21; calamus est canna vel stipula segetis, que sustinet 
spicam {zdzblo culmus idem} ... calamus dr penna scriptoris pyoro pisar-
skye R e5v.

PISARZ pyssarz scriba nomen est officii, cancellarius S 140; Canczlyerz, 
mądry pyssarz scriba R E5V; pisarz librarius, scriptor librorum, qui nova scri-
bit, antiquarius, qui antiqua (bibl.) S 81v; ksyągarz, pyssarz librarius ... vel 
libraria, scriptor vel scriptrix, qui vel que scribit librum vel libros, vendens 
vel custodiens. Unde Hester VIII: Scribis et librariis regis {librarius, compa- 
ginator i. introligator librorum} (bibl.) R r7; pysarz actow actuarius R a4 (mp;
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av. acta)', pissarz actow actuar/us dr diversis act/bus preoccupatus, etiam dr 
scriptor publicus, qui facit acta R a8; pyssarz lystow pańskich a manibus RN 
(wyki. przednia; av. a manu, a manibus dicuntur scribe principům, qui literas 
eorum scribunt -  bez odpowiednika pol.); a commentariis, scriba zyemsky 
pyssarz i. qui preest commentariis vel vices regis gerrens, cuius iudicio leges 
scribebantur RN (wyki. przednia); zyemsky pysarz acommentariis, una dictio 
indeclinabilis, dr qui vices regis agebat, cuius iudicio leges scribebantur 
R a*; pyrwshy pyssarz protonotarius R B7 (mg); yawny pyssarz tabellio i. pu-
blicus scriptor R H4v; yawny pissarz publica persona dr que est in officio pu-
blico, ut iudex, notarius, tabellio R B8 (mg); Mistrzovye, Doctorovye, Jawny 
pyssarze, yawny pyssarze scribe tabularii R E5v. Zob. SEKRETARZ.

PISKORZ zool. ‘ryba’ piskorz loligo, lolius, teucha, lampreda RN III; 
piskorz sapatilis i. lampreda RN IIIv; Sentalyn (!) vel m orsky piscorz theucha 
RN IIIv. Zob. RYBA.

PISMO ‘tekst pisany lub drukowany; dokument; księga; Pismo św.’ 
Pamyąthne pyssmo, Cronyky admoniciones, de preteritis, i. scripture, quibus 
f i t  admonicio i. recordacio R bi (md); vivyescz przicladi pisma dosvyatczone- 
go probare exemplis S 123v; dowodi pisma rozmaytego probare autoritatibus 
S 123v; dovody pisma rozmaitego probare autoritatibus R S3 (mp; av. pro- 
bo,-are); vyvyescz przicladi pyszma pewnego probare exemplis R S3 (mp); 
vylozenye pysma translatio R Jóv; transportacio vylozenye pysma de una lin-
gua in aliam, vide Calepi R J6v (ml); vylozenye pyssma edicio i. exposicio, 
translacio, interpretacio R k5v (md); vilozicz pissmo, vypovyedziecz edisse- 
ro,-ere i. ... aperire, narrare, exponere (bibl.) R 0 4; vilozicz pismo expo- 
ηο,-ere i. componere, explicare, exolvere R 0 7; rozvmnye rospravicz, 
vicladacz pissmo dissero,-ere i. tractare, dicere, sapienter loqui, confirmare, 
exponere, declarare, eloqui lucide {diffuse tractare} R O 3V ; vicyskacz pys- 
mo, drvkovacz imprimo,-ere R P6; dovodzicz pyszmem probare autoritate 
S 23 lv; dovodzicz pissmem pewnym, dovyescz prawdi p  robo ,-are R S3; Bo- 
gomowny, vczony w pismye theologus R J2v. Zob. KOMENT, KSIĘGA, 
LIST.

PISNY zob. PIŚNY.
PISZCZAŁKA -  1) ‘rurka, także instrument muz.’ pisczalka fistula 

eciam est instrumentum canendi ex cannis factum  S 59; siringa dr subtilissi- 
ma fistula, cum qua aliqua medicína immittitur in vesicam, ut oleum iuniperi 
contra calculum vel instrumentum musicum ore modulandum pisczalka, sirinx 
idem R Gi (mg); sipunculus, fistula fontis, ex quafluit aqua v rury pisczalka,
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s/phones, fistule, canal/s ex ere aut marmore R F8v (mg); pisczalky organne 
aule R d4 (ml; av. aula ..., aule plural/ter d/euntur fistule organorum, per 
quas elieitur melodia); strio -are, vide Calepi, eanalieulas (!) facere pysczal- 
ky (Acc. plur.), per quas fluit aqua R Tg (mg); -  2) ‘flstuła, wrzód’ pisczalka 
fistula est ulcus altum, profuridum, angustum et callosum in corpore, assidue 
fluens ... et accidit sepe ex vulnere male proviso S 58v (por. Mu28, s. 75). 
Zob. BOLĄCZKA, FRANCOZA, KROSTA, OTOK, RURA.

PISZCZEĆ -  1) ‘o głosie myszy, jastrzębia’ pisczecz pipicare murium 
SN 257; pi, pi, pi pisczy mus et eius pullus pipiat RN V; pisczi (w oryg. wy-
raz przekreślony), kvyelicz aquilarum clangere, accipitrum pipiare SN 257; 
-  2) ‘grać na piszczałkach, fletach’ Dominaciones armonisant pisczą 
SN 176v; Dominaciones państwa armonisant pishczą słodko RN (wyki. tyl-
na). Zob. GĄŚĆ, KWIELIĆ.

PISZCZEK ‘grajek, flétnista’ pisczek fistulicen S 59; pyssczek fistulicen 
R m7v (md); Svrmnyk, pisczek tibicen, qui canit in tibia S 159. Zob. 
GĘDZIEC.

PISZCZENIE tinnitus aurium pysczenye w vshv, mel cum sale imposi- 
tum valet etc. R J4 (mg).

PISZNY zob. PIŚNY.
PIŚNY (lub PISNY, PISZNY, PIŚNI) ‘związany z pismem, piśmien-

nictwem’ Myasto pysszne civitas literarum, in qua fiunt Utere (bibl.) R g5 

(md) (tu o biblijnym mieście Debir, czyli Kirjat-Sefer ‘miasto książki’ z Księ-
gi Jozuego 15,15 i Księgi Sędziów 1,11; por Słstp sv. Pismowy). Zob. 
PISAĆ.

PITONOSY ‘mający zakrzywiony (lub płaski?) nos’ simus dr qui habet 
recurvum nasum pitonoszy, resimus (!) plaskyego (!) noszą S 144. Zob. 
KRZYWONOS, NOS, NOSATY, ORŁOWATY, PŁASKONOSY.

[PITWAĆ] skrobać, patroszyć’ zob. PITWOWAĆ, WYPITWAĆ.
PITWOWAĆ ‘patroszyć, skrobać ryby’ vipravicz, pytvovacz exentero, 

-are i. que intus sunt extrahere, sc. pisces S 220; exsquamare pisces pytvo-
vacz, oczosacz luscyny R T7v (ml; av. squamo,-are i. squamas auferre). 
Zob. CZOSAĆ, SKROBAĆ, SPRAWIAĆ, WYPITWAĆ, WYPITWO- 
WAĆ.

PIWNICA ‘spiżarnia’ pywnycza promus i. cellarium R B5v. Zob. 
OWOCNICA, SKLEP.

PIWNICZNY -  1) ‘szafarz, przełożony nad piwnicami’ pywnyczny cel- 
larius, custos cellarii S 25v; pywnyczny cellarius et cellerarius i. custos cel-
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lar/i (sv. cellarium) R f7; promus ... ponitur quandoque pro custode ipsius 
promt {pywnyczny condus idem, vide Calepi} R B5v; -  2) ‘tu -  część piwni-
cy, spiżami’ pywnyczna sshyya penus S 111; penus,-i ...e t hoc penu, indecli- 
nabile, et hoc penus,-oris, omnia in eodem sensu i. cellarium {penu 
Spyzamya} {repositorium victus} {penus eciam dr omne esculentum et 
posculentum ad vescendum} {vel i. pywnyczna shyya} R T ą .

PIWNY ‘dotyczący piwa’ vynny, pywny dom enopolium S 49; vynny abo 
pywny dom enopolium R \\ (mp) (por. Mu28, s. 138); vynny cossh vel pywny 
corbis R h5; vynny abo pywny Cossh całus R e6; cuppa idem est quod dolium 
{veges} {caupa idem Cuffa, Cloda vynna, pywna} R i3v; tina Czebr vel 
Cloda pywna vel vas i. vanna (? -  może wyraz łac.), in qua quis balneatur et 
sedet in decoctione herbarum R J4 (md); panewka, Rynka у Brvthwanna vel 
panew pywna sartago i. frixorium, Levi. 2, vel patella, in qua caro aut pingue- 
do vel aliud frigitur (bibl.) S 137. Zob. KOSZ 1.

PIWO ‘napój; piwo’ Napycye, napoy, Pyvo potatio etpotio R Bj; napoy, 
pyvo, picye potus, potamentum i. potacio R S2 (mh; av. poto,-are); pyvo, Na-
poy potus i. pocio R A6v (md); poslyednye pyvo aut vyno deuteria S 41; po- 
slyednye vyno abo pyvo deuterium i. vinum aqua mixtum vel secundarium 
vinum R i7 (mp); Clastome pyvo mirtea vel scormonium (!), cervisia mona- 
steriensis i. Conventh R t7 (md); cervisia, genus potionis pyvo {cervisia se-
cundaria Lacheta, Tezbyr} R gi; vystále pyvo defecatus i. sine fece vel sine 
sordibus vel purus {depuratus a fecibus} R ц  (por. vystále, yaszne (‘piwo’) 
defecata cervisia R 0 8 (md; av. feco,-are))\ Spolne pyvo braxa R e3v (ml) 
(por. Lactifer: braxa spolnee piwo, braxivium idem); zlyevane pyvo braxa- 
men R e3v (ml); pitissans i. parum bibens vel czo cosshtvye vyna abo pyva 
R A 2v  (md); mokrą ofiyarą dzyalacz vel Skostovacz pyva libo,-are, sacrifica- 
re, fundere (bibl.) R Q4v; natoczicz pyva indocillo,-are S 223v; natoczicz 
pyva abo vyna indocillo,-are R P6v (md); zadacz pywv infeco,-are (Erz Ы.: 
„infoco”) S 223v; zadacz pywv drozdzamy infecare cervisiam R P6v (md); 
nosicz pyvo porto ,-are i. sustentare, vehere, a terra levare ..., inde porti- 
to,-are i. frequenterportare na tragach nosicz R Siv; przelyevacz, przetaczacz 
pyvo transfundo,-ere R J6v (md); vczczicz vynem abo pyvem tracto,-are, vide 
Calepi R J6 (md; av. tractatus); vczczycz vynem abo pyvem, rozm avyacz, 
Spravovacz rzecz tracto,-are R V4. Zob. BROWAR, BRZECZKA, 
KONWENT, ŁACHETA, MIELCUCH, OZDNICA, SŁODOWNIA.

PIWOWAR pyvovar cerevisiarius S 27; pyvovar braxator R e3v (ml). 
Zob. MIELCARZ, SŁODOWNIK.



184

PLAC plyacz, Syedlisko area S 13; syedlisko, pogorzelisko, gvmno, 
plyacz area R C6v; Capitulni abo coscyelny plyacz campus ecclesiasticus 
S 21v; Capitulny abo coscyelny plyacz campus ecclesiasticus R e6v (mg) 
(por Mu28, s. 27).

PLACEK ‘ciasto, pieczywo’ płaczek artocrea dr epulum ex pane et carne 
factum, i. tortella S 14v (por Crepel R c8v); plyaczek placenta i. libum, foca- 
cia, quia placet comedenti earn S 116v; plyaczek placenta i. libum, focacia, et 
dr a placeo, eo quod placeat R A2v. Zob. KOŁACZ, KREPEL, 
MARCYPAN, MIODOWNIK, OBARTUCH, OSUCH, PIERZNIK, WY- 
CHOPIEŃ.

PLACH (lub PŁACH) ‘blacha, część zbroi’ (Erz: „z niem. Blech, zbro-
ja”) plach vel i. Cabath torax (bibl.) S 16Ov; pod zbroyą plach vel Cabath 
thorax ..., lorica (bibl.) R J3. Zob. PANCERZ.

PLASKUR (lub PLASZKUR) ‘praszczur pradziad, przodek’ plaszkur 
attavus est pater abavi SN 25Ov; plyaskvr attavus est pater abavi RN I. Zob. 
DZIAD.

PLASKURA (lub PLASZKURA) ‘prababka’ plascura attavia est mater 
abavi vel abavie RN I. Zob. BABKA.

PLAST (lub PLAST -  tak u Erz) ‘plaster miodu’ plasth favus mellis i. 
mel in cera, in qua mel includitur S 56v; favus, mel est in cera, sc. brisca 
plast myodv {de quo mel elicitur} R m4.

PLASTR ‘plaster -  okład, opatrunek’ plyastr emplastrum dr ab en quod 
est in et plastes forma, eo quod super formam morbi inducitur {cataplasma 
idem} R k8v.

PLĄSAĆ (lub PLĘSAĆ) ‘ klaskać’ clyaskacz, plyąssacz plaudo,-ere i. 
manus repercutere, manus ex leticia claudere et insimul iungere, manibus so- 
num facere, gaudere R Sj.

PLĄSANIE (lub PLĘSANIE) ‘klaskanie’ Clyaskanye, plyąszanye 
rąkoma plausus, manuum percussio, exultatio manus repercutiendo R A3v.

PLEBAN ‘ksiądz’ pleban, ffararz pastor ecclesie, parochus idem S 108v. 
Zob. DUCHOWNY, KAPŁAN, KSIĄDZ, PODPLEBANI, POD- 
PLEBANIE.

PLECIENIE ‘splatanie’ plyecyenye plexus i. flexus vel punitio R A4 . 
Zob. PLEŚĆ.

PLECIUCH ‘rzemieślnik zajmujący się wyplataniem?’ (Erz: „pleciuga, 
plotkarz”) plyecyvch thechnon S 158; plyecyvch technon R J2v (md). Zob. 
PLEŚĆ.
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PLECY anat. ramyą, plyeczy scapula i. spatula seu humerus S 138v; plye- 
czy, łopathka scapula dr spatula vel humerus R E3v; pieczy, Ramyą, lopathka 
armus i. scapula vel humerus R c8; czala rąka od plyeczy asz do lokcya bra- 
chium R e3 (por Mu28, s. 58).

[PLEĆ] zob. PLEWIĆ, WYPLEĆ.
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