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R

ROZUM (3389) sb m
o jasne.
sg N rozum (737). ◊ G rozumu (870), rozuma (1); -u : -a
BierEz (11:1). ◊ D rozumowi (217), rozumu (4); -u RejKup;
-owi : -u RejJóz (1:1), RejWiz (17:1), SkarŻyw (14:1). ◊ A rozum
(594). ◊ I rozumem (591); -em (39), -ém (2), -ęm (1) MurzNT,
-(e)m (549); -em : -ém GórnTroas (1:2). ◊ L rozumie (126), rozumu
(1); -e : -u RejWiz (7:1). ◊ V rozumie (17). ◊ pl N rozumy (61). ◊ G
rozumów (40); -ów (3), -(o)w (37). ◊ D rozum(o)m (18), rozumum
(1); -(o)m : -um RejAp (2:1 BB5v). ◊ A rozumy (54). ◊ I rozumy
(38), rozumami (3) SkarKaz (2), SkarKazSej. ◊ L rozumi(e)ch (15),
rozumåch (1) Oczko.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (siedem z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Zdolność myślenia, rozumowania, rozsądek, inteligencja,
mądrość, zmysł moralny; ratio Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz,
Modrz, Calag, Calep, JanStat, JanPrzyw, Cn; intellectus Mymer1,
BartBydg, Vulg, PolAnt, Mącz, Calep, JanStat, Cn; mens Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, Calep, JanStat, Cn; ingenium HistAl, Mącz,
Modrz, Calep, Cn; intelligentia Vulg, PolAnt, Mącz, Calep, Cn; animus HistAl, Mącz, Calep, Cn; prudentia, sensus Vulg, PolAnt,
Mącz, Modrz; scientia Mącz, Vulg; industria Mącz, Cn; spiritus
PolAnt; acumen, captus, gnaritas, humanitas, indoles, iudicium,
pectus, sagacitas, sententia, sollertia, subtilitas Mącz (3348): Boć
nie trzebá ná twarz pátrzyć Ale rozum w mężu bacżyć BierEz E4v;
Sámi ſobie rozum káżą/ Iż więc potym bez wſtydu łżą. BierEz Rv,
D3v, E2v, E4v [2 r.], H3v, I2v, P4v; dár boſkiégo widzeniá/ przychodzi z wiary/ ktorym darem obdarzon będzie rozum/ gdy boga
pozná OpecŻyw 187; podluk nyekthorych doctorow pannye maryey
byla wlana ſzwyatloſzcz wrozum mądroſcy od boga yſz teſz byla
mądrſzą nad wſzytko ſtworzenye czlouyecze PatKaz III 111; Murm
47; Mymer1 12v, 23, 34; KlerPow 4; BartBydg 10b, 75b, 128b;
BielŻyw 85, 90, 92 [2 r.]; BielŻywGlab nlb 8, 14; Przeto oni [mężowie] boiąc ſie ſwey ſławy vtracić, aby białe głowy rozumem ich nie
przechodziły chczącz wiele vmieć bronią im cżitania piſma głębokiego, chyba modlitw á paciorkow. GlabGad A2v; Cżemu głowa
cżłowiecża nieprawie okrągła ale trochę podługowata. (–) Aby w
niey tym ſnadniey mogły być rozdzielone trzy komorki potrzebne,
pirwſza fantaſiey albo obacżenia á ta ieſt w cżele, wtora rozumu á ta
ieſth we ſrzodku, trzecia pamięć á ta ieſt w tile. GlabGad B3; Przeto
v kogo ieſt wielka á mięſiſta głowa znamionuie cżłowieka leniwego
á złey complexiey ku rozumowi GlabGad B3v, A4, F4v, M3v, N5,
N8, O5; á przełożyłeś mię iſćie rozumem nád nieprzyiaćioły memi
RejPs 182v, 32v, 49; rozum z człowiekiem ſie rodzy RejRozpr K4;
Dać mieſtcze rozumowi a pomniecz na cznotę RejJóz Fv marg,
C4v, E8, G3v; RejRozm 399; Gdzie niebywa dobra wyara Zbladzy
y w rozumie miara. RejKup e5v; A wydze częgo [!] nabroy Za

gowno ten rozum ſtoy. RejKup m2, f5v, f8, x3v; KromRozm I N2;
MurzHist B3; KromRozm II q4v; BielKom Av, A2v, B4, C5, C5v,
D8, G; Abowyem nyechay nye rozumye ocyec z mátką áby mu ſie
woł álbo źrzebyę yákye w oborze vrodziło. Ma wſpámyętáć iż
cżłowyeká mu pan Bog dał/ podobnego w rozumye GliczKsiąż C7;
nyechay ſie dádzą rodzicowye opátrzyć tą ſpráwą/ żeby więcey ſie
ſtárali ſynom ſwym o rozum/ á wyęcey ich ſmyſly náukámi przyodzyewali niż cyáłá. GliczKsiąż F4; náucżycyele ſą by oycowye
właſni/ á to nye cyał ále rozumu. GliczKsiąż N8v; wyęcey dziſia
naydzye v młodego rozumu iż ták rzekę/ w pyęcye niż v drugyego
ſtárego w mozgu. GliczKsiąż P4v, A3, E5, G6, M2, M7; Iáko ſie
mamy cżynić vniżonemi w rozumye przed oblicżym Páńſkim. LubPs dd2 marg; Będę w gorzkośći duſze ſwey tu dziwne báśni ſtroił/
Bo mi ſie w tákiey trudnośći iuż y rozum zábroił LubPs hh6v; Rozum ku wierze nic nienależy. KrowObr Vu, 108v marg; Buyna myſl
á wzgárdzenie nádętość á prożność/ A to wſzytko z rozumem wierz
mi wielka rozność. RejWiz 6; Philozoph piſał o odmiennośći młodośći cżłowiecżey/ á o płochośći rozumu młodego RejWiz 32v; By
ſiedzyał iáko Dzyęcioł nadobnie vpſtrzony/ A nie będzye rozumu/
porowna z Gáwrony. RejWiz 46v; Bo tey [Atenie] rownia ná ſwiecie w rozumie nie było RejWiz 96; ſtárością gdy iuż ciáło mdleie/
[...] Iuż ſmyſły vſtawáią co rozum znácżyły/ Iuż vſzy nie doſłyſzą/
ocży ſie záćmiły. Iuż właſnego rozſądku rozum mieć nie może
RejWiz 119v, [A9], [1]v, 2 marg, 5, 8v [2 r.] (47); Dla tego myſli moie rozlicżne iedne po drugich przychodzą/ á rozum ná rożmáite
ſtrony záchwytuią. Leop Iob 20/2, *B4v; vſzyć ſłucháią/ ſerce rozeznawa/ Potym rzecżam przyſtoynym rozum mieyſce dawa. RejZwierz 19; Gdyż ie [Zebrzydowskich] Bog dzyeląc rozum/ miał ná
dobrey piecży. RejZwierz 56, bb2v, 48v, 49; OrzRozm D2v; Był też
[Lucyjanus, który poznawał każdą z wiar, by ją wyszydzić] y Krześćiáninem ná krotki cżás/ dano mu imię ná krzcie Lucyus/ przeto
potym mowił/ zmienili mi imię/ tákież chcieli y rozum. BielKron
156; co ieſt płatno zgromádzenie ludu wielkiego bez zgody/ bogáctwá bez rozumu BielKron 333v; wſzákże ácż ná walkę niefortunny
był [Wasyl]/ ále rozumem wygrawał BielKron 429; ten [raj] od oblicżnośći ludzkiey ieſt zákryt y od rozumu/ iáko ſwięty Auguſtyn piſze. BielKron 466v, 21v, 28v, 81, 333v; Ciáłá z martwychwſthánie/
ieſt rozumowi potworą GrzegRóżn K3; Rozumći był przycżyną áby
Kryſthus vkrzyżowany był Zydom zgorſzeniem/ á Grekom głupſtwem GrzegRóżn K3; A prżetoż podłożywſzy rozum słowu Bożemu wierzmy Pánu Bogu/ á nie przećiwko Bogu. GrzegRóżn K3,
A2v, K2v, K3; KochSat B3v; KwiatKsiąż D2, E2v, I3; Dictamen,
Obyczay/ Powód rozumu. Mącz 86c, 17a, 35b, 65a, 130b, 147a
(12); SarnUzn E8v, G; SienLek 3v, 11v, 36v, 37v; RejAp AA6; więc
ći vcżeni/ gdy oſobno mowią/ widzą ſie być bárzo mądrymi/ á ſkoro
do kupy przydą/ tho on rozum niewiem gdzie zginie/ bo z ich rády/
nic dobrego nie wychodzi GórnDworz G5; trudno tho człowiekowi
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przewieść ná ſobie/ áby drugiemu w rozumie/ miał puśćić przodek.
GórnDworz M4v; drudzy ludzie/ máią to ſobie zá rzecż niepodobną/ áby w miłośći miał mieſcze rozum. GórnDworz Ll8, M6, Q7v,
T3v, T8v, Bb7v (14); HistRzym 75v; RejPos 131v, 270v [2 r.],
337v; thák byſmy też rozumieli/ że onego świętego omyćia ieſt tháka moc/ iż ku poznániu prawdy niebieſkiey/ rozumowi świátłość
przynośi. KuczbKat 145; Nieſtawayćie śie dźiećmi ná rozumie.
KuczbKat 395; Abowiem to ſą przypadki do fortuny potrzebne/ do
rozumu máło. RejZwierc 21v; á ty ſzpetne przymioty/ wziąwſzy
ſobie Bogá á rozum ná pomoc/ záwżdy zwyciężyć może/ chybá
iżby też thák dobrowolnie ſzáleć chciał. RejZwierc 155v; Z rozumu
ſławá á s ſławy bacżenie/ Czo wſzytko ſpráwi roſtropne ćwicżenie.
RejZwierc 214; Owa czokolwiek z rozumu pochodzi/ To cnotam
miło złoſciam bárzo ſzkodzi. RejZwierc 214v; Rozumu więcey niżli
mocy trzebá/ Z nieprzyiacielem RejZwierc 228v; Bych ia miał o
wſzytkim myſlić/ A rozumem wſzytko ſkryſlić/ Snadźbych oſzálał
bez cżáſu RejZwierc 232v, 15v [2 r.], 46v, 73v, 79, 120v (21); bo też
ſzcżęśćie zá rozumem pochodźi BielSpr b3v; DOſyć ſie inſzy w
Polſcże błazeńſtw nápiſáli/ Y koło nich rozumy domá vwikłáli.
BielSpr c2, 45v; KochMon 26; MycPrz I A4v; BudNT 2.Petr 3/16;
LAmpridus dla rozumu ſłynie iuż cżás długi PaprPan O2, G4v, N,
04, Pv, V; V tych też żadnego mieyſcá rozumowi być niemoże/
ktorzi chęćią pomſty pałáią. ModrzBaz 7; A ponieważ y rozum y
ſámá ſpráwiedliwość potrzebuie tego/ áby tá poſpolita wſzytkiego
Sármátſkiego páńſtwá rádá/ byłá dobrze wſzemi potrzebámi do
odpráwowánia ſpraw y ſporow wſzytkich ludźi opátrzoná: tedyć
[...] ModrzBaz 90v; O iáko lepiey nápiſal [!] Ariſtoteles: Nie cżłowiekowi pri dopuſzcżamy pánowáć/ ále rozumowi: to ieſt/ práwu
przyrodzonemu/ á rozſądkowi ludźi mądrych do ſpraw potrzebnemu. ModrzBaz 101, 7, 26v, 29, 30, 80v, 143v; Rozum przeprzeſz/
ále vporu bezrozumnego nigdy. SkarJedn 297, 17, 179; KochOdpr
A4v, B; Calag 512b; Ieſli z fortuną rozum ſye nie ſprzęże/ Tákiéyże
śmierći co bydło podlęże. KochPs 74, 72; SkarŻyw 47, 59; Iáko to
łácno/ piſáć ſye [= popisywać się] z rozumy/ Kiedy po woléy świát
mamy/ á głowá Człowieku zdrowá. KochTr 15; Czáśie pożądnéy
Oycze niepámięći/ W co áni rozum/ áni tráﬁą Swięći KochTr 17,
18, 25; NiemObr 143; Chćiawſzy ſię téż popiſáć zrozumem v niego/
Zá fráſzkę práwie ſtánie móy rozum przy iego. KochFr 50; y
zdrowia niémam/ Y o rozumie tóż ná koniec mniémam. KochFr 75;
POwiem/ choćia nie grzeczy zda ſię rozumowi/ Trudno wytrwáć o
iednéy duſzy człowiekowi. Bo iedná ma być w ćiele/ á druga w
kálécie KochFr 111; KochDz 108; O nędzni ludźie ſzaleni/ Przécz
was rozum nie odmieni? KochMRot Bv; BielSjem 16; Po śmierći
trudno rządźić: Tyś mógł oycze nie błądźić: Syn tylko worki zliczy/
W rozumie nie dźiedźiczy. KochPieś 28; Niechay oni [mądrzy]
świát głową ſwoią przéwracáią [...]: Niech rozumem ſtánowią Rzeczypoſpolité/ Y wykłádáią Boſkié táiemnice ſkryté PudłFr [3], 16,
53; GórnRozm B3; ZawJeft 16; Calep 548a [2 r.], 895b; Rozum nie
ták wiele należy w náuce/ iáko w experiencyey. GostGosp 2, 160;
Phil I; Abowiém gdźiebyſmy rozum winowáć chćieli/ iż prze zeń
wiele złégo ná świát przyſzło/ toćby lepiéy rozumu nie miéć/ niż
miéć. GórnTroas 4; Wiém że rozumém trudno wielki ból kierowáć/
Bo niechce ón naymędrſzych wywodów przyimowáć GórnTroas
59, 4, 44; obyczáie z cnót pochodzą/ á rozum z náuk KochCn B3v;
Nie przepłácona ieſt rzecz rozum/ choć będźie czáſem w ſłábym/ á
w vłomnym ćiele KochPij C2v; Gdźie ty [Boże] nie rádźiſz/ tám
rozum nie ſłynie GrabowSet I2v; Dotknął Dawid kroćiuchno dwu
znácżnych pożytkow iego/ to ieſt oświecenia rozumu/ y zápalenia
woley/ gdy ták mowił: W rozmyślániu moim/ ogień ſię rozżarzy.
gdzie rozmyślánie do rozumu/ rozżarzenie do woley ſię śćiąga.
LatHar 663, 380; Rozum/ Iż z niebá poſzedł od Bogá ſámego/ Ná
kſztałt y podobieńſtwo będąc ſtworzon iego. KołakSzczęśl C4v,
A4v, C4v; [Cnota mówi:] Ia w rozum ludźiom mienię zły zwycżay
y prozny/ Iam właſny zdroy Káſtalſki iam Pallás: choć rozny Tituł
mam RybGęśli C2v, D, Dv; Nápoły vmárłego [Luc 10/30].) Tym
dáie znáć/ iż człowiek przez grzech pierworodny/ ná rozumie/ ná

ſwobodzie/ y ná inſzych śiłách duſznych y ćieleſnych ćięſzko ieſt
zrániony WujNT 237, 237, 2.Cor 10/5; Zydowie/ Turcy y heretycy
iákie mákuły cnoty y poczćiwośći w zakonie ſwym máią/ y ſproſnośći ktorą ſię y rozum brzydźi: trudno krotko powiedźieć. SkarKaz
277a; Tá Abigáil mądrość ieſt/ y rozumu wzor SkarKaz 314a; Moc
do ſłowá mamy: ále ſłowá ſámego/ y wnętrznych myśli z rozumu
idących w dźiećińſtwie nie mamy SkarKaz 484b, 43a, 278b, 420a
marg, 484b [3 r.], 485b; CzahTr C4; GosłCast 15, 53; PaxLiz B2v;
rozum/ iáko duſzá praw wſzytkich/ rozſądek dobry czyni. SkarKazSej 698a, 661b, 662b, 684b, 694a, 695a marg; Ták náucżyłá roſtropna náturá Vrobić Sżkutę zmyślnego Mázurá/ Od ktorey rozum/
tym niedoſkonálſzy/ Im będźie dálſzy. KlonFlis E4v; Iedná drugą
vcżyłá/ zwłaſzcżá ſtára młodą; Owa przed tą rozumem/ tá miáłá
vrodą KlonWor 7; Iż rozum człowiekowi potrzebnieyſzy niż ſkárby.
SzarzRyt C3; [VLixes ſyn Laertha [...]. Ten dziwnych rozumow
vżywał ná ſwiecie/ iego ſpráwą á chytroſcią Grecowie Troią wzięli
BielKron 1551 10; Bo kto ſie chce rozumem dopchnąć do tego/
ſnádnie obacży/ iż trudno ſie mieli oni niebożątká podobáć pánu
Bogu s chwałámi ſwoimi/ gdyż ſyná iego [...] przyiąć niechcieli.
KomentHozeasz 51].
rozum czyj, czego [w tym: pron poss (380) – „swoj” (209), ai
(187), G sb i pron (121), „swoj własny” (3)] (688): Ci co Ezopá
ſłucháli/ Wſzyſcy mu ſie dziwowáli: Chwaląc iego rozum lity/ Y
dowćip niepoſpolity. BierEz E2v, B2v, C3v, G2v, G4v, L3v; żádny
cżlowiek niemá bytz ſwé wlaſné wolé/ ani ſwému rozumowi niemá
barzo wierzitz OpecŻyw [34], 40; PatKaz II 39v; BielŻyw 94, 115,
140; GlabGad A2, L8v; Swiecza nogam moim ieſt ſlowo twoie
miły panie/ á ſwiatłoſc ſcieſzkam moim. (koment) Nogam [Ps
118/105], to ieſt żądzam moim, ſcieſzkam, to ieſt rozumowi memu
abych nie vpadł w grzech chodzącz w ciemnoſciach tego ſwiata.
WróbŻołt pp, nn6v, oo6, oo8v; Valenty/ ktory bacżąc ſpoſob płći
panieńskiey y też iey rozumu/ opuſciwſzy inſze dworne á głębokie
wykłady telko tego ſie iął w ktorym zależy bogomyſlnoſc y pobudzenie ku nabożeńſtwu. WróbŻołtGlab A4; LibLeg 11/9v, 43;
RejKup f5; HistAl A7, D5v; KromRozm I E; MurzHist K3, V;
KromRozm II b, k2, p2, p3v; Nye iżeby człowyek yuż rozumem ſye
ſwym obłędźić/ áni wolą vſtępić/ á ták od bogá ſye odwroćić/ á
ſpráwyedliwoſći nábytey záſye vtráćić nyemogł KromRozm III Bv,
A7, A7v, C; BielKom C4; GliczKsiąż I2v; LubPs H3, V6, Y5v, bb4,
ff4; GroicPorzRej C4; Chceſz wſzyſtkę roſtropność twoię ile rozum
twoy nieſie/ Boſkiemu piſmu/ y wyrozumieniu poddáć? KrowObr
127; rzetzeſz ták ſię zda twoiemu rozumowi/ to ieſt iáko Duch
Swięty mowi ſzaleńſtwu. KrowObr 200, C2v, 15; [rzekł młodzieniec:] A twoy rozum vrodá to tobie ſpráwiłá/ Iż cie [Parys] był
miedzy wſzemi napięknieyſzą obrał [...]. Rzekłá Pállás/ nie mnieć
to onego iábłuſzká Było dano RejWiz 85v; Bo co tho ieſt zá ſławá
tákyego rozumu/ Ktory ſkutku nie bacży iedno pátrzy ſzumu. [...]
Bo ieſli dla tytułow álbo dla pożytkow/ Vżywałbyś nád cnotę w
ſwym rozumu zbytkow Iużeś ſie náſłuchał co thy tytuły broią RejWiz 91v, 8, 89, 114, 119, 130 (11); Leop *A3v, Luc 10/27, Philipp
4/7; RejZwierz 120v; Skąd znáć iż Bog nie záraz iednego czáſu
vczynił ſwiátá/ ále go dokończył w ſzesći dnioch/ áby w ſpráwách
ſwoich vfolgował rozumowi náſzemu. BibRadz I 2a marg, I 2a
marg, 123c marg, 4.Esdr 12/3, Iudith 8/10, Eccli 39/11; OrzRozm
B4v, P3v; y był w tym miáſtecżku vbogi mądry/ ktorego ſpráwą
było ono miáſtecżko od oblężenia wybáwione/ á żadny ná iego dobrodzyeyſtwo nie wſpominał. Stądże wyznawam być/ iż mądrość
moc przewyzſza/ á vbogiego rozum wzgárdzony/ áni iego mowy
ſłucháią. BielKron 81v; Drudzy piſzą áby ſwoy rozum nieśmiertelnym vcżynili. BielKron 334, 9v, 17, 26, 54v, 76v (15); Za fraſzkę
ten waſz rozum ſtanie na ulicy KochSat A4; Mącz 210b, 382b; Prot
A2v; SarnUzn G4; á ták wierz y rozumiey/ iáko nabliżey możeſz ſie
przyſtoſowáć z rozumem ſwoim ku prawdzie Páńſkiey RejAp 3v,
BB5v, 43v, 49v, 51v, 53v, 68; ktore áffekty/ kiedy by do końcá w
cżłowiecże zgáſły/ rozum náſz muſiał by bárzo zemdleć GórnDworz Ff7v, Bv, C2, C2v, K5v, M4v (10); Pátrzayże tu dziwney
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ſpráwy tego wielmożnego Boſtwá. Pátrzayże tu/ iáko tu gwałt muśiſz vcżynić rozumowi ſwemu. RejPos 150v; áż do piekłá będą
zniżone á potłocżony thy rozumy á ty omylne wynioſłośći wáſze.
RejPos 288, 7v, 63, 63v, 88 [2 r.], 112v (26); Spráwy Bożé od nas
iáko dálekie/ ták y ſkryte ſą: nierozumu náſzego ále wedle powieśći
páná Chryſtuſowéy obiáwienia Bożego potrzebuią. BiałKat 71;
rzecz pewna muśi być/ że w chlebie obyczáiem od náſzégo rozumu
táiemnym/ właſną bytność/ [...] Apoſtołóm dawał. BiałKat 268v,
26; HistLan F2, F4v; KuczbKat 55, 100, 265, 395; Iáko mu [Józefowi] on pan potim widząc rozum á dziwną roſtropność iego/
porucżył mu dom ſwoy/ y wſzytko ſzáfárſtwo máiętnośći ſwoich.
RejZwierc [203]; Głośna ieſt wſzędy ſławá rozumu twoiego [Mikołaju Reju]/ Iák v ſtanu wielkiego ták też v niſzſzego. RejZwierc 266,
A4v, 5v, 172; RejZwiercPodw 183v; BielSpr b3v; ták wy też wzgárdźiwſzy Kośćioł y Kápłaná/ ſámi ſobie y lekkomyślnym rozumom
ſwym wſzyſtko przywłaſzcżaćie WujJud 9v, a6, 4v, 45, 127v, 259v;
RejPosWstaw 44; żeby ſie vcżeń Chriſtuſow roſtal y pożegnał/ z
ſwoim właſnym rozumem y rozſądkiem CzechRozm 227, 101, 137,
226; PaprPan Y2v, Cc3v, Ee3; ieſli ſię tego więcey máią bać/ cżyli
tego żáłowáć/ gdy wiela ludźi oſobne rozumy/ znieiákiey roſpácży/
ábo rádſzey z niedoſtátku potrzeb/ niſzcżeią. ModrzBaz 132v, 10v,
11v, [41], 52v, 133v; którému pytániu [ile należy jeść]/ trudna to/
vczynić doſyć/ ten ſam/ y rozum iego/ niech w to potrefuie Oczko
24v, 1v, 2v, 5v, 9v; KochPs 4; Cżemu cżyiey śmierći żáłuiem: [...]
ktorego dla tego podobno Pan Bog z tąd bierze/ áby złość nie
zmieniłá rozumu iego SkarŻyw 196, 58, 183, 203, 369, 479;
KochTr 5, 11, 14; ktorży na tim imieniu chcąc mieſzkać budować,
kopać, ſą się prżed prawem naſzym zezwolili, wedlug ich nailiepsżych prac y rozumow, ku pożytkowi swemu liepsżemu ZapKościer
1580/10v; CzechEp 134, 151, 325; chćiał pan Bog boſtwo ſwoie/
przed rozumy náſzymi ták zákryć/ żebyſmy nie mędrowáli o nim
więcey niż potrzebá NiemObr 143, 142, 143 [2 r.]; Telefów rozum
chwalę/ y przytym zoſtánę/ Bo ten czym był poſtrzelon/ tymże goił
ranę. KochFr 109; MIłoſnicy mądrosći ták nam powiedáią/ Ze niemowné źwiérzętá rozumu niemáią. Lecz koźieł táką ſztukę niedawno wypráwił/ Ze ná wſzyſtek świát znácznie rozum ſwóy obiáwił.
KochFr 124, 50; KochMarsz 154; KochPieś 25; KochTarn 74;
GórnRozm B3; ZawJeft 34; bo iż nie ieſt nietylko v nas ále w káżdym narodźie nikt ták ſproſny áni ná rozum ſwoy niedbáły/ coby
[...] kśiąg á piſmá miedzy ſprzętem á ochędoſtwem domowym mieć
rádniey niż cżego inſzego nie wolał GostGospSieb +2; GórnTroas
42; á w tym náſzym vtrapieniu/ niech ſie z tym rozumem ſwoim
niewydawáią. OrzJan 71; LatHar 380, 532; Wſzákże nie idzie zá
tym/ żeby duchowny człowiek/ y z náuką y z rozumem ſwym/ nie
miał być poddány kośćiołowi y przełożonym iego: gdyż y Páweł ś.
náukę ſwą/ [...] poddał rozſądkowi inſzych Apoſtołow. WujNT 582,
Luc 2/47, s. 546, 1.Cor 14/14; WitosłLut A6 [2 r.]; PowodPr 61;
Acz wiárę nam Pan Bog dáie do rzeczy duchownych/ ktora ieſt w
duchowieńſtwie rozumem náſzym/ y bez niey bylibyſmy iáko ći co
ſię głupimi z nátury rodzą SkarKaz 45b; Ci ludźie z rozumem ſwoim do táiemnic Bożych idą/ y przeto ślepemi y głupiemi zoſtáią.
SkarKaz 205a, 42b, 160a, 209b, 276b [2 r.], 313b, 419b, 485a [2 r.];
CiekPotr 35; Armatá by nawiętſza ſámá iuż vchronić. Strudná ma
ieſt to zdánie rozumu moiego CzahTr H2v; GosłCast 15; RZecż to
ieſt bárzo trudna/ ná lichy rozum moy. PaxLiz C; Zacna rzecz ieſt
mieć rozum pełny wiádomośćią hiſtoryi. Bo hiſtorya ieſt mądrość w
kupę złożona/ y rozum ludźi wiela w iedno zebrány. SkarKazSej
662b, 658a, 660a, 672b, 673a, 684a, 687a, 691b. Cf Frazy; Zwroty;
»anjelski rozum«, »dziecinny rozum«, »rozum ludzki«, »rozum
niewieści«, »rozum rozumnych«; Wyrażenia przyimkowe.
G w funkcji przydawki lub orzecznika: [kto, co] (jest a. bywa)
[jakiego] rozumu (164): iż ludzie ſubtilnego ciała, ſprawnieyſzego
bywaią rozumu nad inſze GlabGad A2; Grzbiet ſubtilny, rowny,
więcey ſuchy niżli chudy vkazuie też ſubtilnego przyrodzenia y
rozumu, ktory nie może wiele cirpieć prace ani cięſzkoſci GlabGad
P5, N2v, N6v, O6v, P4v; GliczKsiąż D5v, E3, H5; OrzList e4v; ieſt

tám [w Trydencie] dźiś Rádá o wſzytkich Páńſtwách/ y Kroleſtwách
Krześćijáńſkich: nie pytáią tám ktoregoś ty ieſt rodu álbo Herbu/ ále
ktoregoś ty ieſt rozumu OrzRozm P3; BielKron 49, 141v, 180v;
Expertae industriae homo, Człowiek doſwiádczonego rozumu.
Mącz 279a; SienLek 95; GórnDworz Kk6v; Oczko 34; ReszPrz 61;
WujNT 2.Tim 3/8; [ArgWykład 39/150]. Cf »być rozumu błędnego«,
»[kto] ćwiczonego rozumu«, »[kto] bywa rozumu oświeconego«;
Wyrażenia.
W połączeniu z przymiotnikiem dzierżawczym od nazwy własnej – ‘taki, jak...’ (7): Ten [król Szczepan] po śmierći Lázárzá
ſwiekra ſwoiego nie thylko małżonkę ále y kſięſtwo Raſćiyſkie
otrzymał/ Tureckim rozumem zákrawáiąc. BielKron 275; ReszPrz
100; A dánie Duchá ś. tym ktorzy nas rządzą/ pewnym ieſt dowodem/ iż pobłądźić nigdy około náuki/ máiąc táki Chryſtuſow rozum
y mądrość y tákiego miſtrzá/ nie mogą. SkarKaz 206b; Przezacni
Pánowie/ [...] nie czyńćie málowánego krolá/ iáko w Wenecyey. bo
Weneckich rozumow nie maćie SkarKazSej 695b; [OtwinPis 160].
Cf »rozum Salomonowy«.
W połączeniach szeregowych (191): Iſch yego K.miloſcz ſnayąncz cznothą, roſvm, navką, sprawnoſcz y zaſlugą znamyenytha
ſobye y rzeczy pospolythey, xyąndzą Raphala Leſchczinſkiego biſcupa przemiſkyego Yego natho Byſcvpſthwo ploczkye [...] namyenycz raczyl MetrKor 31/622, 31/621; KlerPow 2, 11; iżta ſlawna
Korona kxiąg żadnych ięzykiem ſwym nie maiącz tak ſlawnym/ tak
była ſirociała/ iż też inym obczym narodom prawie w poſmiech y w
dziwowanie była/ acżkolwiek cznothą/ ſiłą/ ſprawą/ rozumem z inſzemi narody Krzeſcijańſkiemi niethelko zarownała/ ale theż przewyſſała FalZioł +2v; WOdka Bzowego kwiatu ieſt dobra tym ktorzi
ſą wnątrz na moczach poruſzeni/ iako na rozumie/ na pamięci/ na
bacżnoſci/ na mowie FalZioł II 4a; Dłon wypięta w roſciągnieniu
thak iż ſie palce wſzpacżą wzgorę znamię ieſt dobrego rozumu
obacżnoſci, ſwiebody, y przijaznego opczowania w towarzyſtwie
GlabGad P2; Włoſi gęſte na ręce ale małe á ſubtilne/ ſą znamię
oſtrego rozumu, dobrey pamięci, pilnoſzci, wſzakoż tam zazroſc
przymieſzana. GlabGad P3, O3, O8; KlerWes Av; WróbŻołt C6;
LibLeg 11/188; SeklKat N4, S2v; Dałes [mu, Panie]/ Stan/ Vrode/
zacznocs [!] Rozum/ Zdrowie/ Nawſſem/ baċnoſcz Panſtwa hoyne/
y pozytky RejKup aa4, bb5v; MurzHist A3; MurzNT 11; [Duch
Święty] Ná czás przychodźi/ ná czás odchodźi: Co ſye wyſſſſey w
onych zacnych/ vczonych/ y ſwyętych ludźyach [...]/ ktorych rozumy/ vſtá/ y pálce yáwnye duch S. ſpráwował/ dowodnye okazáło.
KromRozm II ſ4, h3; Ludźye tu ná źyemi po vpádźye onym napráwy potrzebowáli. Abowim y rozumy y wole/ y wſſyſtkye wobec
śiły ich duſſne y ćyeleſtne grzechem záráżony y zákáżony były
KromRozm III A8v; BielKom B2v, E6; myałby ktho one [małe
dzieci] prozno vcżyć/ zwłaſſcżá yeſſcże wtych młodych lecyech w
ktorych nyemáſz żadney bácżnosći/ żadnego dobrego rozumu/ y
żadnego poſtánowyenya. GliczKsiąż I5v; GroicPorz B; A gdy ktemu vrodá á z rozumem zdrowie/ Sąli więtſze roſkoſzy/ niechay
káżdy powie. RejWiz 55v, 9v, 54v, 78v, 140v, 194v; [Bóg mówi do
Mojżesza:] Otom wezwał imieniem właſnym Beſeleelá [...] y nápełniłem go duchem Bożym/ mądrośćią y rozumem/ y vmieniem we
wſſelkiey ſpráwie/ ku wymyſleniu wſſyſtkiego co iedno kolwiek
mogło by być z dowcipem vdziáłáno/ ze Złotá/ Srebrá/ Miedzi [...]
Leop Ex 31/3; Będzieſz miłował Páná Bogá twego/ z zupełnego
ſercá twego/ y ze wſzyſtkiey duſſe twoiey/ y ze wſſyſthkiego rozumu twego. Leop Matth 22/37, Ex 35/31, 3.Reg 7/14, Luc 10/27;
Serce/ rozum ſtátecżność/ cżłowieká wielkiego/ To z nim [Marcinem Zborowskim, wojewodą poznańskim] práwie ták roſło/ od młodośći iego. RejZwierz 51; Abowiem vkaż mi kto/ k zacnemu ſtanowi/ Coby ieſzcże przykłádáć/ niechay káżdy powie. Bo vrodá/
kſtałt/ rozum/ cnotá/ obycżáie/ Wſzytko ſpełná RejZwierz 61v, 20,
48v, 53, 55v, 56v (12); Oświećił nas Pan Bog Kromerowym piorem/ zálećił nas obcym kráiom: ták że nas dźiś ludźie niemáią zá
ſproſne y nie wyćwiczone [...]: ále nas kłádą między ludźmi wybornymi/ rozumy/ obyczáymi/ y náukámi w Kośćiele Bożym OrzRozm
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P4, Q2; ábowiem Rzymiánie będąc roſtropni/ więcey ſpráwą dobrą/
ſtałoſcią/ rozumem/ niż mocą bitew wygrawáli. BielKron 129, 21v,
41, 126, 176v, 304, 307v, 334v; Mącz 157b, c, 168d, 216a, 298c
(10); OrzQuin Cv, R3v; SarnUzn B5, B6; RejAp 49v; iáko widuiemy drugie ludzi/ ktorzy nie zdádzą ſie/ áby byli porodzeni/ ále
iż ie Bog ſwemi właſnemi rękomá w formie vlał/ y ozdobił/ rozumem/ wymową/ vrodą/ kſthałtem/ wdzięcżnoſcią/ y ſzcżęſciem do
ludzi GórnDworz D2, B7, B8, D2v, D3v, E5v (9); RejPos 42v, 116,
126, 135v, 187v (20); BiałKat 176; pilnie bacżyć mamy iáko piſmo
ten cżłonek [tj. serce] záleca/ okázuiąc go być gruntem myſli/ rády/
rozumu/ pámięći/ y żywotá cżłowiecżego. GrzegŚm 30, 49; KuczbKat 5; Bo iáko ſą rozne nátury ludzkie/ tákże też rozne ſą y chući/ y
rozumy/ y ćwicżenia wedle káżdey nátury roznośći. RejZwierc 21v;
A ták poććiwy cżłowiek vważywſzy ſobie thy wſtydliwe zbytki/ co
s thákiego wſzetecżnego obżárſtwá ſnádnie przypáść mogą/ wziąwſzy rozum/ cnotę/ á boiaźń bożą przed ſię/ może to w ſobie
ſnádnie záhámowáć RejZwierc 60v, [283], 67v [2 r.], 71, 73, 73v
(21); BielSpr b3 [2 r.], b4; CZęſtokroćiechmy to v śiebie vważáli/
Naiáſnieyſzy MIłośćiwy Krolu/ ieſli te teráznieyſze wynioſłe
dowćipy/ dzielnośći/ rozumy/ ktore ſie w Polſzce niedawno oſtrzyć
pocżęły/ więcey Kośćiołowi y Rzecżypoſpol. pożytku/ cżyli vtráty
przynioſły. WujJud a2, a3v, a5v; CzechRozm A3, 162; PaprPan C2,
G3v, N4v, O, R4; Ale przy karániu ná gárdle/ ſtoi ſpráwiedliwy rozum/ rozſądki wiela narodow/ y prawdá z Bogiem ſámym. ModrzBaz 30; Toć ſą wdźięcżne przynęty/ to przyſmáki ſmácżne/ to
vćiechy roſkoſzne: ktore ſmysły ludzkie głaſzcżą/ ćiáłá zápaláią/
myśli zábawiáią/ rozum mámią/ á wolą pod moc y pánowánie ſwe
podbijáią. ModrzBaz 53v, 73v, 80v [2 r.], 112; nasławnieyſzy Fricżu: [...] Dałeś znáć káżdemu dobremu á ucżonemu iákoś potężny
w rozumie/ náuce/ y w wymowie. ModrzBazBud ¶6; Oczko 34; iſz
[św. Piotr z Werony] miał ſerce do dobrego naśienia ſprawne/ rozum pochopny/ pámięć lipka/ ktora dochowáć y zátrzymáć wiele
mogłá/ á ięzyk wymowny y wdzięcżny. SkarŻyw 372; [Mojżesz] W
nabożeńſtwie y ſłuſzbie Bożey wſzytkę ſwoię ſpráwę/ rozum/ y
pomoc fundował. SkarŻyw 482, 25, 119; CzechEp 123, 183; ReszPrz 11, 55, 97, 110; BielSjem 17; PudłFr 14; GórnRozm D3v, E4v
[2 r.]; GrabowSet V4; Páná Bogá proſząc/ ábyś W.M. w łáſce
páńſkiéy/ ſczęśćiem/ ſkárby nietylko ſwémi/ którémi łáſká Páńſka/
náturá/ rozum/ y ſczęśćié ſámégo W.M. y Dom wſzyſtek zacny hoynie vdárowáłá: ále y koronnémi długo dobrze ſzáfowáć vmiał
KochFragJan 4; Zkąd iáſna rzecz/ że okrutnośćią/ niewolą/ y liczbą/ záwſze byłá Azya ſławna: ále ſercem/ rozumem/ cnotą/ podleyſza nád wſzyſtki w Europie pánſtwá OrzJan 41; LatHar 18, 428;
JanNKar D2v; SarnStat 71 [2 r.], 909; SkarKaz 160a, 205a; VotSzl
A2; CiekPotr 38; GosłCast 4; SkarKazSej 664a; KlonFlis B; SzarzRyt A2v. Cf »bez rozumu«, »z rozumu«, »przeciw rozumowi«,
»nad rozum«, »z rozumem«.
W przeciwstawieniach: »rozum ... wiara (a. oczy wiary) (10),
zmysły (4), słowo Boże (2), zmyślność (2), żądza (2), Bog, brzuch,
chciwości, chytrość, ćwiczenie, dworstwo, Krystus, miecz, mnimanie, moc, nauka, niedbałość, nierozum, niewładanie sobą, oko, pochoci, prawa, rozumienie, skarby, skłonność do złego, statuty, szaleństwo, wola Boża, zbroja, złość, złoto, żal« [w tym: ćwiczenie ani
nauka itp. (7)] (37): BielŻyw 53; GlabGad L8; Tam teſz po rozumie
malo Gdi ſie czo gdzie moczą ſtalo RejRozm 400; [Mierność mówi
do Bachusa:] Co ia to ſłyſzę nędzniku/ Epikurow vrzędniku/ Co
iedno ſłużyſz brzuchowi/ Mieyſcá nie daſz rozumowi BielKom F;
áby Solon obacżył iż Krezus pan yeſt w ſkárby y w złoto/ ále iż
mam prawdę znáć nye w rozum. GliczKsiąż F4, H2v; GroicPorz
hv; KrowObr 15; RejWiz 112v; W Tym łbie dworſtwo z rozumem/
cżęſto zá łeb chodzą RejZwierz 74v; GrzegRóżn K3; Ale iáka ſie
thám [w Eucharystii] táiemnicá zámyka/ iż tobie tám ſam Pan
podawa ono prawdziwe ciáło ſwoie [...]/ to iuż tu rozum vſtáć muśi/
tylko ſámá wiárá [...] tá nas w tym ożywić ma. RejAp 17; GórnDworz E7v, Hh4; HistRzym [89]v; Piękna á krotka náuká o iedynym boſtwie we trzech perſonach ktoremu ſie więcej wiárą niż

rozumem przypatrzáć mamy. RejPos 148 marg, 148v [2 r.], 153v;
RejPosWiecz3 96v; To ieſt wiárá náſzá: która nie z rozumem ludzkim/ áni z Filozophią świátá tego/ áni z ſzátánem y vczniámi iego/
ále z wolą Bożą ſye zgadza BiałKat 176, 71; thedy ſłuſznie to wyznawamy/ że my pocżątek/ vrzędy/ y godnośći Kośćiołá/ nie rozumem ludzkim poznawamy/ ále ocżymá wiáry widźimy. KuczbKat
80; Ano rozum s chytroſcią rozny ieſt z dáleká RejZwierc 240v;
WujJud 206v; CzechRozm 58v; Lecż te godźiny [gniewu] niechcą
nas mieć sługámi ſpráwiedliwośći/ ále zápálcżywośći/ nie rozumu
áni roſtropnośći/ ále żalu/ niewładánia ſobą/ y ſzaleńſtwá. ModrzBaz 80v; CzechEp 123; NiemObr 91; (nagł) Mátká Ziemiá Polska/
vcży Białegłowy walcżyć. (–) GDyż ſie chcećie ſpráwowáć corki
rádą moią: Więcey walcżyć rozumem/ niżli miecżem/ zbroią. BielSjem 31; Wolnosć tylko tá Wolnosćią ma bydź zwána/ ktorey/
rozum/ nie zmyſły/ áni pochoći. (ieſłi affecty ták zwáć mamy) pánuią GórnRozm Bv, B, B3; Inny ieſt rozum á inne rozumienie/ ktore
z rozumu wychodźi. SkarKaz 485b, 277a; ſkłonnośc twoiá do złego, nie rozum Twoy, zwiodłá ćię CiekPotr 53; Co rozumem y pilnośćią y cnotą ſtánęło: to ſię nierozumem y niedbáłośćią y złośćią
ludzką obala. SkarKazSej 664a; [SenekaGórn 88].
W porównaniach (8):
~ Jako comparatum (7): Aż mi wierę ſłucháiąc bárzo gniewno
ná cie. Mnimaſz by rozum ſiadał iáko kogut w pierzu [tj. był widoczny w wyglądzie zewnętrznym] RejWiz 68v; ácż ſie rodzi [człowiek] z rozumem przyrodzonym/ ále on rozum iego/ iáko gołá
tablicá ieſt RejPos 63; ćwicżenie przy rozumie ieſt iákoby nadobne
kwiecie ná dobrym ſzcżepie. RejZwierc 15v; Iáko żagáwká Máyeran zágłuſzy/ Ták rozum s cnotą przy ſzaloney duſzy. RejZwierc
214v, 153; potym y rozum ſam/ ktory ieſt iakoby iáka świátłość á
świecá żywotá pokázuie to/ że [...] ModrzBaz 27v, 27v.
Jako tertium comparationis (1): ſwiádomciem iuż tego chłopięciá/ Y nie táki tám rozum iáko v dzyecięciá. RejWiz 68. ~
W formułach prawnych (9): [ksiądz Jakub Zaczek] nyeprzimuſzony ani teſz zadny ochibnenyem roſzumu przewyedzonym: ale
sdrowy [...] Iagneſcze [...] to wſzytko zoſtawuye y opiſzuye. ZapKościer 1583/54. Cf »przy rozumie być«, »dobre baczenie rozumu«,
»za rozumu sposobniejszego«, »na rozumie zdrow«, »z rozumem«.
Przysłowia: A iż ſie vnieść nie da ſzcżęſciu ni przygodzye/
Iedno záwżdy myſl chowa mierną ná ſwobodzye. Nie wſzytko w
zyemię pátrząc iáko ine źwirzę/ Niech więc y pod obłoki rozum
cżáſem gmerze. Vważáiąc y przeſzłe y dziſieyſze rzecży RejWiz 18;
Więc drugi nád kſięgámi rzkomo przepieruie/ Chce Sokoły zálecieć/ więc rozum ſzychtuie. RejWiz 90; [człowiek poczciwy] Vmie
cnotę pochwálić á pogánić zbytki. A wzgorę pod obłoki z rozumem
nie lata/ Nie zábrodzi głęboko á brzegu ſie chwata. RejWiz 90v, 87,
100v; BielKron 455v; RejAp 68v, Ddv; Boieſliżbychmy ná rzecży
niepodobne z rozumy náſzemi wylátowáć mieli/ á záſádzáć ná thym
wiárę náſzę/ cżego nas nie vcży ſłowo Boże/ tedybychmy ſie pewnie
bárzo obłędzić muſieli RejPos 88, 289; RejZwierc 251v; NiemObr
98; Zową go [żacy wittenberscy Lutra] Oſtentatorem ingenij, ktory
bez potrzeby ſwym rozumem wylátuie/ y chce być widźiány
ReszPrz 64; KmitaPsal A5. [Ogółem 14 r.]
Bo rozum ma oſtry nos á ſkrzydłá ſzyrokie/ A iáko buyny Orzeł
lata pod obłoki. RejWiz 6v, 6v marg, 91v [2 r.], Dd2 [2 r.]. [Ogółem
6 r.]
Quot homines tot sententiae, Yáko wiele ludźi ták wiele rozumów/ co głowá to rozum. Mącz [460]a; WujJud 131v; BiałKaz Iv;
ModrzBaz 65; WujNT 676; [TerentMatKęt S5v; HerbOdpow C5].
[Ogółem 6 r.]
BielKom kt; OrzRozm E3v; BielKron A5; bo przećiw prawdźie
rozumu niemáſz. GostGosp 20. [Ogółem 4 r.]
RejWiz 46v marg, Dd2v; Sżaty y máiętnośći rozumu nie dáią
WierKróc A4v.
Szkodá kraſy gdzie rozumu niemáſz BierEz I, P4.
Ięzikiem nieprzechadzaj rozumu. BielŻyw 11; Iáki v kogo rozum/ tákie będą ſłowá. Prot C3v.
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bo v żon włoſy długie á rozum krotki BielKron 318v; BielSjem 9.
Ano ſie rozum z mieſzkiem iuż dawno zgodzili [tj. dochody z
wydatkami]/ Bo niewiele álbo nic będzye w nich pochwili. RejWiz
92v; RejFig Cc3v.
Iednemu rozum [lege: rozumu] drugiemu fortuny potrzebá.
RejZwierc 22 marg, Aaa4.
Siłá bez rozumu/ ſámá ſie káźi. BierEz K.
Craſſus venter craſſum facit ingenium, może thak kto chce rozumieć kraſny brzuch kraſny cżyni rozum GlabGad P5v.
Bo trzebá rozumu vżyć Kto dziſia chce co wyſlużyć RejRozpr Dv.
Bo młodoſcz beż rozumu kto ią na ſzrot puſći Każdey rzecży
ſwowolney cżłowieka dopuſći RejJóz E4.
Ano lepiey nie mędrować Nacz inſzego rozum chować RejJóz
E6v.
Z doſuiatſzenia rozum ſie mnozy RejJóz Q3v marg.
Bárzo tu ruſyl rozumem Iako zdechly pyes ogonem. RejKup k2.
Vręgácż chce rozum mieć/ ále go nie naydzye/ Kto dobrego
rozſądku/ ſam do niego zaydzye. BielKom B8v.
Iuż tám máło rozumu gdzye vpor pánuie RejWiz 8v.
Bo więc cżáſem w birecie álbo w rewerendzye/ Wierz mi więcey ſzaleńſtwá niż rozumu będzye. RejWiz 91.
kogo chce [Bóg] ſkaráć/ z rozumem go pirwey rozłącża.
LeszczRzecz A5.
Y wie zacż funt rozumu RejZwierz 73.
Byś miał ták długi rozum/ iákoć brodá wiśi RejZwierz 122.
Fortuná iáko prożny dzwonek głucha/ Kthora rozumu á cnoty
nie ſłucha. RejZwierc 214.
Káżdy ſtroy ſzpetny napiękniey vpſtrzony/ Gdzye cnotą rozum
nie ieſt ozdobyony. RejZwierc 214.
Tho rozum zacny czo wſzytko v niego/ Rowno nierowno
pátrzy poććiwego. RejZwierc 214.
Iáko dzdzá nie znáć ná zgorzáłey zyemi/ Ták też rozumu gdzye
ſie wełbie mieni. RejZwierc 214v.
Máły to rozum co bywa po ſzkodzie. RejZwierc 230.
Rozum nie káżdy S pożytkiem záwżdy. MycPrz I A4v.
Ale cóż wzdy ia ſobie dármo głowę pſuię? Swiátá znowu
rozumem ſwym iuż nie zbuduię. PudłFr 76.
[Suus cuique mos est Káżdy ma ſwoy rozum. TerentMatKęt
S5v.
podobno znają po moim mieszku że temu urzędowi [hetmańskiemu] nie sprostam [...]. Owa u kogo rubli, u tego i rozum, a ubogi kiep ListyPol III 1550/27.
Bo y w młodych lećiech nayduie ſię drugdy ſtáry rozum SkarŻyw 144.
Poſpolićie to bywa/ że kto o ſobie śiłá rozumie/ ten káżdą rzecż
ſobie lekce waży [...] będąc tey dumy/ iákoby iuż wſzytkie rozumy
poiadł PlutBBud 81v (Linde).]
Frazy: »co (to) (jest) za rozum?« [w tym: czyj (5)] = wątpliwa
mądrość (11): RejKup Mv; RejWiz 124; Ale co moy za rozum? wy
mię motikami Płoſzacie/ a ia każę o cnocie przed wami. KochSat
[C2]v; GórnDworz E5v, Bb7; RejPos 143; co by to zá rozum/ ſuche
ſuſzyć/ á ćiepłému ćiepłá/ ku zbytku przydáwáć? Oczko 13; SkarŻyw 151; PowodPr 61; Coż zá śiły ſą náſze/ coż zá rozumy náſze
bez P. Bogá y pomocy iego? SkarKaz 609b; SkarKazSej 695a.
»(a) rozum gdzie?« [w tym: czyj (1)] [szyk zmienny] (3): [mówi
Jempsar:] Nieſczęſna ia/ cóż czynię/ álbo com czyniłá? Gdźie
rozum/ gdźie baczenié? czym z drógi zſtąpiłá Rozumu y rozſądku?
GosłCast 25, 25, 28.
»gdzieś ty rozum podział (-ście byli podzieli)« (2): Vestram
nequeo satis mirari rationem Nie mogę ſie wam wydźywić/ to yeſt/
[...] nie wiem coście ná ten czás myślili/ gdzieście rozum byli
podźieli. Mącz 347b; GórnDworz Rv.
»to (nie) [czyjej, jakiej] głowy rozum« = to (nie) jest czyjaś
sprawa; to za mądre dla kogoś [szyk zmienny] (8): RejRozpr D3v;
RejJóz C6; RejKup k5; iáko dziwnym kſtałtem á niepośćignionym
domyſłem náſzym to ciáło ſwięte w żywocie oney pánny Duch

ſwięty ſpráwić á zácżąć racżył/ to iuż nie náſzey głowy rozum.
RejPos 303v, 260; ActReg 101; VotSzl B2v; Nie mey to głowy
rozum dawáć w tym przeſtrogę/ Co lepi nád mię wiećie CzahTr G2;
[StatorGramm M3].
»to już nie rozumu mego (a. naszego)« = to niemożliwe do
pojęcia (2): A ieſlić tę ſtodołę [tj. ziemię] Pan ták dziwnie ſpráwił/
Rozumieyże żeć więtſze miſterſtwo zoſtáwił/ Tám gdzye ſtolec
poſtáwił Máieſtátu ſwego/ To iuż o tym rozumieć nie rozumu mego.
RejWiz 153v; RejZwierc 9v.
»jaki (to) (jest) rozum?« [w tym: czyj (1)] = wątpliwa mądrość;
to niemądre (5): bo to ieſt nie inácżey/ iedno iáko kiedyby ktho
Polaki wyganiał z ziemie/ á Cżechy do niey prziymował: w cżym
iákiby był rozum/ widzi to káżdy. GórnDworz F2v; RejPos [219];
RejZwierc 61v; SkarŻyw 118; Iákiby to był rozum y baczenie?
mieni ſię kto od Bogá poſłánym/ y powiáda rzeczy dźiwne [...]: á
záraz mu vwierzyć? SkarKaz 417a; [TerentMatKęt S4v].
»rozum nie jest« = jest nie do pojęcia przez człowieka (1):
Więc iż Pánná bez zmázy/ choćia porodźiłá/ Owſzem cżyſtośći
więtſzey niżli w mátce byłá. Dźiwuią ſię Prorocy/ Anyeli [...]/ Tákiemu národzeniu/ święći Doktorowie/ Rozum nie ieſt/ by ſpoſob
nálazł/ ſpráwy táki Vſtawa ludzki ięzyk/ y dowćip wſzeláki. GrabowSet Kv.
»(nie) to (jest) rozum« = to (nie)mądre [szyk zmienny] (6): A
pewne zá niepewne ſtráćić nie bárzo to rozum ieſt. RejZwierc 37,
B3, 191, [213]v; A więc to rozum/ moy namilſzy Chrześćijáńſki
bráćie [...] dla páná kuﬂá/ Bogá ſtworzyćielá ſwego/ zdrowie/ y
pieniądze ſtráćić? WerGośc 227, 236; [TerentMatKęt R8v].
»to (jest) [czyj] rozum« = to jest czyjeś zadanie (2): RejZwierz
58v; [Mojżesz mówił do ludu:] byłem pośrzodkiem miedzy im
[Panem] á wámi onego cżáſu/ ábych wam iego ſłowá obiáwił/ to
ieſt rozum wáſz ábyſcie ich ſłucháli á pełnili. BielKron 43v.
»(to) (jest) wielki rozum« [w tym: czyj (1)] [szyk zmienny] (12):
RejRozpr F3v; RejWiz 8, 190; RejZwierz 127; Y mnimáią oni/ by to
był naywiętſzy rozum/ ták mowić/ ábo ták piſáć/ iákoby ábo máło
ludzi/ ábo żaden nie rozumiał GórnDworz F3, N5v; Nawiętſzy
rozum kto pozna ſam ſiebie/ A z buyną myſlą nie lata po niebie.
RejZwierc 214; Wielki to rozum ſobye tho obrzydzić/ Cżego ſie
potym z żáłośći maſz wſtydzić. RejZwierc 214v, A, 214, 219v [2 r.].
»tyle w człowieku rozumu nie masz« (1): [Panie] Day rádę w
troſce/ bo tyle w cżłowieku Rozumu nie máſz/ áby w tákim wieku
Rzecżom rádźić mogł GrabowSet E4.
»rozumu (nie) dostaje (a. (z)stawa, a. stanie)« = spiritu meo
invalidus sum Vulg [szyk zmienny] (8): BielŻyw 87; RejJóz G3v;
KromRozm I K4v; młodzi dzis ludzye bárzo zwydrzeli y rozumu
onym ná złe doſtáye. GliczKsiąż P4v; BibRadz 4.Esdr 12/5; RejPos
[278]; (marg) Iozeph co myſlił bacżąc brzemienną małżonkę ſwoię.
(–) Bo zle rozumieć o ták dziwney Pánience/ y tákich cnot nieſłychánych białey głowie [tj. o Maryi]/ nieśmiáł: á ſkąd by teſz brzemię
miáłá/ ná to mu rozumu nieſtawáło. SkarŻyw 243; SarnStat 792.
»rozum koniec bierze« = wiedza ludzka nie daje więcej możliwości działania (1): (nagł) Doctorowie o pewney ſmierczy powiedaią (–) [...] Wewnątrz goraż zwirzchu ziębnież Ty iuż dlugo zyw
niebędzież. Prozno [lege: prozne] oſdrowie pokuſchi Raczczey myſl
oto oduſchi. Bo tu rozum konieċ bierze Zadny niewytrua wtey mierze. Ten przed ſmierczyą vſtepuie RejKup G.
»rozumu mało« [szyk zmienny] (5): RejWiz 8v, 37v, 46v, 90v;
SZátá piękna/ koſzulá/ poſciel/ Koń vbrány/ To też może policżyć/
miedzy roſkoſzámi. Ale to wſzytko plewy/ gdy rozumu máło RejZwierz 135.
»rozum się (we łbie) (z)mieni (a. zmienić się musi)« (3): RejKup p2v; Y niewiem ktoby mądry názwał to bieſiádą. Gdzye ſie
więc iuż káżdemu rozum we łbie mieni RejWiz 17; Bo gdzye ſie ty
wilkośći názbyt przylewáią/ Iuż záwżdy przyrodzeniu wſzytko złe
dzyáłáią. Rozum ſie zmienić muśi y kreẃ ſie popſuie RejWiz 118.
»rozum mowi, powieda, przywodzi« (1:1:1): Piſmo mowi/ iż
Słowo było v Bogá Bogiem/ nie v ſiebie było/ ále v Bogá/ A iż theż
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tho slowo ſtáło ſię ćiáłem/ y ieſt Pośrzednikiem/ a nie ieſt Bogiem
Oycem. A więc tu dwu (iáko rozum mowi) będźieſz miał Bogow/
iednego wćielonego/ drugiego nie wćielonego. GrzegRóżn K3; rycerz ieſtći rozum ktory ćie ma káráć y bicżowáć/ bo rozum przywodźi że zgrzeſzyłliś przećiw Bogu HistRzym 47v; GórnTroas [3].
»rozum nuczy [= ucieka]« (1): [trzeba dzieci uczyć przemawiać] żeby potem gdyby ſie tráﬁło álbo do Krolá/ álbo do yákyego
[...] páná/ o cokolwyek rzecż myeć/ ſmyele y beſpyecżnye ſobye
pocżynáć mogli/ áby im nie pikáło/ yáko mowyą poſpolicye pod
kolány/ álbo rozum nie nucżył/ yęzyk theż nye vchodził. GliczKsiąż
K7v.
»[kto] rozum gdzie chce tędy obroci« = ktoś pomyśli, o czym
chce (1): Mądry lepak cżłowiek nigdy ſam nieieſt, mać zaiſte z ſobą
wſzitki rzeczy ktore iemu ſą abo były dobre, á rozum ſwiebodny
gdzie chce tędy obroci. BielŻyw 110.
»rozum (nie) może ogarnąć (a. (nie) ogarnie); (żadnym) rozumem (nie)ogarnion(y), ogarnąć (a. ogarniać), ogarnienie; nieogarniony rozumowi« [w tym: czyj (6)] = nequit computari HistAl;
aestimare PolAnt; concipere Mącz [szyk zmienny] (26;39:18:1;1):
takowe radoſcy/ weſſela/ y roſkoſzi/ nięmoże [!] luczki rozum ogarnąć iakie pan Bog zgotował wierzączym wżywocie wiecznym.
SeklKat R4, R4; HistAl I5; MurzNT 103v; KromRozm III B8v; LubPs E2v, X; Wſzák wieſz dobrze iż Polak/ zwłaſzcżá nieucżony/
Trudno ma wſzitko bácżyć właſnie [= właściwie] s káżdej ſtrony
Ale ty cżęść rozumem/ á drugą cżęść cnotą/ Ogárnieſz RejWiz Cc3,
10, 52v, 115, 186; BibRadz Eccli 16/19; KwiatKsiąż B2; Mącz 35d;
SarnUzn B5; iż dziwne á żadnym rozumem nieogárnione ſą ſpráwy
twoie náſz miły Pánie. RejAp 129v, AA2, AA2v, AA4, AA4v, AA7
(18); GórnDworz Mm5; RejPos 5, 67v, 87, 135v, 138 (26); KuczbKat 1 marg, 110; RejZwierc 1, 8v, 9, 80, 184; RejPosRozpr b3v;
CzechRozm 170v; KarnNap D3; Oczko 1v; KochPs 114; CzechEp
192, 232, 338; NIe to mądrosć mądrym być/ álbo wielkosć świátá
Rozumem chćiéć ogárnąć: krótkié ludzkié látá. KochFr 131; WerGośc 254; LatHar 376, 381, 595; WujNT 471, Xxxxx3; SkarKaz
277a; CzahTr K3.
»nie może się [przy kim] rozum ostać« (1): ábyſmy widzieli/ że
te rzecży [tj. gniew i bojaźń] ſą iákoby domowi náſzi nieprzyiaćiele:
ktorzi śię w nas ták w krádli/ iż zá ich opánowániem/ niemoże śię
przy nas rozum ábo prawdziwy rozſądek oſtáć [non possit ratio
consistere]. ModrzBaz 7.
»rozum panuje« [szyk zmienny] (8): OpecŻyw 111v; Cżemu
dzieci poſpolicie ſie lękaią na pocżątku ſpania. (–) Bowiem w nich
nie panuie ieſzcże rozum ktoriby mogł rozeznać ſen od iawney á
iſtey rzecży GlabGad L5v; OrzRozm P3; ten rycerz może być rzecżon pirwy náſz oćiec Adam [...]. Sługá wierny ieſtći rozum ktory w
nim pánował iáko długo wcżyſtośći żywotá trwał. HistRzym [89]v,
75v; PaprPan O4v; WerGośc 222; GórnRozm Bv; [CerGór 29].
»rozum pojąć (a. objąć) (nie) może (a. nie obejmie); rozumem
pojąć (a. pojmować, a. objąć), (nie)pojęty, pojęcie; pojęcie rozumu« [w tym: czyj (1)] = captus Calep, Cn; enthymema, mente concipere Mącz; intelligendi facultas Calep [szyk zmienny] (9;6:3:1;1):
Ponyeważ rozum człowyeczy w ćyele wſobyony/ [...] tęmpy yeſt/
nyemoże ſąm z ſyebye [...] żadney rzeczy iſtnoſći [...] poyąć
KromRozm III B6; KwiatKsiąż B2, I2; Mącz 104a, 306c; SarnUzn
Ev; GórnDworz P2v; KuczbKat 1, 15; KarnNap D3; Naprzod to
ieſt/ práwy Kośćioł Boży/ ktory iáko ieden ieſt/ ták teſz ma wſobie
iedność j zgodę [...]: nie wrzecżách świeckich widomych [...]: ále w
rzecżách Niebieſkich/ ktorych nikt nie widział/ áni ich obiąć rozumem/ áni wywodem żadnym dowieść może. SkarJedn 17; KochPs
202, 210; SkarŻyw 173; NiemObr 91; ktora fábulá [o Prometeuszu
przykutym do skały] zda ſię proſta/ ále ſię w niey/ iáko w káżdey
inſzey/ rozumem poiętey/ wielka práwdá zámyka GórnRozm N3;
Calep 161a; KochFrag 23; [Bóg] Obiecałći rádośći niebieſkie/ niepoięte rozumem LatHar 680; SkarKaz 122a.
»rozum może (a. ma, a. musi) (po)znać (a. zna), znający; rozumem (do-, po)znać (a. poznawać), doznany; rozumu doznać« [w

tym: czyj (2)] = pojąć (pojmować), (z)rozumieć; ratione explorare
Modrz (6:1;4:1;1): Ezop też iáko mądry był. Wielką rádę w báśniach zákrył: Cżego rozumem doznaćie/ Ieſli pilno poſłuchaćie.
BierEz H2; BielŻyw 95; KromRozm III B6v; RejWiz 185v; TEnże
[władający obleganym przez wojska Aleksandra Wielkiego zamkiem] wnet potym z zamku/ przyciągnął do niego [do Aleksandra
Wielkiego]/ Zwierzáiąc mu y zamku/ y ſiebie ſámego. Krol rzekł/
teraz rozumu tu możecie doznáć/ Ze ten cnocie niż mieyſcu/ twárdey wolał dufáć. RejZwierz 5; RejPos 289; KuczbKat 80; ModrzBaz
70; SAm przyrodzony rozum to znać muśi/ iż tám dobrze być nie
może/ gdzie wiele pánow roſkázuie. SkarJedn 54, 55; SkarŻyw A3;
LatHar 23, 642.
»rozum przydziwować (a. wydziwować) się nie może (a. mogł
się zadziwować)« (3): RejPos 32, 341; BOg wſzechmogący/ [...]
gdy racżył ſwiát ſtworzyć/ to ieſt ziemię/ niebo/ morzá/ y ine przypádłośći ná niebie y ná zyemi/ ktorey dziwney ſpráwie żadne ſie
oko przypátrzyć/ áni żadny rozum przydziwowáć ſie nie może. RejZwierc 1.
»rozumowi przystoi, przystojny« = jest zgodne z rozsądkiem
(3:2): KwiatKsiąż I4; KuczbKat 300; iż wſpaniłemu rozumowi nie
przyſtoi áby go ledá wiátr/ á zwłaſzcżá nieprzyſtoyny/ od cnotliwey
powinnośći iego vnośić miał. RejZwierc 79v; SkarJedn 318; Co
rozumowi bárźiéy/ proſzę ćię/ przyſtało/ Ieno żeby ſię złym źle/
dobrym dobrze działo? KochFr 132.
»rozum roście (a. się urości); rość w rozum, w rozumie« [szyk
zmienny] (4;1:1): Bo ſnadz z tego rozum ſie vroſći Gdy cżytaią iſtorie proſći RejJóz Q3v; RejWiz [1]v, 17v, 119v; SkarKaz 45b, 84a.
»rozum rozezn(aw)a (a. rozeznanie uczynić może); rozumem,
wedle rozumu, w rozumie rozeznać; rozeznanie rozumu« [w tym:
czyj (1)] [szyk zmienny] (6;3:1:1;1): ktorim [ludziom chorym] ſie
widzi iakoby zumarłymi mowili, duſze widali cżaſem też y ſwiętich
poſtawy, á tho wſzithko duſza ſprawuie boiazna gdzie rozum chorobą zniſzcżony nie rozeznawa obłudy od yſtey rzecży. GlabGad
L5v; RejWiz 7, 39, 118v, 120; Iż ocży naprzod wſzytko widzą/
pothym vſzy właſność oney rzecży ſłyſzą/ rozum rozeznawa RejPos
204, 63, 204, 204v, 270; RejZwierc 1, 255.
»sam rozum rozkazuje« (1): NIech przeto pirwſze ſtáránie Zakonodawce to będźie/ áby w poſtánowieniu Praw/ nic nieodſtępował od rozumu álbo od bácżnośći/ á iżby wſzytkie práwá/ (co y ſam
rozum roſkázuie [ratio ipsa praecepit]) ták do vcżćiwośći/ iáko też
do poſpolitego pożytku obrácał. ModrzBaz 70.
»rozum rozmyśla (a. domyśla się, a. pomyślił, a. pomyślić itp.
może); rozumem wymyślić, nierozmyślny« [w tym: czyj (2)] = animo excogitare Mącz [szyk zmienny] (8;1:1): MurzHist O4v; Mącz
399b; Prot C2; GórnDworz Ll6; Rozum człowieczy ieſt tákowy/ im
więcéy co bierze przed ſye/ im częśćiéy co rozmyśla/ tym przeſtrzeniéy ſobie w ónéy rzeczy czyni GrzepGeom B4v; RejPos 267v,
321v; KuczbKat 15; iż Syn Ociec y Duch ſwięty/ iż to ieſt ieden á
prawdziwy Bog/ á wſzyſczy ſą onym dziwnym á żadnym rozumem
nierozmyſlnym Boſtwem ſpołu ogárnieni. RejZwierc 11v; z młodośći mey tá mi ſamá rzecż kácerſtwá obrzydziłá: gdy mi powiedziano/ iſz ſię [heretycy] żegnáć krzyżem S. zákázuią. Pomyſlił
młody rozum moy/ iſz z nieprzyiaćioły duſznymi [tj. diabłami]
zmowę máią. SkarŻyw 92.
»rozum rozsądzić może; rozumem rozeprzeć; rozsądek rozumu« [w tym: czyj (2)] = ratio diiudicare potest Modrz (1;1;3):
GrzegRóżn A2v; RejZwierc 228v; mowię też to wedle rozſądku
rozumu ludzkiego CzechRozm 183v; Záiſte zda ſię/ że ie [pojedynkowe bitwy] ludźie máło rozumu vżywáiący [...] wymyślili. Bo á co
tákiego ieſt/ cżegoby rozum ludzki/ okrom krwie przelania rozſądźić niemogł? ModrzBaz 62; Oczko 2.
»rozum rządzi; rozumem (się) rządzić, rządzon(y)« = ratione
dirigi Modrz [szyk zmienny] (15;8:3): BierEz S; ale rozum niechay
rządzi waſz gniew. WróbŻołt B6v; RejJóz D8, F5v [2 r.]; RejWiz
11v, 112v, 137, 152; GrzegRóżn K3; GórnDworz K4, Ll2v; A
przetoż iáko długo cżłowiek rządzi ſie rozumem/ á rozum w nim
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pánuie/ táko długo może ſie dobrze rządzić y ine. HistRzym 75v;
RejZwierc A5v, 21, 71v marg, 214, Bbb; PaprPan Nv; ModrzBaz
65v; NiemObr 8; KochFrag 39; VotSzl A4; CiekPotr 9; SkarKazSej
669b; KlonFlis B.
»na rozumie [komu] (nie) schodzi (a. zeszło), zejść, zeszły«
= deseri a mente Mącz; mente captus, mentis inopia laborans
Modrz [szyk zmienny] (6:1:3): KromRozm I N2; MurzHist E; Z
przyrodzenia Sędźiem niebywa/ ktory ieſt ſzalony/ ná rozumie
zeſzły/ Mieſyęcznik/ niemy/ ſlepy/ głuchy GroicPorz b2v, m, ii;
Mącz 387d; WujJud b2; Záś ktorymby ná rozumie álbo ná śiłách
ćieleſnych ſchodźiło [qui viribus vel animi, vel corporis destituti
sunt]/ iż niemogą o ſobie rádźić/ o tych Vrząd niech ſtáránie ma.
ModrzBaz [38]v, 67, 67v.
»rozum sprostać (nie) może (a. (nie) sprosta, a. (nie) ma sprostać), nie zdoła (a. zdołać może)« [w tym: czyj (2)] = ingenio fas est
Modrz [szyk zmienny] (21:2): KromRozm III B8; Ale przedſię ſłowo
twoye yáko ogyeń pała/ A żaden rozum cżłowyecży yemu thu nye
zdoła LubPs bb6, ff4 [2 r.]; Przy cżymći ſie ſnádnie zda/ przy tym
możeſz zoſtáć/ Gdy ſnadź nie może wſzytkim żadny rozum ſproſtáć.
RejWiz [A9], 116v, 148v, 154v; A gdzieby cżemu nie mogł ſproſtáć
rozum twoy á cżłowiecżeńſtwo twoie/ vciecżże ſie do miłoſierdzia
iego [Pana] ſámego ſwięthego. RejPos 121; Ktorzy [Żydzi albo poganie] ácż też niewiedzą co ieſt Bog/ bo temu nigdy żaden rozum
od początku ſwiátá ſproſtáć nie mogł/ ále wżdy wiedzą iż ieſt Bog
RejPos 148v, 38v, 63, 64, 133v, 148v (12); ModrzBaz 130; KochFrag 47; WujNT 582.
»rozum szwankuje [= jest bezsilny]« (1): tu rozum ſzwánkuie:
Wiáry potrzebá. BiałKat 71.
»rozum uczy (a. nauczy, a. naucza); rozumem uczon« [w tym:
czyj (2)] = ratio docet Modrz [szyk zmienny] (8;1): FalZioł V 98v;
RejJóz L6v; GliczKsiąż C7; GrzegRóżn K3 [2 r.]; ábowiem/ ſam
nas tego rozum vcży/ iż z dobrych/ dobrzy ſie rodzą GórnDworz
D3v; ModrzBaz 142v; SkarJedn 203; GórnTroas 32.
»rozum ukazuje (a. ukaże, a. pokazuje itp., a. pokazać (a. okazać) może); ukazować rozumem« [w tym: czyj (1)] = zwykle: jest
oczywiste, zrozumiałe samo przez się; ratio dictat Mącz; ratio
admittit a. iudicat Modrz; evincit ratio Cn [szyk zmienny] (29;1):
BierEz Cv; KłosAlg Av; KromRozm II i2; LubPs Dv; Mącz 86c
[2 r.]; RejAp 126, 176v; bo to rozum pokázuie/ iż iákowego kto
ſobie przyacielá obrał/ s kim zá iednego żywie/ tákowy y ſam być
muśi GórnDworz M; RejPos 235, 250; KuczbKat 230; RejZwierc
130, 137v, 154; BudBib I 462c marg; ModrzBaz 27v, 106; SkarŻyw
260; NiemObr 14; GórnRozm E3; GostGosp 66, 124; ſamći to rozum pokázuie/ Ze ſie ſzkápá nim rubſzy/ prędzéy sfátiguié. WyprPl
B3; WysKaz 7; PowodPr 39; SAm przyrodzony rozum vkázuie/ iż
ná ſłużbę Bożą/ ludźie w ćiele mieſzkáiąc/ mieyſce oſobne mieć
muſzą. SkarKaz 453a, 382b; SkarKazSej 657a, 678b.
»rozum ustać musi (a. (u)stanie, a. ustaje); w rozumie ustać«
[w tym: czyj (6)] (16;1): KromRozm III L3v; Iáko mądrość Páńſka
wſzytko dziwnie ſpráwuie/ przed ktorą ludzki rozum vſtáć muśi.
LubPs ee marg, C, R2 marg, ee, ee6v [2 r.]; RejWiz 154v; RejAp
AA5v, 17; RejPos 148v, 270 [2 r.], 294; RejPosWiecz3 96v; Boginie
przećiwko mnie w rozumie vſtáły: Cóż ty z twym rozumem chceſz/
który bárzo máły? GórnTroas 42; SkarKaz 485a.
»rozum nie wypowie« (1): Zaden rozum áni yęzyk nye wypowye tego/ Ześ [Panie] dał wyele dobr bez licżby dla cżłeká nędznego LubPs Lv.
»rozum (za)błądzi (a. obłądził się, a. wybłądzi się, a. obłędzać
się musi); być rozumu błędnego; rozum błędny; na swym rozumie
błądzić« [w tym: czyj (2)] = fallaci sensu iudicare Mącz (7;1;1;1):
RejRozpr Hv; Bo rozum nie rad błądzy gdy ſie go kto radzy RejJóz
I2, D8; RejKup ſ3v, ſ4; LubPs bb3; RejWiz 132v; Mącz 117a; áni
iey [wiary] ná żadnych náſzych rozumiech/ ktore ſie záwżdy obłędzáć muſzą/ [...] záſádzáć mamy RejPos 88, 270.
»rozum się (za)mnoży (a. zamnaża się, a. umnożyć się może);
rozum mnożyć (a. pomnażać); (po)mnożenie rozumu« (6;2;2): Fal-

Zioł IV 54b; RejJóz Q3v marg; Tákże rozum bez cnoty gdy ſie
gdzye zámnoży/ Poſpolicie ku złemu bárzyey ſie zátrwoży. RejWiz
7v, 66, 68; Studiorum proventus et ingeniorum proventus Mnożenie/ oſtrzenie rozumu. Mącz 483b; RejZwierc 160; SkarŻyw 117;
StryjKron 288; SkarKazSej 662b.
»[komu] rozum się zawrocił« = ktoś oszalał, zgłupiał (1):
[starcy] bárzo ſię zápalili miłośćią ku niey [Zuzannie]. Thák iż ſię
im rozum záwroćił [perverterunt suum sensum]/ y ocży ſwe odwroćili áby nie pátrzáli w niebo BibRadz Dan 13/9.
»rozum się zepsował« = nie wystarczyło możliwości intelektualnych (1): Iużem ſobie nędzną głowę tak bardzo z frasował A czo
ſobie daley pocżąć rozum ſie żepſował RejJóz P2v.
»rozum nie znosi (a. znieść nie może); trudno znieść, nieznośny rozumowi« [w tym: czyj (2)] [szyk zmienny] (2;1:2): BierEz Cv;
RejPs 33; O drogyeſz ſą záwżdy v mnye myſli thwoye Boże/ Ktorych wyelkośći rozum moy nigdy znyeść nie może LubPs eev; RejPos [108]v; CzechRozm 227v.
»rozum zrozumieć nie może; rozumem wyrozumieć; rozumienie rozumu« [w tym: czyj (1)] (2;1;2): ktorych [tajemnic Bożych]
nigdy żadny rozum áni ná niebie áni ná zyemi/ nie tilko zrozumieć/
ále áni w myſlach ſwich nigdy ſie dotknąć nie mogł/ áni vmiał RejPos 101v, 204; RejZwierc 2v [2 r.]; SkarKaz 485a.
Zwroty: »do rozumu apelować« [w tym: czyj (1)] [szyk zmienny] (4): RejWiz 38v; RejZwierc 80v marg, Bbb3; Ale gdy ſię ſam
ſwoią popędliwośćią iáko chćiwy czárt miece ná bliźniego/ ná ſławę iego/ ná zdrowie [...]: trzymay/ nie puſzczay/ ápelluy do rozumu
(marg) Męſtwo wielkie gniew mieć ná wodzy. (–) SkarKaz 313b.
»brać (a. nabrać), wziąć (sobie) w rozum; brać, wziąć rozum;
na rozum wziąć« = (na)uczyć się, zapamięt(yw)ać; intelligere Vulg
[szyk zmienny] (7:4;2:1;1): Głupi nie śmiey śię z mądrego/ Ale
bierz rozum od niego BierEz M3v; BielŻyw 30; GliczKsiąż A2v,
D6, D7, F2, K, N2; Czo naoſobliwſzego s tego Pſalmu ſobie bráć w
rozum mamy. LubPs Y4v marg, N3, gg5; RejWiz 7; Leop Ps 49/22;
Mącz 250d; LeovPrzep b3; [A cżemuſz thego ſobie nie wźiął w rozum [non accepisti in corde] co ieſt przyſſlego/ ále tylko co ieſt
ninieyſzego. Leop 4.Esdr 7/16 (Linde)].
»przy rozumie być, będący« [w tym: w formule prawnej (3)]
= być (będący) w pełni władz umysłowych; sciens PolAnt, Mącz;
intelligens PolAnt; prudens, recta sapere, mens non leva est Mącz;
sanus mente, compos rationis existens JanStat [szyk zmienny] (7:3):
MurzHist O4; BibRadz 2.Esdr 10/28; BielKron 82; Mącz 105c,
183a, 368a; Nád tho/ ludźi ſzalonych y ktorzy od rozumu odchodzą/ ktorzy niegdy przy rozumie będąc/ potym w ſzaleńſtwo vpádli/
[...] krzcic śie niegodźi KuczbKat 135; ále ieſli [czyniący zapis] ieſt
ná ćiele chór/ á ná rozumie zdrów/ ták iáko w rzeczy ieſt/ niech
będźie piſano: Chory ná ćiele/ á wſzákże zdrowy ná vmyśle/ y przy
rozumie będący. SarnStat 759, 684, 1248.
»być przy rozumie« = zachować rozsądek (1): Synu miły ſłuchay mię/ á bądź przy rozumie BielKom C2v.
»rozumu się chwytać« (3): RejWiz 140v; Ták rádzęć w káżdey
ſpráwie rozumu ſie chwytay/ A do cney poććiwośći á ſławy ſie
pytay. RejZwierc B4, 20.
»rozum ćwiczyć; ku rozumowi ćwiczyć, ćwiczony; ćwiczyć
się rozumem; (wy)ćwiczenie rozumu; rozum (wy)ćwiczony; [kto]
ćwiczonego rozumu« [w tym: czyj (2)] = ingenium exercere Modrz
[szyk zmienny] (1;1:1;1;5;3;1): Pocżynáią śię rozlicżne á známienite
Báśni/ z rozmáitych kśiąg wybráne: z ktorych możemy wźiąć nieiáki pożytek ku ćwicżeniu rozumu náſzego BierEz H2v; GlabGad
A2; RejKup t6; HistAlHUng A2v; GliczKsiąż K5v; KwiatKsiąż E2,
N4v; Excultum ingenium, Dobrze ćwiczony rozum. Mącz 60a, 55c;
OrzQuin E; RejZwierc 146; ktore [plotki, tj. głupstwa] żadnego
gruntu zbáwiennego [...] w ſobie nie máią: iedno iákieś ſubtylnie
chytre rozumu ludzkiego rozbieránie y ćwycżenie: bárzo ſłowu
Bożemu przećiwne. CzechRozm 19v; ModrzBaz 97v.
»dać rozum« = wykształcić, wychować; dare intellectum Mącz
[szyk zmienny] (3): Ty ſuknye ktoremi opatrzaſz ſyná ſwego/ od mo-
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low pobucżnyeyą y zedrzeć ſie mogą/ á rozum álbo ćwicżenye
dobre kthoreby dáł domá ſynowi ſwemu trwáć pokąd ludzi ſtáwáć
będzye. GliczKsiąż F4v, N8; Mącz 491d.
»da(wa)ć, rozdawać rozum; dan jest rozum« [w tym: czyj (2)]
= obdarzać (obdarzyć) intelektem jako cechą wrodzoną [szyk
zmienny] (31:1;1): OpecŻywPrzedm C4; KlerPow 2; BielŻyw 92;
Lecz tę miłą krolewnę [Izabellę] ták bog vmiłował Ze ią nád wſſytki inne/ naprzot powyſſyć chćiał Dał iey rozum wymowę obyczáie
milſſe Y cudnoſć niewymowną/ nádewſſytki inſſe. KlerWes Av;
WróbŻołt pp3; RejKup B, Fv, y4, y8v, aa4, cc4; BielKom D7v;
RejWiz 169v; KochZuz A4v; RejZwierz 56v; SienLek 5; Przez pálec
wielki/ mámy rozumieć rozum/ kthory pan Bog dał cżłowiekowi/
áby wybierał dobre á złe wzgárdził. HistRzym 75v; RejPos 201v
marg, [249]v; RejZwierc B, 91 [2 r.]; PaprPan G3v, Ov, O4v;
KochPs 142; BielSjem 11; ArtKanc P15v; GórnTroas 4; SkarKaz
486b; SkarKazSej 662b; Prożno chwalą y gánią ten kruſzec łágodny
[tj. złoto]/ Komu Pan Bog dał rozum/ záwżdy ieſt ſwobodny. SzarzRyt C3v, B3v.
»da(wa)ć rozum; dodać rozumu; jest dany rozum« [w tym w
formułach modlitewnych: „daj rozum”, „racz dać rozum” (15)]
= powiększyć (powiększać) możliwości intelektualne; dare intelligentiam Vulg, PolAnt; intellectum dare Vulg [szyk zmienny]
(30;1;1): WróbŻołt 31/8, 118/34, 73, oo5, 118/125 (8); Tákći Dawid
ku Bogu mowi. Day mi rozum ábych vmyał zakon twoy KromRozm
II r4v; LubPs H4; Leop Ex 36/1, 2.Par 1/10; co Bog może dáć/ to
Ceſarz niemoże/ Cnoty/ ſpráwy/ rozumu/ by biegł y zá morze. RejZwierz 20; BielKron 79v, 160v; Mącz 287d; RejPos 156; GrzegŚm
49; BudBib 1.Par 22/12; SkarJedn 330; KochPs 34, 44, 182; ArtKanc L10v; GrabowSet N4v; LatHar 23, 34; SkarKaz 81a, 206a, b;
O Boże day wam ten rozum/ ábyśćie ſię ná páná ſwego/ y rády
zacne iego w tákich wáſzych iádowitych y ſzkodliwych niezgodách/
rozſądek dawáli SkarKazSej 674b, 657a.
»rozum dawać [= przywracać]« (1): ſok ſtego korzenia [wszywego kopru] wyciſniony á potim z rożanem oleykiem á z ocztem
zmieſzany, pamięć zginęłą dokońcża: zaſię prziwracza/ y ſzalonemu
rozum daie/ gdy głowę ogoliwſzy kielko razow namażeſz FalZioł I
109c.
»rozumem dochodzić (a. dość)« = coniectare, existimare, iudicare Calep [szyk zmienny] (8): RejWiz 152v; WujJud 255v; SkarJedn 17; Oczko 10; [Pan Bóg] chćiał mieć od tego Medyká/ chćiał
Chirurgá/ ktorzyby rozumem/ náuką y experiencyą/ tego dochodźili/
co dla ktorey choroby zdrowo/ co niezdrowo. ReszPrz 11; KochPieś
10; Calep 241b; VMie Pán Bog ná świećie wſzyſtkiemu dogodźić/
Iego ſądow trudnoby rozumem dochodźić. KołakCath C4.
»rozumem dosiąc (a. (do-, o)sięgać, a. dosięgnąć itp.), osięgnienie, osięgniony; rozum dosiąc (a. dosięgnąć) nie może (a. nie
dosięże)« [w tym: czyj (6)] = pojąć (pojmować), (z)rozumieć; animo
complecti a. comprehendere, apprehendere, considerare, statuere
apud animum, praesumptus Mącz [szyk zmienny] (17:1:1;6): OpecŻyw 130v; bo czego rozum moy nyedoſyąze to laſka twoya nyechacz napelny PatKaz II 19v, 35; BielŻyw 51; RejKup ſ4; KromRozm II p4v; KromRozm III A6; RejWiz 10v, 128v; Sceptici [...],
Wątpiący którzi ſą tego mniemánia że nie może nic być pewnego
od ludźi náleziono/ rozumem y náuką oſięgniono/ ále wſziſtki
rzeczy ſą niepewne. Mącz 334b, 104a, 304a, 318a [2 r.], 412b,
433a; OrzQuin Aa2; Vmárł pothym pan Boiánowſki Polſki Philozoph/ ktory przyrodzonym rozumem ſwym [...] głębokich rzecży
doſięgał GórnDworz Dd8; RejPos 148v marg, 151; RejZwierc 2v,
8v, 174v; ArtKanc F6v; KlonKrGum Av.
»rozumu dosta(wa)ć« [w tym: czyj (1)] [szyk zmienny] (6):
GliczKsiąż M2; KuczbKat 390; SkarŻyw A3; GórnRozm D3v; Kto
áni czyta/ áni ſłucha mądrych/ áni ſię ich rádźi/ áni z nimi towárzyſzy: ſkąd ma mądrym być/ y rozumu doſtáwáć? SkarKazSej
663a, 699b.
»rozumem dostąpić« = zrozumieć (1): ku onym zacznieyſzim á
więtſzym ryczerſkim rzeczam będziem mogli prziść/ ktorych przi-

ſzłym Xiążętom woiſk/ y zwycżaiem y rozumem potrzeba ieſt doſtąpić y ie wybornie vmieć KwiatKsiąż O3v.
»dotknąć rozumu swojego« = pomyśleć (1): A ieſlibychmy to
[nabożeństwo] chcieli thu krzyżyki/ ſwiecżkámi/ kropidły/ ábo iákiemi máźidły odpráwowáć/ wieſz to Pan Bog ſam ieſliże tho będzye zá wdzyęcżne przyięte od niego. To w tym káżdy ſnádnie może dotknąć rozumu ſwoiego/ chociay by mu y piſmá nie sſtawáło.
RejPos 350.
»rozumem dowieść (a. dowodzić, a. przywieść, a. przywodzić
itp.), przywiedziony; rozum (do)wiedzie (a. przywiodł, a. musi
wieść); wywod (a. dowod) rozumu« [w tym: czyj (4)] = przekon(yw)ać, udowodnić (udowadniać); probare rationibus BartBydg
[szyk zmienny] (6:2;4;3): PatKaz III 116; BartBydg 128b; RejPs
46v, 52v; KrowObr 20; RejWiz 21v, 128; BielKron 117v; GórnDworz Ff6, Gg5v; RejPos 289; iż rozum náſz nie łatwie ku wierzeniu tych rzecży ktore nam obiecáne bywáią/ przywiedźiony być
może. KuczbKat 110; CzechRozm 161v; CzechEpPOrz **1; [ﬁlozofowie] chcąc to rozumem wywiéść/ że Bóg ieſt/ tym ſye naprzód
zákłádáli/ że [...] żaden [naród] ták gruby nie ieſt/ któryby Bogá
iákokolwiek nie wyznawał. KochWr 19.
»rozumowi (d)ufać, dufający; w rozumiech dufać« [w tym: czyj
(18)] [szyk zmienny] (17:2;1): BielKom D8v; KwiatKsiąż L3; RejAp
104v, Ff4; GórnDworz L4; (marg) Cżemu Pan trudnemi ſłowy mowić racżył. (–) A to przeto/ áby żaden nie dufał domyſłom ſwym/
áni rozumowi ſwemu RejPos 126, 126 [2 r.], 159v, 200, 230 [2 r.];
RejZwierc 4v; Nikt nie vfay świátu temu/ Ani rózumowi ſwemu
KochPs 89; SkarŻyw 82, 203 [2 r.]; GórnRozm K3v; Mądrzy/ pobożni y ſtáteczni niech przy nim [synu królewskim] ſię báwią/ áby
ſię náuczył wſzytko z rádą czynić/ ſwoiemu rozumowi nie dufáć/ y
zá ſwemi áffektámi nie chodzić SkarKaz )(4; SkarKazSej 658a.
»rozum kierować [= przywracać]« (1): Ruſza kogo Kánikułá/ á
odrzeczna mowá: nie tą to wodą [tj. cieplicami]/ ále czém inſzym
rozum mu kieruymy. Oczko 14.
»rozum mie(wa)ć, mający« [w tym: w głowie (6)] = być rozsądnym, mądrym; zachow(yw)ać zdrowy rozsądek, być zdolnym do
przeprowadzania procesów myślowych; sapere Mącz, Modrz, Cn;
ratione praeditus Modrz; habere intellectum Vulg; habere mentem,
uti ratione Cn [szyk zmienny] (61:3): BierEz H3v, P; RejRozpr F2;
RejJóz E3v; RejRozm 396; RejKup N, Xv, x3v; Kto ma rozum o
tym powie/ Pracá ieſt zyſk/ pracá zdrowie. BielKom D6v, D5; LubPs ggv; RejWiz 31, 139; (nagł) Boná Krolowa Polſka. (–) [...]
Rozum miáłá/ że y dziś/ tá niewieſcia głowká/ Sławna w Polſzcże/
y długo/ pámiętne iey ſłowká. RejZwierz 49, 36v, 111; BibRadz Iob
20/3; OrzRozm Pv; BielKron 101v, 107, 189, 245v; Compos mentis,
Compos animi, Compos rationis, Mądry/ Máyący rozum. Mącz
62c, 285d, 333c, 368a, 382d; Prot A3; SienLek 11v; RejAp 115,
155; GórnDworz Q7v, Dd5v; RejPos 262v; BielSat Ev; HistLan F5;
KuczbKat 170; Przodkowie náſzy czo rozum miewáli/ Wiecżną
roſkoſzą wdzięcżny pokoy zwáli. RejZwierc 227v, 13, 185v, [233],
248v, 249v; ModrzBaz 40, 71v; KochPs 141, 166; SkarŻyw 126,
364, 428; KochFr 13; KochMRot B2v; BielSjem 4; PudłFr 61, 69;
BielRozm 33; GórnRozm E2v; WujNT Apoc 13/18; tákżeſmy długo
około prawdy iego [Chrystusa] błądźili? [...] Czyli ludźi nie było
coby rozum mieli? Czemuż nas dopiero wiáry vczyć chcą? SkarKaz
550a, 350a; CiekPotr 43; SkarKazSej 666b; Właśnie iákoby/ gdyby
káżdy cżłonek zoſobná miał rozum/ á ták mniemał/ iż tym ſpoſobem zdrow być może/ ieſli drugiego bliſkiego cżłonká zdrowie do
śiebie przyćiągnie: pewnieby wſzytko ćiáło zemdleć y vmrzeć muśiáło. KlonWor ded **3v; [TerentMatKęt E5v, K6v].
~ W przeciwstawieniu: »być szalon ... mieć rozum« (1): Przyſzłey thedy nocy/ Krolowa przyſzłá do mnie s fraucymerem pięknie
przybránym/ pytáłá mię ieſlim ſzalon cżyli mam rozum. BielKron
458v. ~
»z to (a. z [kogo]) rozumu mieć« = na co (a. na kogo) mieć wystarczające możliwości intelektualne; móc sobie z czym (a. z kim)
poradzić [szyk zmienny] (7): RejWiz 30, 110v; Leop Iob 38/4; áżc-
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kolwiek [!] był chytry Przemyſław y okrutny nád żeńſkim narodem/
wſzák przeto nie miał rozumu z Libuſę áni mocy/ bo oná y Przemyſlá ſwą rádą ſpráwowáłá. BielKron 319v; PaprPan N2v; ieśli wy
nie maćie sſto rozumu/ iáko temu zábieżeć/ więc poślićie do cudzey
źiemie/ rádźić ſię około tego. GórnRozm D3, I4v; [ListyPol III
1550/27].
»mieć dosyć, co rozumu« [w tym: z elipsą „mieć” (1); w głowie
(1)] [szyk zmienny] (2:1): Ktorego to przykładu/ ieſliże mácie co
rozumu nie miéicie ſobie za małą rzecz MurzHist Q2; WujJud a4;
(nagł) O Mikołáiu Mniſzewſkim. (–) NIe ledá to człek/ pánowie/
Rozumu doſyć w téy głowie. PudłFr 54.
»rozum mieć po temu; mieć rozum [na co]« = mieć predyspozycje, umiejętności [szyk zmienny] (2;2): Kto rozum ma potemu:
może niżey piſane rzecży łaczno pochopić. FalZioł [*8]v; GroicPorz ll4v; Mącz 135c; Drudzy ſą/ ktorzy máią mądrość táką/ iáką
tenże Apoſtoł opiſał [...]. Ziemſką: iż máią rozum tylko ná doſtawánie y zátrzymánie y rozmnożenie dobr świeckich docześnych
SkarKazSej 658a.
»rozum swoj własny [w czym] mieć« = kierować się własnym
(tu: błędnym) mniemaniem (1): Theologia też iáka ich [sakramentarzy polskich] ieſth/ ſrom y mowić: y z tego y z owego Heretyká
zebrána [...]. Ale rozum ſwoy właſny w tym máią: Koſćiołem gárdzą/ Concilium niepotrzebuią OrzList e4v.
»(krszyny a. odrobiny) rozumu nie mieć, niemający« = być
głupim, szalonym; mentem non habens PolAnt; impos mentis Mącz;
omni ratione destitui Modrz [szyk zmienny] (14:1): rozumubych
niemiał/ bych w niepewne rzecży dufał BierEz H4, C2; BibRadz
Eccli 22/27; Impos mentis, Szalony/ Głupi/ Niemáyący rozumu.
Mącz 62c, 364c, 368a; HistRzym 75v; KuczbKat 135; áni gránic
żadnych ſtánowić/ áni przyiáźni iákokolwiek náruſzoney poiednáć
vmiećie/ okrom gwałtu [...]. Iákoby to iuż táka byłá Rzecżpoſpolita
wáſzá/ że w niey nie práwem/ ále gwałtem y mocą trzebá wſzytkiego dowieść: ábo práwie iákobyśćie rozumu niemieli/ że nikt nic
otrzymáć niemoże/ cżegoby mocą niemuśiał doſtáć. ModrzBaz 141;
SkarJedn 44; SkarŻyw 572; WerGośc 213; SkarKaz 43b, 417b;
SkarKazSej 661b marg.
»rozumem mierzyć (a. rozmirzać); żadnym rozumem nierozmierzony« [w tym: czyj (2)] [szyk zmienny] (2;1): RejAp 51v, 54;
Bozką moc rozumem ſwoim mierzą: y przetoż nie tylo wiárę ále y
rozum trácą. SkarKaz 205a.
»mieszać (a. zamiesza(wa)ć) rozum; rozumy (I) zamieszać;
rozum się (po)miesza (a. zamieszawa się, a. pomieszać się musi);
zamieszanie rozumow« [w tym: czyj (1)] [szyk zmienny] (3;1;4;1):
GliczKsiąż I6; Owi też Philozophi śiłá nápiſáli/ A rozumy ludzkiemi práwie zámieſzáli RejWiz 82, 6v, 42; RejPos 32, 47, 126;
RejZwierc 100; cżłowieká cżtery áffekty naprzednieyſze vnoſzą/
ktore Grekowie zową Paſsiones: Cicero zowie Perturbationes: á
náſzy ſtárzy Polacy według Ciceroná zową zamętki/ dla tego że
mącą y mieſzáią rozum ludzki y nie iednemu w głowie zámącą.
KlonFlis A4v.
»z rozumem się mijać« (1): A práwie ſle [lege: sie] ſnać z rozumem mija Kto iedno drze á drugie pobiyą RejRozpr K3.
»rozumu naby(wa)ć; nabyty rozum« = (wy)kształcić się, rozwijać (rozwinąć) się intelektualnie (5;2): (did) Poſeł ſię dziwie [!] s
prawie Kupcowei (–) Miły Kupczie ktoċ tak radził Gdzes tego
rozumu nabył RejKup v4v; GliczKsiąż L7v; iż dworney pániey ku
przyrodzonemu bacżeniu/ nábythego s kſiąg rozumu potrzebá.
GórnDworz X4, Gg5v; SkarKaz )(2, 45b, 80a.
»rozum naprawiać [= przywracać do właściwego stanu]« [w
tym: czyj (1)] (2): Krew Laſicze z babką/ łamanie w nogach oddala.
Popioł theż iey z wodą pijąc/ ſzalonym rozum naprawia. FalZioł IV
12c; BielŻyw 128.
»rozumu naśladować« [w tym: czyj (3)] = postępować według
wskazań intelektu (5): BielŻyw 92; KromRozm III Mv; BielKron 9;
A cżemu rozumu w obáleniu Bogow ſwych lepiey nie náſláduią/
niżeli ku ſthánowieniu ich? GrzegRóżn K2v; SkarJedn 378.

»rozumem obaczyć; w rozumie obaczyć się; rozum obaczyć
może; obaczenie rozumu« [w tym: czyj (3)] = pojąć, zrozumieć
[szyk zmienny] (1;1;2;1): RejPs 161; LibLeg 10/152v; gdyż w ſercu
cżłowiecżym ták wiele chytrośći ſkrytich ieſt/ iż rozum żaden
niemoże być táki/ kthoryby ie wſzytki obacżyć mogł. GórnDworz
M2; RejPos 63, 280.
»rozumem obdarzyć, obdarzony, nadany, przeźrzany [= obdarzony]« = animi dotibus a. ingenio praeditus Modrz [szyk zmienny]
(5:9:1:1): BibRadz *2v, Eccli 17/6; Tego to Sálomoná Pan Bog
ieſzcże z młodych lat iego przeyrzał/ iż go rozumem tákim obdárzyć racżył/ iż go nikt w nim nie przerownał. BielKron 75v; Ale ći
záſię kthorzy ſą preźrzeni [!] od Páná rozumy/ godnoſciámi/ y ſpráwámi dobremi/ [...] ſłuſznie nie máią gárdzić [...] thym dobrodzyeyſtwem iego. RejPos 317, 239v; RejZwierc 93v, 97, 97v; WujJudConf 206v; ModrzBaz 68v, 73; SkarŻyw 25; NIegodźien tego ten
świát záwikłány/ Aby miał ná nim rozumem nádány Człowiek polégáć KochPieś 48; LatHar 366; GosłCast 31; SapEpit A4v.
»objaśnić rozum; rozumem objaśnić, objaśniony; objaśnienie
rozumu; rozum będzie objaśnion« [w tym: czyj (5)] [szyk zmienny]
(3;1:1;2;1): O wielkaſz thu pociechá może być tym/ ktorym ten
wſzechmogący Pan/ nie obiáśniwſzy ich wielkiemi rozumy/ wielkiemi náukámi/ racżył im dáć poznáć á doćiſnąć ſie do ſwiętego
Boſtwá ſwoiego. RejPos 288, 40v, 116 [2 r.], 129v, 131, 194, 247.
»od rozumu ode(j)ść (a. odchodzić), odstąpić (a. odstępować),
odpaść, odeście, odstąpienie, odeszły (a. odchodzący); rozumu odstąpić, odstąpienie; rozum odbiegł, odchodzi, wyszedł« [w tym: czyj
(3)] = (o)szaleć, (z)głupieć; amens, amentia, desipere, labi mente
Mącz; furia Modrz; dementire, de mente exire, delirium, furor,
insania, mania, stupiditas, stupor Calep; in furorem verti Vulg [szyk
zmienny] (18:6:1:6:1:3;1:2;1:1:1): Nie odſtępuy od rozumá: Vcżyć
ſię iedno nie ſromay/ Kto ćię dobrze vcży ſłuchay. BierEz F4v;
FalZioł I 65c, 110d, II 3d, 7d; BielŻyw 141; MurzHist E, Q3v;
BielKron 78v, 95; Amentia, Głupość/ odeście od rozumu. Mącz
216b, 175c, 180b, 216b, 368a; SienLek 14v, S[ss]4v; GórnDworz
Gg6; RejPos 200, 264v; KuczbKat 135; RejZwierc 48; BielSpr 45v;
Waśń z boiáźni á z gniewu rośćie/ ktora iż nieinácżey wzburza
ſerce ludzkie ktore opánuie/ iedno iáko odeśćie od rozumu/ przeto
nie może mieć towárzyſtwá z rozumem. ModrzBaz 7; SkarJedn
102; Tám [św. Bernardyn z Senny] dziwnymi ſię nabożeńſtwy y
ćiáłá vmartwienim trudził/ ták iſz go drudzy zá odeſzłego od rozumu mieli. SkarŻyw 461, 101, 141, 166, 298; WerGośc 234; PudłFr
72; Calep 301b, 303a, 635b, 802b, 1013a; WujNT Mar 3/21, s. 136;
SkarKaz 418a; Milcz przebóg/ á opuść té máło mądré mowy/ Iuż
práwie rozum odbiégł twéy ſtroſkánéy głowy. GosłCast 25; [KromHist 44; Szalonym y od rozumu odchodzącym nigdy niewierzyć.
SkarŻyw 830 marg (Linde); Przećiw Freneſim/ to ieſt odſtąpieniu
rozumu z ciężkiégo bolu głowy/ pić korzenié Iábłonek. UrzędowHerb 39a, 284a].
»rozum odjąć (a. odejmować); z rozumem rozłączać« = excutere mentem Mącz [szyk zmienny] (16;1): RejJóz P4; iſz śię i ſtąd
boży gniew przeciwko mnié okazuie/ że mi odiął rozum/ abych
niemogł o ſwoięm zbawięniu ani dobrze trzymác/ ani iakiéi nadźieie miéć. MurzHist Q4v; GroicPorz mm; RejWiz 55v; LeszczRzecz
A5 [2 r.]; Mącz 339b; RejZwierc 53v; CzechRozm 162; Przetoż y
Prorok powieda: Iż pſotá/ wino/ á pijańſtwo/ ludźiom ſerce y rozum
odeymuie. WerGośc 243, 244, 254 [2 r.]; GórnRozm H2 [2 r.]; ZawJeft 29; GosłCast 25.
»odmienić rozum« [w tym: czyj (2)] = mutare intellectum Vulg
[szyk zmienny] (3): RejJóz P8v; Leop Sap 4/11; Záſzłá śmierć Elſzbietę vmárłą/ wźiętá ieſt/ ták w młodych lećiech/ áby złość nieodmieniełá rozumv iey BiałKaz I4v.
»dobrego rozumu, od rozumu odstępować« = postępować
wbrew zdrowemu rozsądkowi; a ratione discedere Modrz [szyk
zmienny] (1:1): ModrzBaz 70; Bo drudzy dobrego rozumu/ ktory
ieſt tego práwá początkiem/ odſtępuiąc: grzechow ktore rozum
przyrodzony gánił/ zá grzech nie mieli. SkarKazSej 696b.
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»rozum odwodzić; od rozumu uwieść, odwodzący; z rozumu
zwieść (a. wywodzić)« = deludere Vulg [szyk zmienny] (2;1:3;2):
Czo za rozum tego ſmarda. Iakoċ ſobie vmie galiċ Tego Laſki bozei
żbawiċ. I zwyodl zrozumu prawego Tego nędznika proſtego. RejKup Mv, ſ2; RejWiz 47; Leop 2.Par 32/15; CzechEp kt, *4, [1];
SkarKazSej 661a.
»rozum okaz(ow)ać; rozum okaz(ow)ał się (a. okazać się ma);
rozumem okazały; wystawienie rozumu swego« [w tym: czyj (11)]
= popis(yw)ać się umiejętnością rozumowania, wykaz(yw)ać się
intelektem; intellectu vigens JanStat [szyk zmienny] (10;3;2;1):
BierEz F3; KromRozm II p3v; GliczKsiąż K7; LubPs bb3v; Boſcie
ſie więc z vporu więcey árgowáli/ Niżli s prawdy/ by iedno rozum
okazáli. RejWiz 164v, 5, 174; GrzegRóżn N3v; GórnDworz L4v;
RejPos 37v, 89v, 348v; RejZwierc 2; A wſzyſcy im nagłębiey rozumy ſwoie okazáć chcieli/ tym nabrzydliwiey [...] błądzili. StryjKron 1; [obiecujemy] liſtem ninieyſzym Dignitárſtwá/ Káſztelániy/
y Vrzędów wſzyſtkich Króleſtwá náſzégo/ nikomu/ iedno oſobóm
dobrze záſłużonym/ láty/ rozumem/ y mądrośćią okazáłym [...] nie
rozdáwáć SarnStat 71 [idem] 909.
»rozumem opanować; rozum opanował« (2;1): Cżłowiek rozumem wſzytko opánował. RejWiz 10v marg [idem] Cc4; RejZwierc 214.
»rozum oświecić (a. oświecać), oświecający; rozumem
oświecić (a. oświecać), oświecon; rozum się oświeci (a. oświeca
się), oświecony; oświecenie rozumu; [kto] bywa rozumu oświeconego« [w tym: czyj (18)] [szyk zmienny] (20:1;3:1;2:6;7;1):
OpecŻyw 29, 160v; S takowegociem rozmyſlaniá/ mnodzy ludzie proſci a nieumiętni/ bywaią rozumu oſwiétzonégo ij żywota
ſwiętego/ ktorym mily Iezus z ſwé laſki dáwá rozum glęboki
OpecŻywPrzedm C4; GlabGad A5, B4; WróbŻołt oo8v; WróbŻołtGlab A4; KromRozm III Bv; LubPs bb5; OrzRozm P3, P3v,
Q; Iádąc tedy do Dámáſzku/ oświećił go [św. Pawła] Pan Bog
rozumem przez dobre poſelſtwo/ to ieſt Ewányelią BielKron
143, 143, 206v; RejPos 40v, 116v, 156, 239, [290]v, 334, 337v;
WujJudConf 66v; KarnNap E4; SkarŻyw A3, A3v, 117, 491,
581; LatHar 34, 204, 351, 395, 663, 673, 676; O mądrośći nawyżſza Pánie IEZV Chryſte/ [...] pośli Duchá mądrośći/ áby
oświećił rozumy náſze SkarKaz 45b, 42a; SkarKazSej 658b,
662a [2 r.].
bibl. »rozum otworzyć (a. otwarzać); rozum jest otworzony«
[w tym: czyj (2)] = aperire sensum PolAnt [szyk zmienny] (5;1): RejPos 116, 135; Tedy otworzył im rozum (áby mogli) rozumieć piſmá. BudNT Luc 24/45; [św. Chryzostom] vdał ſię ná żywot Anielſki/
zakonny/ y puſtelnicży. Y w nim pokoiu onego/ do ktorego bárzo
teſknił/ vżył/ [...] ná cżytániu piſmá S. do ktorego mu Pan Bog głęboki rozum/ klucżem łáſki ſwey otwarzał. SkarŻyw 86, 352; SkarKaz 418a.
»rozumem (o)zdobić, opatrzyć, ozdobiony, przystrojony, upstrzony; rozum stroi, ozdobi« = ingeniosus PolAnt [szyk zmienny]
(6:3:14:1:1;2:1): BierEz S2; RejJóz E4; RejWiz 8, 193; RejZwierz
73v; [Plato] powieda być duſzę nieiáką bytność ſámá ſiebie ruſzáiąc/ rozumem ozdobioną. BielKron 127v; GórnDworz D2; RejPos 222; rozeznaway pilnie/ iáka ieſth rozność wielka miedzy cnotą
á miedzy niecnotą/ miedzy dobrą ſławą á miedzy złą/ á zwłaſzcżá
gdy cie Pan Bog rozumem á poććiwym bacżeniem ozdobić racżył.
RejZwierc 268, A5, 13v, [283], 68 [3 r.], 74 (16); BudBib Sap 8/19;
żaden przelożony [!]/ Coby dobrym rozumem nie był przyſtroiony/
Nie może w dobrey ſpráwie ſwych poddánych rządzić PaprPan A3,
R; CzechEpPOrz **.
»rozumem się parać« = myśleć, zajmować się myśleniem (3):
RejWiz 143; PHilozophi ktorzy ſie/ rozumem paráli/ Wolność nád
wſzytki ſkárby/ s cnotą obieráli. RejZwierz 50v; RejZwierc 16.
»dalej patrzyć, przepatrować rozumem« = przewidywać, wnioskować [szyk zmienny] (1:1): Iáko ſtárzy/ iż poſpolicie ſą mędrſzy
niż młodzi/ powſcięgliwſzy/ dáley páthrzą rozumem GórnDworz
K3; RejZwierc 232.

»podpierać (a. podeprzeć), podparcie rozumu; rozumem podeprzeć (a. podpierać się), podparty; rozum może podeprzeć, podpart(y) (jest a. bywa)« [w tym: czyj (9)] [szyk zmienny] (8:3;4:1;1:4):
BielŻyw nlb 6; Bo przeto cie rozumem Pan podeprzeć racżył/ Abyś
ſłuſznie co dobrze y co źle obacżył. RejWiz 134, 90v, 100v, 112v;
BielKron 9; Mącz 502a; RejAp AA6v; GórnDworz Gg4; RejPos 16,
38v, 115, 126, 148v (8); RejZwierc A5, 4v; wſzákże áby wiárá moiá
nie podpieráłá ſie/ rozumem y wywody ludzkimi: dla tego też chcę
rád ſłyſzeć o tym świádectwá z ſłowá Bożego CzechRozm 4v; KochFr 85.
»pokładać [komu] pod rozum« = dawać do przemyślenia (1):
Co puſzcżam ná bacżenie cżłowieká mędrzſzego/ Pokładáiąc mu
pod rozum ten kęs zdánia mego. CzahTr I3v.
»[czyjemu] rozumowi poruczać (a. będzie poruczono)« (8): LibLeg 10/71, 11/27v, 29; RejAp 37v, 180v; RejPos 23v, Ooo5; A to ia
tu twemu rozumowi porucżam co ſobie obráć maſz RejZwierc 179.
»z rozumem [czyim] się porywać« (1): Bobych oſzálał y rozum
ſtráćił/ bych ſię miał z rozumem moim ná mądrośći niedośćigłe
Bozkie porywáć. SkarKaz 277b.
»rozumem poścignąć, niepościgniony (a. niedościgły); rozum
poścignąć nie może; niedościgły rozumowi« [szyk zmienny]
(1:7;1;2): iż [Bóg] ieſt dziwna á nieſkońcżona/ áni żadnym rozumem ogárniona iákáś moc á iákáś wielmożność/ ktorey áni rozumem/ áni żadnim rozmyſłem nikt pośćignąć nie może. RejPos 142v,
149 [2 r.], 158, 316v; RejZwierc 195v; CzechRozm 27v, 214v;
NiemObr 10; LatHar 192, 375.
»rozum powichłać (a. zwikłać)« [w tym: czyj (1)] [szyk zmienny] (2): Ale ći co zwikłáli rozumy ſpráwámi/ Ni zwiedzą gdy s fráſunkow poſzáleią ſámi. RejZwierc 239v; SkarKaz 519b.
»powiedzieć [komu] na rozum« = powiedzieć komuś do słuchu
(1): Ale kiedyć ſye ſługá doſtánie Legart/ piiánicá/ koſtérá/ który
ieno czeka/ rychłoli go záwołáią ieść. [...] Tákowégo mądry á báczny Pan záraz pozna: á sprobowawſzy go/ poznaſz że łothr/ kázáć
mu precz/ powiedźiawſzy mu ná rozum. Strum R3v.
»rozumu (po)zbyć; opuścić rozum« = deserere rationem
Modrz [szyk zmienny] (4;3): BierEz S4; FalZioł ‡2c; RejWiz 29v,
128v; Bo opuśćiwſzy rozum/ wzgárdźiwſzy práwo Boże y przyrodzone/ co innego ſię zoſtawa/ iedno że ſię przygodam á ládá
cżemu muśimy dáć rządźić? ModrzBaz 81; Czynią wiele przykrośći ludźióm ſpokoynym ſzaleni/ którzy ábo prze ćiężką niemoc/ ábo prze iákie fráſunki rozumu pozbyli KochPij Cv; OrzJan 17.
»wiele rozumowi swemu pozwalać« = pozwalać sobie na spekulacje intelektualne (1): y iuż ták vcżynić ze dwu perſon y nátur z
ſobą niezgodnych iednę/ [...] Co ácż v Filozofow ieſt rzecżą trudną/ choćiażći oni wiele rozumowi ſwemu pozwaláią: ále w ſłowie
Bożym nieſłucháną áni znáiomą: przeto też niezbożną. CzechEp 247.
»przebieżeć rozumem« = przemyśleć (1): Przebiegłem wiele
rzecży rozumem [Lustravi universa animo meo Vulg Eccle 7/26]/
chcąc náleść mądrość y rozum BielKron 81.
»rozum (a. możność rozumu) przechodzić, przewyższać, przechodzący, przewyższający« [w tym: czyj (6)] = być (będący) nie do
pojęcia; superare sensum PolAnt; excedere captum Mącz; supereminens scientiae Vulg [szyk zmienny] (10:4:2:2): PatKaz II 71v;
KromRozm II bv, n4v; KromRozm III C; A pokoy Boży kthory
przewyzſza wſzelki rozum/ będzie obroná ſercom wáſzym/ y
myſlam wáſzym przez Iezuſá Kryſtuſá. BibRadz Philipp 4/7, II 103b
marg; Mącz 35b; Gdyż tedy ten cżłonek [tj. artykuł wiary, jedna z
dwunastu części „Credo”, tj. wyznania wiary] nie mniey iáko y drugie cżłonki/ przechodźi możność y śiłę rozumu náſzego KuczbKat
80, 1, 235; Nie trudnoć to tedy Pánu Chriſtuſowi vcżynić/ że będąc
w niebie/ pod właſną oſobą/ ieſt záraz prawdźiwie w tym Sákrámenćie pod oſobą chlebá: ácżći to náſz rozum przechodźi. WujJud 71v; SkarJedn 43; SkarŻyw 91, 141, 206; WujNT 67, Eph 3/19;
SkarKaz 276b.
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»przychodzić ku rozumowi« = odzyskiwać pełnię władz umysłowych (1): Resipisco, Vpámiętawam ſie/ przichodzę ku rozumowi/ polepſzam ſie Mącz 368a.
»rozumu swego przyłożyć« (1): Attendere animum, Rozumu
ſwego prziłożyć. Mącz 444b.
»przyść k(u) (lepszemu) rozumowi; do rozumu pość« [w tym:
czyj (1)] = przemyśleć, opamiętać się [szyk zmienny] (2;1): GórnDworz X6; rozważayże theż wieki ſwoie/ ieſlić Pan dał iuż przydź
ku lepſzemu rozumowi twemu RejPos 40v; BielSat N.
»przywieść do rozumu; ku rozumowi przywodzić« [w tym: czyj
(1)] = sprawi(a)ć, że ktoś (od)zyska rozsądek, mądrość (1;1): [ziele
dłoń Krystowa] cżłonkhom pomaga w ich przekazach/ też od złe go
rozumu ku rozumowi przywodzi. FalZioł I 112b; LatHar 686.
»radzić (a. poradzić) się, dokładać (a. dołożyć) się, za radą
rozumu; rozum radzi (a. radzić może)« [w tym: czyj (2)] = uti
iudicio Mącz; advocare in consilium rationem, ratio suadet Modrz
[szyk zmienny] (9:2:1;3): RejJóz D8v, I2; RejRozm 405; RejWiz 54;
Mącz 510b; RejAp BB3v; Radź ſie rozumu potym mądrych ludzi/
Gdy co przykrego ná cię ſzcżęſcie wzbudzi. RejZwierc 230, 81v;
ModrzBaz 26v, 30, 122v; KochFrag 54; [ciało] pobudza w nim [w
człowieku] rozmáite y przećiwne ſobie chćiwośći/ żądze y namiętnośći przećiw rozumowi: y czáſem ták ſprędká nań powſtáie/ iż
pierwey niżli ſię obaczy/ y niżli ſię rozumu dołoży/ człowiek vwiedzion bywa. WujNT 546; SkarKaz 244b, 314a.
»rozumem robić (a. urobić)« = myśleć (wymyślić) (4): GlabGad K5v, Lv; kto ſie ryczerſkiem rzemięſłem pęta/ potrzebá áby
thák wiele rozumem robił/ iáko y ciáłem. GórnDworz G7v, Ll6.
»rozumem rozebrać; rozum rozbiera; rozumu rozbieranie« [w
tym: czyj (1)] (1;1;1): Acie mentis dispicere, Rozumem co rozebráć/
Rozważyć. Mącz 405d; CzechRozm 19v; LatHar 321.
»rozumem rozważyć (a. rozważać, a. uważyć); rozważenie
rozumu« [szyk zmienny] (4;1): RejWiz 52v; Tákże y cżłowiekowi
poććiwemu/ ktory roſtropnym rozumem wſzytko około ſiebie rozważyć może/ á czo mu złego záſzkodzić może? RejZwierc 71v,
A3v, 71v, 88.
»ruszyć rozumem, rozumu« [w tym: czyj (1)] = pomyśleć [szyk
zmienny] (3:1): RejRozpr C2; RejKup k2; GórnDworz T8v; [mówi
Jempsar:] Otrząſni ſie mé ſerce/ á ruſz ſwym rozumem Niewieśćim
GosłCast 62.
»na (swoj) rozum sadzić się, sadzący się; na swym rozumie
sadzić się; nad rozum wysadzać się; na rozumie swym wszystko
sadzić« [w tym: czyj (16)] = polegać na (swym) rozsądku; popisywać się mądrością; wymądrzać się [szyk zmienny] (9:1;7;1;1): A
nye podoba ſye co komu w koſćyele/ ćyerp z pokorą y ſkromnoſćyą/ nye ſádząc ſye wſſetecznye ná ſwoy rozum. KromRozm I
O2v, O; kto o ſwey náuce wyele dźyerży/ á ſádźi ſye ná ſwym
rozumye/ ten yeſſcze nic nyeumye/ by też nawyęcey vmyał. KromRozm II p2v, iv, p2v, p3 [2 r.], t3 [2 r.]; KromRozm III O4v;
BielKron 148v; RejPos 306; RejPosWiecz2 95v; BielSat N4v; WujJud 127v; Ani ſye ia ná wielkié názbyt kaſzę rzeczy/ Ani ſye ia nád
rozum wyſadzam człowieczy. KochPs 194; A ták niedoczitánim
Hiſtoriy Swiętych/ ácz ſie ná wielkie rozumy ſadzili [historycy i
poeci greccy]/ ku ſwoiey hańbie dawnośći początkow narodu ſwego
ſamiſz ſobie vięli. StryjKron 16, 1; ArtKanc L2v.
»rozumu słuchać« [w tym: czyj (2)] [szyk zmienny] (4): BielŻyw
131; iż kiedyby był Pan Bog nam ſlowá ſwego niezoſtáwił/ á rozumu ſie ćieleſnego trzymáć dopuśćił/ y ſam bych ná tho przyſtał y
przyzwolił/ iákom teſz y przedtym w tákowych rzetzach rozumu
ſwego ſluchał KrowObr 108; SkarŻyw 189; Bo [Bóg] ſtworzył iednego ſámego człowieká/ męża onego pierwſzego [...]: áby ſię wſzyſcy do iednego odzywáli/ y iego rządu y rozumu/ iáko ſtárſzego
ſłucháli. SkarKazSej 690a.
»z rozumu spaść (a. wypaść)« = stracić rozeznanie [szyk
zmienny] (3): BielKron 81; Bo co ieſt ſproſnieyſzego iáko cżłowiek
ſtátecżny á v ludzi zá mądrego wzięty/ gdi ſpádnie z rozumu á da
ſie nieſzcżęſciu trwożyć RejZwierc 150, B4v; [WerReguła 139].

»rozumem się sprawić« = tu: poprzestać na ocenie wizualnej,
opartej na wiedzy i świadectwie zmysłów (1): Abowiém w Leśie im
nakrótſzym Inſtrumentem ważyſz/ tym nalepiéy. A to dla tego/ że w
Leśie nie przeyźrzyſto/ á rozumem ſye nie ſpráwiſz muśiſz w káżdy
kąt iść z wagą. Strum D.
»rozumem (się) sprawować (a. sprawiać się), sprawowan(y),
sprawujący się; rozum sprawuje« [w tym: czyj (6)] = ratione uti a.
utens Modrz [szyk zmienny] (43:4:2;8): BielŻyw 75, 92, 139; iż
bywało [...] iako v Rzymianow takież v krzeſcianow wiele pań
ſtatecżnych, mądrych/ y przeważnych/ kthore rozumem ſwym
chwalebnie ſie ſprawowały GlabGad A2v, Lv, L8, L8v, O5; LibLeg
11/42v; RejJóz E6v, Fv, L7; GliczKsiąż H2v; Bo bychmy ſie
rozumem tylko ſpráwiáć mieli/ Pewniebychmy bez cżáſu wſzyſcy
poſzáleli. RejWiz 112, 16v, 29, 30, 47v, 140v, 144; BielKron 127v,
173, 333 [2 r.]; KwiatKsiąż I2v; SienLek 14v; GórnDworz Ll8;
HistLan D2, F6; Zadna rzecż nie ieſt zła ktora bywa rozumem
ſpráwowána. RejZwierc A6v, 4v, 12, 21, 68, 71 (11); BielSpr b3
[2 r.]; WujJud 206v; BudNT l4v marg; ModrzBaz 29v, 61, 102;
KochPs 107, 108; StryjKron 452; GórnRozm B, B3v, L4v; GostGosp 8, 98; Ale trzeźwość/ będąc świádoma dobrze y śił/ y niedoſtátków ſwoich/ [...] rychléy godnośći ſwéy (co wſzytko rozum
ſpráwuie) zámilczy/ niżli ſię o rzecz ſobie nierówną pokuśi.
KochPij C2v, C3; [TestEwang 1565/17; CerGór 100].
»rozumowi się sprzeciwiać (a. przeciwić), sprzeciwiający się«
= cum ratione pugnare Modrz [szyk zmienny] (2:1): ModrzBaz 81;
A ſpráwiedliwość pierworodna tá była: [...] nierządney żądzey y
ćieleſnośći/ rozumowi ſię ſprzećiwiáiącey nie było. SkarŻyw 260;
SkarKaz 243a.
»spuszczać się na swoj rozum« (2): Thu widzicie brácia miła/
iáko to zle ſpuſzcżáć ſie ná ſwoj rozum. SarnUzn F7; WujNT 460.
»rozumem stąpać« = postępować rozsądnie (1): a wſzakosz
yey m. y wtim niechay rozumem ſtąpa abi tich nieroſgniewala ktorzi dzysz rzeczamy wladną LibLeg 11/43.
»rozum (s-, u)tracić (a. utracać); utracenie (a. stracenie) rozumu; rozum stracony« = defecit intellectus PolAnt; non consistere
mente, defectio a. defectus a. deliquium animi Mącz; brutum ﬁeri,
obbrutescere, rationem amittere Calep [szyk zmienny] (23;3;1):
Lekarzſtwa doſwiadczone. Na Freneſim/ to ieſt gdy człowiek rozum
traci FalZioł V 94v, ‡2b, I 50b, 155b, IV 59d, V 51v, 59; RejKup
c5v; RejWiz 78v; BibRadz Eccli 22/10; BielKron 320v; Mącz 115b,
396d; SienLek 146; GórnDworz C4; RejZwierc 231; BielSpr 45v;
BiałKaz L3v; PaprPan S4; ReszPrz 55; Y ieſzcże ná drugim mieścu
Bázylius S. ták mowi: Obżárſtwo ieſt vtrácenim rozumu. WerGośc
244; ArtKanc R17; Calep [712]a; OrzJan 114; SkarKaz 205a, 277b;
KlonWor 11.
peryfr. »od rozumu klucze stracić« = oszaleć, utracić zdolność
myślenia [szyk zmienny] (2): RejWiz 41v; Hárdy gdy ſtráći od
rozumu klucże/ Ieſt iáko pęcherz co ſie wiátrem tłucże. RejZwierc
218v.
»rozumem, rozum szafować; [czyjemu] rozumowi w szafunek
dawać« = myśleć, decydować (4:2;1): RejJóz E6v marg; Dzyw
oſsobny iſcie pán bog Ten/ naſwieczye vdzýałał. Dawſy rozum
czlowiekowi Abi im mądrze ſhafował. Wolną drogę iemu na złe Y
na dobre daċ raczył. RejKup B, cc4; RejWiz 6v, 13v, 85v; A choróby/ iż ſye ták w człowieku rzadko/ á máłobym nie rzékł/ nigdy
nie traﬁą/ áby złączóné/ á z drugiémi ſpólné/ być niemiały: Przeto/
twoiemu to rozumowi wſzáfunek dawáią/ ábyś álbo ná więtſzy ból
wzgląd miał/ álbo [...] Oczko 38.
»rozumem [z kim] się ścierać« = prowadzić spór intelektualny
(1): [mówi Józef:] Niechcę ſie ia rozumem nigdy z pánem śćiéráć.
GosłCast 17.
»rozumu się trzymać, dzierżeć się« [szyk zmienny] (6:1): iż ſie
rozumu ludzkiego do ſmierći trzymáć woley niemam/ około wiáry
KrowObr 108v, B2, 108, 109; Abowiem mu [diabłu] do onych
bárzo trudna drogá/ Co ſie dzyerżą rozumu/ á boią ſie Bogá. RejWiz
139; SkarJedn 52; KołakCath C4v.
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»uchodzić swoim rozumem« = przekonać (1): Ten [papież Celestynus IV] był vchodził ſwoim rozumem zuchwáłego Frederyká iż
ciągnął przećiw Maurom BielKron 183v.
»uciec się do rozumu« [w tym: czyj (1)] [szyk zmienny] (14):
Vciecż ſie do rozumu á nie kwáṕ ſie márnie/ Gdyż widziſz iż twa
złá myſl do złego ſie gárnie. RejWiz 134v, 175v; GórnDworz D;
RejPos 315v, Ooo2; RejZwierc 67v, 73, 73v [2 r.], 77v, 79v (9).
»rozumu uczyć« (1): Snadźby to potrzebnieyſza co rozumu
vcży/ A niewinną duſzycżkę ſwiętą cnotą tucży. RejWiz 79v.
»za rozumy sw(oj)emi udać się« [szyk zmienny] (2): ták iáko y
dziſieyſzy ſwiát zá tymi márnemi pożytki ſwoiemi/ á zá rozumy
ſwoiemi ták ſie vdał/ że żadny niechce iść zá tym dobrotliwym
Pánem ſwoim RejPos 277v, 288v.
»rozum swoj ukrocić (a. okrocić)« (2): Ale gdyby chcieli rozum ſwoy poimáć/ y ſłowem Bożym go okroćić/ namnieyby ſie im
to [dogmat o Trójcy Świętej] dziwno nie widziáło. SarnUzn Ev;
káżdy ſobie wiárę z prozney dumy myſli ſwych wymyſláć/ y iedność ćiáłá tego nie rozdzielnego tárgáć będzie ieſli w poſłuſzeńſtwie
S. pod iedną głową y namieſtnikiem Chyſtuſowym rozumu ſwego
nie vkroći SkarJedn 156.
»umiarkować (a. pomiarkować), (po)hamować, skromić, ukrocić (a. skracać), (u)miarkowany, pohamowany rozumem« [w
tym: pohamować a pomiarkować (1); czyj (2)] [szyk zmienny]
(4:2:2:2:2:1): BielKom F5; RejWiz 193v [2 r.]; KwiatKsiąż I2v; A
tákże y ine przypadki od ſwiátá niepotrzebne/ vmiárkowawſzy
wſzytko rozumem á cnotą w ſobie/ wſzytko to s ſiebie otrząſnie iáko
plewy idąc z gumná kiedy owies wieią. RejZwierc 71v, B, 4v, 67v,
72, 74v, 87v; KlonKr B3.
»[na co] rozum umoderować« (1): A ieſli że więthſzy Stawek
maſz ná odroſt álbo mniéyſzy: tedy iuż ná to rozum vmoderuy:
wſadź piérwéy wedle rozumu/ álbo y téy náuki moiéy. Strum P2.
»na rozum swoj uprześpieczać (a. uprześpieczyć) się« = polegać na swojej inteligencji [szyk zmienny] (2): Z vpádu Sálomonowego [nauczymy się]/ ábyſmy ſye nye vprześpyeczáli ná rozum
ſwoy KromRozm II m3v; BielKom Av.
»rozumu uży(wa)ć (a. pożywać), pożywanie, używający« [w
tym: czyj (3)] = ratione uti, utens; prudentia animi uti Modrz [szyk
zmienny] (13:2:1): PatKaz III 111v [2 r.], 112; Nauka głupiemu nic
pożitecżna nie ieſt, ani też rozum temu prziſłuſzy ktogo nieużywa.
BielŻyw 139; LibLeg 11/43; RejRozpr Dv; RejJóz A4; KromRozm II
p3; RejWiz 123; BielKron 25v; WujJud a5v; ModrzBaz 29v, 62,
115v; [św. Walenty rzekł Klaudiuszowi:] á toś cżłek mądry iáko
ſłyſzę/ á nie vmieſz tego rozumu ſwego vżyć ná dobre twoie?
SkarŻyw 147; SkarKaz 484b.
»rozumu wspomoc; na rozum pomagać« (1;1): GliczKsiąż N6;
Bo ácż nikt nie ogárnie Máyeſtatu tego/ Ale ſie wżdy [w Apokalipsie św. Jana] przypátrzy dziwnym ſpráwam iego. [...] Ale iż wżdy
rozumu potroſze wſpomoże/ Ze ſie wątpliwe ſerce vſpokoić może.
RejAp AA6.
»wychodzić z rozumu [czyjego]« = przekraczać możliwości
intelektualne (1): wſſędy ieſt około mnie formá ręki twoiey ták iż o
tem myſlenie moie wychodzi y zrozumu me go/ á tá ſpráwá twoiá ieſt
vmnie ták dziwna iż ia iey wyrozumieć nie vmiem. RejPs 206.
»wykroczyć z rozumu« = oszaleć (1): Pátrzayże co tu mowi
ten ſwięty cżłowiek [patriarcha Jakub]/ áby błogoſłáwił dziatki ony
Pan Bog/ y Anyoł kthory go oſwobodził od wſzego złego. Być
mowił ku proſtemu Anyołowi/ tućby iuż był wykrocżił z rozumu/
ábowiem błogoſłáwieńſtwá niſkąd nie należáło ſzukáć/ iedno od
ſámego Páná. [...] Ale [...] RejPos 150.
»(wy)polerować rozum; rozum się poleruje, wypolorowan
bywa« [w tym: czyj (4)] [szyk zmienny] (3;3:1): GliczKsiąż N4v; Bo
ſie ſtąd pámięć oſtrzy/ rozum poleruie/ Kto z dáleká pocżćiwy ſwoy
ſtan przepátruie. RejWiz 17; ZOwiemy tedy wyzwolone álbo wolne
nauki/ ktore ſą wolnego człowieka godne: to yeſt ty/ ktorymi cznota
y rozum albo wyćwiczan álbo wypolorowan bywa KwiatKsiąż E2;
GórnDworz B8v, Ff3; HistLan F6; RejZwierc 14v.

»[z czego] rozumem się wyprawić« = pojąć (1): A coż nam o
tym [św. Jan o widzeniach] powiedział? [...] Oto tákże iáko y inſzy/
że ſie y podziś s thego żaden rozumem ſłuſznie wypráwić nie może.
RejAp AA3v.
»wszystek rozum swoj [na co] wysadzać« = starać się o coś
usilnie, zabiegać ze wszystkich sił (1): O iákoż to rożna náuká od
poſtępkow świátá tego/ ktory wſzyſtek rozum y dowćip ſwoy ná to
wyſadza żeby widźiał y był widźiány/ cżego nie vcży mądrość
prawdźiwa/ dáleko mniey Boiaźń Boża. WysKaz 4.
»rozum opak wywracać (a. wspak obracać); rozumem wywracać, przewrocon; na rozum swoj wykręcać« [w tym: czyj (2)]
= świadomie przekręcać, celowo wprowadzać w błąd [szyk zmienny] (2;1:1;1): SeklWyzn E; RejKup x4v; RejWiz 139; GrzegRóżn
K2v; Niechayże tu iuż tedy oni wſzyſcy vſtáną/ ktorzy rozumy
ſwemi ty ſłowá Páná Kryſtuſowe inácżey á niżli on ie ſam rozumieć
racżył/ ſobie wywracáią/ á ná ſwe błędne rozumienie ich pociągáią.
RejPos 88.
»wywrocić rozum, [kogo] z rozumem na nice« = skłonić do
całkowitej zmiany zdania (1:1): Olimpiadę zacną Philipowę żonę/
W Mácedoniey prętko tám oſzukał onę. Vkazawſzy iey piękne s
kryſztału tablice/ Wywroćił rozum zacny k ſwey myſli ná nice.
PaprPan [Hh5], S4v.
»rozumem zabieżeć (a. zabiegać); rozum zabieżał (a. zabiegać
nie może)« [w tym: czyj (2)] = occurri potest prudentia Modrz
(3;2): RejZwierc 76v; ModrzBaz 33v; SkarŻyw 203; Iáko był on
Nábál chłop głupi á proſty biernat/ ktorego Dawid y z potomſtwem
iego przez pochyby wygubiłby był; ále Abigáil mądra małżonká
iego temu byłá rozumem ſwym zábiegłá. WerKaz 291; SkarKazSej
657a.
»rozum zaćmić (a. zacimiać); rozum zaćmion(y) (a. ciemny);
zaćmienie rozumu« [w tym: czyj (1)] (2;3;1): á ná konyec wſtąpiwſſy do nyebá [Syn Boży musiał] vdźyelánim łáſki duchá S. rozumy ich záćmyone oſwyećić KromRozm III Bv; BielKom E6; SienLek 52; WujJudConf 66; SkarŻyw 262; SkarKazSej 662a; [zaczmyony rozvm ebes sensus ReuchlinBartBydg k5].
»rozumu zakroić« = postąpić mądrze, rozsądnie (4): RejJóz
O8v; RejKup n8, p8; A wſzákoż iednák y tym co tám [w skrzyni] w
ten cżás ſchował/ Zacny dowćip ſtárośći ſwoiey okázowal. Y práwie tu mogę rzec rozumu zákroił/ Gdyż tą ſpráwą dzieciom ſwym
ták w głowie zábroł [!]. HistLan C2.
»rozum zaślepić (a. doślepić); zaślepnieć w rozumie; rozum
oślepił [kogo], ślepy; ślepota rozumu; rozumem, na rozumie zaślepiony« [w tym: czyj (5)] [szyk zmienny] (4;1;1:1;1;1:1): (marg) Miłoſcz y rozum y cznotę odmieni (–) Bo więcz y rozum żaſlepi gdy
ſie komu to w łep wrzepi RejJóz E3; RejWiz 11; RejAp 5; RejPos
191v, 230, 233, 277v; CzechRozm 154v; LatHar 30; Kto dobre
vczynki czyni/ oświeca mu P. Bog rozum. á kto okrutny ná bliźniego/ [...] záślepnieie w rozumie ſwoim SkarKazSej 662a.
»rozum zatłumiać; rozum bywa zatłumion« = animus supprimitur Mącz (2;1): Mącz 321c; Iáko zbytnia wodá ogień zálewa/ tak
też zbytnie pićie winá rozum zátłumia. WerGośc 244, 244.
[»z rozumem zebrać się« = skupić się, zastanowić się: I brat
moj, jeśli się z rozumem zbierze, musi to znać, że tak było dobrze,
jakoś W asza M iłość miedzy nami chciał stanowić ListyPol III
1551/147.]
»na rozumie się znać« = być mądrym (2): RejZwierc 217v;
NAd złoto/ y nád śrébro/ przyiaźń przekłádáią Wſzyſcy ludźie/ którzy ſye ná rozumie znáią. PudłFr 33.
»z rozumem się zrachować« = rozważyć, pomyśleć (1): Ale
nietrzebáć młodym dodawáć potuchy/ Rzadki dobry/ co ſkuśi téy
żołniérſkiéy iuchy. Wczym mi ſie trzebá dobrze z rozumem zráchowáć/ Bobym niechćiał dworaká k téy ſłużbie prziymowáć: Ni
háyduká WyprPl A2v.
Wyrażenia: »anjelski rozum« [szyk 2:1] (3): SkarŻyw 203
[2 r.]; A iż to ſą rzeczy trudne/ nie poięte/ y rozum nie tylo ludzki
ále y Anyelſki przechodzące/ áby ſię nikt trudnośćią y ludzkim nie-
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poięćiem od wiáry tey świętey nie odrażał: niech ma táki pośiłek y
náuki. SkarKaz 276b.
»dobre baczenie rozumu« = poczytalność (2): dáiemy znáć ninieyſzym liſtem [...]: Iż my vważáiąc z dobrym baczeniém rozumu
[libramine verae rationis JanStat 4, JanPrzyw 12] nienáruſzoną
wniwczym wierność/ y potężną obywátelów króleſtwá Polſkiégo
ſtałość: [...] SarnStat 8 [idem] 889.
»bujny rozum; bujność rozumow« (1;1): SkarJedn 373; Biblia
y piſmo bez kośćielnego rozumienia y wykłádu do zbáwienia
nikomu nie poſłuży: ále racżey kacerſtwá zniey ku ſwey zgubie
buyny á ſwowolny rozum wycżerpnie SkarŻyw 27.
»bystry rozum; ([kto] jest) bystrego rozumu; bystrość rozumu«
= ingenii acumen, perspicacitas, solertia; perspicax, sagax Calep
[szyk 17:4] (8;7;6): RejKup Ev; y owſzem ták nas vcży Philozophia/
iż kto ciáłá ſubtylnieyſzego/ ten y rozumu byſtrſzego być muśi.
GórnDworz X6, F8v, I2, M5, N8, N8v [2 r.] (12); BudNT przedm
c4; NiemObr 142; Callidus – Chitry, biſtrego rozumu. Calep 152b,
791b, 937b, 989a; WujNT przedm 11; [mówi Dybidzban:] ZAwitay
trunku swięty/ dawno pożądány, [...] Ty byſtrośći rozumu káżdemu
dodáieſz PaxLiz Dv.
»chytrej głowy rozum; [kto] rozumu chytrego; chytrość rozumu« (1;1;1): BielKron 297v; Versutia, Chytrość/ oſtrość rozumu.
Mącz 486d; ZawJeft 35.
»rozum cielesny« [szyk 14:3] (17): KrowObr A2v, 108, 114;
tedy to ieſt pewna iż wiárá tákowa/ nie pochodźi z niego ſámego/
áni z rozumu ćieleſnego/ ále pochodźić muſi z oſſobliwego dáru
Bożego. CzechRozm 209, 2v, 187 [2 r.], 245; NiemObr 8, 14, 15;
WujNT 333, Yyyyyv. Cf »według rozumu cielesnego«, »z cielesnego rozumu«.
»rozum diabelski [= pod wpływem diabła]« (1): Ten táki rozum
zowie ſię też dyabelſki. Bo czárt niocz ſię więcey nie ſtára/ iedno
áby ludźie/ wieczne dobrá iáko y on tráćili/ y nic o tym co ieſt po
śmierći nie myślili: ále ſię tylo tym dobrym mienim widomym
zábáwiwſzy/ [...] ná wieki ginęli. SkarKazSej 658a.
»dobry rozum; ([kto] bywa) dobrego rozumu« = mądrość,
inteligencja; mądry, inteligentny; disciplinosus Mącz [szyk 29:7]
(16;20): BierEz P4; Cżoło wielkie á zewſząd okrągłe, gołe gładkie
y trochę łyſe, cżłowieka wſpaniłego znamionuie, dobrego przyrodzenia y też rozumu GlabGad N4, M4v, M7, N3, N3v, N4 [3 r.]
(24); KłosAlg A4; RejKup x3v; GliczKsiąż D2, E7v, H4, I5v; BielKron 143; KwiatKsiąż L4v; Mącz 90b; Pátrzaiże iáka to byłá miłość á ſtałość miedzy ludźmi pogáńſkiemi. [...] O iákoż by to owſzem miedzy námi ludźmi Krześćijáńſkiemi być miáło/ ktorzychmy
iuż ſą y dáry Bożemi/ á ſnadź y lepſzemi rozumy obdárzeni RejZwierc 93v; PaprPan A3.
»dobry rozum« [w tym: w formule prawnej (2)] = pełnia władz
umysłowych; sana mens Mącz (8): [ametysty] Myſli złych powciągaią/ dobri rozum cżynią, w ſprawowaniu rzecży cżuynego y bacżnego ſprawią FalZioł IV 48a; MurzHist O4; BibRadz 2.Esdr 10/28;
Mącz 216b, 367c; Stoiąc oblicznie przed ſądem ſzláchetny N.
dźiedźic N. z iednéy ſtrony: y ſzláchetny N. z drugiéy ſtrony/ zdrowy ná vmyśle y ná ćiele/ y przy dobrym rozumie będący [compotesque rationis existentes JanStat 442]/ iáwnie y przez wyznánié
ſwé wyználi: Iż [...] SarnStat 684, 1248. Cf »z dobrym rozumem«.
»dobry rozum« = moralność, cnotliwość; intellectus bonus
PolAnt [szyk 4:1] (5): OpecŻyw 111v; BibRadz Prov 3/4; SkarŻyw
552; Ma być zaſługom zapłátá: ále cnotá nie ma być naięmna/ ále
ſpráwiedliwa/ y ſkłonna do tego co P. Bog/ y zakon iego/ y dobry
rozum każe. SkarKazSej 670b, 696b.
peryfr. »dom rozumu« = szkoła (1): Ták ſzkoły te/ domy rozumu/ dla tego buduyą álbo nádawáyą/ áby tám było myeſce
vcżenya y ćwicżenya w rzecżách ku roſtropnosći. GliczKsiąż L.
»doskonały [= wybitny] rozum; [kto] jest doskonałego rozumu«
[szyk 5:1] (2;4): BielŻyw 97; [król Olbracht] vmárł z żáłośćią
poſpolitego ludu ták ſwoich iáko poſtronnych/ ábowiem wieku
młodego ieſzcże był/ ktemu cżuyny/ śmiáły/ opátrzny/ w ſpráwach

prętki/ doſkonáłego rozumu BielKron 400v, 187v; GórnDworz Hh4;
GórnRozm B3; LatHar 130.
»[kto] (jest) rozumu dośpiałego« [szyk 3:2] (5): Kto ieſt ſzcżęſnim na ſwiecie odpowiedział [Tales], kto ieſt zdrow na ciele, rozumu doſpiałego, á z przyrodzenia vmiały. BielŻyw 3, 92; BielKron
40v, 100v, 373v.
»dowcipny rozum; ([kto]) dowcipnego rozumu; dowcip, [dowcipność] rozumu« = ingenium animi HistAl; ingenium versatile,
sollers natura, perspicuitas, acies ingenii Mącz [szyk 7:3] (3;3;4):
Ktorzy maią wielki brzuch poſpolicie mało miewaią rozumu dowcipnego, więcey ſą ozralci leniwy, darmopychowie obłudni, pſotliwy y nie pobożni GlabGad P5v, N8v; LibLeg 11/9v; HistAl A7;
[Księgi Pisma Świętego] Są ſzkołą y ćwicżeniem wſzytkiey
mądrośći/ ktora zacnie przewyzſza káżdy dowćip rozumu ludzkiego
BibRadz *3v; BielKron 240; Mącz 2c, 399b, 486c; RejPos 88;
[dowczypnoscz rozvmv solercia i d est acutum ingenium ReuchlinBartBydg Gv].
»rozum duchowny« [szyk 6:1] (7): OpecŻyw 74; Tá [św. Dorota] będąc wzakonie Chrześćiáńſkim wychowána miáłá dar oſobny
mądrośći Bożey w ſobie: iſz ſię wiele mądrych dziwowáło/ ták
wyſokiemu á duchownemu rozumowy iey. SkarŻyw 124, 133 marg,
[237]; SkarKaz 42a, 45b, 84a.
»duma [= wymysł] rozumu« (1): Ale poniewaſz że oni [ﬁlozofowie]/ dumą rozumv ſwego vwiedzieni/ iemv [Pismu Świętemu] ſie
(ieſli o nim wiedzieli) vchylić podobno niechćieli/ do tego [chwały
Królestwa Niebieskiego] nieprzyſſli Leop *A3v.
»dziecinny (a. dziecięcy) rozum« [szyk 2:1] (3): KłosAlg A4;
RejPos 38v; Ktemu też ſentencye zacne/ to ieſt/ wirſzyki náuki ábo
przykłády iákie w ſobie zámykáiące [...] o cnotách/ y o powinnośćiách/ wiele mogą w dźiećinnym á młodym rozumie [in puerili
ingenio] ModrzBaz 10v. [Cf 1.a. »rozum Boski« RejPos 40v.]
»głowa rozumu« (1): ktory [Adam] był głowá rozumu/ á ktoremu oſobliwie dano przykazánie HistRzym 75v.
»rozum w głowie, we łbie« [szyk 10:1] (10:1): BielSat G3v;
RejZwierc 215v; KochPieś 21; Ze dwu przyczyn tę pracę tobie
oﬁáruię: Z pierwſzey/ żeć ſię życzliwym ſługą twoim czuię: Z drugiey/ że mi świádomy rozum w twoiey głowie ZbylPrzyg ktv. Cf
»rozum mieć«, »mieć dosyć rozumu«.
»głupi, głupiego rozum« [szyk 11:2] (12:1): Powiedzial tesz ze
powiedayą omnie abich ya mial Kamieniecz wſyacz a Turkowy
poddacz tocz yeſt glvpyego rozvm abowiem bilabi tho wyelka glvposcz moya y vczyſk abich ya mial ze wſchech ſtron ſobye nie
przyazny ſchvkacz LibLeg 11/13v; RejWiz 193v; OrzRozm B4v;
BielKron 9v; GrzegRóżn O; WujJud 45; PaprPan Ee3; Ich [książąt
i królów] rozumowi śmieie ſye głupiemu Bóg z wyſokośći/ który
wſzyſtko widźi KochPs 4; KochTr 14; Głupiem rozumem ſwoim
ludźie zapſowani/ [...] Fortunę boginią iákąś dobrą mieć chćieli [...].
Lecż bárzo w ſwych rozumiech byli oſzukáni WitosłLut A6; SkarKaz 313b; CiekPotr 35. Cf »wedle głupiego rozumu«.
»([kto] (jest)) grubego rozumu; grubość rozumu« = pinguis
Mącz [szyk 18:3] (19;2): Niechciál mądry bóg mędrtzow na to wybratz [...]/ Ale chćial dziw ten mocy ſwé boſkié zachowatz ij
mądroſci/ a dlá tego proſté rybitwy a grubégo rozumu na to obrál.
OpecŻyw 40; Vſzy wielkie á miąſſze, cżłowieka znamionuią ſmiałego/ nie bacżnego/ nie wſtydliwego. rozumu grubego, ale poſłuſznego GlabGad O7v, A2, M5v, N2, N6, N8v (19); Mącz 300b.
»leniwy rozum; [kto] leniwego rozumu« = powolny, ospały;
ingenium tardum Modrz (1;1): Twarz puczołowata wcżas tłuſta znamionuie zawiſnego, fałſzerza/ łgarza/ [...] wſzakoż plotkę leniwego
rozumu y też bacżnoſci, ale w robocie trwałego. GlabGad N2v;
ModrzBaz 8v.
»rozum ludzki, człowieczy (a. człowieczeński), człowieka« [w
tym: „sam rozum” (2)] = animus hominis PolAnt; ratio hominis a.
humana, humanum ingenium Modrz [szyk 150:27] (125:51:1):
BierEz Cv; PatKaz II 35; Mądroſcią ſwą Ariſtoteles wſzitkę miarę
rozumu ludzſkiego przeuyſſzał BielŻyw 90, nlb 6; GlabGad M6;
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KłosAlg Av, A4v; iákie ſą nieznośne rozumowi człowieczemu ſpráwy twoie náſz pánie. RejPs 33; SeklKat R4; MurzHist O4v, Q4v;
MurzNT 103v; KromRozm II bv, n4v, o, q3v; KromRozm III A6,
B6, B6v, B8, C, Pv; LubPs C, R2 marg, bb5, bb6, ee marg, ff4;
KrowObr 20, 108v, 199; RejWiz 82, 127v; BibRadz *3v, I 123c
marg, Prov 20/27, I 356b marg; BielKron 9, 333; GrzegRóżn Fv
[2 r.]; KwiatKsiąż I4; OrzQuin Iv; SarnUzn B5, B6; RejAp AA8v,
128; potrzebá tego było/ żeby ten domek głowá náſzá/ w ktorey
ſubtylna rzecż rozum cżłowiecży chowáć ſie miał/ cienkimi á drobnemi koſthkámi okryta byłá GórnDworz I, I4, Bb6, Ll6; GrzepGeom B4v; RejPos 5, 17v, 32 [2 r.], 47, 63 (15); BiałKat 176;
GrzegŚm 30; KuczbKat 1 [3 r.], 15, 80, 85, 110, 235; RejZwierc Av,
2v, 116v; CzechRozm 4v, 19v, 27v, 38v, 58v (16); KarnNap D3, E4;
ModrzBaz 28, 30, 62 [2 r.], 130; SkarJedn 43, 313; iedno to
obáczyć trzebá/ iáka imperfectia á niedoſtátek w rozumach ludzkich
záwżdy przebywał Oczko 2v, 1v; KochPs 108, 194; Z ktorymi Piotr
walcżąc/ wielkie ręką Boſką zwyćięſtwo otrzymał/ gdy ſię náuce y
cudom iego/ rozumy ludzkie vniżyć muśiałj SkarŻyw 600, A3, 28,
141; CzechEp 136, 171; NiemObr 10, 16, 97, 100; Doſyć ná rozum
człowieczy/ Dźién dźiśieyſzy miéć ná pieczy KochPieś 47; GórnRozm E3, E3v; ActReg 42; GórnTroas 3; KochPij C2v, C3; KochFrag 15, 23; LatHar 34, 192, 375, 376, 381; KochSzczęśl C4, C4v;
WujNT 67, 811, Xxxxx3; JanNKar B3; SarnStat 792; SkarKaz
160a, 242a, 276b, 277a [2 r.], 313a, 486b; SkarKazSej 657a, 689a,
691b; KlonFlis A4v; Porzućmy dumy/ Szaleńſtwo práwe Ludzkie
rozumy. SzarzRyt C4. Cf »wedle rozumu ludzkiego«, »według rozumu ludskiego«, »z rozumu ludzkiego«, »przeciwko rozumowi
ludzkiemu«, »nad rozum ludzki«.
»mały rozum; [kto] małego (a. maluczkiego), niewielkiego rozumu« = modicum iudicium Mącz [szyk 7:3] (4;5:1): GlabGad N6;
MurzHist A2; BielKom D6; LubPs bb5v; Mącz 228b; Przypátruyże
ſie thu ieſzcże moy miły bráćiſzku dziwney łáſce dobrothliwego
Páná tego/ iż tu wedle tych obietnic ſwoich táiemnice kroleſtwá
ſwego/ y Boſtwá ſwiętego ſwego/ ludzyom málucżkiego rozumu/
rybitwom/ proſtacżkom miłośćiwie obiáwić racżył. RejPos 277,
277v, 313; GórnTroas 42; Coż tedy pocżnę/ gdyżbym rad dárował
Cżegoś ieſt godná/ á Bog to záchował Od moiey władzey? więc
ſławić myśl chćiwa/ Wielką chęć/ máłym rozumem/ rozrywa? GrabowSet Mv.
»mądry rozum; mądrość rozumu« [szyk 2:1] (1;2): Y ty chceſzli być od zwierząt rozny A ich też głupoſci prożni Chciey ſie w
naucę obierać Mądroſci rozumu nabywać BielŻyw nlb 6; CzechRozm 251v; GostGospSieb +2v.
»mdły rozum; [kto, co] jest (a. bywa) mdłego rozumu; mdłość
rozumu« [szyk 7:4] (6;3;2): Ieſtli też w ktorim poſpolſtwie ſprawce
mdłego rozumu będą: ſą iakoby głowa boleſciami rozdęta, ktora z
wielką cięſzkoſcią od ciała noſzona bywa. BielŻyw 84; RejWiz 119,
Dd2; KwiatKsiąż F2; RejAp AA6v; RejPos 100v, 116, 273, [290]v,
337v; Gdźie ſámá piękność świéći/ y kſztałty wſzech rzeczy? Niemoże tego poiąć mdły rozum człowieczy. KochFrag 23.
»mistrz rozumu przyrodzonego« = człowiek uczony (1): To w
rzecżach przyrodzonych miſtrzowie rozumu przyrodzonego piſzą.
FalZioł IV 51c.
»z mozgu rozumu ludzkiego« = wymyślony (1): Szukáli tedy
obycżáiow rozmáitych kthoremiby zábieżeli/ áby dyabeł y ludźie
nie mogli ich o trzy Bogi potwarzyć. A gdy tá potwarz (z mozgu
rozumu ludzkiego y chytrośći/ przećiwko proſtey prawdźie Bożey)
wyſzłá ná świát/ ſtáráć ſię pocżęto áby [...] GrzegRóżn Fv.
»rozum naruszony; naruszenie (a. poruszenie) rozumu« (1;2):
FalZioł III 5d; MurzHist E3; A to nadźiwnieyſza/ że człowiek ná
ten czás zda ſię ſobie namędrſzym/ kiedy naſproſnieyſzy: zda ſię
ſobie namężnieyſzym/ kiedy naſłábſzy: zkąd łátwie niedoſtátek/ ábo
poruſzenié rozumu znáczyć ſię może. KochPij C2v.
»nędzny, marny rozum« [szyk 6:1] (6:1): RejKup f5; RejWiz
165v; [Panie] rácz miłośćiwie obiáſnić á oſwiećić też thy nędzne
rozumy náſze/ ábychmy cie práwie poznawſzy Paná á dobrodzyeiá

ſwego/ [...] nic ſie nie lękáli żadnych ſtráchow ſwiátá tego RejPos
40v, 126, 133; SkarŻyw 115; CzechEp 171.
»rozum (nie)cały; niecałego rozumu« = ceritus Mącz [szyk 3:1]
(3;1): Mącz 48c; KochPs 18, 79; A Oćiec iuż ná zmyſłách ſzwánkował y w mowie. Co kto rzekł: záwſze mowił/ Ták ieſt, on zchorzáły: Iáko gdy kto ma pámięć y rozum nie cáły. KlonWor 70.
»niepewny rozum; ([kto]) niepewnego rozumu« = permotus
mente Mącz (1;2): Emotae mentis homo, Szalony człowiek/ niepewnego rozumu Mącz [234]c, [234]d; GosłCast 34.
»(nie)podobny rozumowi; (nie)podobny (a. podobien), podobniej k(u) rozumowi; podobieństwo, niepodobność rozumu; w rozumie niepodobny« = possibilitas rationis JanStat [szyk 11:10]
(1:7;8;3:1;1): RejWiz 30, 121v, 133, 144, 153; iż to co dziś ieſt
niepodobno rozumum náſzym/ á ſnadź y myſlić o tym ſtráſzno/ tho
tám okiem w oko w wielkich rádoſciach wſzytko da Pan Bog oglądamy RejAp BB5v, 128v; RejPos 38v, 103v, 231v, 271, 273, 341;
BiałKat 26; RejPosWstaw 44; CzechRozm 155; SkarŻyw 26, 28;
KochFr 50; SarnStat 787; Chowáłá ſię też tá táiemnicá o perſonách
w Boſtwie ták trudna y w rozumie niepodobna SkarKaz 275a.
»rozum niewieści« (4): RejZwierc 49v; StryjKron 452; [mamka
upomina Jempsar:] Przedśię ćię lekki rozum niewieśći vwodźi:
Pómni wżdy ná to ktoś ieſt: y co ſie wżdy godźi. GosłCast 36, 62.
»w rozum obrany, obnażony, odrzeć się, [odrapany]« = głupi,
szalony; oszaleć [szyk 5:1] (4:1:1): Ales ſię tu wrozum o darł Gdzes
czego Viara niepotparł RejKup aa6v; KochPs 44; ActReg 161; OrzJan 126; LatHar 385, 581; [Bo iáko bydlęćiu niememu/ gdy
wierzgnie: ták y cżłowiekowi w rozum obránemu przećiwić ſię nie
trzebá. PlutBBud 59; O gnoyku tákeś w rozum odrapány? ŚmiglŁup
D2v].
»rozum obrotny« = ingenium versatile Mącz [szyk 3:1] (4):
Oczy iaſkrowate á iakoby miekczące ſie/ Acżkolwie rozum dobry y
obrotny znamionu ją [...], wſzakoż thaci bywaią obmowni GlabGad N7, N3, O6; Mącz 486c.
»omylny rozum; w rozumie omylny« (6;1): RejAp 51v, 53v;
Co ſzyrzey zrozumiemi s they Ewányeliey s. niżey nápiſáney/ [...]
gdy ią ſobie będzyemy rozważáć ku náuce náſzey/ á ku podpárciu
ſłábego á omylnego rozumu ſwe go RejPos 242, 230, 288v [2 r.];
SkarKaz 485a.
»opaczny rozum« (1): ieſzcże ſie/ y ſtąd ich [Żydów] opácżny
rozum/ y omamienie pokázuie: gdy ſie do tego przykazánia ná kámiennych tablicach ſpiſánego kthorego iuż nie máſz przywięzuią
CzechRozm 101.
»ostry (a. nieostry) rozum; ([kto] (jest a. bywa)) ostrego rozumu; ostrość, (ob)ostrzenie rozumu; rozum (wy-, za)ostrzyć; rozum
się ostrzy« = acumen ingenii Mącz, Modrz, Cn; sagacitas Mącz,
Cn; perspicacitas Calep, Cn; ingenium exercere HistAl; argutus,
perspicax, promptus ingenio, sollers; altum ingenium, iudicium
(acutum a. perspicax); facultas a. proventus a. vigor ingenii; excellere ingenio Mącz; ingenium exacuere Modrz [szyk 40:25]
(14;23;11:2;9;6): FalZioł I 54, 82v; BielŻyw 128, 169; GlabGad
A2, G8, N4, N5, O4v, P3; KłosAlg A4v; HistAl D5v; MurzHist Tv;
KromRozm II p, q2; iż prokurator [...] cudzego rozumu polerowáć á
záoſtrzyć nye może. GliczKsiąż N4v; RejZwierz 134v; BibRadz I
143d marg; BielKron 23v, 240, 273; KwiatKsiąż L2v; Perspicax,
Oſtrego rozumu/ Báczny/ rozumny. Mącz 406b, 3a, 5d, 7b, 16a
[2 r.], 46b (21); GórnDworz B7, C, V8v, Bb6; HistLan F4v; Indyani
ſą ludzie biegleyſzy y oſtrzeyſzego rozumu/ niż ći/ kthorzy ſie rodzą
w Pulnocnych kráinách álbo ná wſchod Słońcá BielSpr 1v; WujJud
a2; CzechRozm 137; PaprPan D2; ModrzBaz 8v, 13v, 56; SkarŻyw
A4, 133, 200, 201, 203, 411, 543; Calep 791b; OrzJan 108; Ná
początku świátá/ poki w ludźiech oſtrzeyſzy był rozum/ y pobożność cnot więtſza/ Práwá było nie potrzebá. SkarKazSej 697a; [CerGór 48].
»rozum z pełna, zupełny; ([kto, co] (jest)) spełnego (a. nie(s)pełnego), (nie)zupełnego rozumu; rozumu zupełność« = sanae
mentis (esse) Modrz, Cn; prudenter agere PolAnt; sanitas mentis
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Modrz; impos animi a. rationis Calep; sobrietas Vulg; compos
animo a. mentis, sanae a. suae mentis (esse), integer mentis Cn
[szyk 12:9] (10:1;5:4;1): March3 T7; RejPs 136, 198; RejWiz 17v,
60, 69; BibRadz 2.Cor 5/13; Anticyra, Wyſpá nie dáleko od Mácedonij kędy wiele korzenia roście Ciemierzice. Unde proverbium.
Navigat Anticyras, Nieſpełnego rozumu człowiek. Mącz 11c, 214a;
RejPos 348v; Bo to pewna rzecż/ iż ku doſtąpieniu obﬁtſzey łáſki
tey Swiątośći/ bárzo to wiele pomaga/ ieśliby chory świętym
Oleiem był pomázan/ dokąd ma w ſobie rozum zupełny KuczbKat
230; RejZwierc 75v, 155; WujJud 247v; ModrzBaz 67, 82; WerGośc 244; Pijáli przed tym y Philozophowie/ A przedśię mieli
ſpełná rozum w głowie. KochPieś 4; Calep 513a; KochPij C2; WujNT Act 26/25; [TestEwang 1565/17].
»pospolity rozum; ([kto]) (nie)pospolitego rozumu« = magno
et acri iudicio, sensus communis Mącz [szyk 4:2] (3;3): BielKron
179; vir humanitate politus, Człowiek niepoſpolitego báczenia/ rozumu y nauki. Mącz 157c, [176]c, 382d; RejPos 341. Cf »nad pospolity rozum«.
»nierozumny rozum« (1): Iáciem/ poprawdźie/ o włos nieſzwánkował: Móy nierozumny rozum to ſpráwował. KochPs 107.
»prawy, prawdziwy rozum« = umiejętność właściwej oceny
sytuacji; recta ratio Modrz [szyk 8:5] (11:2): BielŻyw 145; RejRozpr K4; RejKup Mv; Abowiem kto chce práwym rozumem
ſzáfowáć/ Iuż tám trzebá cżuyniey ſpáć á rzadko prożnowáć.
RejWiz 6v, 63; RejZwierc 172, 242v; ModrzBaz 14, 62v, 65v, 136v;
To były ku mnie/ bożé móy łáſkáwy/ Twé ſłowá: dam ia tobie
rozum práwy KochPs 44; PudłFr 33.
»prędki rozum; (być) prętkiego rozumu; prędkość rozumu;
prętki w rozumie« = ingenium versatile, acies ingenii Mącz; ingenii
celeritas Modrz [szyk 7:3] (5;2;2;1): BierEz E2v; GlabGad A2;
[czart mówi:] Bo ſię ſmiele s kazdem zwadze Ym liepiey piekło
oſſadze Zwłáſcza ktemu temi mędrky Co to mayą rozum pretky
RejKup x5; Versutus item, Chytry/ prętkiego/ oſtrego rozumu. Mącz
486d, 2c, 253c, 486c; GórnDworz X8v; ModrzBaz 13v; SkarŻyw 200.
»rozum prosty; [kto] rozumu prostego« [szyk 4:4] (6;2): GlabGad N2v, N5; GliczKsiąż I2v; BielKron 289; Nie máſz nic trudnieyſzego ná proſte rozumy ludzkie/ iedno rozeznáć ſpráwiedliwość
dziwną nierozmierzonych ſądow Páńſkich/ á dziwnych ſpraw iego.
RejAp 128; RejPos 235; HistLan F5. Cf »według prostego rozumu«.
»rozum przyrodzony, wrodzony; przyrodzenie rozumu« [w
tym: „sam rozum” (7)] = sensus communis Mącz [szyk 36:14]
(47:2;1): BartBydg 123b, 128b; FalZioł III 5d; RejKup t6; a tak tem
czaſem doſyć miéimy to wiedźiec/ że i pogani/ [...] rozumęm ſwoiem przyrodzonęm/ to/ zwielkiéi części ogarnęli MurzNT 103v;
KromRozm II i2; KrowObr 53; RejWiz 2, 114; BielKron 333; Mącz
61d, 86c, 382d, 447d; bo iáko przyrodzony rozum/ zá náuką doſkonálſzy bywa: ták záſię wrodzona dobroć/ zá zwycżáiem doſkonálſza
ſie s ſtawa. GórnDworz Hh4, E7v, Dd8, Gg5v; RejPos 63, 115;
KuczbKat 1, 345; WujJud 66; SkarJedn 54, 203; Rodźim ſię z rozumem/ y mamy rozum ſkoro ſię vrodźim: ále rozumienia nie rychło mamy/ áni onego rozumu vżywamy záraz: ále áż dorośćiem/ toż
ſię ſłowo y rozumienie z rozumu przyrodzonego w nas rodźi. SkarKaz 484b, 120b, 274b, 313a, 453a [2 r.], 486b; VotSzl A4; SkarKazSej 657a, 658a, 662b, 663a, 669b [2 r.] (10); ZbylPrzyg ktv. Cf
»według rozumu przyrodzonego«, »wedle rozumu wrodzonego«,
»z rozumu przyrodzonego«, »przeciw rozumowi przyrodzonemu«.
»przyście o rozum« = utrata rozumu (1): Defectio a recta ratione, Prziśćie o rożum [!]. Mącz 115b.
»roztropny rozum; roztropnego rozumu być; roztropność rozumu« = cultus animi Mącz [szyk 6:1] (5;1;1): GlabGad P7v; Excellere ingenio, Oſtrſzego á roſtropnieyſzego rozumu być. Mącz 46b,
31d, 60a; Ale ku pocżćiwemu żywotowi żadne nie ſą náuki potrzebnieyſze/ iedno kthore ſą rozumem roſtropnym á poważnemi
cnotámi ozdobione. RejZwierc 13v, 71, 71v.

bibl. »rozum rozumnych« (2): KrowObr 108v; Dla tego oto ia
przycżyniam dziwnie obchodzić ſię z ludem tem/ dziwnie y przedziwnie/ bo zginie mądrość mądrych iego/ á rozum rozumnych
[intelligentia intelligentium] iego ſkryie ſię. BudBib Is 29/14 [przekład tego samego tekstu KrowObr].
»rozważny rozum; [kto] rozważnego rozumu« (2;1): gdyż to
ſłyſzy zá pewne od Sálomoná/ iż táki cżłek myſli wſpaniłey á rozważnego rozumu zwycięży á opánuie wſzytki biegi niebieſkie.
RejZwierc 88, 97v. Cf »z rozważnym rozumem«.
»rozum Salomonow(y)« [szyk 2:1] (3): GliczKsiąż F; BielKron
76v marg; Byś ty miał rozum Sálámonowy/ tedy iá tobie tego nie
pozwolę/ żeby to dobrże bydź v nas miáło/ głowá zá głowę GórnRozm E4.
»sam rozum« = ratio ipsa Modrz [szyk 20:12] (32): BierEz Cv;
BielŻyw 11; GliczKsiąż C7; BielKron 232; Siodmy owoc [zły z
nauk ariańskich]/ że zá thą ſpráwą w wierze nie będzie iuż żadnego
MYSTERIVM trzebá/ iedno rozumu potrzeb́ ſámego będzie SarnUzn H5; RejAp 126, 176; GórnDworz D3v; RejPos 235; RejZwierc
154; ModrzBaz 8, 27v, 70, 106; WyprPl B3; KołakSzczęśl C4;
PowodPr 39; SkarKaz 382b [2 r.]; SkarKazSej 669b. Cf »rozum
ludzki«, »rozum przyrodzony«, »przeciw rozumowi«.
»słaby rozum; być słabego rozumu; słabość rozumu« [szyk 8:2]
(7;1;2): RejPs 185; RejWiz 82 marg, Cc4; Bez łáſki Páńſkiey ſłabe
rozumy náſze. RejPos 129 marg, 129, 242; Oczko 1v; SkarKaz 277a
[2 r.], 485a.
»smysły rozumu« = zmysły (1): Dałći Pan Bog pięć ſmyſłow
rozumu przyrodnych BielKom C3v.
»za rozumu sposobniejszego« = dysponując pełnią możliwości
intelektualnych (1): Ia Anna Glowczewska [...] czynię Testament,
będąc zlozona od Pana Boga niemocą, a przedtim za rozumu i
zdrowia ſposobnieyſzego, przichodzila do siostry swey [...] ażeby
[...] ZapKościer 1581/21v.
»rozumowi (s)przeciwny, sprzeciwno« = głupi, nierozsądny;
sprzeczny (sprzecznie) ze zdrowym rozsądkiem; contrarius rationi
Modrz [szyk 15:2] (16:1): KrowObr 48v; On puſtelnik iuż zgłupiał/
iuż mu bárzo dziwno/ Iż wſzytko rozumowi dzyeie ſie ſprzećiwno.
RejWiz 132, 25, 111, 127v, 171; GórnDworz Ll2; CzechRozm 99,
100 [4 r.], 100v, 101, 210v, 242; ieſliże ktorych praw żadna ſię
przycżyna pokázáć niemoże/ [...] wſzákże ták trzebá cżynić/ żeby
rozumowi niebyły przećiwne ModrzBaz 70.
»rozumowi (s)przeciwny« = niepojęty (6): LubPs bb5; A thák
wiedz że ten Bog náſz ieſt ták iſtność dziwna/ A nád wſzytki
iſtnośći rozumom ſprzećiwna. Ktorey żadny rozeznáć ni zrozumieć
może RejWiz 113v, 119, 144, 165; RejZwiercPodw 183v.
»rozum stateczny« (2): GrzegRóżn N3; A wſzákoż przedſię Pan
Bog mſzcżąc ſie tey ich [dzieci] złośći/ Nie dał mu [ojcu] nędze ćirpieć y w zeſzłey ſtárośći/ Poduſzcżywſzy w nim rádę y rozum ſtátecżny/ Aby y tám y wſzędy był ná przykład wiecżny. HistLan F4v.
»rozum stworzony [= inny niż Boga]« (1): Bo [Duch Święty]
naprzod doſkonále zna Bogá/ ábo rzeczy Bozkie: czemu żaden
rozum ſtworzony ſproſtáć nie może. WujNT 582.
»szalony rozum; szaloność rozumu; w rozumiech się oszalić«
(11;1;1): Komu ręka obroſcie, á palce zwłaſzcża na dwu dolnych
cżłonkach gołe zoſtaią, ſzalonoſć rozumu nie obycżaynoſć niewſtyd
y vporę znamionuie. GlabGad P3; A niechay ſie iuż do końcá/ w
rozumiech ſwych oſzalą/ Ci co w nicżemnych obrázyech/ ták ſie
vpornie chwalą. LubPs V6; RejWiz 21v, 65v, 183v; BibRadz
2.Mach 4/40; OrzRozm B4v; SarnUzn G4; RejPos 239, 288v; WujJud 259v; WerGośc 222; Szalony ludzki rozum/ áni oni znáią/ Iáko
młodość/ y żywot prędko vpływáią KochFrag 15.
bibl. »rozum szalony« = oksymoron: mądrość to szaleństwo,
jeśli nie uwzględnia Boga (2): KochPs 26; Wielcże głupia mądrości/ rozumie ſzalony/ Pan cie zniſzcży/ y dowcip twoy będźie zwątlony. KmitaPsal A5.
»[kto] rozumu ślachetnego; ślachetność rozumu« = o rozumie
przewyższającym klasę społeczną posiadacza (1;1): BYł ieden mąż
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bárzo dziwny W rządzeniu żywotá pilny: Vrodzenia niewolnego/ A
rozumu ſláchetnego. BierEz A2; Tim zielem [bluszczem] Poetowie
w rzymie bywali koronowani dla gich ſlachethnoſci rozumu. FalZioł I 48c.
»rozum tego świata, świecki [= ograniczony do rzeczy doczesnych]« (7:2): KrowObr 108, 108v, 110v; A [Pan] niewiernym
onym/ ktorzy tylko chcą dufáć rozumom á wymyſłom ſwoim y
ſwiátá tego/ zámieſzawał záwżdy rozumy ich RejPos 126, 283v,
286v [2 r.]; SkarKaz 520a. Cf »nad rozum świecki«.
»rozum tępy, tępieje (a. stępiał); ([kto] (jest a. bywa)) tępego,
twardego rozumu; tępość rozumu« = ingenium obtusum Modrz
[szyk 9:8] (6:2;7:1;1): PatKaz III 119v; FalZioł V 4a; GlabGad M3,
M4, M6, M7v; KłosAlg A4v; KromRozm III A7v, B6; RejWiz 3v;
Leop *B4v; Indocilis, Twárdego rozumu/ nie ták łatwie poymie
czego go vczą. Mącz 93b; GórnDworz E; Y owſzem/ cżem kto ma
leniwſzy á tępſzy rozum/ tem więtſzego do tego ſtáránia przyłożyć
ma/ iákoby go wyoſtrzył. ModrzBaz 8v; SkarŻyw 201; iáko ſłońce
świátłość ſwoię tráći/ gdy zá chmurę zaidźie/ ták rozum ludzki od
zbytków tępieie. KochPij C2v; LatHar 381.
»w rozum ubogi« (1): gdyż żaden ták w rozum vbogi nie ieſt/
áby niewiedźiał czym náturę contentowáć/ á czym ią obráźić może
Oczko 28.
»uczony rozum« (1): Nie dádzą nam Niemcy/ Włoſzy/ Hiſzpani/ y Fráncuźi: [...] Człowieká drugiego Hoſiuſowi Polakowi náſzemu/ vczonym rozumem á kthemu oſobliwym piorem vraczonym
rownego. OrzRozm P3v.
»rozumem ugładzony« = przeintelektualizowany (1): miáſto
proſtey wrodzoney y zrozumney wiáry/ wydáli rozumem vgłádzoną/ y Filozoﬁą vmuſkáną GrzegRóżn Hv.
»wartogłowny rozum« (1): iáko záśię wáſzych Miſtrzow vſtáwicżna niezgodá pokázuie/ iż ſie oni niezbożnie tego originału/
ktory im Syn Boży zámknął/ wártogłownymi rozumy chwytáią.
WujJud 36.
»wielki rozum; [kto] (jest) wielkiego rozumu; wielkość rozumu« = magnum ingenium Modrz [szyk 21:16] (28;8;1): PatKaz
III 122v; GlabGad N4; RejPs 46v; RejRozm 399; MurzHist Kv;
KromRozm II p; RejWiz 35v; RejZwierz 62v; OrzRozm O3v;
BielKron 189v, 334v; OrzQuin C3v; GórnDworz D2v, O8, Dd8;
GrzepGeom A4v; RejPos 288; Bo nie piſzą Cicero/ Seneká/ Plato/ Ewrypides/ Sokrates/ Solon/ Xenophon/ Diogenes/ álbo oni
inſzy ſławni á wielkich cnot á rozumow ludzie ktorych herbow
byli RejZwierc 103v, 103v; BiałKaz M; ten ſobie rozum więtſzy
nád Bogá przywłaſzcża/ ábo z BOgá ſzydźi/ gdy ſie ták dwornym
bádácżem ſpraw iego cżyni. CzechRozm 175; PaprPan G; Oczko
A2v; SkarŻyw 27; Empedocles záś/ Epicurus/ Democritus/ Diogenes Libertus/ Zeno/ Pitagoras Samius/ Anaximenes/ Hierocles/
y inſzy Greccy ná wielkie ſie rozumy ſadzący wartogłowowie
rożne y rozmáite Swiátá pocżątki kłádli. StryjKron 1, 16; GórnRozm I4v; GrochKal 20; iż gdźie wielkié rozumy ſą ná dobré/
tám téż ná złé wielkié bydź muſzą GórnTroas [3]; [Duchu
Święty] Rácż mi dáć rozum więtſzy LatHar 34; SkarKaz 120a;
SapEpit [B2]. Cf »bez wielkiego rozumu«, »z wielkim rozumem«.
»wola rozumu człowieczego« = wolna wola (1): Liberum arbitrium, dobrovolnoscz vel volya rozvmv czlovyeczego BartBydg
81b; [ReuchlinBartBydg r6v].
»wszy(s)tek (a. *wszen) rozum« = tota mens Vulg [szyk 9:2]
(11): GlabGad M6; MurzHist V; Będzieſz miłowáć Páná Bogá
twego z zupełnego ſercá twego/ y ze wſſyſthkiey duſſe twoiey/ y ze
wſſyſtkich ſił twoich/ y ze wſſyſtkiego rozumu twoiego Leop Luc
10/27, Matth 22/37; RejAp 116; GórnDworz H5; RejPos [290];
KochEpitCat 110; SkarKaz 276b, 418a; SkarKazSej 658a.
»wykrętny rozum« [szyk 2:1] (3): Iáko záwżdy ieſth zacnieyſzy
ten rozum/ ktory ſie zgadza z wolą Bożą/ niż wykrętny/ ktory ſie
vda zá obłędliwoścyámi ſwiátá nicżemnego. LubPs bb3v marg;
RejPos 17v, 289 marg.

»rozum wyniosły« [szyk 2:2] (4): RejAp 49v; RejPos 90,
[290]v; Rozum wynioſły z Práktyki/ rad vpada: á ktory z boiáźnią
Bożą prawdźiwy/ ſzcżeśćie trwáłe rodźi GostGosp 2.
»wysoki rozum; ([kto, co] (jest)) wysokiego rozumu« = altum
ingenium, perspicax iudicium, plenus ingenii, acutissimus Mącz
[szyk 17:3] (9;11): PatKaz II 58v; Rozumu uyſokyego [była Panna
Maryja] y uyelkyego tak yſz wſzytkyey roboty nyeuyeſzczyey ſyą
robycz nauczyla PatKaz III 122v; GlabGad P4, P7; KromRozm II p,
p4v; OrzRozm D2, P3v; BielKron 273; Mącz 7b, 304c, 308a, 406b;
OrzQuin E; GórnDworz F3v; WujJud a7; SkarŻyw 124; GrabowSet
H2; Ták ia/ o zacny królu/ twym imieniem/ któré Prze dźiélność/ y
wyſoki rozum idźie wzgórę/ Swé podłé rymy zdobię KochFrag 41.
Cf »wedle nawyszszego rozumu«.
»zachwycenie rozumu« = ekstaza (1): [św. Paweł mówi:] Y
ſtáło ſie ieſt/ gdym: ſie wrácał do Ieruzálem/ y gdym ſie modlił w
kośćiele/ żem był w záchwyceniu rozumu [ﬁeri me in stupore
mentis]/ y widziałem go á on mowi do mnie. [...] Leop Act
22/17.
»zacny (a. cny), cnotliwy rozum« [szyk 4:2] (5:1): BierEz I2v;
Owa wſzyſcy chwalili zacny rozum iego [ojca niewdzięcznych
dzieci]/ Iż pocżąwſzy ták głupye zá żywotá ſwego/ Z nowu oto
wſzech ſwoich niewcżáſow wetował HistLan F2; RejZwierc 214;
BudBib Sap 8/19; GostGosp 64; GosłCast 31.
»rozumem zapomożony« (1): A cnotliwy lepak á rozumem zápomożony/ [...] iuż z weſelſzą myſlą vżywa tego tho co mu z
dopuſzcżenia Páńſkiego od nieſzcżęſcia przypada. RejZwierc 152.
»rozum zdrowy« = rozsądek [szyk 5:1] (6): BielŻyw 126; BielŻywGlab nlb 11; Prośimy tedy od Páná Bogá/ áby Kroleſtwo Páná
Chriſtuſowe [...] rozſzerzone było: [...] á iżby też Odſzcżepieńcy y
Kácerze zdrowego rozumu doſtáli/ y ku ſpolnośći Kośćiołá Bożego/
[...] záś śie przywroćili KuczbKat 390; ZawJeft 29; KochPij C2v;
WysKaz 7.
»na rozumie zdrow« (1): ále ieſli ieſt ná ćiele chór/ á ná rozumie zdrów [compos tamen rationis JanStat 439]/ ták iáko w
rzeczy ieſt/ niech będźie piſano: Chory ná ćiele/ á wſzákże zdrowy
ná vmyśle/ y przy rozumie będący. SarnStat 759.
»zły rozum; [kto] (bywa) złego rozumu« [szyk 5:1] (3;3): FalZioł I 112b; V kogo głowa ieſt wartogłowa, to ieſt tam y ſam prędko
obrotną, taki bywa ſzałony plotka, [...] złego rozumu/ wſzakoż nieiako ſzcżodry á wartogłowiec prawy. GlabGad M7, O2, P5; RejWiz
37; SkarKaz 313b.
Zestawienie: »bogini rozumu« = Atena (rzym. Minerwa) (5):
Gdy ſzli z ogrodu/ tedy ſie z nimi Minerwá Bogini rozumu potkáłá
RejWiz A6, 27 marg, 32 marg, Cc7; Aby iedno po Polſku cżytał z
rozeznánim/ Ieſzcże by tę boginią/ rozumu znáć nánim. BielKronCies Mmmm3.
Szeregi: »(ni) rozum, (i, a, a(l)bo, ni) baczenie (a. (o)baczność)« [szyk 26:7] (33): FalZioł V 60v; CIało miękkie wſzędy, vkazuie cżłowieka dobrego rozumu y obacżnoſci GlabGad P5v, N2v,
N6v, O2v, O8v, Pv, P4v, P5v; LibLeg 11/43; KromRozm II b; A pijańſtwo też tu rozumiey tákie/ ktore by było ták wielkie/ iże by
człowiekowi rozum á bácznoſć odięło. GroicPorz mm, ll4; RejWiz
41; Sanitas animi, Rozum/ dobre baczenie. Mącz 367c, 37a, 105c,
[176]c, 188a, 367c; GórnDworz K4; RejPos 23v, 200v, 239v; RejZwierc 268; ModrzBaz 7v, 70; GrabowSet T3; SkarKaz 417a; GosłCast 25. Cf »wedle rozumu a baczenia«. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 25 r.]
»(ni) rozum, (ni, a, i) bojaźń Boża (a. Boska); bojaźń Pańska
przy rozumie« (5;1): Ale gdzye boiáźń Páńſka przy rozumie rządzi/
Iuż nigdy zá gwiazdámi/ żadny nie zábłądzi. RejWiz 148, 48v,
136v, 175; RejZwierc 3. Cf »z rozumem i bojaźnią boską«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]
»rozum a (i) chytrość« (2): RejWiz 77; Interverto, id est callide
surripio, Táyemnie á chytrze wykręcam co ná kim/ rozumem á
chytroscią czemu záchodzę. Mącz 488b. [Ponadto w przeciwstawieniu 1 r.]
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»(ani, i) rozum, (ani, i) ciało« [szyk 2:2] (4): Abowiem mierna
praca/ y ćiáło twierdźi y rozum. SienLek 3v; GórnDworz G7v; Iżem
pri [Cyrus] widźiał że żaden zwas/ ktorziśćie pili/ niewładał áni
rozumem/ áni ćiałem ſwym [neque mentis fuisse, neque corporis
compotes] ModrzBaz 52v. Cf »wedle ciała i rozumu«. [Ponadto w
połączeniach szeregowych 2 r.]
»(i, ni) rozum, (i, a, ani) cnota; rozum z cnotą; cnota z rozumem; przy rozumie cnota« [szyk 35:24] (42;10;6;1): Miłoſcż y
rozum y cznotę odmieni RejJóz E3 marg, D8, L5v [2 r.]; Abowiem
rzecż ieſt piękna przy rozumie cnotá RejWiz 42v, 7v marg, 14, 19v,
47, 47v [2 r.], Cc3, Dd2; RejZwierz 51v, 63v, 77v, 88v; Znáią
ludźie cnotę/ czuią rozum/ dárom Bożym w tobie Pánie ſye theż
dźiwuią OrzRozm A3v; BielKron 101v; KwiatKsiąż E2; GórnDworz Gg5v, Hh6; A zá tym kęſem omylnego á błiſzcżącego złotá
á zá pożądliwoſcią iego/ [...] káżdy vmyſł náſz/ by też był naſtalſzy
y naſtátecżnieyſzy/ gdy mu gwałtu wielkiego rozum á cnotá nie
vcżyni/ muśi záwżdy być ták zámieſzány á záwikłány RejZwierc
19v, A5v, B4v, 4v [2 r.], 5v [2 r.], 13v (29); PaprPan G, Nv, R;
Oczko A4; PudłFr 36; GostGosp 6; Nie kłádęć zá powinność cudźich obyczáiów/ ále tylko/ áby ſię im przypátrzył: á będąli ſię z
cnotą/ á z rozumem zgadzáć/ czemu ich náſzládowáć niemaſz?
KochPij C3; LatHar +3. [Ponadto w połączeniach szeregowych
38 r.]
»rozum i (albo) ćwiczenie; ćwiczenie przy rozumie« [szyk 4:2]
(5;1): GliczKsiąż F4v, N8; RejWiz 17v; RejZwierc 15v, 210; Bo
ieſzcze iáko ſie świát począł żaden człowiek ták fortunny niebył widzian/ áni ſie s ták ſzczeſliwym rozumem/ y dowćipnym ćwiczenim
vrodizł [!]/ ktoryby káżdemu iednemu zoſſobná wſzyſtkim rázem ſie
vpodobał StryjKron A6. [Ponadto w połączeniach szeregowych 9 r.,
w przeciwstawieniu 1 r.]
»(ani) rozum, (i, a, abo, ani) dowcip« = intellectus et intelligentia PolAnt; ingenium et industria Modrz [szyk 18:6] (24): BielŻyw 92; KwiatKsiąż C3v; Excellens ingenium, Známienity rozum/
Dowćip. Mącz 46c, 133c, 145d, [169]b, 210b, 215c, 372c; WujJud
a6, b2; BudBib 1.Par 22/12; BudNT przedm b7v; Pobaczywſzy á
wyrozumiawſzy rodźicy rozum ábo dowćip [Ingenio ... cognito]
młodźieńcżyká ſwego/ niech go wypráwią w tákowe náuki ábo
rzemiosłá/ do ktorychby ie przyrodzenie ćiągnęło ModrzBaz 11v,
10v, 134; SkarŻyw 479; StryjKron 288; Calep 318b; GostGospSieb
+2v [2 r.]; GDźie ſą dowćipy/ y rozum wyſoki/ Co ſię do náuk
zacnych vdawáły GrabowSet H2; WysKaz 4; SkarKazSej 658b.
[Ponadto w połączeniach szeregowych 11 r.]
»dowod i rozum« (1): Y owſzem/ [sąd Salomona] ták wiele
pewnego dowodu y rozumu w ſobie ma [tantum argumenti ac rationis habet]/ iż káżdy/ kto dobry rozſądek ma/ pochwálić go muśi.
ModrzBaz 90. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rozum i (lub) dusza; rozum z duszą (a. duszycą); rozum przy
duszy« [szyk 4:2] (3;2;1): Pátrzże záſię ſtárością gdy iuż ciáło
mdleie/ Iuż też rozum z duſzycą pewnie oſłábyeie. RejWiz 119v,
118v, 119, 169v; KuczbKat 305; BudNT l4v marg. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]
»i dworstwo i rozum« (1): Więc y dworſtwo y rozum ieſt podług potrzeby/ Nie wierzyſzli poznay ich á doznay ſam kiedy. PaprPan N4. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r., w przeciwstawieniu 1 r.]
»rozum i fantazyja« (2): Widźiſz iáko oni tego pokármu y tego
ćiáłá nie prawdźiwie prziymuią ále go rozumem y fántázyą dochodzą. WujJud 255v. Cf »wedle rozumu i fantazyjej«.
»rozum i ﬁlozoﬁja; rozum z ﬁlozoﬁją« (1;2): Poduſzcżać [lege:
poduszcza-ć] y mowi rozum z Filozoﬁą/ áby Kryſtus nie był zwan
zá Syná Bożego GrzegRóżn K2v, K3; SkarKaz 486b. [Ponadto w
połączeniach szeregowych 2 r.]
»(ani) głowa i (ani, a) rozum; głowa z rozumem« [szyk 4:1]
(4;1): GliczKsiąż N2; RejWiz 154v; Mącz 510b; BiałKat 93v; Przeto Bog dał ięzyki/ ábyſmy mowiły/ Przeto głowę z rozumem/ ábyſmy rádziły. BielSjem 11. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»rozum i godność« (1): Ale co was iednym Człowiekiem zábawiam/ mowiąc o dźielnych ludźi rozumie y godnośći poſpolićie
OrzRozm P3v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]
»(ani, i) rozum, (ani, i, albo) język« [szyk 9:5] (14): GliczKsiąż K7v; LubPs Lv; RejWiz 52v; BielKron 40v; Declamatio,
Rzecz á mowienie ſmyſlone dla ćwiczenia rozumu y yęzyká vcziniona. Mącz 55c; RejAp 47v; GórnDworz Mm5; gdyż żadny ięzyk
tego [tajemnic Bóstwa] wymowić/ áni żadny rozum temu ſproſtáć
nie miał RejPos 149, 321v; WujJud 4v; CzechEp 338; LatHar
206, 595; SkarKaz 122a. [Ponadto w połączeniach szeregowych
2 r.]
»rozum i loika« (1): iáko ieſt báłwochwálſtwo/ ktorego pełne
ieſt Papieſtwo/ że go żaden pokryć y zátynkowáć ſwoim rozumem
y Loiką nie może CzechEp 325. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rozum, (a, i) mądrość« = sapientia et intelligentia Vulg, PolAnt; sapientia et intellectus a. sensus Vulg; ingenium et industria
Mącz; ingenium, prudentia Modrz [szyk 16:15] (31): GlabGad
M4v; MurzHist B4; iż zacnosć/ moc rycerſka nye w ſukni áni w
ſſácye myęſzka/ ále doſtawáyą yey z rozumu á z mądrosći. GliczKsiąż F4v; Nyechayżeby dom był od goſpodárſtwá/ á ſzkołá od
rozumu á mądrosći. GliczKsiąż L, F4v; KrowObr A2v, 108v, 110v;
Leop Ex 36/1, 2.Par 1/10, Eccli 21/13; BibRadz Iob 28/12; BielKron 81; Mącz 419c [2 r.]; Gdźie tedy wáſzá mądrosć? gdźie rozum
Polacy? Prot A2; RejPos 187v, 208v; KuczbKat 265; WujJud a7;
BudBib Dan 1/20; BiałKaz M; ModrzBaz 68v; SkarŻyw 260; Sapientia – Mądrośc, rozum. Calep 945a; SkarKaz )(2, 80a, 206b;
SkarKazSej 657a, 658a, 672b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 11 r.]
»rozum, (i, a) męstwo; przy rozumie męstwo; męstwo z rozumem« [szyk 6:6] (10;1;1): BielKron 241v; Przy rozumie ieſt męſtwo
Bártoſzá n[á]ſzego PaprPan D4; Nie nowiná Sienieńſkim rozum
ták y męſtwo PaprPan Q3v, F2v, L, P2, S, T2 (11). [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]
»(i) rozum a (i) miara« (4): RejJóz L7; Gdy ſłyſzę iż bez tego y
rozum y miárá/ Nie może być gruntowna gdzye nie będzye wiárá.
RejWiz 49v, 41v, 48v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»mniemanie i rozum« (1): gdyż tylko mniemánim/ y rozumem
ludzkim dowodziſz/ iż Piotr Swięty był w Rzymie/ á nie ſlowem
Bożym. KrowObr 20. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r., w
przeciwstawieniu 1 r.]
»rozum, (i, albo, ani) moc« [szyk 4:4] (8): OpecŻyw 40; BielKron 101v, 319v; RejPos 133v; bes mężá rodźić cżłowiecżey mocy
y rozumowi niepodobna. CzechRozm 155; NiemObr 14; KochPij
C2v; GosłCast 71. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r., w
przeciwstawieniu 1 r.]
»rozum, (i) mowa« = mens, lingua Mącz [szyk 3:1] (4): Iozeph
karze panią z rozlicznych przycżyn [...] Lecz iuż nie dzyw iz tak
plecieſz ieſtlis wſtyd ſtraćiła Bo widzę iż ći ſie rozum y mowa zmieniła RejJóz E8, P4; Mącz 396d; Calep 611b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»mozg i rozum« [szyk 2:1] (3): FalZioł III 5d; Pytamże ćię na
prętce y krotkimi ſłowy: Ieſli ma piiánicá mozg y rozum zdrowy?
KlonWor 69. Cf »z rozumu i z mozgu«.
»myśl, (i, a) rozum« [szyk 5:2] (7): BibRadz Iudith 8/10; RejPos 63, 90, 286v; iż to z przyrodzenia mamy/ że ku poznániu tych
rzecży ktore bywáią ogárnione myślą y rozumem/ żaden przyść
niemoże/ iedno przez ty rzecży ktore ſmyſłem iákim poymuiemy
KuczbKat 110; RejZwierc 88; Wielki/ niewyſłowiony/ nieśmiertelny boże/ Zaden rozum/ żadna myśl obiąć ćię niemoże. KochPs 210.
[Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]
»i (ani) natura, i (ani) rozum« (2): iednák wiele pomoże/ álbo
przykłády álbo dowody okázáć/ że to co Wiárá ku wierzeniu
przekłáda/ nieodſtrzela śie áni od nátury áni od rozumu ludzkiego.
KuczbKat 90; CzechEpPOrz **. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
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»(ani, i) rozum, (i, a, albo, ani) nauka(-i)« = ingenium et artes
a. doctrina Modrz [szyk 21:10] (31): MurzHist A2; KromRozm II
p3, t3; GliczKsiąż K7; OrzList e4v; BibRadz I 281a marg; [papież
Kalikst II] Był cżłowiek oſobliwey náuki y rozumu BielKron 180v;
Ludzie vcżone/ ktorych rozum y náuká po wſzytkim świećie ſłynie/
miáłá Hiſzpánia BielKron 279v, 9; Mącz 334b; RejPos 230, [249]v,
287v, 289; RejZwierc 13, 16; BielSpr b3v; ModrzBaz [41], 45v,
97v; SkarŻyw A3 [2 r.]; PaprPan Hv; Dobry tedy przez śię ſam rozum ieſt/ y dobré ſą náuki GórnTroas 4, 5; LatHar 347; KołakSzczęśl C4v; WujNT 582; SkarKaz 42a. Cf »okrom nauki a rozumu«, »z rozumu a z nauki«. [Ponadto w połączeniach szeregowych
25 r., w przeciwstawieniu 1 r.]
»rozum a (i) obyczaje« = ratio, mores Modrz [szyk 1:1] (2):
ModrzBaz 30; Dwie tedy rzeczy człowieká ſzláchćią/ obyczáie/ á
rozum KochCn B3v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 8 r.]
»(i, ani) oczy (a. oko), (i, a, (a)ni, to jest) rozum« [szyk 11:6]
(17): WróbŻołt nn6v, oo6; KromRozm II o; KromRozm III C; Abowiem nie rozumem/ áni okiem ćieleſnym/ [...] przychodziemy/ ku
oglądániu y wyrozumieniu dobrodzieyſtw y zaſług męki y ſmierći
Kryſthuſá Syná Bożego/ ále tylko s ſluchánia ſlowá iego ſwiętego.
KrowObr 114; RejWiz 148v; RejAp 5; muśimy tho znáć [...] iż ſtráći
káżdi z nas/ y rozum/ y ocży/ gdy w miłość zaydzie. GórnDworz
C4; RejPos 67v, 148v, 191v, 233, 324; RejZwierc l; NiemObr 97;
GostGosp 66; LatHar +4v. [Ponadto w połączeniach szeregowych
5 r., w przeciwstawieniu 1 r.]
»pamięć i (a) rozum« [szyk 6:3] (9): BielŻyw 30; wſzaſzakoż
[!] bezmierne iego [wina] pożywanie wadzi mozgowi, gdyż z niego
pochodzą dymy á kurzawy miąſſze w głowę, ktore tam żiły zatikaią, á tak ſzkodzi pamięci y rozumowi. GlabGad G8, M6; RejJóz
P8v; GroicPorz ii; RejZwierc 100; GostGosp 8; LatHar 665; KlonWor 70. [Ponadto w połączeniach szeregowych 10 r.]
»rozum i (a) pilność; rozum z pilnością« [szyk 2:1] (2;1):
RejWiz 56; ktore [kmieci] lepiey pilnośćią y rozumem niż ſrogośćią
wpráwić w robotę GostGosp 150. Cf »z rozumem a pilnością«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»(i) pismo, (i, a) rozum« [szyk 3:2] (5): GliczKsiąż C7; RejWiz
128, 152v; Dotkniſz go [duchowieństwo] w iákie rozmowy/ iuż tám
nic do piſmá iuż tám nic do rozumu/ iedno iżeś ty powinien thák
rozumieć iáko koſcioł á ſtárſzy tobie vſtáwili y roſkázuią. RejAp 80;
WujJud 127v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»rozum, poćciwość; z poczciwością rozum« (1;1): RejWiz 2;
Bowiem też tám nie może być iedno pan ſrogi/ Ná ten narod [tj.
Wołochów] roſkoſzny [...]. Bo tám nic do rozumu nic do poććiwośći/ Wſzytki tám do bułáwy ſpráwy ich miłośći. RejZwierc 242v.
[Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]
»rozum i pojęcie« [szyk 2:1] (3): Bog prawdźiwy/ á my w
poięćiu náſzym y rozumie omylni. SkarKaz 485a. Cf »nad rozum i
pojęcie«.
»porządek (a. rząd) i rozum« (2): Iego [Jana Tarnowskiego]
dźiélność/ y ſpráwá/ znáczna byłá w boiu: Znáczny iego porządek/
y rozum w pokoiu. KochTarn 74; SkarKazSej 690a. [Ponadto w
połączeniu szeregowym 1 r.]
»rozum a praca« (1): Bo y to márna vtrátá/ gdy kto rozumem á
pracą ſpráwiedliwie nábywſzy/ zoſtáwi cżłowieku ktory ná to ni
cżym nie pomagał. BielKron 79v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»prawda a (i) rozum« [szyk 2:1] (3): Cżytałem to/ iż dawni niektorzi wieldzy wymowce/ [...] pokriwáiąc náukę/ vkázowáli orácyie
ſwe ludziom proſciuchno piſáne/ iákoby około cżynienia ich/ iedno
rozum przyrodzony/ á prawdá miſtrzowáłá/ nie ćwicżenie/ áni náuká GórnDworz E7v; SkarJedn 318. Cf »przeciw prawdzie i rozumowi«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»(i) rozum, (a, i) przyrodzenie« = ingenium naturaque; ratio,
natura Modrz [szyk 7:7] (14): Twarz tłuſtá á ſzyroka znamio nuje
więcey proſtego niż mądrego, grubego przyrodzenia y też rozumu
GlabGad N2, N4, N6, P5; RejWiz 65v; RejPos 100v, 218v, 337;

CzechRozm 242; Niech ſię niedawa Krol/ ábo ten komu to ſtáránie
należy/ tym herbom/ dymowi podobnym/ ſtárożytnych przodkow
ábo domow/ oſzukáć: niech pirwey pilnie przypátruie ſię rozumowi
y przyrodzeniu tego/ ktorego wywyżſzyć vmyślił ModrzBaz [41],
143v; WujNT 67. Cf »podług rozumu a przyrodzenia«, »wedla rozumu a przyrodzenia«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»i rozum i przystojność« (1): Y rozum tedy y przyſtoyność [Et
ratio igitur et aequitas] rádźi/ áby ći ktorzy ledwie kiedy wytchną
od ćięſzkich brzemion/ wytchnęli wżdy od tákiego podatku. ModrzBaz 122v.
»rozum i (a) rada« = ratio et consilium Modrz [szyk 6:4] (10):
RejWiz 128v; RejZwierz 110; BielKron 189; ále iáko świątośći/ ták
téż rozumu y rády v Kápłaná/ iáko v głowy ſwéy ſzukay OrzQuin
F2; HistLan F4v; RejZwierc 163; Y owſzem ták ieſt káżde wzruſzenie ſerdecżne/ iż zámyka drogę rozumowi y rádam dobrem.
ModrzBaz 7, 102; SkarKaz 519b; SkarKazSej 660a. [Ponadto w
połączeniach szeregowych 5 r.]
»rozum a ręka« (1): Ale nie pátrzmy ná przyrodzenie/ pátrzmy
ná to/ co cżłowiek rozumem á ręką vrobi. GórnDworz Ll6.
»rozeznanie i rozum« (1): To iuż ia twemu lepſzemu rozeznániu y rozumowi porucżam. RejAp 180v.
»(ani) rozum, (i, a, ani) rozmysł (a. rozmyślanie, a. rozmyślenie)« (6): RejAp 68; Othoż/ iáko Moiżeſz powieda/ położoná ieſt
przed cię wodá y ogień/ obierayże ſobie przy cżym zoſtáć maſz/ tho
iuż ia twemu rozumowi y rozmyſlániu porucżam. RejPos Ooo5,
140, 142v; RejZwierc 81. Cf »z rozumem, z rozmyśleniem«. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rozum i (a, abo) rozsądek« (13): ktorego [króla] Pan Bog
rozumem á wielkim rozſądkiem we wſzytkim obdárzyć ieſt racżył.
BibRadz *2v; KwiatKsiąż E, F2; GórnDworz I4; WujJudConf 206v;
CzechRozm 227, 227v; ModrzBaz 7; Oczko 2; CzechEp 151;
WujNT Yyyyyv; GosłCast 26. Cf »przeciw rozumowi i rozsądkowi«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»rozum i (ani, a) roztropność; rozum z roztropnością« = ratio
ac prudentia Modrz [szyk 4:1] (4;1): y to yeſcze livdzie naſche
livdziem Thureczkym powiedą [lege: powiedzą] czo sye ym bedzie
wydzialo na ten czas lepszego y potrzebnieyſzego bo mi to ych
roſtropnoſczy y rozvmowy poruczami. LibLeg 11/29; Non est in
toto corpore mica salis, Niema w ſobie krſzyny rozumu áni roſtropnośći. Mącz 364c; RejZwierc [203], 241; ModrzBaz 80v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]
»rozum a (i) roztropne (a. pomierne) rozważenie (a. uważenie)« [szyk 4:1] (5): A cżymże ty chući náſze rozne/ á zwłaſzcżá
kthoreby były ſzkodliwe/ okroćić mamy? iedno rozumem á roſtropnym vważeniem? RejZwierc 12v, 87v, 130, 142v, 147. [Ponadto w
połączeniach szeregowych 2 r.]
»(i) serce i (a) rozum« = cor et intelligentia Vulg [szyk 6:3] (9):
ktore przykazánya nye ſą właſne zakonu żydowſkyego/ ále od początku przez Bogá wſercach y w rozumyech wſſech ludźi ſą yákoby
wſſczepyone KromRozm II k2; A pokoy Boży/ ktory przechodzi w
wſzelki zmyſł/ niech ſtrzeże ſerc wáſſych/ y rozumow wáſſych w
Chriſtuſie Iezuſie. Leop Philipp 4/7; OrzRozm N4; SkarŻyw 173;
KochMRot C; WerGośc 243, 254; GrochKal 20; iáko ſię z rozumámi wáſzemi y ſercy dobremi znieść y ſkłádáć do tego możećie?
SkarKazSej 673a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 9 r.]
»siła i (albo) rozum« [szyk 4:1] (5): KromRozm III L3v; BielKron 54; ieſli mi kiedy gorętſza miłośći iſkrá w ſerce weſzłá/ hnethem ſie wſzytką śiłą/ y rozumem o tho ſtárał/ ábym ią zgáśił. GórnDworz C4v; CzechRozm 226; ModrzBaz [38]v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]
»(i) rozum i sława« (2): RejZwierc 231; Przednieyſza mądrość/
kto ſye boi bogá: To do rozumu/ y do ſławy drógá. KochPs 171.
[Ponadto w połączeniach szeregowych 6 r.]
»(i) rozum i (a) smysł(y)« [szyk 8:8] (16): FalZioł V 4a; Abowim záćmyonę ſą oczy ich y zátkáne vſſy duchowne/ to yeſt ſmyſly
y rozumy/ [...] ták iż nyewidzą/ áni ſlyſſą onego/ do ktorego ich
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zakon prowádźił/ páná náſſego Yezu Kryſtá KromRozm III B5;
GrzegRóżn N2, [N3]; RejPos 116v, 129v, 135, 156; KuczbKat 80;
NiemObr 16; Ale niebogá mátká zmartwiona vpádłá/ Zła nowiná
iáko wąż/ iéy ſerce záiádłá. Nieznośny ból/ y ſmyſły/ y rozum zwoiował GórnTroas 62; Táć ieſt wiárá kośćiołá Bożego/ ktora przy
ſłowiech Páńſkich y wſzechmocnośći boſtwá iego ſtoiąc/ ſmyſłow
ſię ćieleſnych y rozumu ſwego nie rádźi. SkarKaz 244b, 160a, 205a
marg, 242a. Cf »przeciw zmysłom i rozumowi«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 7 r., w przeciwstawieniach 4 r.]
»rozum, (a, i) sprawa« (5): PIus wtory [...] był Papieżem pięć
lat y mieſięcy iedennaſcie/ ácżkolwiek krotki cżás miał/ ále rozum á
ſpráwę wielką BielKron 189, 17, 105v, 394; RejPos 222. [Ponadto
w połączeniach szeregowych 12 r.]
»rozum i (a) stałość (a. statek)« [szyk 3:1] (4): Ale ſtrách á
pochlebſtwo á zła wiárá ktemu/ Odeymuie ten rozum y ſtałość
káżdemu. RejWiz 55v; RejZwierz 68v; RejZwierc 73v, 87. [Ponadto
w połączeniach szeregowych 8 r.]
»rozum i sumnienie« [szyk 1:1] (2): Bo ieſli ſądy duchowne
od P. Bogá ſą vſtáwione/ iáko piſmo świádczy: ieſli oſoby duchowne/ ſą około ſumnienia y rozumu beśpiecznieyſze: [...] iáko tákimi ſądy ich gárdźić ma/ kto Bogá zna [...]? SkarKaz 700a. Cf
»przeciw rozumowi i sumnieniu«. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»(ani) umiejętność i (ani, a) rozum« = (nec) scientia, (neque)
intellectus a. intelligentia PolAnt [szyk 5:3] (8): Obdárzył ie [Bóg
ludzi] vmieiętnośćią y rozumem/ y okazał im ſpołu złe y dobre.
BibRadz Eccli 17/6; GórnDworz Kk; BudBib Is 44/19; CzechRozm
111; CzechEp 134; LatHar 366. Cf »z rozumu a z umiejętności«,
»w umiejętności i rozumie«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»umysł, (i, a) rozum; umysł z rozumem« [szyk 8:4] (11;1):
MurzHist K3; nie zda ſie rzecż być rozumna przed dwánaſcye lat
dzyeći polecáć komu vcżyć/ ále práwye wſámę dwánaſcye lat gdy
yuż y dzyecyę chłopcem będzye/ y rozum nyeyáko vſtáły/ vmyſł też
bácżnieyſſy. GliczKsiąż I6v, N7 [4 r.]; Mącz 10b; RejPos 63v;
KuczbKat 1; Calep 652b; KochPij C3. Cf »według umysłu a rozumu«. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»(ani) uroda (a. cudność), (ani, i) rozum« [szyk 5:1] (6): Iozeph
mu było imię dziecię na wſzem godne Vrodą y rozumem nad zwycżay oſobne RejJóz M4v; RejWiz 85v; BielKron 49, 218v, 379v;
LatHar 458. [Ponadto w połączeniach szeregowych 15 r.]
»(i) uszy i (a) rozum« [szyk 2:1] (3): RejPos 262v; Dla rozważenia ſłow náturá nam vſzy y rozum dáłá. RejZwierc B [idem] 91.
[Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»rozum i wiadomość« (3): Drugą rzecż bacżyć mamy/ iż ieſt
ten ſrogi cżás [tj. śmierć] zákryt przed rozumy y wiádomoſciámi
náſzemi. RejPos 7v; SkarŻyw A3. Cf »wedle rozumu i wiadomości«. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»(i) rozum i (ani) wola« [szyk 6:2] (8): gdy broda będzie ſzyroka [...] znamionu je cżłowieka barzo dobrego w woli y w rozumie
GlabGad O5v; KromRozm III A7; SkarŻyw 29 [2 r.]; Pomnię Pánie
iżeś dał/ y rozum y wolą/ Lecż niewiem przecż zá świátem ſmysły
moie wolą ArtKanc P15v; WujNT 546; SkarKazSej 664a; PowodPr
61. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]
»rozum a (i) wymysł« (3): Abowiem obłądliwy ſwiát/ [...]
przedſię záwżdy ſie vnośił y záwżdy ſie vnośi/ zá ſwowolnemi rozumy á wymyſły ſwemi RejPos 118v, 126, 288v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]
»(ni) rozum a (i, albo, ani) wywod (a. wykład)« [szyk 5:2] (7):
A przeto yákożkolwyek vczony/ á w piſmye ćwiczony człowyek
będźye/ ná yego ſye rozumye á wykłádźye piſmá ſádźić nye mamy.
KromRozm II p2, p3v; RejWiz 21v; RejAp BB6, 82v; CzechRozm
4v; práwy Kośćioł Boży/ ktory [...] ma w ſobie iedność j zgodę: nie
wrzecżách świeckich widomych/ y tákich ktorych rozumem y wywody dość może [...] ále w rzecżách Niebieſkich/ ktorych nikt nie
widział SkarJedn 17.

»(i) wzrok(i) i (a) rozum« (2): KromRozm II r2; Bociem ia [...]
przed tym ſłychał/ Iż wżdy wam [tj. planetom] Pan niemáło iákieyś
mocy przydał. (–) [...] Ale ſobie tę zwirzchność ná wſzytkim záchował. Iż co ſie tu ſpráwuią wedle woley iego/ Nád tymi my nie
mamy vrzędu żadnego. (–) [...] Iáko ſie to tám dziwno wſzytko vſádziło/ Ze y wzroki y rozum wſzytkim tu zmyliło. RejWiz 144.
»(i, ani) rozum, (i, ani) zdrowie« [szyk 7:1] (8): Vino miernie
przyięthe rozum oſtrzy, ale nie miernie pite rozum y zdrowie kazi.
BielŻyw 169; RejKup h3, cc4; RejWiz 56v; RejZwierc 155; SkarJedn 304; ZapKościer 1581/21v; KochPij C2. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]
Wyrażenia przyimkowe: »bez, okrom rozumu« = bezmyślny,
głupi; bezmyślnie, głupio; w sposób szalony; sine pectore Mącz;
insipiens PolAnt; sine ingenio a. ratione Modrz (33:1): RejJóz E4;
KromRozm II f2v; KrowObr 115 [2 r.]; chodzi by ſtłucżony bez
rozumu práwie RejWiz 41v, 180v; RejZwierz 50v; Są [u Turków]
drudzy ieſzcże chytrzeyſzy co ſie zá proroki máią/ á bez rozumu ſie
być vkázuią BielKron 260v; Corpus sine pectore, Człowiek bes
rozumu. Mącz 285d; BudBib Bar 5/40; Záś mowię/ nie mnimay
mię kto bez rozumu być BudNT 2.Cor 11/16; ModrzBaz 29v; GórnRozm E2v; [Rabiosus. Rabioso. Bez rozumu. Dict 1566 I3].
~ W połączeniach szeregowych (4): RejWiz 49; WEzmi przedſię/ Narodzie Ruſki/ á vważ pilnie: w iákim niebeſpiecżeńſtwie zbáwienia twego ieſteś/ idąc zá temi ludzmi/ ktorzy ćię od iednośći
Kośćiołá Bożego [...] oddzielili [...]. Pátrz iáko odniey vćiekáią [...]
y ſami tylo Chrześćiánmi być chcą/ inne wſzytki zachodne kośćioły
bez práwá/ bez rozumu/ bez dowodu potępiáiąc. SkarJedn 334; Károlſtádius práwi wzbudźił/ álbo wſkrzeſił ten to niepokoy/ cżłowiek
ſrogi/ bez rozumu/ bez nauki/ bez żadnego ſmyſłu ćieleſnego/ w
ktorym nigdyſmy nie obacżyli znáku iákiego przyſtoyney ludzkośći
ReszPrz 63; Amens. Qui a mente sua discessit, mente motus, de statu mentis deiectus – Głupi, ſzalony, bez rozumu. Calep 60b.
W porównaniach (2): Wſzákeś ſie iuż náſłuchał o tákim nałogu/
Kto leży bez rozumu by świniá w bárłogu. Cnotę/ miárę/ wolną
myſl prze roſkoſz vtráći RejWiz 54, 175v.
Zwrot: »bez rozumu uczynić, uczynion« = sine ratione factus
Modrz (1:1): Záiſte on ſąd Sálomonow choćia nie zdowodow ſtron/
á wſzákże nie bez rozumu vcżynion ModrzBaz 90; Strum G3v.
Wyrażenia: »głowka bez rozumu« (1): Caput vacuum cerebro,
[...] id est, O quale caput, et cerebrum non habet. Glowku [!] bez
rozumu. De iis qui corporis specie praecellunt ingenio carentes.
Calep 163a.
»jakoby bez rozumu« (1): Vſlyſzawſzy to żoná iego/ iákoby
bez rozumu wſtawſzy z łożá wźięłá dekę [tj. sztylet] [...] y rzekłá:
Pánie moy miły/ záwżdym ćie miłowáłá [...] á ty gdym pocżęłá
chceſz mie odiácháć: Pirwey niż ſie to ſtánie tą dęką [!] ſie zábiję.
HistRzym 77.
»bez wielkiego rozumu« (1): Wielki to vrząd y ćięſzkie brzemię ieſt/ [...] być ſtrożem Rzecżypoſpolitey/ y obrońcą. Niech żaden
niebędźie tego o ſobie mnimánia/ żeby iy przyſtoynie ſpráwowáć
mogł/ bez wielkiego rozumu [sine magno ingenio] ModrzBaz 26.
Szeregi: »bez rozumu i bez ducha« (1): Tákże głupio i zdrożnie
Kálwinus piſze/ iż Pan Chryſtus zbáwićiel náſz/ bez rozumu/ y bez
duchá od Oycá to ſwego proſił/ áby był kielich od niego odſzedł
ReszPrz 82.
»okrom nauki a rozumu« (1): miedzy poſpolſtwem ktorzi choć
okrom nauki á rozumu mogą wiele mowić/ ći bywáią zá wielkie
ludzie miáni. KwiatKsiąż I2.
»bez rozumu a niepomiernie« [szyk 1:1] (2): Boć ſą y drugie
affekty w náſzym ciele/ [...] Iáko zbytnia miłość/ zbytnia rádość/
zbytni ſmiech/ zbytnie weſele/ y to wſzytko może być ſzkodliwe kto
thego bez rozumu á nie pomiernie vżiwa. RejZwierc 77v, 73v.
»oślep a bez rozumu« (1): Siłá tych męſzcżyzn naydzie/ ktorzy
ſie nie boią/ áni mąk żadnych/ áni ſmierći/ á przedſię niemamy ich
zá mężne/ zá przeważne/ bo to cżynią oſlep/ á bez rozumu GórnDworz X8v.
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»bez rozumu, z prętka« (1): A bárzo to ieſt ſroga dziś ná
wſzytki wędká/ Vpornie w rzecż wſkákowáć bez rozumu s prętká.
RejWiz 8v.
»częścią z rozumem, częścią bez rozumu« (1): Othworzyłem
ſie iey cżęśćią z rozumem cżęśćią bez rozumu/ ále zá to miáłá żem
dobrowolnie ſzaleńſtwo przyiął BielKron 458v.
»upornie a bez rozumu« (1): A vpádnie tym rádoſć/ ktorzy
vpornie á bez rozumu przeſládowáli mnie RejPs 52.
»bez rozumu i bez wstydu« (1): A przedſię Heretycki vpor
przekonáć ſię nie da: á bez rozumu y bez wſtydu wſzelkiego ćwierdzić to śmieią/ cżego im wſzytkiego świátá świadectwo nie dopuśći. SkarJedn 94. ~
»wedle (a. według, a. podług, a. wedla) rozumu« = kierując
się rozsądkiem; rationabiliter JanStat (31): zmieſzay, A podług
rozumu vcżyń maſć FalZioł V 110v; Ale to nye może być inácey
wedle rozumu/ yedno iż yeſli ći dobrze rozumyeyą á wykłádáyą/
tedy oni błądzą: á yeſli oni dobrze/ tedy ći źle. KromRozm II q3v,
a4, r2; Ale wedle rozumu pátrz iáko iſtnośći/ Chociay ſą niewidome/ cżynią ſwe możnośći. Kwiatek pyękny máła rzecż choć
ſtoi z dáleká/ Nie widáć go/ á wonność záleći cżłowieká. RejWiz
112v, 114, 115v; á ktorzi záś y iędrny dowćip maią/ y ciáło mocznę/ ći niechay tak o woiowániu piecżą maią/ [...] iżeby według
rozumu roskázowali. KwiatKsiąż M; SarnUzn E8v; Strum P2;
Rzecż pewna ieſt/ iż żadne kroleſtwo wolne/ ná to żadnym práwem
obwiązáne nie ieſt: iedno wedle potrzeby ſwey y zwycżáiu pány
ſobie ſtáwi/ y práwá iákich wedle Bogá y rozumu ná dobry rząd
ſwoy y pokoy potrzebuie. SkarJedn 202; A od Ieśiennych niepogod
wołow ſtrzedz/ y wycżás wedle rozumu á cżáſu poſtáwić GosłGosp
80; SkarKaz 313b.
~ według (a. wedle) rozumu czyjego (7): FalZioł V 66; GroicPorz b3v, d2; Kiedyby był Pan Bog roſkazał/ domyſláć ſię więcey y
przes rozmáite y rozlitzne Cerymonie/ znáki/ y obrzędki [...] ludzi
proſtych przywodzić/ y vtzyć/ [...] tedybyſmy to byli mogli ſluſznie
y beſpietznie tzynić/ według rozumu náſzego/ ále [...] KrowObr
109; ZapKościer 1580/15v. Cf Zwrot.
Zwrot: »wedle rozumu sprawować (a. sprawić) się, sprawowany« [w tym: czyj (1)] = ratione administrare Modrz [szyk zmienny]
(4:1): RejPs 123; De rebus ipsis tuo iudicio utere, nihil enim impedio, Spraẃ mi ſie wedle ſwego rozumu/ yam nie yeſt przećiwko
temu. Mącz 294b; Vitam suam ad normam rationis dirigere, Spráwowáć ſie wedle rozumu. Mącz 350b; WujJud 64; Tákći ludzkie
Zbory niemogą być dobrze rządzone/ ábo wedle rozumu ſpráwowáne/ iedno od ludźi cżelnieyſzych ModrzBaz 13.
Wyrażenia: »wedle rozumu dalekiego« (1): Ktore kxięgi [tj.
Pieśń nad pieśniami] wedle gołey litery y rozumu dálekiego/ ſą o
krolu Sálomonie/ y corce krolá Egyptſkiego Leop HHh4.
»podług rozumu miarkowan(y)« (2): A ten wſzyſtek poſtępek
[tj. kary i nagrody] ták prziſtoinie má być vważan/ y podług rozumu
miarkowan/ yżęby go przi tymże ich dowczipie ná przemiáne podług potrzeby tych nauk wymienionych naucżycielowie vżywali
KwiatKsiąż E4v, D2v.
»wedle nawyszszego rozumu« (1): ſpory nowo wſzczęte vgádzáć/ y rozſędzáć wedle nawyſzſzego rozumu á baczenia ſwego
opátrowáć GroicPorz b3v.
»według rozumu przyrodzonego« (1): Ieſt v nich ta Kabálá
dwoiáka/ iednę zową Berezyt álbo Kaſmologia [!]/ tę to mienią być
wieſzcżą s przyrodzenia/ wiedząc rzecży przyrodzone na zyemi y
niebieſkie biegi/ Biblią álbo piſmo ſwięte według rozumu przyrodzonego obycżáiem Filozowſkim wykłádáiąc. BielKron 46.
Szeregi: »wedle rozumu a (i) (zdrowego) baczenia; według
baczności i rozumu« (2;1): GroicPorz b3v, d2; Gdyby/ mowię/ iuxta rationem, wedle rozumu y zdrowego bacżenia o tym mowić
przyſzło. CzechEp 382.
»podług rozumu a przyrodzenia« (1): w tych [łacinie i grece]
ieſt Philozophia: w thych práwo podług rozumu/ á przyrodzenia
piſáne GórnDworz F7v.

»słuszny i wedle rozumu« = rite et rationabiliter JanStat (2):
ſłuſzną y wedle rozumu rzecz [aequum et rationabile JanStat 137]
bydź rozumieliſmy/ y też vſtáwiamy: áby [...] SarnStat 50, 1054.
»według starania i rozumu« (1): Wthich czaſiech za Contraktem ſtawic ſię vmyſlil wedlug naiwyſzego ſtarania i rozumu ſwego
ZapKościer 1580/15v.
»według umysłu a rozumu« (1): y theż ſtatek thwoy ktori maſz
z nadarzenia Bożego: rozſzafować według vmyſlu á rozumu twego.
FalZioł V 66. ~
»wedle (a. wedla, a. według) rozumu« = kierując się tylko
ograniczonymi możliwościami intelektualnymi (18): wiernych y
prawdziwych zwolennikow/ y páná Kryſtuſowych/ świádkow/ ná
thym náleży świádecthwo/ áby świadtzyli/ nie tho co ſię im zda/
álbo wedłuk [!] rozumu podoba/ Ale to co ſam Kryſtus roſkazał w
Ewánielij Swięty. KrowObr 45.
~ wedle (a. według) rozumu czyjego (10): KrowObr 214; nie
należy ná cżłowieká wykłádáć piſmo wedle oſobnego rozumu ſwego. BibRadz II 130c marg; RejPos 126v; Abowiem namniey ſie Pánu Bogu nie podobáią tákowe nabożeńſtwá y vcżynki/ ktore ſobie
ludźie wedle rozumu ſwego/ nád ſłowo Boże/ wynáyduią. WujJudConf 106v; CzechRozm 135. Cf »wedle rozumu ludzkiego«.
W przeciwstawieniu: »wedle rozumu ... wedle pisma apostolskiego« (1): ludźi tákowych/ ktorzy máiąc dáry Duchá ś. nie wedle
rozumu ludzkiego/ ále wedle zupełnego á cáłego piſmá Apoſtolſkiego náuki zbáwienne powiádáią. WujJudConf 39.
Wyrażenia: »według rozumu cielesnego« (3): Tho ſą twoie ſlowa/ ktore/ niemogę thego inák rzetz/ iedno iż ſą według rozumu
ćieleſnego doſić mądre KrowObr 108, 48v, 114v.
»wedle głupiego rozumu« (1): WujNT 171 cf »wedle rozumu i
fantazyjej«.
»wedle rozumu ludzkiego, człowieczego« (3:2): RejAp 196;
RejPos 17v; WujJudConf 39; A coż záś tákiego tych ku tákiemu
mniemániu przywodźi/ że ták grubie y ſproſnie mowiąc o rzecżách
BOſkich/ wedle rozumu cżłowiecżego mowią. CzechRozm 156v; A
iſz ſię to przez Dawidá ſtáło/ wierzym iſz wedle táiemnego ſądu
Bożego ſpráwiedliwie ſię ſtáło: á iednák wedle rozumu ludzkiego
niewiemy iáko to vſpráwiedliwić SkarŻyw 213.
»wedle rozumu wrodzonego« (1): iákoby ſię nic nie dźiało
wedle ćiáłá y rozumu wrodzonego [...] lecż áby wſzytko ſzło wedle
ſznuru ſłowá Bożeggo CzechEp 5.
Szeregi: »wedle ciała i rozumu« (1): CzechEp 5 cf »wedle
rozumu wrodzonego«.
»wedle rozumu i fantazyjej« (1): Przetoż [...] o tym/ y o innych
wyſokich táiemnicách wiáry náſzey/ mowią wedle głupiego rozumu
y phántázyey ſwoiey. WujNT 171.
»wedla rozumu a przyrodzenia« (1): Y vnieſli ſie byli niebożątká w mnimániu ſwoim/ iż ſie im to wedla rozumu á przyrodzenia
zdáłá rzecż niepodobna/ áby kiedy ciáło miáło z martwych wſtáć.
RejPos 229v.
»wedle rozumu i wiadomości« (1): nie rządźi go áni ſpráwuie z
oney wiádomośći Bogu ſámemu ſłużącey: ále wedle rozumu y wiádomośći ſwoiey ludzkiey. SkarKaz 611a. ~
»wedle (a. według) rozumu [czyjego]« = dostosowany do poziomu intelektualnego (3): KrowObr 214; Kátechizmu náuká wedle
rozumu słuchácżow ſtoſowána być ma. KuczbKat 5 marg.
~ Wyrażenia: »według rozumu ludskiego« (1): Aczinięc to niezwymjſłu mego Ale z roſkazania y prżikazania Pawła Swiętego
Ktory vcżi Dizatkam [!] młodim naprzod dawaċ miekke a ſłotkie
pokarmy to yeſt znoſną aproſta naukę wedluk proſtego rozumu
Ludſkiego RejKupSekl a3v.
»według prostego rozumu« (1): RejKupSekl a3v cf »według
rozumu ludskiego«. ~
»z rozumu« = opierając się (tylko) na wrodzonych (ograniczonych) możliwościach intelektualnych [w tym: czyjego (23)] (26):
BielŻyw nlb 3, s. 29; Kryſtus Syn Boży mowi [...] Bierzćie/ iecćie/
kędy nieprzydał wſzyſcy/ choćiaśćie wy to z rozumow ſwoich przy-
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dáli Wemſzalech wáſzych nád roſkazánie Boże KrowObr 202; Toć
ieſt oná mátká wſzelkiey nietzyſtośći/ [y] gniewu Bożego/ ktora
pánowánie ſwoie vmocniłá y opátrzełá ćieleſną mądrośćią/ [...]
vſtáwámi y nabożeńſthwem z rozumu ſwego/ fáłſzywymi wykłády
piſm Swiętych [...] KrowObr 241v; RejPos 70; CzechRozm 215v;
Gdyż ſámo ſłowo Boże trwa ná wieki: ieſt prawdźiwe/ iáſne, cżyſte
y ták doſkonáłe/ żemu cżyſtośći y świátłá do prawdy y doſkonáłośći/ ludźiom przydawáć namniey/ z rozumu ſwego/ Filozoﬁą/
Loiką y dowćipem nie trzebá. CzechEp 139.
~ W połączeniu szeregowym (1): Gdy nas bowiem kto ſpyta/
dla cżego Iezus ieſt ſynem Bożym názwány/ nie będźiem mu odpowiedáć z rozumu ſwego/ áni z wykłádow/ ábo wymyſłow ludzkich:
ále [...] NiemObr 97.
W przeciwstawieniach: »z rozumu ... z słowa Bożego (2), z
daru Ducha Świętego, z Pisma Świętego« (4): WujJudConf 32v;
CzechRozm 2v; Ceſarz Theodozyus/ złożył ſynod w Efeźie: ná ktorym oſądźili/ tego Neſtoryuſzá/ vżywáiąc przećiwko niemu/ dźiwnych wywodow z rozumu ſwego: á nie z właſnego ſłowá Bożego
NiemObr 136, 46.
Zwroty: »domyślić (a. domyślać) się z rozumu swego« = wymyślić (wymyślać) (2): Stądże ludzie [...] ſzukáiąc zbáwienia [...]
biegáią/ od Kośćiołá do Rośćiolá [!] [...] kośći vmárłych ludzi
cáłowáli/ á żywe przeſládowali/ wodą ſię kropili/ nieinák iedno iako
Pogáni/ tzego ſię kto mogł domyſlić z rozumu ſwego. KrowObr
80, 109.
»pokazać co z swego rozumu« = okazać się samodzielnym (1):
ále z tego zowią dobrego ſługę/ gdy też pokaże co z ſwego rozumu.
GostGosp 124.
Wyrażenia: »z cielesnego rozumu« (1): A rzekſzy to wedle pobożnośći Chrizoſtom/ wnet też záś z ćieleſnego rozumu ſwoiego y to
przydáie/ [...] iáko [...] CzechEp 39.
»z rozumu ludzkiego, człowieczego« [szyk 3:2] (4:1): KrowObr 90; WujJudConf 32v; ábyś záwżdy racżey wierzył iednemu
świádectwu porządnie z ſłowá Bożego przywiedzionemu: niżli
náſubtylnieyſzym/ y napodobnieyſzym wywodom y dowodom/ z
ludzkiego rozumu vcżynionym CzechRozm 2v, 59v; NiemObr 46.
»z rozumu przyrodzonego« (3): SkarKaz 274b; Y pogánie z
rozumu przyrodzonego/ Rzymiánie oni/ ſzczęśćie ſwoie ktorym
opánowáli świát/ nabożeńſtwu ku bogom onym ſwoim przypiſáli
SkarKazSej 688b, 690a.
»z rozumu własnego« (3): KrowObr 214v; bo ſłowá Piotrá
świętego te ſą: że nie z rozumu właſnego proroctwá ſą vcżynione
álbo wymyślone. WujJud 32v; WujJudConf 32v.
»z rozumu wymyślon(y), wymysł« [szyk 2:2] (3:1): KrowObr
90; WujJud 32v; wolę z Páwłem/ y z innymi wiernymi ná tym przeſtáć: ktory wſzędy ma zá ſobą świádectwo z piſmá ś. niźli ná tym
twoim: terminámi Antychriſtowymi/ á mowámi wymyſlonymi z
rozumu ludzkiego/ opiſánym y ozdobionym. CzechRozm 59v; z tey
tho Sodomy, gdźie Antykryſt kroluie/ á prawdźiwey chwały Páńſkiey zákázuie. Zfáłſzowawſzy wſzyſtkie święte słowá iego/ náſtáwiał wymysłow z rozumu ſwoiego ArtKanc Lv.
Szeregi: »z rozumu i z mozgu« (1): A co kolwiek z niebá nieieſt przynieſiono/ ále z rozumu y z mozgu ludzkiego wymyſlono/
tho wſzyſtko ieſt przeklęſtwo KrowObr 90.
»z rozumu a z nauki« (1): MIedzy inſzym vććiwym á potrzebnym pracy á ſpráwy iákiey zábáwieniem/ ktorym poſpolicie ludzie
dobrzy zwykli z rozumu ſwego á z náuki ſwey pilny ná pożytek
rzecży poſpolitey robić/ [...] niemáſz záiſte potrzebnieyſzego [...] iáko bácżne/ vżythecżne/ á dołożne piſánia GliczKsiąż A2.
»z rozumu a z umiejętności« (1): Abowiem ich [panów] nieumieiętność/ á głupſtwo/ ſtowárzyſzywſzy ſie z onym fáłſzywym
mnimániem/ [...] iáko by oná władza ktorą máią/ roſłá im z rozumu/
á z vmieiętnoſći/ przywodzi ich ktemu/ że [...] GórnDworz Ee5v.
»z upodobania i rozumu« (1): Toż y Ezdraſz cżynił/ ktory [...]
lud znowu/ ku poſłuſzeńſtwu pánu ſpoſobiáiąc/ nie cżynił tego/ z
vpodobánia y rozumu ſwego/ ále [...] NiemObr 71. ~

»z rozumu« = przemyślany, mądry (1): Abowiem Iob nie mowił z nieumieiętnoſći/ á ſłowá iego nie ſą z rozumu [cum intellectu].
BibRadz Iob 34/35.
»k(u) rozumowi(-u)« = zgodny z rozumem (9): gdyż ſłuſze káżdemu ſtanowi/ Swe ſpráwy wieść by ſie wżdy miáły k rozumowi.
RejWiz [1]v; Bo ná ſwiecie wiecżnie ták nie będzye mądrego/ By
mogł kiedy ſtrofowáć ſpráwy Páná tego. Bo chociay ſie nie zdádzą
drugie k rozumowi/ Ale ktoż może ſproſtáć tákiemu Bogowi RejWiz 182v, 6v, 7, 17, 147.
~ Wyrażenia: »nic k[(u)] rozumowi(-u)« = nierozsądny; głupi
(2): RejKup dd7; Tákże bogacż nádęty á nic k rozumowi/ Podobien
ku brzmiącemu grochem pęcherzowi. RejWiz 6; [Potym też Wacław
Krol Cżeſki wyrok miedzy Krolem á Krzyżaki tákowy vcżynił/ [...]
co nic ku rozumowi nie było/ to ieſt/ Aby [...] BielKron 1597 291].
»nie ku rozumowi« = nierozsądne, głupie (1): Pánieńſtwo nie
wſzytko twé/ ieſli niewiéſz tego/ Lecz máią y rodźice poczęśći do
niego. Iedná częśc ieſt oycowſka: drugą mátká ſobie Przywłaſcza:
trzećia/ tylko ieſt ſámá przy tobie. Ze dwiemá tedy wálczyć/ nie ku
rozumowi KochEpitCat 111.
Szeregi: »nic k rozumu ani k rzeczy« (1): (nagł) Cżart vmawiá
Kryſtuſa aby ſię niedał zwodziċ (–) [...] Ony czo zacznieyſſy byli
Wżdy yednak cziſſey mowili I wieczey przedſię dzałali Co tu yawnie okazali [...] Tén yedno ſtoyacz Dutkuye Miłoſierdziem aleguye
nicz krozumu ani krzeczi RejKup dd7. ~
»przeciw (a. (na)przeciwko) rozumowi(-u)« = niezgodnie (niezgodny) z rozsądkiem; contra rationem JanStat (25): Zadziwowaliśmy się temu i teraz dziwujemy, bo to się nam zda przeciw rozumowi, aby [...] DiarDop 117; Lecz iednák tu vżywa wiele rzeczy
nie przyſtoynych/ czáſem mowiąc przećiw rozumowi BibRadz I
273v; y będzie tám tych fráſzek przećiwko rozumowi thák wiele/
żeby ich ná wołowey ſkorze nie ſpiſał GórnDworz N6v; gdyż nie
ieſt Bogiem ktory to tylko ſam ſpráwił przećiw rozumowi Filozowſkiemv/ że z niſzcżego wſzytko to co ieſt vcżynił. CzechEp 160,
405; SarnStat 580.
~ przeciw(ko) rozumowi czyjemu (3): A wielka łáſká Boża ieſt
w Kátholikách/ ktorzy/ przećiw zmyſłom y rozumowi ſwemu/ mocno wierzą ſłowom Chriſtuſowym. WujNT 333. Cf Fraza; »przeciwko rozumowi ludzkiemu«.
W połączeniach szeregowych (3): tedy to/ y przećiw rozumowi:
y przeciw prawdźie: y przećiw doświadcżeniu: y przećiw ſobie mowi [ks. Powodowski]. CzechEp 405; iáko czynią dziśieyſzy odſzczepieńcy/ ieſt wſzytek rząd y iedność iego tárgáć/ przećiw wſzemu
piſmu/ zwyczáiowi y rozumowi. WujNT 461; SkarKaz 381a.
Fraza: »jest (a. zda się być) przeciw(ko) rozumowi(-u)« [w
tym: czyjemu (1)] [szyk zmienny] (11): RejJóz Lv; [cesarz pisze do
luteran:] yż ſwoie ſtárſze ktorzy zmárli w náſſey wierze/ tą ſwoią
nową wiárą odſzcżepieńce cżynićie/ mieniąc ie być w piekle/ co ieſt
przećiw Bogu y rozumowi BielKron 208v, 127, 267; mnie ſie to zda
być przećiwko rozumowi/ chcieć/ áby [...] wſzytki dobre przymioty/ zá nic nie ſtały GórnDworz D3v, Z8, Ffv; CzechRozm 218v;
PowodPr 41; SkarKaz 381a, 517a.
Wyrażenia: »przeciwko rozumowi ludzkiemu« (1): Bo być
Kriſtus roſciągáć miał rękę ſwą od niebá áż do piekłá/ wedle cżłowiecżeńſthwá ſwego/ tedyćby to było monſtrum ábo iáki dziw
przećiwko rozumowi ludzkiemu. RejPos 78.
»przeciw rozumowi przyrodzonemu« (1): O ſproſnośći tey
Konf ederacyjej iáko ieſt przećiw wſzytkim práwom bozkim y
ludzkim/ y koronnym: y przećiw rozumowi przyrodzonemu y cnotom Chrześćijáńſkim/ indźiey ſię mowiło. SkarKazSej 701a.
»przeciw rozumowi samemu« [szyk 2:1] (3): CzechRozm 193;
PowodPr 41; Co iż ieſt przećiw zakonowi przyrodzonemu/ przećiw
piſmu ś. [...]/ przećiw rozumowi ſámemu SkarKaz 381a.
Szeregi: »przeciw prawdzie i rozumowi« (1): Acżkolwiek wiele ich [proroków] w ſwych báśniach piſáło iákoby [Aleksander
Wielki] ſie nie miał ták vrodzić iáko iny cżłowiek/ co ieſt przećiw
prawdzie y rozumowi BielKron 127.
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»przeciw rozumowi i rozsądkowi« (1): Co wſzyſtko nie tylko
ieſt przećiw Bogu ſámemu y ſłowu iego świętemu/ ále też y przećiw
rozumowi y rozſądkowi náſzemu: żebym [...] CzechRozm 218v.
»przeciw rozumowi i sumnieniu« (1): Ludzki narod był ktory
ſkażoney nátury grzechem pirworodnym náſládował/ zá nią ſzedł/
przećiw rozumowi y dobremu ſumnieniu/ cżynił SkarŻyw 268.
»przeciw rozumowi i zakonowi Boskiemu« (1): Morzże ie
[ciało] tu nie dopuſzczáiąc mu chęći iego przećiw rozumowi y
zakonowi Bozkiemu. SkarKaz 209a.
»przeciw zmysłom i rozumowi« (1): WujNT 333 cf przeciw
rozumowi czyjemu. ~
»mimo rozum [czyj]« = wbrew rozsądkowi (1): aby to IchM
przedsięwzięcie mimo wszytkie prawa, nakoniec mimo rozum
najprostszego człowieka nie przywiodło ku ostatecznemu upadkowi
Korony tej sławnej za panowania WKM. Diar 46.
»na rozum« = kierując się swoim rozeznaniem (6): RejWiz
147v, Cc4; GórnDworz K5; ſámym Rhabárbárum/ ná raz go biorąc
poránu/ iáko czerwony złoty Ducat záważy: álbo ieſli z cáły nie
będźie/ ná rozum iáko dwá orzechy leśné Oczko 38.
~ Wyrażenie: »na swoj rozum« (2): y roſkazano áby wedle
ſthárego wykłádu Biblia byłá rozumianá y dzierżaná/ á żadny áby
iey nieśmiał ná ſwoy rozum wykłádáć BielKron 225; Abowiem
rozumiał Pan/ iż záwżdy mieli być ná ſwiecie nowi wymyſlácże/
czo ná ſwoy rozum wſzytko ſtáwić mieli RejPos 32. ~
»nad rozum« = przekraczając(y) możliwości ludzkiego intelektu [w tym: czyj (19)] (24): gdim cudá twe nád rozum ſwoj záwżdi
wielkie bjć znał LubPs ddv; Porządki w nich [w kościołach itp.] y
ſpráwy iáko wyſtáwione/ A cżáſem y nád rozum dziwnie wyſtroione. RejWiz 10v, 10v; BibRadz *4, II 64c marg; SkarŻyw 243;
SkarKaz 204a.
~ W połączeniu szeregowym (1): Paradoxum vel paradoxus,
Latine inopinatum, inopinatus, Nád mniemánie rzadki to co yeſt
nád poſpolite mniemánie/ widzenie y rozum ludzki. Mącz 276d.
Wyrażenia: »nad rozum bystry« (1): iż zá onych dawnych/
dawnych oſobnych ludzi/ kiedy ono ſwiát ták ſie był wynioſł
rozumy nád ludzki rozum byſtremi/ iż theż wyſzſzey być nie mogło
GórnDworz I2.
»nad rozum ludzki, człowieczy, człowieka« [szyk 9:4] (11:1:1):
Czwarthe począczye bylo nath rozum ludzky y nath domnyemanye
anyelſkye A to bylo yezuſa PatKaz II 72v; á ták nielza iedno ſie
wdáć wpoſluſſeńſtwo twe á wyſláwiáć ſtraſzliwe ſpráwy twe/ á
ſnadz nád rozum człowieczy dzywnieyſſe. RejPs 206v; Mącz 276d;
OrzQuin H4; GórnDworz I2; RejPos 32 marg, 41; RejZwierc 70v;
Bo tobie więcżſze ſą rzecży okazáne nád rozum ludzki [Plura enim
intellectu hominum]. BudBib Eccli 3/24; pátrzćie ná ty tákie cudá/
nád rozum ludzki. SkarŻyw 173, 126, 384; SkarKaz 204a.
»nad pospolity rozum« (1): á niżli mówić pocznę/ prośić będę/
ábyśćie mi dozwolili/ ſkrytych onych vżyć náuk/ nád poſpolity
poſpolitégo człowieká rozum: któré nas pewną drogą/ do niepewnych rzeczy wiodą. OrzQuin H4.
»nad rozum świecki, świeckiej ﬁlozoﬁjej« (1:1): SkarŻyw 337;
Słowo ćiáłem tu śię sſtáło/ Pánny cżyſtey nie zruſzyło/ iśćieć to nád
rozum świecki/ bo tho ſpráwił nád bieg ludzki. ArtKanc A19.
»nad rozum trudny« (1): A potym mądrzy ludzye álbo z obiáwienia/ Doſięgli ich [gwiazd] właſnośći/ tákże przyrodzenia. A
cżęſcią ze zwycżáiu/ cżęſcią też z náuki/ Obacżyli nád rozum ty ták
trudne ſztuki. RejWiz 151v.
Szeregi: »boski i nad ludzki rozum« (1): ále moc tego vkrzyżowánego Boſką/ y nad ludzki rozum widzę. SkarŻyw 126.
»dziwny a nad rozum ludzki« (2): Iedni kámienie kuią/ drudzy
rozlicżne drzewá cieſzą/ wymyſláiąc dziwne á nád rozum ludzki
budowánia. RejZwierc 70v; SkarŻyw 384.
»nad rozum i pojęcie« (2): gdy wielki cud y właſność dźiwną
ćiáłá vwielbionego Páná Iezuſowego w tym weſzćiu [do wieczernika, Ioann 20/19] przyznawáią/ nád rozum y poięćie ludzkie: iż
[...] SkarKaz 204a, 243b. ~

»pod [czyim] rozumem« = we władaniu (1):
~ Szereg: »pod rozumem i pod łaską« (1): [sułtan Sulejman
Wielki pisze:] moyego wyelkiego ymyenya Tatarſkiey ziemie Czarz
[...] ſtal ſſie wyelkym wthey ziemy. a tha ziemya. y tho czo yeſth
wniey. pod moym rozvmem y (pod moyą laſką) yesth. MetrKor
46/47. ~
»z rozumem« = mądrze, rozważnie; mądry, rozważny; prudens Vulg; cogitate, scienter Modrz (30): RejJóz D5v; BielKom
B4v; Bogáty zda ſie ſobie być bárzo mądry: á vbogi z rozumem
dowie ſie co w nim ieſt. Leop Prov 28/11; Ten nigdy ni ocż więcey/ Páná nie fráſował/ Iedno iżby z rozumem/ poddánym pánował. RejZwierz 43v; BielKron 372; Bo też zbytnia vkłádność ácż
ieſt poććiwa/ ále cżłowieku też ná iáki vtząd [!] przełożonemu ma
też być iáka ma być z rozumem vważana RejZwierc 149, B, 71
marg, 77; Pieſzy lud k temu bárzo pomága/ á zwłaſzcża s ſtrzelbą
wielką y máłą/ gdj ią z rozumem ná nieprzyiaćielá puśći zátáioną
w woyſku BielSpr 71; y ná to nam/ by ſię wſzyścy z rozumámi
zebráli/ nie powiedzą: Czemu [...] SkarKaz 606b; Co ſie komu doſtánie/ muśi ná tym przeſtáć: [...] Ieſli dobrze/ dźierż mocno: ieſli
źle/ ſztukámi Z rozumem to nápráwić/ ták ſie ſtáráć mámy GosłCast 43.
~ W formule prawnej (1): Lezancz wlozu Pan Florian Bothurzinsky bendącz nyemoczny na ſwim czielie, a wſchakoz sdobrim
rozumem, y zdobremi rozmiſlienim cchcząncz wedlug stanu krzecczianskiego, teſtament swoi, toieſt wolią swą oſtateczną vczinicz
MetrKor 59/75.
W połączeniu szeregowym (1): Co ieſt tho nam z wielkim
podziwieniem/ iż oni [Turcy] przodek máiąc ná świećie cżáſu dziſieyſzego we wſzelkich ſpráwách Rycerſkich [...] á w tych poſługách
kośćielnych niemogą ſie obácżyć/ thák iż ná oſtátek ći ſzaleni
żebracy imi mamią/ gdyż w innych rzecżách doſkonále z rozumem
wielkim rządnie a fortunnie poſtępuią. BielKron 260v.
Zwroty: »z rozumem czynić, postępować« (2:1): Cżego z rozumem nie cżyniſz/ tymże iuż cnoty vmyliſz. BierEz C2v; GliczKsiąż
I5v; BielKron 260v.
»z rozumem sprawować, bywa sprawowano« = cogitate tractare Mącz (1:1): Mącz 461a; Wſzytko ieſt dobre co z rozumem
bywa ſpráwowano RejZwierc Bbb2v.
»z rozumem używać« = scienter uti Modrz (5): Ktorych duſze
co cnotę ná bácżnośći máią/ A z rozumem w ſtałośći ſwiátá vżywáią/ Z wielkiemi roſkoſzámi tu [tj. w raju] cżáſu cżekáią/ Kiedy s
ciáły poſpołu/ iż ich záwołáią RejWiz 178v, 9; RejZwierc 142v;
ModrzBaz 39v; SkarKazSej 692a.
Wyrażenia: »z dobrym rozumem« (1): MetrKor 59/75 cf W
formule prawnej.
»nie z rozumem« = głupio (2): GliczKsiąż I5v; ná wſzytkim
ſobie źle pocżynáli Niemcy/ y okopánie było ich nie z rozumem/ bo
źiemię z przykopow co mieli miotháć ku wozom/ to od wozow
miotáli BielKron 312v.
»z rozważnym rozumem« (1): Abowiem fráſowna myſl á ku
cżemu dobremu przygodzić ſie może? [...] A ow ſobie wſpaniły z
rozważnym rozumem záwżdy weſoło chodzi/ nic iuż o tym nie
myſli co przeſzło/ iedno co przyść ma. RejZwierc 87.
»z wielki(e)m rozumem« [szyk 3:1] (4): BielKron 260v, 289;
Mącz 191c; To wiem że ſię temu dźiwuią bárżo/ widząc poiedynkiem káżdego Polaká z wielkiem rozumem/ że Rzeczpoſpo lita wáſzá/ y to/ y owo prże niedozor/ á niedbáłſtwo ćierpi. GórnRozm Kv.
Szeregi: »z rozumem i bojaźnią boską« (1): Bo kápłani Boży y
biſkupi/ krolom z pogáńſtwá grubym y dźikim/ práwo Boże przekłádáli [...]. Czym doſtoieńſtwo ich krolewſkie/ y władza ſię nie
kroćiłá áni kurczyłá: ále ſię miárkowáłá/ áby nie pobłądźili/ á mocy
oney z rozumem y boiáźnią bozką ſpráwiedliwie vżywáli SkarKazSej 692a.
»z rozumem a miernie« (1): Bo ia tu mowię o tey cnoćie/ ábo o
męſtwie/ ktore potem á wielkiemi pracámi bywa doſtąpione: Ktore
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każe ſwoich rzecży z rozumem á miernie [scienter et moderate]
vżywáć ModrzBaz 39v.
»obyczajnie a z rozumem« (1): Pátrz iáko ſie ięzyk kocha
kiedy mu czo wdzięcżnego ſmákuie. [...] A to wſzytko mądremu á
rozważnemu nic nie ſzkodzi/ bo tego obycżáynie á z rozumem
vżywa. RejZwierc 142v.
»z rozumem a pilnością« (1): Libri tres subtiles et diligentes,
Troye Xięgi wyborne s wielkim rozumem á pilnością nápiſáne.
Mącz 191c.
»z rozumem i z rozmyślenim« (1): MetrKor 59/75 cf W formule prawnej.
»częścią z rozumem, częścią bez rozumu« (1): BielKron 458v
cf »bez rozumu«.
»skromnie a z rozumem« (1): [Luter] Kſiążętá y źiemiánye z
oſobná też vpominał/ áby tey náwáłnośći morſkiey [tj. buntowi
chłopskiemu] ſkromnie á zrozumem zábiegáli/ krocąc ich płochoć
[!] bacżenim ſwoim BielKron 203. ~
»po rozumie« = według swojego rozeznania, wiedzy; ratione
duce Cn (1): iáko nie ma być wielkie ſzczęśćie tych ktorzy o Pánu
Bogu ták wiele wiedzą/ nie po rozumie ktory ſię omylić może domyśláną/ ále pewną y z niebá obeſłáną y ziáwioną wiádomośćią?
SkarKaz 274b; [Kśiądz pieſzo idźie od chorego/ Ze wśi inſzey dla
śniegu białłonápádłego. Iże nieznáć przed śniegiem (wſzędy rowno)
drogi/ Polem ſzedł po rozumie/ z głową wpadł y z nogi. BielawMyśl D2v].
»w rozumie« = rozsądnie, mądrze (1):
~ Szereg: »w umiejętności i rozumie« (1): A indzie záś/ páſterze/ wedle ſercá ſwego/ dáć obiecuie [Bóg ludowi]: ktorzyby w
vmięiętnośći y rozumie páſli [scientia et intellectu PolAnt Ier 3/15].
CzechRozm 111. ~
Personiﬁkacje (5):
Szeregi: »cnota z rozumem; cnota, rozum« (3;1): (nagł)
[Pierwszych Ksiąg] Kápitulum Oſme. (–) Iáko cnotá z rozumem y
fortuná roznemi gośćińcy chodzą. RejZwierc A5v [idem] 21v,
22, 23.
»rozum i nadzieja« (1): Albo ieſli wiátr z żaglem twą wiárę zánieſie/ Albo ieſliże twoy ſlub z łodziámi roznieſie/ Po morzu/ y po
wodzie/ gdzie on roſkázuie/ A rozum y nádzieia fortunnie hołduie.
PudłDydo A4v.
Żart. i iron. (29): I co może być proſtſzego/ y náprzećiwko rozumowi ſzaleńſzego/ iedno náuká Ewángeliey ſwiętey? KrowObr
48v; Wiedząc iż káżda hárdość nic mu nie przynieſie/ Iedno gęby
wznoſzenie [tj. zadzieranie nosa] á rozum gdzieś w leſie. BielKom
F5; Mnima iż gdy chce może rozum pożycżyć RejWiz 6, 92v;
(nagł) Poſtáwá [dwuznaczne: rzeźba i wygląd zewnętrzny człowieka] bez rozumu. (–) MAlarz iechał do miáſtá/ przedawać obrázy/
Vpuśćił rytą głowę/ [...] Y nálázłá ią Liſzká/ [...] Gdy ią ięłá przewrácać/ potym nárzekáłá/ Szkodáſz tey piękney głowki/ iż mozgu
nie miáłá. Siłáż tych pięknych głowek/ co mozgu nie máią RejZwierz 122; Tákże káżdy gdy cnotą/ rozum záhártuie/ Wierz mi natrudnieyſzy pień/ ſnádnie rozłupuie. RejZwierz 139; Prot C, Dv;
RejZwierc 191, [193], 241; KochTr 18; GostGospSieb +2v; KlonWor 69.
rozum czyj (4): bo te zbytnie ſtroie/ nic inego nie ſą/ iedno wiechá ná ich rozum/ iż s tych łatwie pozna káżdy/ co wre w ktorey
białeigłowie. GórnDworz Ii7v; NiemObr 96. Cf »zdobić rozum
swoj«.
W porównaniu (1): Cżemu ſzcżyry Chriſtyáńſki proſtacżek tych
náſládowáć ma/ ktorzy z byſtrych rozumow ſwoich/ iáko z ſáydaká
iákiego wypuſzcżáią/ rozmáite mowy y powieśći NiemObr 96.
Fraza: »rozum włosy wzjeży« = (ktoś) poczuje się bardzo
mądry (2): Mozeſz s nimi [z zuchwalcami] kęs poſiedzieć ráno do
obiádá. Ale zaś od obiáda po pozney wiecżerzey/ Gdy nań roſá
wyſtąpi/ rozum włoſy wzieży. Hárdzie każe [= chełpi się] ná męſtwo/ ſiedźi by Kocżkodan/ Poſąg ſrogi okázał/ gębę z wąſem odął.
BielSat D [idem] BielRozm 24.

Zwroty: »rozum w nożnach chować« = być zapalczywym (1):
bym z onemi teraz mówił/ którzy rozum w nożnách/ á rádę w rękách/ nie w głowie chowáią OrzQuin F2v.
[»jadać rozumy«: á przećię wy ná obiedźie iadáćie rozumy á
ná wiecżerzy mozgi. ŚmiglŁup D2.]
»rozumem się nie przesadzić« (1): boć ſie y ow rozumem bárzo nie przeſádził/ czo mi owo do pánny przyſzedſzy z reyeſtru ſłowká ſtháwia GórnDworz Cc7v.
»rozum mieć« (dwuznaczne: ‘posiadać’, ale też ‘być rozsądnym’) (1): Mądry cżłowiek ieden v nich był/ Ktory rozum śierząc
[= srając] ſtráćił. Tedy ći ktorzy rozum máią/ Tego ſie też oſtrzegáią: Wſtawſzy oglądaią ſie ná zad/ By rozum z głowy nie wypadł.
BierEz D3v.
»rozum przywieźć« (1): Ieſlić z Sobą rozumu ztámtąd nie przywiozę: Nie vdźwignęli go ſam/ więc ná ſzkápę włożę. PudłFr 31.
»rozum stracić« (1): BierEz D3v cf »rozum mieć«.
»z rozumy szaleć« = przesadzać, wymyślać (1): BOgáty pijánicá związał ſobie głowę/ Doktorowie ſie zeſzli/ cżynić o tym
mowę. Ieden rzecże/ pewnie go muśi kliſterowáć/ Ten rzecże/ wieręć y zioł ſzkodá ná to pſowáć. Práwie s tymi rozumy widzę ſzáleiecie/ Mnię łeb boli á wy mi dupę lecżyć chcećie. RejFig Ee.
»jakiegoś rozumu użyć« = bardzo się wysilić intelektualnie,
wykombinować (1): To był na Swiecże Lotr taky Gdże mam tego
wſſythy [!] znaky I trzy Piekła by zaſłużjł Iakegos rozumu vżjł RejKup dd8v.
»zdobić rozum swoj [czym]; [czyj] rozum się zdobi« (1;1):
ktorzy [ludzie swowolni] folguiąc pożytkom ſwoim/ ábo zdobiąc
rozumy ſwoie/ wymyſły á wynáláſki ſwemi/ śmieli vpornie á ſwowolnie wywrácáć ſłowá/ wolą/ y poſtánowienie mocne tego Páná
ſwoiego RejPos [340]; GostGospSieb +2v.
Wyrażenia: »bystry rozum« (2): z onych to pewnie byſtrych
rozumow [...] poſzło/ y wyroſło/ w ktorych [ile słów, tyle błędów]
NiemObr 144, 96.
»daleko od rozumu« (1): Dáleko od rozumow ich tá wyádomość byłá LubPs G3v.
»krzywy rozum« (1): Ruſza krzywym rozumem/ kłáma/ bredźi/
mata/ Spráwy ſwe vwikłáne báłámuctwem łata KlonWor 2.
»rozum obﬁty« (1): Możeċz ſie y pużką doſtaċ Będzesli daley
ſwiegothaċ. Gdzies taky rozum obﬁty Wſział ſie małpie yadowity.
RejKup m7v.
W przen (115): Rozum vmiey nawodzić aby zle nie mowił
BielŻyw 7; Ocży wodze ciała, nacżynie ſwiata, vkażyciele rozumu.
BielŻyw 137, 137, 140, 165; Bowiem natrwalſze y naſtalſze bywaią
one rzecży ktore w młodym wieku to ieſt, za młodu w pamięć cżłowiecżą bywaią wlane, á to wſzitko dla miekkoſci rozumu w onych
leciech. BielŻywGlab nlb 13; Wſzakoz miłoſiam [!] waſzim chcząc
ten klin twardego rozumu na to nowe latko wyrębić/ [...] ieſtem
miłoſciam waſzem ti kxięgi vymyſlił LudWieś ktv; KromRozm II
q3v; KromRozm III L3v; Cżego nigdy nye vcżyni ten/ ktory ſobye
rozumu ſwego proſtego/ náuką yáką poććiwą nye wypráwił. GliczKsiąż I2v; Bo to ieſt wielkie więzienie ná mocarze ſwiátá tego/ iż
rozumy ich ſą związáne ſłowem Bożym LubPs ff4; Bo thymi czáſy
[...]/ ták ſye rozumy rozkrzewiły w Polſzcze/ iż v poſtronnych Narodow/ máło ich trzebá żebráć. GroicPorz B4v; [obrońca] bárzo
zlęnieie w twey ſpráwie y zgłupieie/ ieſli w nim nie będźie dobywał
rozumu częſtymi złotymi/ talermi/ kleynoty GroicPorz dd3; [nauka
biskupa krakowskiego] ieſt náuká Dijabelſka/ z rozumu y mądrośći
ludzkiey y ćieleſney od Antykryſtá vprzędzioná y zmyſloná. KrowObr A2v; prętko by tę opokę przemogły brany piekielne iakoſz
iednák przemogły/ gdy Piotr potym niebudował ná Kryſtuſie opoce/
ále ná ſwym właſnym rozumie KrowObr 15, 108v, 199; Bo ſie gołą
tablicą ták náſz rozum rodzi/ A co ná niey nápiſzą to iuż więc s tym
chodzi. RejWiz 8; Ale gdy co rozumem á boiáźnią Bożą/ Nadobnie
potrzęſione przed kogo położą/ A ſáłátá z miernośći vcżynioná
ktemu/ Tá potráwá ſmákuie nadobnie káżdemu. RejWiz 48v; By
więc ćwiecżki przibijał do rozumu ſłowá/ tedy ſnádnie odpádną gdy
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ſzáleie głowá. RejWiz 68; Bo pewnie ná tey drodze káżdy ſnádnie
zbłądzi/ Kogo ſwiát bez rozumu á ſwawola rządzi. RejWiz 180v;
Gdyż twoie márne ciáło iáko płonká roćcie/ [...] Náſzcżeṕże w nie
gáłązek z rozumu á s cnoty/ Z wiáry/ s Páńſkiey boiáźni/ á s ſzcżyrey dobroty. RejWiz 194v, 16, 21v, 48v, 65v, 89 (13); Leop 4.Esdr
5/9; RejFig Dd3v [3 r.]; NIe przećiẃ ſie iż ſłowá/ iáko piorum [!]
trzaſkał/ Ale rozum ſnadź ieſzcże/ w powiciu go záſtał. RejZwierz
51; ROgizius ten Hiſzpan/ choć ma krzywe ocży/ Ale rozum ten
wierz mi/ iż mu proſto krocży. RejZwierz 76, 92v, 111v, 138v; Y z
kądże ſzukáć mądroſći/ á kędy ieſt mieyſce rozumu? BibRadz Iob
28/12; OrzRozm B4v; GrzegRóżn O; OrzQuin H2; SarnUzn G4;
Dziwnie ſie o to wſzytki białegowy ſtáráią/ áby były [...] czudne/ á
przeto kiedy im náturá cżego nie dáłá/ thedy ony rozumem chczą
tego nadſtáwić GórnDworz Gv; nieſtrzymawáłość ieſt defect/ á wádá okęſzona/ bo ma w ſobie nieco rozumu GórnDworz Ff5, Ff4,
Hh4; HistRzym 47v; tedy ſie nie dáley z rozumem náſzym wyciągáć
mamy/ iedno iáko nas do tego ſłowo Boże wiedzye RejPos 88,
283v, 337v; HistLan F6; Tákże też bácżny cżłowiek cokolwiek widzi/ ſłyſzy/ álbo przecżyta/ tho też zebrawſzy co s potrzebnieyſzych
ziołek ma znieść do onego vliku/ to ieſt do rozumu/ á nadobnie
pámięcią ono zálepić y zápiecżętowáć/ iżby to tám długo trwáć
mogło. RejZwierc 16; niech ſie perfumuie iáko chcze/ ieſliże od
niego nie będą zálatáwáć perfumy á prochy s cnoty/ z rozumu/ á z
vważney poććiwośći vtłucżone/ wierę Szpikánárdy áni Muſzkum
áni Ambrá nic mu nie pomoże. RejZwierc 104; Ale iáko Pan roſkazał pleẃcie kąkol ze pſzenice/ tákże tego ieſt potrzebá/ kto w ſobie
ten nieſláchetny kąkol obacży/ trzebá gi roſtropnie pleć á gáśić gi w
ſobie rozumem á roſtropnym káżdey rzecży vważeniem. RejZwierc
142v; Káżdy ſtroy ſzpetny napiękniey vpſtrzony/ Gdzye cnotą rozum nie ieſt ozdobyony. Napięknieyſzy ſtroy gdzye bramy ze cnoty/
Z rozumu ſtrzępki á s ſławy forboty. RejZwierc 214, 22v [2 r.], 67v,
68, 72, 73v (18); O głupi rozumie Miſtrzow wáſzych. Toć tedy też/
iż Cżłowiecżeńſtwo Páńſkie z Boſtwem było złącżone/ nie mogło
ćierpieć/ niemogło być iáko y Boſtwo widźiáne? WujJud 45, 259v;
bo wſzechmocny Pan ieſtći Bog ieden [...]. Ktory iáko rzeká Fiſon
wſzytko nápełnia mądrośćią ſwoią [...]. Ktory iáko Eufrátes cżyni
płodny rozum BudBib Eccli 24/30; Ná to twoie ſubtylne kráſomowſtwo/ nie z ſłowá Bożego/ ále z rozumu ludzkiego vprzędzione
CzechRozm 58v; (marg) Kroleſtwá Chriſtuſowego oko ćieleſne vpátrzyć nie może. (–) Możeli też oko ćieleſne rozumu ludzkiego/ kroleſtwo to duchowe vpátrzyć? CzechRozm 185, 226; (nagł) Káſper
Woiakowſki. (–) [...] Bo tu męſtwo/ fortele/ k temu rozum tanie/
Naydzieſz wſzytko porządnie iák w Weneckim kramie. PaprPan
N4v, Mv, T2v; Niech iácy będźie rozum powodem/ á ſprawcą
wſzytkich poſtępkow: rzecż pewna/ że może w tey mierze żaden
niewątpić ModrzBaz 8v; Nie wieſz/ nędzny rozumie/ gdy ćiáłu
wſzytkiemu zle będzie/ iſz ty mdleć y zginąć y ty pierzśćienie porzućić muśiſz? SkarŻyw 115; oſtrożnie znaymość z oną iego niewiáſtą wziął: chcąc onę liſzkę rozumem vłowić. SkarŻyw 119,
[197]; O miła Antichryſtowſka Teologia/ o miłe wymowy Boże/ toć
ták maćie być mowione: o niezbedna logiko/ o rozumie/ o Filozoﬁa/ cżegożeśćie nábroiły. Ze ſłowo Boże proſte y ſzcżyre zá nic v
was ſtoi. CzechEp 183; KochFr 98; KlonŻal C3v; Komu tedy nie
ſtęka rozum/ bez wątpienia Vrody nie odſtąpi dla dobrégo mienia.
KochDz 106, 107; Wſzytki tám zmyſły zwabił do rozumu. Potym
ſie dobrze długo námyſliwſzy/ Wſtał/ y rzekł [...] KochSz C3; KochPieś 25; Cziliſcie ſie zafraſowali [senatorowie] na libertatem naſze/
ze ya [lege: ją] wam ono ſzpetnie opiſal on Doctor ſtari z rozumu
wiwietrzali PaprUp D3v; Owa kto chce bydź dobrym goſpodarzem/ trzebá mu pilnośći do tego y pracey przyłożyć: á rozum mieć
domá/ y pámięć GostGosp 8; brzuch/ co rozumy y dowćipy w dźiał
puſzcża/ [...] przez ſkáły/ przez ognie/ ludźmi [...] cżáſem więc y z
vtrátą żywotá/ rzuca. GostGospSieb +2v, +2v; Ná rozumie záśię
náuki ſię prziymuią/ których ieſt wiele: Napiérwſzé mieyſce/ rycérſkié/ y práwné/ po nich náuki wyzwoloné máią. KochCn B3; á
Pánu powolność poday/ á głowę ſwoię y rozum/ y zmyſły ná oſtrym

ſłow iego kámieniu rozbijay. SkarKaz 160a; Gdy ćię rozum potárgnie á będźieſz chćiał ſzperáć w máieſtaćie bozkim y dochodźić
trudnośći: nágotuy wiárę á moẃ: [...] SkarKaz 277b, 276b marg;
Niebaczyłám/ by któré zmyślné niepokoie/ [...] miáły nápáśdź kiedy/ Z ſtolcá rozumu mię zbić/ álbo vwiéźdź kędy. GosłCast 32; Dla
ſławy tylko/ rozum z śmierćią ma ſie bráćić. GosłCast 39; Drudzy
ſą/ ktorzy máią mądrość táką/ iáką tenże Apoſtoł opiſał: Ziemſką/
bydlęcą/ y dyabelſką [...]: y w źiemi wſzytek ich rozum zoſtáie/ nie
oglądáiąc ſię ná wieczne SkarKazSej 658a; KlonWor 58; Wieczna
dobroći/ Przyczyno wſzytkiego/ [...] Dałeś ſie poznáć/ day niech
ſerce pali/ Co rozum chwali SzarzRyt B4; [CerGór 100].
W przeciwstawieniu: »słowo Boże ... samołowka rozumu« (1):
Ten wywod nie ieſt ſłowo Boże/ ále ſámołowká rozumu ludzkiego/
y to przećiwna duchowi Bożemu. CzechRozm 84v.
Fraza: »rozum kwitnieje; rozumem zakwitnąć« (1;1): á látho
czterdźieſne y dźiewiąte/ [...] czyni człowieká doſkonáłego wieku:
ponieważ ná ten czás y moc w ſobie ieſzcze dobrą czuie/ y rozum
mu práwie kwitnieie LeovPrzep Iv; RejZwierc 267v.
Zwrot: »chramać w rozumie« (1): Ten [Bielski] nam podał napierwey w piśmie Polſkim drogę/ Aby káżdy cżytáiąc/ zgoił ſwą
vłogę. By niechramał w rozumie/ áni ná vtráćie: Bierz tho ſobie w
ſwą głowę namileyſzy bráćie. BielKronCies Mmmm3.
Wyrażenia: »droga rozumu« = via intelligentiarum PolAnt; rationis via Modrz [szyk 3:1] (4): BielKom B6; BudBib Is 40/14; Abowiem przyſzedſzy iuż ku doſtałemu wieku/ niemożeſz iuż ták łácno
ná drogę práwego rozumu náſtąpić ModrzBaz 14; GosłCast 26.
»iskierka rozumu« (1): y drudzy zá tákową ſproſność (zá ktorą
ſie iemu ſámemu było podobniey/ ieſli miał iáką iſkierkę rozumu)
[poczęli się] wſtydzić. GórnDworz Dd.
»promień rozumu« (1): wſzákże nie rowno więtſza cżęść ieſt
tákowych rzecżj/ ktorych promieniem rozumu przyrodzonego
[człowiek] poiąć nigdy niemogł KuczbKat 1.
Przen (23):
rozum czyj (2): SkarJedn 359 cf »wielki rozum«; SkarKazSej
665a cf »rozumy i głowy«.
Wyrażenie: »wielki rozum« (1): Wielki rozum kośćiołá Rzymſkiego/ iáko głowj/ y cżołá doſkonáłośći Chrześćiáńſkiey. Cżyſtość
kápłanom [...] chowáć każe. SkarJedn 359.
Szeregi: »rozumy i głowy« (1): przezacni obmyślácze dobrá
poſpolitego [tj. posłowie]: [...] Wyśćie rozumy y głowy náſze SkarKazSej 665a.
»pisma i rozum« (1): iż począwſzy od Greków/ Plato ie [cieplice] záléca/ dobrze/ przed nim Homerus/ y inſzy których piſmá
rzeczy tych dotykáć ſye mogły. Stámtąd gdy ſye Piſmá y Rozum z
Páńſtwem do Rzymu przenióſł/ [...] opiſániu Cieplic przypátrzyć ſie
możem Oczko 2v.
a) Metonimicznie: Człowiek (18): Bowiem tákie rozumy nawięcey ſłynęły/ Co bacżyły cżás przyſzły y ty co minęły. Drogę
ſobye znáyduiąc życia pocżćiwego/ A nic ſie nie lękáiąc przypadku żadnego. RejWiz 62v; RejFig Ee4; RejZwierz 82; thákowe zátrefnowánie/ z rzecży/ ábo ſłowá dwuwykłádnego/ podoba ſie
ſkoro naybárziej ludziom: bo to nieledá rozum/ ktori może rzecż/
ktorą wſzytczy iednáko w ten cżás rozumieią/ ku inákſzemu wykłádu przyciągnąć GórnDworz P7v; Przebrawſzy rozumy do tego
godne/ niechby o tem było ſtáránie/ áby ſtudenći przećwicżywſzy
ſię w pirwſzych trzech náukách Grammatiki, Dialektiki, y Retoriki,
káżdy ſię wdał w tę náukę/ ktoreyby ſię naywięcey vcżył ModrzBaz 134v; Przeto też náuki oźiębły/ rozumy oſobne [ingenia]/
ktoreby ku cżemu dobremu [...] przyść mogły/ zwątpiwſzy o ſobie/
biorą ſię zá te náuki/ z ktorychby pożytek iáki mieć mogli ModrzBaz 135v; Iák Iudaſz wytucżony ná Miſtrzowſkim chlebie. [...]
Cżyni kontrákt o Páná. [...] O nieſzcżęſny rozumie/ przemyśle
przeklęty: Iáko śmieſz cżynić tárgi o towar ták święty? KlonWor
28, 29.
rozum czyj [w tym: G sb (1), pron poss (1), ai (1)] (3): okázáć
ſye może/ iáko rózné rozumy náſze/ róznym chorobam/ róznych
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czáſow/ z róznemi przypráwy/ y z róznym théż effectem lékárſtwá
náydowáć/ y dáwáć muśiáły. Oczko 2; SkarŻyw 595; SkarKazSej 694b.
Wyrażenia: »rozum ﬁlozofski« (1): Krzyż ś. y moc iego/ to ieſt
moc kazánia o vkrzyżowánym/ po wſzytkim świećie rozſzerzona/
sſtáłá ſię zbáwieniem y śiłą Bożą wierzącym/ y potępiłá wſzyſtkie
rozumy Philozophſkie/ y podbiłá pod wiárę mądrość ſwiecką SkarKaz 83a.
»mądry rozum« (1): Wſzakoż mądremu rozumowi nie zda ſie
tho rzecż ſłuſzna, aby [...] GlabGad A2v.
»sprosny rozum« (1): O ſlepoto wielka: O śmiáłośśi [!] nie
wſtydliwa: O ſproſny rozumie y domyſle ćieleſny. A gdzie to ták
duch Boży mowi? á gdzie o tym ſłowo Boże? CzechRozm 44.
»stary rozum« = mędrzec (2): Piotr pochodnia wſzytkiey ziemie/ biały y cżyſty gołąb/ rzezwy Apoſtoł/ [...] mocna opoká wiáry/
ſtary kośćielny rozum. SkarŻyw 595; SkarKaz 80a marg.
»wielki rozum« (1): Rzeczpoſpolitą ſtánowić wielkich ieſt rozumow rzecz. OrzRozm Dv marg.
»rozum żywy« = (1): Gdy poźrzyſz ná niebieſkie ony ſtráſzne
dziwy/ Ktorych nigdy nie doſiągł zaden rozum żywy. RejWiz 10.
Szeregi: »żadny rozum ani anjeli« (1): á nic ſie nie dziwowáć
Boſkiem ſpráwam iego/ gdyż ich żadny rozum áni Anyeli thuż pátrząc ná Máyeſthat iego ſwięty wyrozumieć nigdy nie mogą RejAp 130.
»rozum i domysł« (1): CzechRozm 44 cf »sprosny rozum«.
b) Metonimicznie: Atena (2): PArys miedzy pięknemi pániámi
obierał/ Pállás/ Iuno/ á Wenus/ ktorey iábłko dáć miał. Ominął
zacność [tj. Junonę]/ rozum/ á Wenuſá plotkę/ Obrał RejZwierz
43, 43.
** W objaśnieniu imienia Argus (błędne utożsamienie cieśli –
budowniczego okrętu Argo i mitycznego potwora o stu oczach) (1):
Y vcżynił Argus okręt ták wielki/ iż go ieſzcże ſwiát nie miał tákiego ná ten cżás/ przeto go Poetowie piſáli mieć ſto ocży/ to ieſt/ ſto
rozumow/ y pirwſzy okręt ná ſwiecie vcżynił. BielKron 54.
α. Jako cecha wyróżniająca człowieka w hierarchii bytów (też
wyjątkowo o zwierzętach) (92): nędznemu czlowiekowi ktoregos
ſtworzyl na wyobrazenie ſwoie rozumem podobnego ku ſobie vczynices go raczyl y prawie iako krolem nad wſſytko ſtworzenie przelozyc RejPs 218v; Bo przetochmy ná ſwiát tu od Bogá wyſłáni/
Bychmy od inych źwirząt byli rozeznáni. A to iedno rozumem muśi
ſie okázáć/ Bo bez tego/ káżdego może wołem názwáć. RejWiz 17v;
Zwirzętá ſłuchy wzroki oſtrzſze niż cżłek máią/ Y niektore wżdy
rzecży widząc rozeznáią. Ale cżłowiek to wſzytko rozumem popſował/ A ty wſzytki przypadki źwirzęce celował. RejWiz 29; Bo ia widzę y w tobie chuć z zwycżáiem broi/ Aleć rádzę nieboże niech cie
rozum ſtroi. RejWiz 29v, 17v, 119 marg; zá ktorym poznániem ſiebie/ [człowiek] náidzie ták/ iż w iego mocy to ieſt/ álbo náſláduiącz
ſmyſłow zoſtáć źwirzęciem/ álbo náſláduiącz rozumu/ zoſtáć Anyołem/ bliſkim vznawczą Boſkiey pięknośći. GórnDworz Ll3; Bo y
rozum y vznánie Boſtwá ſwego [...] dałći/ cżego żadnemu inemu
nie vcżynił ſtworzeniu/ áni dał. [...] Toś iuż przez ten rozum zrozumiał co ieſt Bog/ cżego żadne inſze ſtworzenie zrozumieć nie
może. Toś iuż przez ten rozum zrozumiał co ieſt niebo/ co ieſt
ziemiá RejPos 146; Iáko ſam rozum ćżyni cżłowiekie m/ ták też ſám
rozum cżyni błogosłáwionym. KołakSzczęśl C4.
rozum czyj [w tym: ai (3), pron poss – „swoj” (2), G pron (1)]
(6): RejZwierc 99; Ale cżłowiek iż ieſt rozumnym ſtworzenim
mśćić by ſie iuż nie miał/ ták iáko ſie mſzcżą beſtye: ale by miał
rozumem ſwym wſzyſtko złe y wſzyſtkie przećiwieńſtwá zwyćiężáć.
CzechRozm 242v; SkarŻyw 136. Cf »rozum ludzki«.
W połączeniach szeregowych (3): RejZwierc 156v; iákobyśćie
wy Angioły byli/ álbo onych celowáć mogli dowćipem/ rozumem/
ſtátecżnośćią/ świątośćią/ cudámi. etć. WujJud 34v; Co mowiſz iż
ſie beſtye y gádźiny bezrozumne [tj. zwierzęta] obrażone będąc
mſzcżą: tedy to prawdá że ſię mſzcżą: ále ſie mſzcżą: iż rozumu/
bácżnośći/ y rozſądku nie máią. CzechRozm 242.

W przeciwstawieniu: »rozum … smysły« (1): aby każdi mogł
wiedzieć ſkim ma towarzyſzić, albo kogo ſie chronić [...] (rozumiey
miedzy tymi ludzmi ktorzy ſą zwierzęci, to ieſt, kthorzy ſie nie rozumem ale ſmyſły tilko ſprawuią). GlabGad M.
~ W porównaniach (8):
Jako comparatum (1): Nie chowáyże też tego rozumu/ ieſlić gi
Pan Bog dał/ iáko cżyżá w klatce/ ále ſie ſtáray ábyć zákwithnął
pięknemi ſpráwámi á obycżáymi thwoiemi RejZwierc 18.
Jako comparandum (1): Abowiem iáko ſłońce bez ſwiátłośći/
cżłowiek bez rozumu nie może być/ tákże też/ ieſli Syn nie ieſth
ieden z Oyczem obycżáiem ſwym/ tedy oſobno zoſtawa bez tego
wſzytkiego Ociec/ co ieſt Syn boży/ to ieſt/ bez ſwiátłośći/ bez mądrośći/ bez formy etc. ponieważ miał iego być ſwiátłoſcią/ mądroſcią SarnUzn H2.
Jako tertium comparationis [zawsze przekład lub nawiązanie
do Ps 31/9] (6): WróbŻołt 31/9; A nie chciey iuż być ták ſproſnym
iáko Muł ábo Koń/ Ktorzy żadnego rozumu nic w ſobye nye máyą
LubPs H4; BielKron 97v; ArtKanc L10v; LatHar 161, 608. ~
Fraza: »rozum panuje [= kieruje postępowaniem]« (1): A ręką
właſną zábić [swoje dziecko]/ ſrogość vkázuie Zwiérząt niemych/ v
których rozum nie pánuie. ZawJeft 40.
Zwroty: »da(wa)ć rozum; nadany (a. dan) rozum« [szyk zmienny] (10;3): RejJóz E5; A gdy rozum cżłowieku ná to nawięcey dan/
Aby od inych źwirząt był w ſpráwach rozeznan. RejWiz 30, 10v,
134v; Táż to ieſt piękność od naywyſzſzey dobroći nie oddzielona
[tj. Bóg] [...]. Tá dáie Anyołom iſtność/ ludziom rozum/ źwirzęthom ſmyſły/ ziołom moc/ kámieniom właſność. GórnDworz
Mm5v; A gdy ſie przypátrzyſz dziwnym á rozlicżnym ſpráwam á
wymyſłom á wynaláſkom tego to iemu nádánego rozumu/ maſz ſie
nacż rozmyſlić [...] y ſam wielekroć wydziwowáć [się] nie możeſz/
iákie ſą dziwne ſpráwy cżłowieká tego. RejPos 191v, 49, 74v, 146,
191v; RejZwierc 18; HistHel ktv; KochPieś 51.
»rozum mieć« = być rozumnym, posiadać zdolność myślenia;
[alicui] inest intellectus Mącz [szyk zmienny] (16): bo zadna yna
rzec niema rozumu aby wierzila w boga wtroyci iedinego krom
człowieka SeklKat V2; żaden też inſſy rod myedzy rzecżámi ſtworzonymi/ nye rodzi ſie áby myał być godzyen ku poznanyu Bożemu/ yedno ſam cżłowyek/ ktory y rozum ma/ y ná tho wyſadzon
yeſt. GliczKsiąż C8; LubPs H4; RejWiz 18v, 138; BielKron 97v;
Mącz 188a, 431c; SienLek 11; Dał Bog to przyrodzenie ſnadź
niemem źwierzątkom Ktore ácż mniey rozumu niźli ludzie máią/
Wſzákże [...] HistLan B2; Niezbożny Ceſarzu/ beſtye Bogá znáią
tworce ſwego: á ty rozum máiąc/ wierzyć weń niechceſz. SkarŻyw
553, 258; KochFr 124; ArtKanc L10v; LatHar 161, 608.
»rozumem obdarzyć, opatrzyć, obdarzon(y), opatrzon(y)«
[szyk zmienny] (1:1:4:2): ktore [ptaszęta] oto nie będąc tákiem
rozumem obdárzeni od Páná Bogá/ iáko my nędzni niebożątká: A
wżdy iákie miłośći okázuią nád narodem ſwoim. LubPs A5; RejWiz
32, 129; RejPos 194; RejZwierc 62, 150v; Ale ty przedſię/ iáko
rozumem opátrzone ſtworzenie/ y iáko Chryſtuſow rycerz/ Chrześćijáninie miły/ nieuſtráſzone miey ſerce LatHar 576, 161.
»oświecić [= obdarzyć] rozumem« [szyk zmienny] (3): Y wnet
ieſzcże w Ráiu/ gdy go [człowieka Bóg] iuż był oſwiećił rozumem
przed inemi źwirzęty/ niechciał go mieć iáko proſtym bydlęciem
RejPos 83v, 337v [2 r.].
»rozumem ozdobić, ozdobion(y) (a. ozdobny)« [szyk zmienny]
(3:5): RejWiz 7, 134; Iáko Pan Bog obacżywſzy rozność przyrodzenia ludzkiego y rozumem y przykazániem ſwym ozdobić y przeſtrzegáć go racżył. RejZwierc 4; A cżemuż owſzem tho ſláchetne
źwirzę cżłowiek/ ktory ieſt y rozumem ozdobion/ y obietnicámi
viſcion/ [...] nie miałby tego przodku mieć przed źwirzęty? RejZwierc 150v, 18, 75, 214; GrabowSet V4v.
»rozumem się rządzić, sprawować się« (2:2): GlabGad M;
Przedſię wſzytko nędznemu cżłeku porucżono. Ktory iż ſie nádánym rozumem ſpráwuie/ Wſzytko to wbił pod ſwą moc á wſzem
roſkázuie. RejWiz 10v; Pan záſię głośno woła w przykazániu ſwo-

25

ROZUM

ROZUM

im/ Abyś nie był morderzem nád bliźnim nád twoim. Zwłaſzcżá
kiedyć rozum dał áby ſie im rządził/ A s ſwoim przyrodzeniem
záwżdy ſie im ſądził. RejWiz 134v, 29.
»rozumu używać« (2): Abowiem człowiek ktory niechce źwierzęćiem być/ tedy ieſt żyw poki Rozumu vżywa: á thedy vmárły
kiedy rozumu niema. SienLek 11; GórnDworz Gg3v.
»rozum wyćwiczyć [czym]« (1): Abowiem to ieſt pewna rzecż/
iż iáko cżłowiek wſzytkie źwierzętá przechodzi przyrodzonym
rozumem/ [...] ták też záśię/ ieſli onego przyrodzonego rozumu/
niewyćwicży [nisi rationem ipsam excoluerit] vmieiętnośćią ábo
wiádomośćią rzecży oſobnych/ [...] niebywa nádeń nic ſzaleńſzego
ModrzBaz 6.
Wyrażenia: »rozumem domyślny« = myślący (1): Ten powiadał
że dyabli ſą żywi cicho, á wezwani cichożywowie (iako y ludzie)
rozumem domyſlni, ducha cirpiącego, ciała powietrznego, bytu
wiecżnego, z tego lepak pięciorga, troie z ludzmi ieſt im poſpolite,
cżwarte ich oſobliwe, piąte lepak ſpołu z bogi nieſmiertelnymi maią. BielŻyw 91.
»rozum ludzki, człowieczy« = taki, który ma większe możliwości niż zwierzęcy [szyk 2:1] (2:1): Pſcżoły záſię/ proſto iákoby rozum ludzki miáły/ w thákiey cżći ſwego krolá máią GórnDworz
Gg; ktora chćiwość [spełnienia żądz cielesnych] bywa cżáſem ták
można/ iż cżłowiecży rozum wyſzpoći. GórnDworz Ll; WujNT 791
marg.
»ostry rozum« (1): Bo orzeł oſtry wzrok ma/ á człowyek oſtry
rozum. KromRozm II r2.
»przyrodzony rozum« (2): ModrzBaz 6 [2 r.] cf »rozum wyćwiczyć«.
»roztropny rozum« (1): Thym iedno ludzye ku Bogu podobni/
Iż ſą roſtropnym rozumem ozdobni. RejZwierc 214.
»bez rozumu, z rozumem stworzony« (1:1): RejPs 218v; Wſtyd
mówić: że był/ z rozumem ſtworzony Człowiek/ do niemych kloców nákłoniony: Sam żywym będąc/ cześć dawáł mártwému ZawJeft 18.
»święty [= dany przez Boga] rozum« [szyk 2:1] (3): RejWiz
137v, 139; Y ten [św. Jan Rzymianin]/ by był od rodzicow nie
vćiekł/ nigdyby był do tákiey świątośći nie przyſzedł. święty iego
rozum/ ktorym rodzice oſzukał SkarŻyw 136.
»rozumem władający« (1): niemowiłem do krzemieniow/ áni
do dębow [...] álem do ludźi mowił. A pod tym przezwiſkiem nierozumiałem obrzymow/ áni żadnych dźiwow ludźiam podobnych: ále
źwierzętá ludzkośćią ozdobione/ rozumem władáiące [rationis capacia] ModrzBaz 142v.
»rozum wysoki« (1): Ale Pan Bog cżłowieká/ nie k temu obroćił/ Zeby wſzytko ſwe cyáło/ iákoby woł tucżył: Ale mu dał táki
ſmyſł/ y rozum wyſoki/ Ze też może rozeznáć/ gwyazdecżne przeſkoki. HistHel ktv.
[»zwirschny rozum«: zwirschny rozvm, zamknyony anagoge
d icitu r excellens vel superior intellectus, ut de Deo de angelis et
homini (!) ReuchlinBartBydg b8.]
Szeregi: »rozum a baczenie (a. baczność); z rozumem baczenie« [szyk 2:1] (2;1): RejWiz 29; Columbis inest quidam gloriae
intellectus, Gołębie máyą w ſobie nieyáki rozum á báczność gdy ye
chwalą/ rozumieyą gdy ye chwalą. Mącz 431c; PudłDydo B4. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rozum i cnota« (1): Dał mu [Bóg człowiekowi] duſzę rozumną
z Máyeſtatu ſwego/ Aby mu wſpárł onego przyrodzenia mdłego.
[...] Ktora iż ieſt od niego thák dziwnie ſpráwiona/ A rozumem y
cnotą hoynie obdárzona RejWiz 129. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rozum, (i) mowa« (2): Niechćiał nas Bóg położyć równo
zbeſtyámi/ Dał nam rozum/ dał mowę/ á nikomu z námi. KochPieś
51; Rzeki tą puśćić ſtroną/ drugie ową; Cżłeká ozdobić/ rozumem y
mową: Dáć żywot cżuły źwierzęćiu niememu/ Smyſł iákikolwiek/ y
władzą káżdemu; Twych to rąk władza/ twoie włąſne [!] Boże To
ſpráwy GrabowSet V4v.

»rozum i nauka« (1): Opátrzę ćię rozumem/ y náukę damći ná
tey drodze/ ktorą ſię vdaſz/ y vmocnię nád tobą ocży moie. LatHar 161.
»i rozum i poćciwość« (1): A wſzákoż y w źwirzętach ten ſrogi
przipadek [tj. gniew] ieſzcże wżdi vmiárkowáńſzy ieſt niżli w tym
ſláchetnym źwirzęciu czo ye cżłowiekiem zową/ chociay ieſt y
rozumem y poććiwoſćią ozdobion RejZwierc 75.
»smysł a (i) rozum« (2): Zwierzęthá nye cżuyąc nic zmyſlu á
rozumu do ſiebye/ dzieći ſwe zábawiáyą nye około ſkubánya ſierchla/ álbo pyerza/ ále ćwicżą ye álbo ná byeg/ álbo ná latánie/ álbo
ſkakánye GliczKsiąż F3; HistHel ktv. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r., w przeciwstawieniu 1 r.]
»rozum i wola« (1): ponieważ wſzytcy [ludzie] ná wyobráżenie
Boże ſtworzeni ſą/ wſzytcy od niemych źwierząt rozumem y wolą
[ratione et voluntate] ſą rozni. ModrzBaz 89.
»rozum i wolność« (1): Abowiem gdy był Pan ſtworził pirwſzego cżłowieká [...]: Dał mu rozum y dał mu wolność w ſpráwach
iego/ iedno iż chciał áby on był záwżdy rozumiał o zwirzchnośći
Boſtwá iego RejPos 49.
»rozum, zdrowie« (1): A ktoby thy dáry á ty vpominki wylicżyć mogł co ich ty maſz od Páná ſwego. Dałći rozum/ zdrowie/
dałći cżłonki ſláchetne przed inemi źwirzęty RejPos 74v.
Wyrażenia przyimkowe: »bez rozumu« (1):
~ W porównaniu (1): Piſze ieden Mnich Ormiánin Haythonus
onich [o Tatarach]/ iż było ich pierwey mieſzkanie zá gorą wielką
Belgian ná wſchod ſłońcá/ żywiąc bes rozumu iáko zwierzętá/ bez
wiáry/ bez ſpráwy y bez piſmá BielKron 438v. ~
»podług rozumu« (1): bo niemoże być więtſza Philozophia/ iáko ludzie źwirzęczych obycżáiow/ [...] przywieść ku życiu podług
rozumu GórnDworz Kk5v.
W przen (5): Ale ci ludzie/ ktorzy ſie ni cżym inym nie pętáią/
ni o cżym inym nie myſlą/ iedno żeby ćiáłu ſwemu wcżas wſzytek
vcżynili/ [...] wſzákoż że ſą w licżbie rozumnych źwirząt/ muśimy
ie przedſię mieć zá ludzie/ chocia tyle ſie ich telko rozum trzyma/
ábo oni rozumu/ co go troſzkę z wirzchu znáią GórnDworz Gg3v;
Są też niektorzy co dobrodzieyſtwá áni bacżą áni rozumieią/ y
dziwno im to bywa iż im tego przyrodzenie nie dáło co inſzym źwirzętom. [...] A tego nie bacży co ieſt iemu dano/ że y Orłá rozumem
ſwym záleći/ y Párduſá záſkocży RejZwierc 99, 156v.
Fraza: »rozum zakwitnął« (1): RejZwierc 18 cf W porównaniu
jako comparatum.
[Cf 1.β. RejWiz 171; δ. KochPij Cv.]
β. Intelekt jako jedna z autonomicznych władz funkcjonujących
w człowieku (często w opozycji do ciała) (146): Naprędſza z bytnoſci ieſt rozum bo wſzędy zbiega. BielŻyw 3; RejJóz F6v; Ale
gdzye ſie záś vpor záplecie w rozumie/ Wielki gwałt przyrodzeniu
záwżdy czynić vmie. RejWiz 8v; Wſzák iáwnie w káżdym widaſz
kiedy łeb záleie/ Ieſli lepiey niż dzikie źwirzę nie ſzáleie. Wnet tám
rozum on wdzyęcżny iuż ſwoy vrząd ſtráći/ Iuż ſie tám ſzalona myſl
ze wſzytkim złym zbráći. RejWiz 30; A gdyć ogyeń [tj. gniew] álbo
chłod do wzroku przypádnie/ [...] Ocży widzą poſtáwę nadobną łágodną/ Kreẃ záſię zápalona mnima być niezgodną. A ták rozum z
náturą záwżdy woynę wiedzye RejWiz 118v; Ale iż inſze źwirzę nie
ma tego żadne/ Cżymby miáło ochełznáć przyrodzenie zdradne.
Ale nam dał Pan rozum krygowe wędzidło/ By ciáło nie buiáło/
iáko inſze bydło. RejWiz 171, 8v, 39, 42, 137v [2 r.], 171; Bo gdzye
weźmie rozum moc/ á pocżnie mędrowáć/ Temu iuż káżdy afekt/
muśi vſtępowáć. RejZwierz 50v, 45v, 50v; SienLek 1v; Abowiem
chocia niepowſcięgliwi grzeſzą waháiącz ſie/ [...] y chocia ſie im złe
złem/ á dobre dobrem widzi/ przedſię iednák niemáią oni o tym
gruntowney/ á doſkonáłey wiádomośći/ áni tego thák znáią/ iákoby
znáć mieli: Ale mnimánie tho iákieś w nich ieſt wątłe/ zá ktorym
pozwaláią tego chćiwośći/ áby ná rozumie przewiodłá. GórnDworz
Ff5; ták powiedam: że tá cznotá ktora [...] walcży/ á podáie zwycięſtwo rozumowi/ ieſt dáleko doſkonálſza/ niż tá/ kthora s chćiwoſcią á z affectem o płatne nie cżyniąc wygrawa GórnDworz Ff6;
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Y ták/ gdzie miárá ieſt/ niethelko iż ogień ten/ żądzy cżłowiecżych
vtłumi/ ále iáko ow mądry pan ktory w záburzonym páńſtwie ſwym
rzecży bácżnie vſpakaia/ buntowniki karze/ á rozumowi zwierzchność á władzą dawa: ták ta cnotá GórnDworz Ff6v; Ciáło á duſzá ſą
dwie rzecży/ á duſzá záſię/ dzieli ſie ná dwie cżęśći/ iedná cżęść
ieſt/ kthora ma w ſobie rozum/ á druga/ kthora ma w ſobie chcenie:
[...] pirwej tá cżęść duſze podleiſza/ w ktorey ſie chcenie zámyka/ w
nas náſtawa/ toż dopiero tá cżęść/ ktora ma w ſobie rozum/ ná iáſnią
w nas wynidzie. GórnDworz Hh4, Ff4, Ff5 [2 r.], Ff6, Ll2v, Mm2;
HistRzym 73; Iedno ſie też trzebá ſámemu pánu o tho przycżynić/
áby temu ſláchetnemu rozumowi tego płochego źrzebcá [tj. naturę
ludzką] obieździć dopomogł RejZwierc 155, 214v; Przetoż y tákowego złego wzruſzenia ſerdecżnego/ cżelnieyſzi Pánowie powśćiągáć máią/ á rozumem ie iákoby w koło kręćić/ y rozruchow wyſtrzegáć śię pilnie máią ModrzBaz 27, 8, 30; gdzie grzechu nie
było/ á ćiáło ſię z rozumem zgadzáło/ ták teſz y wſtydu być nie
mogł [!]. SkarŻyw 260, 261; W Tym twárdym wieku/ rozum vſtępuie Gniewom GrabowSet F2, N2; WujNT 546; Naprzod wiemy iż
gniew ieſt w nas/ iáko inne namiętnośći bydlęce z beſtyámi ſpolne/
iáko ſługá y niewolnik v rozumu: ieſt iáko chárt ná ſmyczy v myśliwcá: [...] Pożyteczny ieſt y potrzebny gdy nie rządźi pánem/ to ieſt
rozumem: ále ſłucha iáko ſługá SkarKaz 313b; Day mi ná gniew
wielkie rozumu męſtwo/ ábych zbroynego tego żołnierzá vkroćić y
trzymáć vmiał SkarKaz 316b, 313b marg, 314a [2 r.].
rozum czyj [w tym: pron poss (3), G pron (2), ai (2)] (7): vkazowál ſie [Jezus] nitz nieumietz miedzy ludzmij/ będątz mądroſtz
wiecżná boga oyttza/ bo lepſſy ieſt mąż pokorny nad męża motznégo/ a kto ſám ſobie ieſt/ ſwému rozumowi panuie/ motznieyſſy
ieſt niż ktory miaſta podbijá. OpecŻyw 35; GórnDworz Ff4v, Mmv;
Inſzą mi rzecż moy rozum/ á inſzą gniew rádźi ModrzBaz 7. Cf
»rozumowi się sprzeciwić«, »rozum człowieczy«.
W połączeniu z określeniem funkcji (tytułu), którą „sprawuje”
rozum [w tym: krol (8), wodz (6), mistrz (2), pan (2), hetman, podskarbi, prymas, wojt; w tym: wodz i mistrz (1)] (21): RejWiz 112v;
GórnDworz Mmv; (marg) Co ſłyſzyſz ſłuſznego to pámiętay. (–) ále
donoś wſzytko do onego wſzech ſmyſłow woytá á do woytowey/ to
ieſt do rozumu á do pámięći RejZwierc 15v; Niech ſie nie chłubi
nikt bogáctwem/ bo tho wſzytko plewy/ kto tego niepomiernie
vżywa/ á iż v tego nie będzie cnotá ſzáfárką á rozum podſkárbim
RejZwierc 145; Weźmiſz ſobie do rády ony co naprzednieiſze pány/
to ieſt ſpráwiedliwość/ pomierność [...]. A odwiernym miey ſławę/ á
primás niech będzie nád wſzyſtkiemi rozum/ á boiaźń Boża Kánclerzem RejZwierc 146v, 19 marg, 68 [2 r.], 81v [2 r.], 102, 153 (15);
Bo dla tego rozum z łáſki Bożey ieſt ludźiom dan/ áby był wodzem y
miſtrzem żyćia ludzkiego ModrzBaz 70; Kazałeś theż by rozum był
nád wſzytkim Pánem/ przećię ia widzę żem ieſt od ćiáłá związánym. ArtKanc P15v; KołakSzczęśl C4; Wiele rzeczy w ſercu ſwym
rozmyślam: á myśląc Boleię, y ſámego siebie trapię, ſuſzę, Morduię. Miſtrz rozum mię obráca: y ztądże Pochodzi to. CiekPotr 16.
Cf też W porównaniach.
W połączeniach szeregowych (4): Bo widziſz przez iákie ſie
mieyſcá przebijaſz/ widziſz przez iákie morze płynieſz/ widziſz iáko
ieſth ná nim wiele dziwnych á ſrogich rozboynikow po tych gośćińcoch rozſádzonych/ że do onego wdzięcżnego porthu gdzie cnotá/ rozum/ á boiáźń Boża wyſiádłá/ trudno ſie bárzo przed nimi
przebić maſz. RejZwierc [121]v, 126v; KochDz 105; Nic vczynionego z pożądliwośći [...] gdy duch/ rozum y wola ludzka nie zezwala/ nie może człowieká winnym przed Bogiem vczynić. WujNT 547.
W przeciwstawieniach: »rozum … ciało (2), przyrodzenie (2),
smysł« (5): RejWiz 119v; Co ſie ćiáłu podoba/ rozumowi ſzkodźi.
BielKronCies Mmmm3; To iuż tám nie rozum rządzi ále ſmyſł niebácżny. RejZwierc 80v, 18v, 180.
W porównaniach (7): Ale widaſz v ieźdzcow gdy koń twárdey
gęby/ Mocno mu więc żelázy záłámuią zęby. Tákież rozum ná byſtrość miałby mieć wędzidło/ A nie dáć iey ſwey woley iáko ine

bydło. RejWiz 29v; y tho ná mię dziwna/ Iż tho iedná náturá [zmysłów] od drugyey przećiwna. Ale dziwnieyſzy rozum iż tho [zmysły]
vmie rządzić/ A iáko Woyt ty krzywdy miedzy nimi ſądzić. RejWiz
119; Bo tak wiedz/ iſz w człowieku ſą mocarki dziwne/ Nie tilko
ſobie rozne/ ale i przećiwne. [...] Boiaźń mdła/ żałoſć ſmutna radoſć
niepokrita. Nad ktorimi ieſt rozum/ iako Hetman/ ktori Ma ſtrzedz/
aby znich żadna niemogła wźiąć gori. KochSat B4v; Owa iáko powiedam rozum cżłowiecży ma thyle moczy/ iż chocia on w koſciach/ w żyłach/ w cżłonkach nie ſiedzi/ przedſię kiedy ſie ocknie/
iáko ow ieździeć [!] kthory dobremu koniewi wodzą potrząſnie/
wſzytko ciáło cżłowiecże wzruſzyć ſie/ y w ſpráwie ſwey ſtánąć
muśi GórnDworz Ff5v, Gg3; ták iáko o onym Adámie cżytamy/ iż
wpuśćił weń Pan duchá żywiącego/ [...] áby áni tym biegom niebieſkiem/ áni themu záwikłánemu [...] przyrodzeniu ſwemu nie dał
ſie rządzić [...] ále iáko twárdym munſztukiem onym ſwiętym rozumem wſzytko w ſobie hámował y ſtánowił RejZwierc 4v; Iako prżez
Kśiążę álbo wodzá bywa woyſko záchowáne w zdrowiu/ ták rozum
z wyćwicżeniem ięſt wodzem żywotá y duſze. KołakSzczęśl C4.
Frazy: »rozum rozkazuje« [szyk zmienny] (3): Lecż pánowánie
dwoiákie ieſt/ iedno oſtre [...]/ drugie pánowánie ieſt łágodne/ głádkie/ á znoſne/ iáko kiedy dobrzy Krolowie poddánym ſwym podług
práwá roſkázuią: y thymże theż kſtałthem roſkázuie rozum chćiwośći. GórnDworz Gg3; RejZwierc 142v, 144.
»rozum rządzi (a. ma (a. umie) rządzić); rozumowi dać się rządzić; rozumem się rządzić; rządzenie rozumu« = ratio regere debet,
ratione regi, imperium rationis Modrz [szyk zmienny] (4;1;1;1):
RejWiz 119, 121; BibRadz I 4a marg; RejZwierc 80v; A ácżkolwiek
to dobrze powiedźiano/ że rozum popędliwe chęći ſerdecżne rządźić/ á pod moc ſwoię podbijáć ma/ á wſzákże doznawamy tego/ iż
prożno śię rozum o to kuśi ModrzBaz 8, 27, 71v.
Zwroty: »przyrodzenie rozumem gwałcić; przyrodzeniu gwałt
rozumem czynić« (2;2): Iáko przyrodzenie rozumem gwałćić. RejZwierc 151 marg, b2, 151, Aaa4.
»rozumem hamować, pohamowan(y) (a. zahamowan)« (1:3):
A ták ſmyſły náſze ieſli nie będą rozumem pohámowány/ tedybychmy pewnie byli niewolniki v nich. RejZwierc 80v, 4v, 6, 76.
»podbić pod rozum, pod moc rozumowi; rozum pod moc swoję podbijać ma« = in potestatem rationis subigere, ratio suo imperio subicere debet Modrz [szyk zmienny] (2:1;1): ModrzBaz 6v, 8;
KochPs 77; Tu męſtwo pokażeſz/ gdy ſáme go śiebie zwyćiężywſzy/
gniew pod rozum podbijeſz. SkarKaz 313b.
»poddać, poddany rozumowi; poddany pod rozum« = rationi
subdere Modrz [szyk zmienny] (2:2;1): W czym ma dobra opátrzność być/ áby ie [uczucia] powolne człowiek miał/ á owſzeyki/ iáko
niewolniki poddał rozumowi. SienLek 2; HistRzym 73; ModrzBaz
6v; WujNT 524; PowodPr 61.
»rozumem (po)wściągać, miarkować, powściągnion (a. zawściągniony)« [szyk zmienny] (3:1:3): RejJóz F; Wſciągay gniewu
rozumem/ choć ſpráwiedliwego. BielKom C; RejWiz 171; gdyż
wieſz iż nie tylko przyrodzenie twoie/ ále y namędrſzego cżłowieká/ ieſt ták grzechem zgwałcone/ iż nigdy nie może wytrwáć/
ieſliże nie będzye gwałtem á rozumem powſciągniono RejPos 306v,
322v; A ták widząc ták ſproſny przypadek przyrodzenia náſzego/
nielza poććiwemu cżłowiekowi/ iedno gi rozważáć/ á onym wſzech
ſpraw krolem poważnym rozumem wſzytko w ſobie miárkowáć.
RejZwierc 81v, 6.
»rozumu słuchać« (3): bo to/ cżym wygrawa chćiwość ná rozumie/ nic inego nie ieſt/ iedno głupſthwo/ á niewiádomość: [...]
Ale rozum ma tyle moczy/ iż ſmyſły cżłowiecże záwżdy go ſłucháć
muſzą GórnDworz Ff5v; RejZwierc b4; SkarKaz 488a.
»rozumem (się) sprawować« [szyk zmienny] (3): A cżymże ią
[duszę] ſpráwowáć/ wierz mi żeć nie pługiem/ Lecż ſláchetnym
rozumem á ćwicżeniem długim. RejWiz 78v, 138; A tu pátrz pilno/
iż káżdy kto ſie cznotą wſpaniłą á ſławą nieſmiertelną á rozumem
poważnym onym wodzem wſzech cnot ſpráwuie/ [...] dobry á pożytecżny być może. RejZwierc 102.
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»rozumowi się sprzeciwić, sprzeciwiający się, przeciwianie«
[w tym: czyj (1)] [szyk zmienny] (2:1:1): yſz [grzech pierworodny]
nyeyeſth uczynek czlouyeczy [...] Nyeyeſth teſz ono przeczyuyanye
ſmyſlow rozumouy/ Nyeyeſth teſz [...] PatKaz I 16v; Zkąd [z grzechu pierworodnego] śmyerć/ choroby/ żądze nyerządne/ y namyętnoſći rozumowi ſye ſprzećiwyáyące/ [...] y nyedoſtátki moc nád nim
[nad człowiekiem] wźyęli. KromRozm III A7v; SkarŻyw 260, 261.
Wyrażenia: »rozum człowieczy« = ratio hominis Modrz (2):
GórnDworz Ff5v; Rozum cżłowiecży odrzućiwſzy one wotá/ ktore
drugie cżłonki powiedźiáły/ choćia ich było wiele/ ná ſámych ocżu
wotum pozwolił/ y zá nimi ſkazał. ModrzBaz 29v.
»panowanie rozumu« (1): Sámá cnotá/ iáko nieiáki Duch Boży/ miárkowáłáby złe żądze/ y wſzytkie ſpráwy obrácáłáby do pánowánia ſtátecżnego rozumu [ad rectae rationis imperium]: pożądliwośćiby ſproſne hámowáłá ModrzBaz 136v.
»rozumowi, rozumu (G) posłuszny; przywodzić rozumowi pod
posłuszeństwo« [szyk 3:2] (3:1;1): BibRadz I 1d marg; tá cnotá
mierność/ ma ten vrząd/ przywodzić rozumowi pod poſłuſzeńſtwo
to/ co ſie w áffekciech pocżćiwośći przećiwi. GórnDworz Ff7; ábowiem ciáło ná to ſie rodzi/ żeby duſze było poſłuſzne/ á chćiwość
tákież áby byłá poſłuſzna rozumu. GórnDworz Gg3v, Ff5, Ff6v.
»rozum prawy« [szyk 2:1] (3): Tákżeć y káżda duſzá cżłowieká
káżdego/ Gdyż nam pewnie przypádłá do ciáłá náſzego/ Z iego
Boſkiey opyeki/ z iego dziwney ſpráwy/ To iuż możeſz rozumieć że
z nią rozum práwy. RejWiz 119, 121; To Boſkie wyobráżenie i podobieńſtwo vkázuie Páweł s. [...] temi dwiemá ſłowy [świętość i
sprawiedliwość] zámykáiąc wſzytkę doſkonáłosć nátury człowieczeńſkiey/ to ieſt ſwiátłosć prawdźiwego wyrozumienia/ ktorey
wſzytki duſzne zmysły y żądze służyły/ áby práwemu rozumowi
posłuſzne były. BibRadz I 1d marg.
Szeregi: »rozum, (a) bojaźń Boża« (2): Iáko nadobny płomień
gdy ſie dymem duśi/ Ták ći ſzkodzą rycerze [tj. gniew, fałsz itp.] rozumu i duſzy. A wierz mi gdy nędzną myſl ći wſzyſcy oſkocżą/ Iuż
rozum/ boiaźń Bożą/ k zyemi wnet potłocżą. RejWiz 137v; RejZwierc 146v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»cnota z rozumem; cnota a rozum; rozum z cnotą« [szyk 6:3]
(4;3;2): (nagł) Kriſztow Krupſki [...] (–) TEgo knechći ćwicżyli/
więc dworſtwo przypádło/ Y oboie poſpołu/ w iedney głowie ſiádło
[...] Bo ſie cnotá z rozumem/ też przyſiedli ktemu RejZwierz 79v;
Aby ſie y ſpráwy/ y poſtháwy/ y ſłowká/ práwie ſciągáły do onego
celu á do onego znáku/ gdzie cnocie z rozumem goſpodę zápiſano/
boć rzádko gdy poſpołu w iedney goſpodzie nie ſtoią RejZwierc 19;
Ale cżłowiek vmyſłu wielkiego/ ktory ſobie przypadki ty Fortuny
lekce waży/ bo ty zá Cnotą á zá Rozumem ſkákáć muſzą/ [...] RejZwierc 22, 6, 71, 116, 142v, 144, 155. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 2 r.]
»rozum i dusza (a. duch); rozum z duszą; dusza z rozumem«
[szyk 6:5] (7;2;2): Gdzież ſłuſza wiedzieć iż trzy ſą ſiły w cżłowiecże. Pirwſza ieſth ſiła przirodzenia/ wtora ſiła żywota/ trzecia
ſiła duſze y rozumu. GlabGad Lv; Iż záwżdy więcey ciągnie káżdego do złego. A rozum on zgwałcony y z niewolną duſzą/ Iuż więc
márnemu ciáłu wiele ſłużyć muſzą. RejWiz 133v, 119v, 120, 120v,
137v, 171; y ćiáło od złey żądzey wolne/ dwá miáło wielkie przywileie [w Raju]. pierwſzy iſz na nim nic ſzpetnego y niewſtydliwego być niemogło: bo we wſzytkim duchowi y rozumowi powolne było/ [...] Drugi przywiley miáło ćiáło/ iſz zá tą powolnośćią/
ktorą duſzy y rozumowi cżyniło/ vmieráć nigdy niemogło SkarŻyw
260, 261; SkarKaz 488a.
»rozum a (o)baczenie« (2): RejPos 322v; Tákżeć też przyrodzenie ſwowolne ieſli nie będzie rozumem á roſtropnym bacżeniem
vgłaſkano/ pewnie iż záwżdj płoche być muśi/ á trudno cżym
inſzym vkrocono być może. RejZwierc 73v.
»rozum a powinność« (1): ábyś ie [przyrodzenie] vſtáwicżnie
miał ná wodzy/ á nie dał mu ſie tám vnośić gdzie by ono chciáło/
iedno tám gdzie ty chceſz/ á gdzie cie rozum/ á powinność twoiá
poććiwa ſłuſznie pociągáć muśi. RejZwierc 151.

»rozum i prawo Boże« (1): Dobry gniew ále ovzdány. gdźie o
chwałę Bożą/ o cnotę/ o ſpráwiedliwość idźie/ á rozum y práwo
Boże każe: popuść go/ oſtrog przyłoż. SkarKaz 313b.
»rozum i wola« (2): SkarŻyw 261; Iádam pierwſzy rodźićiel
ludzki/ miał doſkonáłą wolność/ gdy rozum y wola iego byłá Bogu
zupełnie poddána: rozumowi záś y woli ćiáło z áffektámi ſwymi.
PowodPr 61. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»zmysły ani rozum« (1): Wiárá nie ma być zmyſłom áni rozumowi poddána WujNT 524. [Ponadto w przeciwstawieniu 1 r.]
W przen (1): Tákże też ieſli iáki fráſunk ná kogo przypádnie/
by przyrodzeniu ſwey woley dopuśćił/ iużby ſobie nigdy żadnego
ſłuſznego poſtánowienia ználeść nie mogł/ ále dáć przyrodzeniu
policżek rozumem RejZwierc 151v.
γ. teol. (14):
αα. Jeden z darów Ducha Świętego (7):
W połączeniach szeregowych (2): Siedm dárow Duchá S.
Mądrość/ rozum/ rádá/ męſtwo/ vmieiętność/ pobożność/ y boiaźń
Páńſka. LatHar +++; iż P. Bog mowi: (Nápełniłem go Duchem
Bożym/ mądrośćią/ y rozumem/ y vmieiętnośćią do roboty.) SkarKazSej 660b.
Wyrażenie: »Duch rozumu« (5): yakoſz byl napyſſal Eſayas [Is
11/2] [...] odpoczynye nad nyą duch ſzwyąty a rozumu duch rady a
ſtaloſzczy duch nauky PatKaz III 111v; BielKom B3; BielKron 34v;
KuczbKat 70; LatHar 553.
Szeregi: »mądrość i rozum« (2): A wſzákże celnieyſze y właſnieyſze Duchá S. ſkutki Prorok wylicża: Iáko/ Duchá mądrośći y
rozumu/ Duchá porády y mocy: [...] kthore zowiemy dármi Duchá
Swiętego KuczbKat 70; LatHar 553. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»rozum i nauka« (1): Potym rzekł pan Bog do Moiżeſzá: A tom
wezwał imieniem Beſelehel ſyná Hury/ ſyná Hur z narodu Iudá/ y
dałem mu duchá rozumu y náuki we wſzelkim dzyele ná domyſł
cokolwiek robić może. BielKron 34v.
ββ. Jedna z części składowych (sił) duszy (7): grzech pyeruorodny tak ſyą vypyſuye yſz yeſt ſtradanye pyeruorodney ſprauyedlyuoſzczy ktorą ſthworzenye naſz bycz poſluſzno myało/ naſze ſmyſly
rozumouy rozum pamyącz uola duſzy duſſa naſza ſamemu mylemu
bogu PatKaz I 5v; (marg) Wykład tey pieśni. (–) Duſzę y duchá w
tym pieniu Bázylius ś. zá iedno bierze. Może ſię przedſię duſzá do
rozumu/ duch do woley śćiągáć. LatHar 67, 662.
W połączeniach szeregowych (4): PatKaz I 5v; SarnUzn E4v;
iż dźiwno pan Bog/ w iednym źwierzęćiu/ to ieſt człowiecze: wſzyſtki ty świáty zgromádźił [...]. A naypierwey począwſzy od głowy/
w ktorey Duchowne ſpráwy/ á iáko Anyelſkie/ Rozum/ Myśl/ Dumánie/ Pámięć/ Wola. SienLek 28v; DO tey ſerdecżney y wnętrzney
modlitwy/ ktorą rozmyślániem názywamy/ trzy ſię częśći álbo śiły
duſze náſzey ſchodzą: Pámięć/ rozum/ y wola. Pámięć/ máteryey y
rzecży do rozmyślánia y vważánia ſłużących dodáie. Rozum ná
nich ſię zábáwia LatHar 662.
δ. W opisach upojenia alkoholowego (22): Bo ieſli wdźięczen
tego/ y człowiekiem ſię rad widźi: czemu rozum/ którym od innych
źwiérząt ieſt rózny/ dobrowolnie ſwym piiáńſtwem tłumi? KochPij Cv.
rozum czyj [w tym: pron poss – „swoj” (2), ai (1)] (3): Cf
»rozum utopić«, »rozum człowieczy«.
W połączeniu szeregowym (1): Abowiem gdźie opilſtwo pánuie/ rozum/ zdrowa rádá/ roſtropność/ mądrość vſtępuią/ á ná ich
mieścu niebácżność/ obłędliwość/ głupſtwo/ ſzaleńſtwo/ záśiadáią.
WerGośc 203.
W przeciwstawieniach: »rozum … chmiel i jagoda, głupstwo a szaleństwo, niebaczność, trunek« (4): ále ſtráćić zdrowie
prze marne pijańſtwo/ [...] toć to záprawdę nie rozum/ ále głupſtwo á ſzaleńſtwo wielkie. WerGośc 226, 203; Gdyż máło od
martwego piiánicá rozny: [...] Ták ná tárgu iáko y przed Vrzędem błądźi: Bo go chmiel y iágodá/ á nie rozum/ rządźi. KlonWor 69, 68.
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Fraza: »[kogo] rozum rządzi« (2): Nie oſzukuy bliźniego/
choćby náder głupi. Głupi wiedźieć nie może/ dźiećię y piiány:
Zamętkiem przemożony/ ſmutny/ rozgniewány. Bo tych áffekt y
trunek/ á nie rozum rządźi KlonWor 68, 69.
Zwroty: »od rozumu odpoić« = spić do nieprzytomności (2):
Pukárzewſki prośił ná wiecżerzą Skotniczkiego/ y był mu ták rad/
że go y od rozumu odpoił GórnDworz S6v [idem] WerGośc 247.
»rozum przepić« (1): Ow też cháłupę przedał y miłą oycżyznę:
Záraz y rozum przepił/ y przegrał iśćiznę. KlonWor 68.
peryfr. »stracić od rozumu i kłotki i klucze« (1): Wſzák iáwnie
w káżdym widaſz kiedy łeb záleie/ Ieſli lepiey niż dzikie źwirzę nie
ſzáleie. [...] Leie/ wrzeſzcży/ kołáce/ á śklenice tłucże/ Bo ſtráćił od
rozumu y kłotki y klucże. RejWiz 30v.
»rozum utopić, zalać« [w tym: czyj (2)] = submergere rationem
Modrz [szyk zmienny] (3:1): A toż wáſzá byeſiádá á toż krotochwilá/ Iedno tákiey vżywa ogolony wiłá. Coby rad kiedyby mogł
dobrowolnie ſzálał/ Tákżeć y ow co wolno rozum ſobye zálał. RejWiz 66v; ModrzBaz 52; Ták y káżdy cżłowiek opiły/ [...] w winie/
álbo w gorzałce rozum ſwoy wſzytek vtopić/ y ſam vtonąć/ á gárdłem przypłáćić muśi WerGośc 228, 213.
Wyrażenie: »rozum człowieczy« (1): KlonWor 69 cf W przen
Wyrażenie.
Wyrażenia przyimkowe: »bez rozumu« (5):
~ Zwrot: »bez rozumu chodzić, być« (3:1): Bo pátrz kiedy pijány bez rozumu chodzi/ Ani ſam wzwie by bydlę kiedy nacż
vgodzi. RejWiz 137v, 137v marg, Dd; Gdy ſię tedy wſzyścy ſpili/ á
práwie bez rozumu byli/ [...] WerGośc 231.
Szereg: »szalony i bez rozumu« (1): żadnych zchadzek nie
mogą odprawić [Niemcy] żeby ieden drugiego áż do vpaśći niemiał
dolać abo vpoić. [...] A gdy ná poły ſzálony/ y owſzem prawie bez
rozumu/ będźie iuż do ſpánia położony/ tedy [...] wielkie śmiechy/
y chechotánia będą z tego cżynić. PowodPr 73. ~
»przeciw rozumowi« (1):
~ W połączeniu szeregowym (1): (marg) Opilſtwo iáko ná
wſzem ieſt ſzkodliwe. (–) Bo naprzod ieſt przećiw Bogu [...]. Ieſt
przećiw przyrodzeniu [...]. Ieſt przećiw rozumowi: ktory opilſtwo
pſuie/ á cżłowieká iáko niemotę cżyni. PowodPr 71. ~
W przen (2): (marg) Pijánicze czo máią w zyſku. (–) [...] Rzkomoby chciał mądrym być/ áno ſie łeb ieży. A rozum ieſzcże bárzyey wſzędy ſie nápierzył/ A práwie ná wſzytko złe márnie ſie
rozſzyrzył. RejWiz 175.
Wyrażenie: »płomyk rozumu« (1): Prawdá iż w ćiemnym dymie nie widźiſz y ſłońcá: Aż mgłá y cżarny obłok podeydźie do
końcá? Ták też piiáne dymy/ płomyk przyrodzony Rozumu cżłowiecżego bárzo oſłábiony Záćmiáią KlonWor 69.
Iron. (1): (nagł) Ná Piwnice. (–) [...] Tu ſie wnet odmieni głowá/ Krok poſtáwá wzrok y mowá. W tym gmáchu rozum ſzychtuią/
Ná wywrot go wynicuią. RejZwierc [238].
[Cf 1.β. RejWiz 30.]
a. O Boskim rozumie: o nieskończonej potędze (33): (marg)
Kto nyebo tocży. (–) A iż to niebo nie ma ktoby im obrácał/ To tu
záſię rozumu będzyeſz znowu mácał. RejWiz 148v; KochPs 11, 12;
Rządź mnie głupſzego/ rozumem vcżcżony/ Niewiádomego wiedź
wodzu ćwicżony GrabowSet X3v.
rozum czyj [w tym: pron poss (9) – „swoj” (7), G sb (4), ai
poss (2)] (15): Słuchayże iż mu też tu [Luc 10/25-29] Pan nic
odpowiedzyeć nie racżył/ ále go odeſłał do onego vmienia iego o
rozumie ſwoim RejPos 209v, 320v; BudBib Ier 10/12; CzechRozm
5; Twym rozumem ták miernie źiemiá vſádzoná/ Ze ná wieki nie
będźie nigdy poruſzoná. KochPs 155, 203; Przede wſzytkim Bog
był ſam/ on ſam ſobie świátem y mieyſcem y wſzytkim. A ſam/ iż
oprocż niego zewnątrz nic nie było. Wſzákże y ták nie był ſam/
ábowiem miał z ſobą/ ktory w ſobie miał (rationem) rozum ſwoy.
CzechEp 254; WIecżney porády Boże nápełniony/ Ty ſam ſwoy
rządźiſz rozum nieśćigniony KmitaPsal A2. Cf Zwroty; »rozum
Boski«.

W połączeniach szeregowych (3): RejPos 320v; Ktory vcżynił
ziemię śiłą ſwą/ ktory ſtánowi świát mądrośćią ſwą/ á rozumem
ſwym rozćiągnął niebioſá. BudBib Ier 10/12 [przekład tego samego
tekstu] CzechRozm 5.
Zwroty: »karać [kogo czyim] rozumem« = upominać (1): Odchowałeś go twoią ſpráwiedliwośćią/ y wyćwicżyłeś w zakonie
twoim/ y karałeś go twym rozumem [corripuisti eum tuo intellectu]: y vmorzyſz go iáko ſwe ſtworzenie Leop 4.Esdr 8/12.
»rozumem rządzić, sprawować, kierować« [w tym: rządzić i (a)
sprawować (2); czyj (1)] (2:2:1): á wielkiem rozumem ktorego vżywał wewſſech ſpráwach ſwoych rządził á ſpráwował ie [lud]. RejPs
117v; CzechEp 239; GrabowSet Iv.
Wyrażenia: »rozum Boski (a. Boży)« [szyk 3:2] (5): A ty
wſzechmogący Pánie/ ktoryś w ten cżás racżył okázáć Boſki á nie
dziećińſki rozum mędrcom onym ſwiáthá tego/ rácż miłośćiwie obiáſnić [...] rozumy náſze RejPos 40v; A ieſli we wſzyſtkich rzecżách
Boſkiego rozumu poiąć niemożemy/ tedy [...] KuczbKat 400; SkarŻyw 15; CzechEp 177; SkarKaz 277b.
»głębokość rozumu« (1): O dziwna głębokośći mądrośći/ rozumow/ á ſpraw Páná tego RejPos 320v.
»wieczny rozum« (1): PAnie/ co wiecżnym rozumem kieruieſz/
Niebo y źiemię: cżáſom roſkázuieſz/ Iść záwżdy GrabowSet Iv.
»wielki rozum« (2): RejPs 117v; iż początek wſzytkiego Bog
ktory wſzytko ſtworzył/ muśiał mieć wielki rozum y mądrość. SkarKaz 486b.
Szeregi: »rozum i (a) mądrość« [szyk 3:1] (4): Iż pan Kryſtus
był w poſtáći bożey/ to yeſt/ podobny Bogu rozumem á mądroſcyą
KromRozm II r2; CzechEp 239; SkarKaz 277b, 486b.
»rozum, moc« (2): CzechRozm 227v; Kto miał rozumu/ kto
ták wiele mocy? Ze świát poſtáwił króm żadnéy pomocy? KochFrag 15.
»rozum i opatrzność« (1): A ták pokłoń ſię rozumowi y opátrznośći Boſkiey/ ktora [...] ćiebie ſpráwuie SkarŻyw 15.
α. teol. Bóg lub aniołowie (jako czysty intelekt) (1): Ponyeważ
rozum człowyeczy w ćyele wſobyony [...]/ y nád to [...] pirworodnym grzechem záćmyony/ tęmpy yeſt/ nyemoże ſąm z ſyebye/ yáko
bog álbo ányeli (ktorzy nic inego nye ſą/ yedno ſſczyre/ ſláchetne/
yáſne/ á doſkonáłe rozumy) żadney rzeczy iſtnoſći [...] poyąć
KromRozm III B6v.
β. W tłumaczeniu i interpretacji greckiego λογος – ‘słowo’,
odnoszącego się do Boga [cf Ioann 1] (7): y iáko rzecż widźiáną w
ludźi głupie chcąc wmowić/ iż ten tam ſyn BOży ktorego Logiem
zowie według tego iáko ieſt Logiem/ nawłaśniey rozum znácży/
ábo ſłowo vmyſłem poięte/ choćiażby nie było wymowione. CzechEp 177; Abowiem Bog ieſt rozumny: á rozum w nim pierwſzy: á
ták od niego wſzytko. Ktory rozum/ zmyſł iego ieſt/ ktory Grekowie
λογον zowią CzechEp 254, 186, 240, 276, 277.
b. Dojrzałość, dorosłość (33): GliczKsiąż M5v; Potrzeba tedy
ieſt ábyſmy ſie chnet od niemowlęſtwá na to vdali/ y o rozum yżebyſmy ſie wſzelakim vśiłowanim ſtarali. KwiatKsiąż E2; iedno ia tu
ſtárego rozumiem/ nie tego ktory iuż ſobą nie włada/ [...] ále tákiego/ v kthorego rozum przyſzedł ku ſwej zupełney śile/ á żywośći
GórnDworz Ll2v, Hh4; Bo po zeſzćiu rodźiców náſzych/ máiąc ón
nietylko láty/ ále y rozumem przed inſzą bráćią/ wſzyſtki trudnośći
náſzé ſpólné/ któré więc po zmárłym oycu ná dźieći poſpolićie
przypadáią/ wźiął był ná ſwoię pieczą KochFrag 48.
rozum czyj (1): SkarKaz )(4v cf »dorosły rozum«.
Zwroty: »rozum mieć« = być dojrzałym [szyk zmienny] (4):
bacż iako wielkié mocy ieſt wiara/ ktorá oto nie telko ſobie/ ale ij
drugiemu pożytecżná ieſt. Dowod tego w dziátkach okrzcżonych
ieſt/ ktoré niemaiątz rozumu/ bierą laſkę bożą przez wiarę kmotrowſką oyttzow krzeſnych. OpecŻyw 43v; BielKron 214; BiałKat
186; SkarKaz 576a.
praw. »mieć rozum« = być dostatecznie dojrzałym, by mieć
zdolność prawną (1): Sądowni máią tego doyzrzeć kto przed niemi
wyznawa ábo zápiſuie/ ieſli iuże ma látá álbo rozum UstPraw C2.
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»k(u) rozumowi(-u), do rozumu przyść (a. przychodzić); rozumu dojść, przyście; rozum przychodzi, przystąpi« = osiągnąć
(osiągać) dojrzałość; ad rationem pervenire Cn [szyk zmienny]
(6:1;2:1;1:1): PatKaz III 112; RejKupSekl a3v; ktory [heretyk
Donat] vczył/ iż dźyatki máłe nye máyą być krzczony: A ktore ſą
okrzczony/ z nowu krzczony być máyą/ kyedy ku rozumowi przyydą. KromRozm III E3; ktore [dzieci] hnet vrodziwſzy ſie/ y záchcieć tego czo im lubo/ y gniewáć ſie gdy im co przykro vmieią: á
rozum potym nie rychło tám przyſtąpi. GórnDworz Hh4, Kk7; RejZwierc 8; WujJud 264v; KarnNap B3v; SkarŻyw 269, 507; CzechEp 85; SkarKaz )(4.
Wyrażenia: »dorosły rozum« (1): ktora [Anna Jagiellonka] tu
ná chrzeſt iego [królewicza Władysława] przyiechawſzy/ poćiechę
wielką odnioſłá. á Boże áby więtſzą/ gdy ná doroſły rozum iego
pátrzyć/ y vpominániem y wzorem poſtępkow ſwoich/ przyuczáć go
będzie. SkarKaz )(4v.
»doskonały rozum« (2): Ktory [św. Paweł] vċzi Dizatkam [!]
młodim naprzod dawaċ miekke a ſłotkie pokarmy to yeſt znoſną
aproſta naukę wedluk proſtego rozumu Ludſkiego/ [...] aż przidą ku
doſkonałſemu rozumowi RejKupSekl a3v; BielKron 463.
»niedoszły, nieustały [= niedojrzały] rozum« [szyk 3:1] (3:1):
Bo dzyecyę ácż ſámo dla nyedoſzłego rozumu yeſſcże ná błędzye á
nyecnocye ſie nie zna/ przedſię łatwye ſie z oycá y z mátki przez zły
ſpoſob záráźi GliczKsiąż D7, I5v, I7v; RybGęśli Cv.
[»rozum słuszny« = dojrzałość: Ten przerzeczony opiekun
bandzie powinowat dochować [do] [interpolacja wydawcy może
zbędna] rozumu słusznego [w] sinowcak swych. KsięgiSądŁąck
1559 nr 157.]
»rozumu wzięcie« = osiągnięcie dojrzałości (4): SeklKat X; Ia
grzeſzny cżłowiek/ ſpowiádam ſię Pánu Bogu [...] y tobie oycże duchowny/ moich wſzyſtkich grzechow/ ktorychem ſię dopuśćił od pośledniey ſpowiedźi (ábo od rozumu wźięćia) LatHar 136, 130 [2 r.].
Szereg: »rozum a umiejętność« (1): ábowiem zbytnie rzadko
rozum/ á vmieiętność przed láthy przychodzi GórnDworz Kk7.
Wyrażenie przyimkowe: »bez rozumu« = jak dziecko (1): KTo
naprzód począł miłoſć dźiéćięćiem málowáć Może mu ſię záprawdę
káżdy podźiwowáć. Ten widźiał/ że to ludźie bez rozumu práwie/ A
wielkié dobrá trácą przy téy głupiéy ſpráwie. KochFr 81.
2. Rezultaty działania rozumu (41):
a. Rozumienie, rozumowanie; sensus Mącz, Vulg; deliberatio
BartBydg; comprehensio Calep (27): RejWiz A3v; Iákub/ Piotr/ Ian/
y Iudás Apoſtołowie/ ſiedm liſtow nápiſáli/ iáko krotkich thák y duchownych/ ácż záraz y krotkie y długie: krotkie w ſlowiech/ ále
długie w rozumiech [tj. skomplikowane, złożone] Leop *B4v; Mącz
[454]c; day mi rozum [intelligere fac me] á żyć będę. BudBib Ps
118/144; áni ſzáleię áni żártuię/ ále rozumem zwyćiężony wierzę:
iſz Chryſtus ieſt práwy Bog. SkarŻyw 126, 126; NiemObr ktv;
Calep 229a.
rozum czego (1): Gdiż cżaſu iednego Seneca y wiele innych od
dworu Ceſarſkiego k.S. Pawłowi chadzali, iednak wżdy imo inſze
Seneca iemu w towarziſtwie był á to dla rozumu piſma boſkiey
nauki ktore on w nim widział BielŻyw 142.
rozum czyj [w tym: pron poss (4), G sb i pron (2), ai (1)] (7):
Mącz 382d; Iáko też y Izáiaſz ieſzcże ſrożey o tym nápiſał: [...]
Abowiem ſtrożowie iey [winnicy] ſlepi [...]. A niewiedzącz nic o
rozumie ſwoim [cf BibRadz Is 56/11: á páſterze nic nie rozumieią]/
káżdy ſie ná ſwą drogę vchylił RejPos 60v, 16; KuczbKat 290. Cf
Zwrot; »według rozumu«.
Zwrot: »dać się unosić od rozumu [czyjego]« (1): A Prośimy
was bráćia [...]: ábyśćie ſię nie łatwie dáli vnośić od rozumu wáſzego [ut non cito moveamini a vestro sensu; ábyśćie ſie rychło nie
dáli z pycháć z wáſſego rozumienia Leop] WujNT 2.Thess 2/2.
Wyrażenie: »dobry rozum« (1): Naturalis, matura deliberatio,
dobry rozvm BartBydg 96b.
Szeregi: »rozum a (abo) mni(e)manie« [szyk 1:1] (2): talia sunt
vulgi sensa, Ták poſpólſtwo o tim dzierży/ álbo ten yeſt rozum á

mniemánie poſpólſtwá. Mącz 382d. Cf »według swego mnimania
abo rozumu«.
»myśl i rozum« (2): Tákże też y on krzywo przyśięga/ ktory ná
to przyśięga co rzecżą prawdźiwą być rozumie/ choćiażby oná fáłſzywą byłá: chybá iżby wſzyſtkę pilność y wſzyſtko ſtáránie vcżynił/ áby śię rzecży dowiedźieć y wypytáć doſtátecżnie mogł. Bo ácż
táka przyśięga/ z myślą y z rozumem iego śie zgádza/ przedśie on
temu Przykazániu winien zoſtawa. KuczbKat 290. Cf »przeciwko
myśli i rozumowi«.
»rozum a uwierzenie« (1): Rozumieyże temu/ iż to dziwna
rzecż miáłá być ku rozumowi á ku vwyerzeniu ludzkiemu/ iżby
cżłowiek ná ſwiecie národzony/ ieſzcże w thák vniżonym ſtanie/
miał być rozumian być Bogiem ábo odkupicielem RejPos 16.
Wyrażenia przyimkowe: »według [czyjego] rozumu« (2):
~ Wyrażenie: »według mego nawyszszego rozumu« = najlepiej
jak rozumiałem (1): Rzeczy ty ktoreſye przy Sądźie dźieią/ wiernie
według mego nawyſzſzego rozumu chcę nápiſáć GroicPorz d4.
Szereg: »według swego mnimania abo rozumu« (1): Ariſtipus
rzecż ſwą s powyesći onego oycá ſtoſuye/ y wedle nyego onę cżyni/
á nye według ſwego mnimánya ábo rozumu. GliczKsiąż M4. ~
»przeciwko rozumowi« (1):
~ Szereg: »przeciwko myśli i rozumowi« (1): Bo gdy kłamſtwo
dla tego kłamſtwem y nieprawdą ieſt/ iż ie przećiwko myśli y rozumowi mowimy/ (inácżey wiedząc y rozumieiąc) tedyć to iáwna
rzecż ieſt/ iż (kto co tákiego twierdźi) ten kłáma y krzywo przyśięga. KuczbKat 290. ~
»z rozumem« = prawdopodobnie: w sposób zrozumiały (1):
~ Zwrot: »prosić z rozumem« (1): [Kolumb] Płynąc imo drugi
wyſep/ ſtánął mało/ wneth do niego wielkość ludźi przybiegłá/
maiąc w ręku chleb ich obycżáiem piecżony z źioł/ banie ryby/
Káſztány wielkie/ nas prośili ná vcżtę z rozumem. BielKron
442v. ~
α. Interpretacja [w tym: czyj (4) – zawsze pron poss] (7): iż ſię
w tym nie cżuie [ks. Powodowski]/ że przedśie miáſto iednego dwu
ſtworzyćielu/ przećiw piſmu świętemmv y ſwym oycom y kośćiołowi/ tym rozumem ſwym cżyni. CzechEp 277.
W połączeniu szeregowym (1): Cżemuż ſie nie vlękniecie tego/
gdyż tu oto ſłyſzycie/ iż ty rozumy wáſze/ ty wymyſły á omylne wynáláſki wáſze/ muſzą ſie wam wſpák obroćić RejPos [290].
Zwrot: »wywodzić rozumem« (1): Przecż ſie ták w dziwnych
ſpráwach narody mieſzáią A w rozlicżnych roznoſciach myſli záwieſzáią. Iż gdy co iedny mierźi podoba ſie drugim/ [Ipokrates]
Wywodził to rozumem y rozwodem długim. RejWiz [1]v.
Wyrażenie: »surowy, twardy rozum« (1:1): RejZwierz A2v;
Abowiem obácz/ nie máſzći w niczym ták ſurowych rozumów/
iedno ná tym haku wieczerzéy Páńſkiéy BiałKat 293v.
Szeregi: »objawienie i rozum« (1): ná ſámey gwiaźdźie y
wnętrznym nátchnieniu/ przeſtawáć tym Krolom Bog nie kazał:
poſłał ie [...] do vczonych ktorzy im piſmo Prorockie vkazáli. Ná
vpomnienie náſze: áby nikt ná ſwym obiáwieniu y rozumie nie
przeſtawał SkarKaz 518b.
»wymysł a rozum« (1): [Jezus pyta faryzeuszy:] A co ſie wam
zda/ ieſliby kto wedle tych wymyſłow wáſzych/ á wedle tych rozumow wáſzych/ gdyżeſcie náucżeni w zakonie/ mogł vzdrowić chorego á nędznego cżłowieká w ſobothę? RejPos 225v. [Ponadto w
połączeniu szeregowym 1 r.]
»rozum i wywod (a. rozwod)« (2): RejWiz [1]v; A thák dopuſzcżam inſzym báwić ſie twárdemi rozumy/ y wywody rzecży
trudnych ku wyrozumieniu RejZwierz A2v.
** W tłumaczeniu Biblii (1): y zádźiwuią ſię mieſzkáiący ná
źiemi [...] widząc beſtyą ktora byłá/ á nie ieſt. A tuć ieſt rozum [hic
est sensus]/ ktory ma mądrość. WujNT Apoc 17/9.
b. Pomysł, rozwiązanie (14): Gdzie rozumu nie/ cżás pomoże.
BierEz I2; Gdyby ty wżdy rozumy cżáſem wychodziły Nacż dobrego/ lecż niewiem by nam nie ſzkodziły. RejZwierc 239v; GosłCast 22.
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Zwrot: »podać rozumu« = prawdopodobnie: zaproponować
(1): Praeﬁgurare verbis, Formam vestis, Podáć komu słowy rozumu
yáką ma ſzatę ſtánowić. Mącz 127c.
Wyrażenie: »nowe rozumy« (1): A drudzy záſię ták ſie vnoſzą
w tákie odſzcżepieńſtwá/ iákie ſnadź nigdy nie bywáły/ y teraz ich
nigdziey ná żadnym ſwiecie nie ſłycháć/ iedno w náſzey miłey
Polſzcże ty nowe rozumy powſtáły. RejZwierc 259v.
α. O boskim: zamysł [czyj] (1):
Szereg: »i rozumy i tajemnice« (1): Gdyż on [Pan] záwżdy
obiecował poháńbiáć ty mędroſtki á wymyſły ludzkie. A proſto wierzączym záwżdy obiecał obiaſniáć y rozumy y táiemnice ſwoie.
RejZwierc 198.
β. Sentencja, aforyzm [w tym: czyj (6) – zawsze G sb i pron]
(7): PRzypowieśći (marg) wł. podobieńſtwá/ álbo powieść. (–)
Solomoná [...]. Dla náwyknienia mądrośći y ćwicżenia/ dla wyrozumienia powieśći (marg) wł. rozumu (–) [ad intelligendum eloquia] rozumnych. BudBib Prov 1/1.
Wyrażenia: »domyślny, zmyślny rozum« (2:1): Ktorego [Teofrasta] domyſlne rozumy ty ſą. Tak nam ſłuſze doſwiadcżone przyiacioły miłować, iako ie miłuiąc doſwiadcżać. [...] BielŻyw 107,
7, 17.
»dowcipny rozum« = aforyzm (2): Tego to Taleſa dowcipne
rozumy ty to ſą iako piſze Laertius. Naſtarſzy wſzech bytnoſci ieſt
Bog, bo ieſt nieſtworzoni. Nalepſzi wſzech bytnoſci ieſt ſwiat bo ieſt
Boże ſtworzenie. BielŻyw 3, 15.
Szereg: »nauki i rozumy« (1): DYogenes [...] nazwan był Cynicu[s] iakoby pſal [tj. psi; w nawiązaniu do greckiego κυνικος] dla
pieſkich obycżaiow bo on y iego naſladowci [...] przeciw ludzſkiemu ſromu y obycżai[om] nauki y rozumy wydawał BielŻyw 69.
γ. Inwencja literacka (1):
Zestawienie: »źrzodło rozumu« = Homer (1): Fons ingeniorum, Homerus, Zrzodło rozumu y dowćipu Homerus. Mącz 133d.
Szereg: »rozum i dowcip« (1): Mącz 133d cf Zestawienie.
3. Porozumienie, wzajemne zrozumienie (1):
Szereg: »zgoda i rozum« (1): IAnus napierwey przyſzedſzy od
wſchodu Słońcá we Włoſkich źiemiách pánował/ przyiąwſzy kſobie
w thowárzyſtwo Sáturnuſá krolá Kreteńſkiego [...]. Ci dwá będąc w
wielkiey zgodzie y rozumie/ záłożyli wiele miaſt we Włoſzech/
kthore w pokoiu wielkim rządzili BielKron 275v.
Synonimy: 1., 2. dowcip; 1., 3. porozumienie; 1. smysł, umysł.
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prawdźiwey páná Chriſtuſowey. NiemObr 143; WujNT 333; [SkarŻyw 851 (Linde); SkarKaz 136b (Linde)]. Cf Zwroty, »rozumek
ludzki«.
[W porównaniu: bo co v onych [bałwochwalców] był Báál: to
v Heretyká iego głowá y rozumek. SkarŻyw 851 (Linde).]
Frazy: »rozumek sprawuje« [szyk zmienny] (2): A to wſzytko
rozumki ſprzećiwne ſpráwuią/ Iż káżdą nalepſzą rzecż opák wynicuią. RejZwierc 247, 251v.
[»toć to rozumek« = to mądre: Ták bowiem v was [tj. ewangelików] rzecż idźie/ Pan iednym pálcem vkázował ná Piotrá/ y
mowił. Tyś Piotr/ á drugim záś ná ſię y mowił/ Ná tey opoce zbuduię rć. [...] Więc ieſliż ieſzcże mowiąc/ Ná tey Opoce rć. nie vkázował ná ſię [...]/ iáko drudzy mowićie. Toć nie rozumiem gdźie
pálcem vkázował/ oprocż ieſliby ná głowę Piotrowę/ gdyſz wgłowie
vigent actus mentis, iáko kiedy mowiąc/ Toć to rozumek vkazuiemy
ná głowę [być może iron. z towarzyszeniem gestu pukania się w
czoło]. ŚmiglŁup C3.]
Zwroty: »rozumek swoj krocić« (1): któré [ﬁlozofów pyszniących się swoją mądrością] nam Pan Bóg dał ná przykład/ ábyſmy
rozumki ſwé byſtré/ boiáźnią Bożą itéż poſłuſzeńſtwem Kośćiołá
iego króćili OrzQuin O4.
»rozumieć rozumkiem swym« (1): A wſzákoż y tu możeſz ſie
málucżko vtwirdzić ná ty wymyſlácże co wodę łyſzką mierzą/ á
chcą rozumieć rozumki ſwemi to nieogárnione Boſtwo troiákie w
oſobách/ á iedno w iſtnośći RejAp 68v.
[»na swoj rozumek się sadzić«: á gdyby ieſzcże byli weyźrzeli
[heretycy] w Symbolum Niceńſkie: (co lepiey ieſt/ niżli ſie ná ſwoy
rozumek ſádźić) y drugi ieſzcże Znák [Kościoła prawego]/ bárzo
iáſny/ w nimby náleźli byli. HerbOdpow T8v.]
»wystawować rozumki swoje« = popisywać się umiejętnością
rozumowania (1): A Záprawdę/ [...] máło ich widáć/ áby s práwey
chući opátrowáli doległośći tey mátki ſwiętey ſwoiey Rzecżypoſpolitey. Iedno áby s pożytkow ſwych/ álbo z waśni iákich/ ábo z boiáźni ſtrácenia máiętnośći iakiey/ álbo s pochlebſtwá. A drudzy też
áby iedno wyſtáwowáli ſłowá á rozumki ſwoie. RejZwierc 188v.
Wyrażenia: »rozumek bystry« (1): OrzQuin O4 cf »rozumek
swoj krocić«.
»cielesny rozumek« (1): y dziś czyni [rozum cielesny] że haeretykowie przą ſię prawdy tego Sákrámentu [tj. Eucharystii]: iż ſię
to niepodobno y nieſłuſzno widzi ćieleſnemu ich rozumkowi. WujNT 333.
»rozumek ludzki« (3): GrzegRóżn Fv, I3v; więcey wierz nieomylnemu ſłowu Bożemu/ niżli świerzbiącemu á pierzchliwemu
rozumkowi ludzkiemu. LatHar 381.
»mały rozumek« = levis ratio, ratiuncula Calep (3): Tyrocinium animi, Máły rozumek/ pierwſza mądroſtká. Mącz 471c; Ano
przodkowie náſzy co ſławy ſtrzegáli/ Dla Rzecżypoſpolitey y gárdłá
dawáli. Będąc w mnieyſzych rozumkoch y w mnieyſzey możnośći/
Srodzy byli ſąſiádom/ y ſtrzegli wolnośći. RejZwierc 246v; Calep
895b.
[»rozumki okrągłe i płaskie [= prawdopodobnie: wykrętne i
bezwstydne]«: [o ministrach ewangelickich opisywanych przez
jezuitę:] Gdźie ieden kwaśny drugi rydzy/ ten nurkiem/ ow zezem
patrzył [...]. Wielka varietas. A coż w głowie? toć tám rozumki
okrągłe y płáſkie. ŚmiglŁup [B2]v.]
»rozumek stuczny [= obłudny, fałszywy]« (1): Znam was teraz/
o pánie/ z zwyczáymi pięknémi/ Liży obraſki ćiché/ z rożumki [!]
ſtucznémi. Cnoty pełno w poſtáwie/ po wiérzchu wſtydliwéy/ Poyźrzy dáléy/ dość zdrády y obłudy żywéy. GosłCast 30.
»rozumek wykrętny« (1): Coż gdy nas Pan Bog ſkarał iż ni ocż
nie dbamy/ Iedno ſwe właſne rzecży ty ná piecży mamy. A tego nie
bácżymy iż giniemy márnie [...]. A to wſzytko ſpráwuią rozumki
wykrętne/ Práwie ná nas przywodzą wſzytki cżáſy ſmętne. RejZwierc 251v.
Szeregi: [»głowa i rozumek«: SkarŻyw 851 (Linde) cf W porównaniu.]

ROZUMEK (42) sb m
o jasne; e prawdopodobnie jasne (tak w -ek).
sg N rozumek (5). ◊ G rozumku (1). ◊ D rozumkowi (2). ◊ [A
rozumek.] ◊ I rozumki(e)m (4). ◊ pl N rozumki (7). ◊ G rozumk(o)w
(3). ◊ D rozumk(o)m (2). ◊ A rozumki (5). ◊ I rozumki (9), rozumkami (3); -i RejAp (2), RejZwierc (2), SkarKaz, GosłCast; -ami
GrzegRóżn, Prot; -i : -ami PaprPan (3:1). ◊ L rozumk(o)ch (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (trzy z niżej notowanych
przykładów) – XVII w.
Dem. od „rozum”, często z odcieniem ironicznym lub złośliwym (42):
1. Od znacz. ‘zdolność myślenia, rozumowania, rozsądek,
inteligencja, zmysł moralny’; ratiuncula Mącz, Calep; sensiculus
Mącz (26): Co rozumku by náplwał/ ále go tu doſyć RejZwierz 71;
Mącz 347c, 382d; Ale iż ty rozumki na dwoie ſie dzielą/ [...] Tám
iedno ná chytroſtki wiechę wyſtáwiono/ A ná wykrętne kſtałty ten
narod [Włochów] ſpráwiono. Tám iedno co wykręćić to iuż mądra
głowá/ A opák wyſtáwowáć pozłoćiſte ſłowá. RejZwierc 240v, 251v
marg, Bbb2; WierKróc B; PaprPan Ff2.
rozumek czyj [w tym: pron poss – „swoj” (7), ai poss (3), G
pron (1)] (11): BibRadz *4; Prot B3; RejZwierc 255; á lepieyby
vcżynił/ kiedyby poſłuchawſzy rády X.A. ſzperowáć rozumkiem
ſwym przeſtał/ poddawſzy rozum ſwoy w poſłuſzeńſtwo wiáry
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»mnimanie i rozumek« (1): gdyż żáden rzecży Boſkich nigdy
poiąć nie może/ [...] ieſliż ſię nie roſprzęże z mnimániem y zrozumkiem ſwem pierwſzym/ á nie poda cále vmyſłu ſwego pod iego
roſkazánie święte BibRadz *4.
»rozumek a wymysł« (1): iákochmy ſkoro pocżęli mędrowáć á
wyláthowáć nád obłoki z rozumki ſwemi/ á z dziwnemi wymyſły
ſwemi/ ták nam wſzytko zámieſzáć racżył [Pan]/ że ku żadney poććiwey á pothrzebney ſpráwie/ práwie przyść nie możymy RejZwierc
255; [Respons K4].
[»rozumek i wywod«: By mi ſto tyśięcy Kálwinow y Zwinglow/ y ſto tyśięcy niepodobieńſtwá y nieprzyſtoynośći zádawáli/
wiáry tey ze mnie rozumkámi ſwemi y wywody Philozophſkiemi
nie wyſtráſzą. SkarKaz 136b (Linde).]
W przen (3): Ale niech o tym mowią wáſzy káznodźieie/ Acz
widzę że nie ieden z pocztu ich ſzáleie. A máło też ſą mędrſzy co
idą zá nimi/ Latáiąc pod niebiosá rozumkámi ſwemi. Prot B3; Iáko
náſzy przodkowie chociay prośći byli/ Niewiele mędrowáli á wiele
cżynili. Lecż dziś gdy ſie imiemy rozumki ſzyrmowáć/ Mogłby ſie
nam poſtronny bárzo podziwowáć. Bo nie będzie nic k rzecży iedno
piękne ſłowká. RejZwierc 251v, 255; [Z Powſzechnego Kátholickiego á Krześćiáńſkiego Kośćiołá/ my Ewángelicy nigdyſmy nie wyſzli [...]. Tylko opuśćiliſmy one wáſze przydátki/ o ktorych Kośćioł
Apoſtolſki niewiedźiał/ á wy ie [...] przymuiąc/ [...] dálekośćie záſzli/ w lás pogáńſkich rozumkow/ á wymyſłow od ſtárożytnego
Krześćiáńſkiego Kośćiołá. Respons K4].
[Przen: Metonimicznie: Człowiek: Kiedyſz ſię też w tym obácżą náſzy przyiáćiele Ewángelicy/ iż gdy ták wiele ieſt rożnych
edycyi/ y káżdy rozumek ſwoię Biblią ma/ [...] trzebá żywego
iákiego Práwidła ná rozeznánie tego co ieſt od Duchá S. y co
sfałſzowanego? ŚmiglŁup C2.]
2. Od znacz. ‘rozumienie, rozumowanie’ [w tym czyj (11): pron
poss (9) – „swoj” (8), G pron (2)] (15):
W połączeniach szeregowych (2): przedſię co dáley tho w gorſze á w záwikłáńſze ſie ſpráwy y vdawamy y beſpiecżnie ich vżywamy [...]. A to nam wſzytko rozumki náſze nowo wymyſlne/ omylne
poſtawki/ pychá á ſłowká przekęſowáne cżynią. RejZwierc A3, 267v.
Zwrot: »swe rozumki pomylić« = stracić słuszne rozumowanie
(1): A Snadź on Nektánabo ácż był możnym krolem/ Kiedyby dziś
chciał ſtánąć s tym to pánem ſpołem/ Pewnieby ſwe rozumki prędzyuchno pomylił/ Prętkoby go to mi wierz Mikołay [Tarło] náchylił PaprPan M2.
a. Od znacz. ‘interpretacja’: błędne mniemanie, fałsz, herezja
(6): Iednák ná ſámey gwiaźdźie y wnętrznym nátchnieniu/ przeſtawáć tym [trzem] Krolom Bog nie kazał: poſłał ie do Prorokow do
kośćiołá ſwego w Ieruzálem [...]. O by ná to pátrzyli dźiśieyſzy
świegotarze/ ktorzy nie idą do Ieruzálem z ſwoiemi rozumki [...]:
ále piſmo ſámi lepiey rozumieć chcą/ niżli kośćioł wſzytek powſzechny. SkarKaz 519a; [Zechceć mi tu mędrkowáć Grzegorz:
będźie ﬁglował Gentilis: ludzie hárdźi á pyſzni/ nád wſzyſtek Koſcioł/ nád wſzyſtkie Concilia y Doktory/ będą ſwoie rozumki przekłádáć HerbOdpow I5, R, Cc8v; (nagł) Na matkę Rzymską. (–) [...]
Naprzyjmowała sobie mistrzów rozmaitych, Filozofów z Grecyjej,
ludzi znakomitych. Którzy prawdę do gruntu rozumki zniszczyli
BogowieFałsz 219].
Wyrażenia: »rozumek omylny« [szyk 1:1] (2): A tu ſie niech
záwſtyda on biegun/ co biega po niebye y po ziemi z rozumki
omylnymi ſwemi/ co o tych ſwiętich Oſobach/ álbo dziwniey rozumie/ álbo omylnym rozumem ſwym ludzi vwodzi RejAp 53v, BB6.
»wymyślny rozumek« (2): RejAp 66; NIe dáyże ſie vwodzić
tym nowotnym á wymyſlnym rozumkom/ ktorym podobno tego potrzebá/ áby imi ſzyrmowáli/ áby ten Bog żadney iſtnośći nie miał/
bo powiedáią iż iey w piſmie nie máſz. RejZwierc 9.
Wyrażenie przyimkowe: »według rozumkow« (1): Tákżeć też
ieſli rozumieią że Bog słowo nie ieſt perſoną/ ktoraby nie byłá Bogiem/ ále że Kryſtus był Bog v Bogá Oycá: Tedyć y według tych
rozumkow ſwych dwu Bogu máią GrzegRóżn B3.

b. Od znacz. ‘pomysł’ (6): WErnerus on dowćipny y wielmi
vcżony/ Prożno s ſwemi rozumki ma ieździć w ty ſtrony/ Choć on
prawá porządek był w Niemcech vſtáwił/ Niewiem by ſwym dowćipem tu w Ruśi co ſpráwił PaprPan D4; Minucius on mądry á
zacny pan w Rzymie/ Kiedyby s Swieykowſkiemi tu záſieść miał
ninie/ Iużby pewnie rozumki iego zá nic były PaprPan H, E2v, N,
N2v; [Práktiki kthore zdrádą názwáć możemy/ the by zá Moſkiewſkiego vſtáć y vſmierzyć ſie muſiáły [...]/ á zá tym by takie rozumki
ktore [...] wſzyſtkiey Rzeczypoſpolitey tákże też wolnośćiam náſzym wielce ſzkodliwe były/ w wteczby ſię obrocić muſiáły. Sentencja C2].
Wyrażenie: »rozumek świata tego« (1): Gdyż ſie záwſze
ten Pan ſprzećiwi wynioſłym myſlam ludzkim/ á poſromacáć záwſze obiecuie niepotrzebne wymyſły á rozumki ſwiátá tego. RejZwierc 255.
Szereg: »wymysł a rozumek« (1): RejZwierc 255 cf Wyrażenie.
3. n-pers (1): Barbara de Pabianowo ﬁlia Rozumek uxor vero
Martini Gregyell de Sadi feria tercia in Vigilia Simonis et Iude
Anno Domini 1545 recognovit [...] LibMal 1545/107.
AN, PP
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rozumian (168), rozumiany (113), rozumian a. rozumiany (3).
o jasne; w formach niezłożonych -ån; -ån- (105), -an- (5); -anKromRozm III; -ån- : -an- SarnStat (31:4[f]); w formach złożonych
-an- (93), -ån- (6); -ån- GroicPorz; -an- : -ån- BibRadz (5:1), RejPos (2:1), CzechRozm (21:3), CzechEp (8:1).
sg m N (praed) rozumiån (41), rozumiany (4); -any RejPosWiecz2, ActReg, PowodPr; -ån : -any CzechRozm (2:1); ~ -ån
(40), -(a)n (1). ◊ G rozumian(e)go (1). ◊ D rozumian(e)mu (1). ◊
f N rozumiåna (11), rozumianå (12), rozumi(a)n(a) (3); ~ (attrib)
-å (3); ~ (praed) -a (12), -å (8); -a KromRozm II (3), BielKron,
RejPos, WujJud, ModrzBaz; -å BibRadz, CzechEp (2), OrzJan; -a
: -å CzechRozm (1:2), SarnStat (4:2). ◊ n N rozumiåno [tylko z
podmiotem rzeczownikowym] (114), rozumiané (18); -é (1), -(e)
(17); ~ (attrib) -é (1); ~ (praed) -o (114), -é (17); -é ReszPrz (5);
-o : -é KromRozm I (2:1), BibRadz (2:1), GrzegRóżn (1:1),
CzechRozm (29:3), CzechEp (6:4), WujNT (1:1), SarnStat (26:1).
◊ G rozumian(e)go (2). ◊ A rozumiané (1). ◊ pl N m pers rozumiani (10), rozumieni (4) BiałKat, SarnStat (3). subst m i f rozumiané (21); -é (8), -(e) (13). n (praed) rozumiané (36), rozumiany (2) WróbŻołt, KromRozm III; -é (12), -(e) (24). ◊ G rozumianych (3).
Składnia dopełnienia sprawcy: rozumian od kogo (4).
Sł stp s.v. rozumieć, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w. s.v. rozumieć.
1. O którym się coś myśli, sądzi; uznawany, uważany za kogoś,
coś, jakiegoś (81):
rozumian kto, co [= przedmiot sądu] (69):
~ Z orzekaniem o przedmiocie: kto – rozumian co (N) (2):
abychmy [...] tak ſie zachowali iakobychmy byli v ciebie rozumiani
powolne a nie wyſtępne ſtworzenie twoie RejPs 162v; WerKaz 281.
kto, co – rozumian(o) jaki(e) (14): thedy they [lege: te a. ty]
wypiſane artyculy nikczemne y zadny moznoſczy mayą bidz rozumiane ConPiotr 35; Diar 93; UstPraw E3v; Ktorzi práwie źli máią
być rozumiani. RejPos 30 marg; PaprPan A3v; PaprUp Lv; aktoryby się tego wazył zktoreykolwiek strony tedy ipso facto infamis
ma bydz rozumiany ActReg 47, 89; RybGęśli A2v; tákowi to czyniąc ſą przezeczći/ y nierówni dobrym ludźióm máią bydź rozumieni [reputari JanStat 621]. SarnStat 701 [idem 707], 13, 164,
322, 707.
kto, co – rozumian(o) jako kto, co (2): że nieinácżey máią być
rozumiáni [habendos esse] kmiećie/ gdy powinnośći ſwey doſyć
vcżynią/ y cżyńſz zápłácą/ iedno iáko ſąśiedźi. ModrzBaz 47v;
Zgodne á iednoſtáyne rozumienie wſzyſtkich narodow/ ma być
rozumiáne/ iáko iáki głos przyrodzony. ReszPrz 23.
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kto, co – rozumian(o) za kogo, za co, za jakie(go) (23): UstPraw C3v; Wino á oliwá [...] pomiernie vżywáne nápoły zá lekárſtwo mogą być rozumiáne RejAp 59; RejPos 299; WujJudConf 9;
CzechRozm 81v; ten okrom tego/ żeby był zá krzywoprzyśiężcę
rozumian [periurus iudicandus]/ niechby onego beneﬁcium zbył
ModrzBaz 138v, 3, 72v, 86v, 108v; GórnRozm I3 [2 r.], K3; którzy
w któréykolwiek źiemi onégo Woiewództwá będą mieli ośiádłość/
zá dobrą y doſtáteczną ma bydź rozumiáná. SarnStat 72; A ieſliby
która z tych ſtron [...] ſtronę náchodźiłá nie vczćiwémi ſłowy [...]:
tedy táki zá tego ma bydź rozumian, iákoby téż ſądowému mieyſcu
gwałt vczynił SarnStat 1285, 89, 104, 234, 759, 1076, 1100, 1158;
PowodPr 73; [ś. Auguſtyn [...] nápiſał/ o iednym pogáninie [...]/ iż
gdy w chorobie zá vmárłego był rozumian/ grześć go niechćieli
SkarŻyw 1585 833 (Linde s.v. rozumieć)].
kto, co – rozumian(o) kim, czym, jakim (16): RejPs 67; Goſćiem kto ma być rozumian. GroicPorz m2 [idem] nn3v; UstPraw
Bv, B2, D, I4; BibRadz Iob 21 arg [2 r.]; RejPos 338v; RejZwierc
101; ModrzBaz 57v, 99v; PaprUp G3v; GrabowSet Yv; Bo im ktorzy więcey łoczą/ bywáią mężnieyſzemi y walecżnieyſzemi rozumiáni. PowodPr 73.
kto, co – rozumian(o) jak [zastępuje treść sądu; w tym: zaimek
przysłowny (9)] (11): MurzNT 18v; Sákráment ábo ſwiątość/ ácż
widomie ſpráwowány bywa/ á wſzákoż duchownie á niewidomie
ma być rozumiány. RejPosWiecz2 95v, 94v; BiałKat 288v; CzechRozm 190; PaprPan P3v; Antychristowe z żydow powstánie, iáko
ma być rożumiane [!]. CzechEp 410 marg; ReszPrz 23; WerKaz
281; któré [szlachectwo] zwykło bydź róznym obyczáiem rozumiano [interpretari solet JanStat 554] SarnStat 236, 268.
kto – rozumian cum inf (3): A on Bog [...] ktorego nie znali
Oycowie náſzy/ nic nigdy nie cżynić/ ma być rozumian. GrzegRóżn
M4v; Iż gdy ten/ który vłápi pánnę/ wdowę/ álbo mężátkę/ przed
nas o tákowy vczynek pozwan będźie: tedy [...] práwem przekonány będźie rozumian [intelligatur JanStat 593] cześć tráćić SarnStat 642.
~~ cum inf „być” (1): iż to dziwna rzecż miáłá być ku rozumowi á ku vwyerzeniu ludzkiemu/ iżby cżłowiek ná ſwiecie národzony/ ieſzcże w thák vniżonym ſtanie/ miał być rozumian być Bogiem
RejPos 16. ~~ ~
kto, co jest (a. może być) rozumian(o) jaki(e), który(-e) [= że
istnieje taki] (5): PatKaz I 10, 18v; taką czyſtoſzczą ſlynye panna
yaka pod bogyem vyąthſza bycz nyemoze rozumyana PatKaz III
87v, 119; Tenći to ieſt Bog náſz nád ktorego inſzy nie będzie rozumian RejPos 149v.
rozumian u kogo [= podmiot sądzący] (4): RejPs 162v; RejPos
299; WujJudConf 9; Ześ zacniey á niż ktory z woyſká Troiáńſkiego/
Był rozumian w ſpráwie ſwey v narodu wſzego. PaprPan A3v.
co (N) [= orzekanie] rozumiano o kim, o czym [= przedmiot
sądu] (3): nie ták oto idźie co ma być o Bogu oycu rozumiano/ iáko
oto/ co też wierzyć y trzymáć o ſynu potrzebá CzechEp 242; SarnStat 43, 268.
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (1);
iż (4), aby (1)] (5): bo to ieſth ludzka náturá/ wſzyſtko gánić/ áby w
tym káżdy rozumian był/ iż tho lepyey y vmye/ y rozumye. RejZwierz A2v; Tóż téż y o tych/ którzy [...] Vrzędniki ſpráwuiącé
potrzeby koronné śmiałby [zam. śmieliby] zgwałćić/ ma bydź rozumiano [taliter erit intelligendum JanStat 588]/ áby tákże téyże winy
obráżenia Máieſtatu królewſkiégo byli winni. SarnStat 43; tedy my
będźiemy rozumieni [censeamur JanStat 857]/ iżeſmy doſyć vczynili temu Artykułowi SarnStat 1080, 690, 1101.
Wyrażenie: »właśnie rozumian« (1): Sákrámenty iáko właſnie
máią być rozumiáne. RejPosWiecz2 94v marg.
Szeregi: »rozumiany i miany« (1): iákiéy doſtoynośći ſą ći: którzy tym [tj. ciałem Pańskim] ſzáfuią: iáko máią być rozumieni y
miani od wſzyſtkich ludźi. BiałKat 288v.
»(i) (na)zwan(y) i rozumian(y)« (2): RejPos 338v; to [dobrodziejstwo] iednák muśi być nalepſzym y zwano y rozumiano/

ktore nie tylko iednemu/ ále y drugim ſie przygodzić może. RejZwierc 101.
a. Możliwy, którego istnienie można przypuścić (1): Acz bez
pokuty żadne odpuſſczenye grzechow nyebywa/ áni może być rozumyáne odpuſſczenye grzechow bez pokuty. KromRozm I I2.
2. Którego sens jest właściwie pojmowany (9):
a. O tekście i jego autorze (6): Constituere ius, Práwo á ſtátut
wyłożyć gdy zwłaſzczá [...] nieyáki ártikuł w práwie/ który ma nie
co w ſobie trudnośći wykłádáyą/ áby od każdego rozumian mogł
być. Mącz 413a, 9a; ták iż bez piérwſzych rzeczy/ poślednieyſzé nie
mogą być rozumiáné GrzepGeom B4; iż piſmo ś. od żadnego nie
może być rozumiáne oprocż oſobliwego dáru Bożego. CzechEp 131;
WujNT 615.
Wyrażenie: »dobrze rozumian« (1): Ięzykiem tylko ſwym mowiąc y każąc wſzędzie gdzie ſię obroćił/ był dobrze rozumian. SkarŻyw 310.
b. O języku obcym (3): Abowiem z oney proſtey iednoſtáyney
wiáry Apoſtholſkiey/ iákoby z iednego ięzyká rozumiánego od
wſzytkich/ przepáść iákąś pomieſzáną/ [...] [Tertulian i inni] ſámi
ſobie zbudowáli GrzegRóżn Hv; Sine eruditione Graeca intelligi
non possunt, Króm vmieyętnośći y niemáłego ćwiczenia Grecki yęzyk nie może być rozumian. Mącz 359d; Słowá Láćińſkie wątpliwe
z Graeckiego máią być rozumiáne. WujNT przedm 19 marg.
3. Interpretowany (59):
rozumian(y) wedle (a. wedla) czego (8): KromRozm II m4v;
roſkazano áby wedle ſthárego wykłádu Biblia byłá rozumianá y
dzierżaná BielKron [225]; RejPos 17v; CzechRozm 113v, 135,
196v; CzechEp 371; W Kośćiele BOżym chrześćijáńſkim/ [...] káżdey náuki iego/ nie ieſt inſzy fundáment/ iedno piſmo święte/ nie
wedla głowy ktorego Hánuſá/ álbo Albrychtá wykłádáne/ ále wedla
trádiciy álbo podánia ſtárſzych/ wedla zdánia Oycow świętych/
wedla piſmá Doktorow ś./ wedla Dekretow S. Conciliorum rozumiáne ReszPrz 53.
rozumian(y) jak [w tym: inaczej (inak, inszym sposobem) (8),
dwojako (dwojakim obyczajem) (3)] (38): WróbŻołt N; A nye mowyę o tym [słowie Bożym] ktore ſnadź ták y owák może być
rozumyano/ ále ktore yáſne/ á roznego wykłádu nye ćirpi KromRozm I F4v, M2; KromRozm II m4v; KromRozm III Iv; GroicPorz
m2v, r4v; UstPraw H2; Mącz 172d; LeovPrzep b2; A iż mowi/ że
przezeń ſą wſzyſtkie rzecży ſtworzone: tedy to dwoiákim ſpoſobem może być rozumiano. CzechRozm 37v, 28v, 34v, 110v, 111,
128 (13); CzechEp 156, 244; Iż iednáko/ y wſzędźie/ [...] zgodnie
te ſłowá Páná Chryſtuſowe rozumiáne były. ReszPrz 20, 10;
GórnRozm G; WujNT 811; Proſzę iáko ma być rozumiano one
mieyſce: [...] WysKaz 16, 8, 25; PRzywileie poſpolité y oſobliwé/
nie máią bydź wykłádániém iákim ná inné rozumienié obracáné/
iedno ná to: iáko w ſobie brzmią/ [...] á ináczéy nie máią bydź
rozumiáné [non aliter intelligi debent JanStat 103]. SarnStat 99,
52, 327, 642, 765, 1182; PowodPr 47. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.
rozumian o czym (2): CzechRozm 12; Hieronim mowi iż to [tj.
cytowane słowa z Księgi Izajasza: Národzenie iego y ktoż wypowie] może być rozumiano dwoiáko: to ieſt: Abo o tym tám przedwiecżnym rodzeniu/ ábo o národzeniu z pánny. CzechEp 156.
Ze zdaniem dopełnieniowym (1): vſtáwiamy/ áby [statut około
granic] ták był rozumian: iż ná ten czás dowód liſtów w rozgrániczeniu dóbr iśdź nie ma SarnStat 842.
Wyrażenia: »dobrze rozumian« (1): Byłoć záwſſe ſlowo Boże
w koſćyele krzeſćiyáńſkim/ y piſmoć czytano/ y dobrze rozumyano
y wykłádano. KromRozm I Lv.
»fałszywie rozumiany« (1): Kácérz téż/ gdy nań piſmem prawdźiwie iedźieſz/ wyrwie ón piſmo/ ácz fáłſzywie rozumiáné/ á wſzákóż iednák ku prawdźie v niebácznych podobné OrzQuin Aa2.
»właśnie rozumiany« (1): A iákoż właſnie rozumiáne máią być
ty ſłowá Chriſtuſowe/ To ieſt ćiáło moie/ ábo iáko ie ty ſam rozumieſz? CzechRozm 265v.
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»źle, niedobrze rozumian(y)« (5:4): KromRozm II o4, o4v; A
then błąd o ſámey wierze vſpráwiedliwiáiącey [...] ieſzcże zá Apoſtołow náſtał/ ze ſłow Páwłá ś. źle rozumiánych WujJud 103v; SkarŻyw 364; ReszPrz 12; Iáko literá ſtárego teſtámentu nie dobrze
rozumiána/ [...] zábija ćieleſne Zydy: Ták literá nowego teſtámentu
nie dobrze rozumiána/ áni Duchem Chriſtuſowym [...] wykłádána/
zábija haeretyki WujNT 629, 5, 783.
Szeregi: »mowion i rozumian« (1): Wſzákże ſie z rozmow náſzych to pokaże/ co ma być mowiono y rozumiano o Iezuſie Chriſtuſie/ á co nie. CzechRozm 12.
»powiedzian abo rozumian« (1): Ale ieſliby dla tego/ iż to tu
[św. Jan] pierwey o Bogu powiedźiał ná pierwſzym mieyſcu/ tákżeby też dla tego ná wtorym miáło być powiedźiano ábo rozumiano: tedyby [...] CzechRozm 201v.
»ani szacowan ani rozumian« (1): Ale iż drogi y ſądy Boże/ nie
ſą iáko ludzkie: tedy to [tj. że Chrystus i Antychryst króluje w Kościele] áni ták ma być ſzácowano/ áni rozumiano. CzechRozm 184.
»rozumian(y) i (ani) wykładan(y)« [szyk 4:2] (6): KromRozm I
Lv; Przywileie poſpolite y oſobliwe nie máią inák być rozumiáne y
wykłádáne iedno iáko ſámy w ſobie brzmią. UstPraw H2; CzechRozm 26; ReszPrz 10; WujNT 629, 811; SarnStat 1182.
4. Któremu przypisuje się jakiś sens, znaczenie; odnoszący się,
dotyczący (135):
rozumian kto, co [= objaśniane] (99):
~ Z podaniem znaczenia: kto, co – rozumian(o) kto, co, jaki(e)
[= że jest kim, czym, jakim] (6): Serce cżyſte nie tylko ná iedno
rozumiano być ma cżyſte/ ále ná wſzytko RejZwierc 140v; Iáko też
Izráel/ ktoremu Bog groźił niewolą Bábilońſką/ [...] nie może być
on tylko rozumian/ ktory był zá dni Ezáiaſzowych/ ále też y potomkowie ich. CzechRozm 132; A wolność prawdźiwie tá rozumiána
bydź ma/ w któréy wſzyſcy práwu poddáni [są] OrzJan 15; od káżdéy állegáciiéy [ma być brane] pułgroſzá: á Allegátia iedná ták ma
bydź rozumiáná/ odmowá ſtrony przećiwnéy áż dotąd/ że druga
ſtroná ná to odmáwiáć pocznie SarnStat 1157, 318, 774.
co – rozumiano na co (2): Tu ná tym mieyſcu ſykł ná wagę
złotá ma być rozumian/ á nie ná pieniądze. BibRadz I 13b marg;
SarnStat 52.
kto, co – rozumian(o) o kim, o czym (71): ComCrac 13; SeklKat Nv; O teyże też Ewányeliey ma być rozumyano ono/ co ſam
Pan powyedźyał: Gdźyekolwyek tá Ewányelia opowyádaná po
wſſyſtkim ſwyećye. rć. KromRozm II c2v, k2, nv, rv; GroicPorz m,
ggv, mm3; iż ty ſlowá Duchá Swiętego/ niemáią być rozumiáne/ o
żonach Apoſtolſkich/ ále o niektorych niewiáſtach nabożnych
KrowObr 223v; Ty rzeczy kthore tu przypomina nie mogą być o
Ezechiaſzu rozumiane/ iedno thylko o ſámym Meſyaſzu Kryſtuśie.
BibRadz I 358d marg, Cant 1 arg, I 351a marg [2 r.], 376a marg, II
95d marg; BielKron 266; GrzegRóżn I2v [2 r.]; WujJud 30, 238;
CzechRozm 27, 32, 35v, 39v, 47v (25); KarnNap C4; A com ná
przykład powiedźiał o iednem ártykule/ toż y o drugich niech będźie rozumiano [intelligi volumus]. ModrzBaz 99, 37v, 95; CzechEp
155, 275, 314, 345, 412, 415; ReszPrz 89; Lecz ieſli te wſzytkie
śiedm plag máią być rozumiáne [...] o ſámym ſądzie; to trudno ieſt
wiedzieć WujNT 838, 622; Która to vſtáwá o kupcách tych/ którzy
ná przekup kupuią/ ma bydź rozumiáná [intelligenda est JanStat
73] SarnStat 1241, 215, 292, 533, 560, 618 (12).
co – rozumiano jakoby rzekł, że (1): iż to wſtąpienie Páná
Chryſtuſowe do niebios/ nie inácżey ma być rozumiáno/ iedno
iákoby rzekł/ że Pan Chryſtus z ocżu ludzkich zniknął. ReszPrz 86.
co – rozumiano jak [zastępuje znaczenie; w tym: zaimek przysłowny (17)] (22): MurzNT 38v; KromRozm II rv, r2; GliczKsiąż
N2; PRzy Potocznym Sądźie Pozywánie/ [...] tákże [tj. tak samo]
ma być rozumiano/ iáko y przy wyłożonym Sądźie. GroicPorz mv,
ll4v; BibRadz II 133b marg, 141a marg; BielKron 206v; Ambiguus,
Niepewny/ co może być ná obie ſtronie rozumiano. Mącz 8a, 213a;
iż przyſcie iego ná ſwiáth nie może być inácżey rozumiano/ iedno
dobrym á wiernym [...] ku wielkiey pocieſze á ku powſtániu. Rej-

Pos 28, 88 marg; KuczbKat 30, 320; iż to opiſánie miáſtá Ierozolimſkiego/ [...] nie może być żadną miárą ćieleſnie rozumiáne
CzechRozm 120, 120; ModrzBaz 86v; iż tytuł iego [papieża]/ [...]
ſługá ſług Bożych/ per Antiphraſim ma być rozumian. CzechEp
385; ReszPrz 86. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym. ~
rozumian z czego [= na podstawie czego] (1): A iż z iedney
cżęśći y druga rozumiana być ma [tj. na podstawie pierwszej części
należy sądzić o drugiej]: przeto [...] CzechRozm 260v.
rozumian z strony czego [= pod jakim względem] (1): wiedz/ iż
to przypodobánie Iezuſá do Moyżeſzá/ nie z ſtrony zacnośći ma być
rozumiano/ iákoby Pan Iezus/ nie miał być nádeń zácnieyſzy
CzechRozm 106v.
przez kogo, przez co [= objaśniane] rozumian(o) kto, co
[= znaczenie] (10): PRzez brodę nicz inſzego nie ma być rozumiano
iedno włoſi ktore roſtą około vſt ku dołowi GlabGad O4v; dyabeł
nie zaſzkodzi panu Ieſuſowi przez Dawida rozumianemu. WróbŻołt
ee4; HistRzym 110; iż ieſli tu w tych ſłowiech przez Páná rozumiány ma być Chriſtus Iezus/ á nie BOG Oćiec wſzechmogący: tedy
[...] CzechRozm 202v, 27v, 160, *2; ModrzBaz 71v; CzechEp
292, 293.
gdzie [= miejsce w tekście, objaśniane] może być rozumian(o)
kto, co [= znaczenie] (2): A ći ktorzy przy mnie byli zdaleka ſtanęli.
(koment) Tu mogą byc rozumiani apoſtołowie Ieſuſowi WróbŻołt N;
Tho was obraża iżem wam rzekł/ nie będzyecieli ieść ciáłá moiego
(marg) Może theż y cieleſne iedzenye thu być rozumiano. (–) RejPosWiecz3 [97]v.
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: tak (2);
zawsze: iż, że] (6): ták też ſłowá Chriſtuſowe nie zdrożnie rozumiáne być mogą/ że żaden nie przychodzi do Bogá iedno przezeń
CzechRozm 23v, 23v; CzechEp 415; Ale gdźie oſobnéy zmiánki w
przywileiu [...] nie vczyniono: to bywa rozumiano/ iż práwu królewſkiému ieſt záchowano. SarnStat 52, 791, 813.
Wyrażenie: »słusznie rozumiany« (1): Przez ktore naśienie/
ácżkolwiek może ſłuſznie rozumiáne być wſzytko potomſtwo/ [...]
wſzákże [...] CzechEp 292.
Szeregi: »ani mowion ani rozumian« (1): Co iuż záś z drugiey
ſtrony o Iezuſie Chriſtuſie/ [...] niema być áni mowiono/ áni rozumiano. CzechRozm 210v.
»wykładan(y) i rozumian(y) (2): CzechRozm 119v; á ták też ni
okim inſzym [te słowa] wykłádáne y rozumiáne máią być/ iedno o
cżłowieku. CzechEp 345.
a. Wyjaśnia, o co chodzi, jak należy coś rozumieć, do czego odnosić (5): á gdy ktory doctor piſze ią [celidonię] w receptach/ tedy
korzenie ma być rozumiano nie ziele FalZioł I 30a, I 67d, 76a, 98b.
kto [= objaśniane] rozumian ze zdaniem podmiotowym [= znaczenie] (1): A pomocnicy máią być rozumiani/ kthorzy ſye ná mężoboyſtwo iednoſtáyną rádą á pomocą ſpiknęli GroicPorz ll3.
b. Uściśla okoliczności i inne szczegóły (11): [tedy [to lekarstwo] pa]niam niepłodnym pło[d sprawuie] mocznie/ á to ma być
[rozumiano] tym paniam ktore m[aią niepło]dnoſć zwilkoſci FalZioł I 9b; ComCrac 18v; Oćyec wyętſſy yeſt niż ya. Nyemoże tá
wyętſſoſć [...] rozumyaná być wedle zroſtu. KromRozm II r3; SienLek 10; WujNT 365; vſtáwiamy y pozwalamy/ że Práwá Lenné Exequuciiéy podległé/ niemáią bydź rozumiáné/ iedno od Státutu Królá
Alexándrá SarnStat 88, 657, 817.
Uściślenie wprowadzone jest zdaniem warunkowym (3): MetrKor 34/134v; Chocia w niektorych ſtronach więczey chwalą [owce]
ozimie niż wioſenne, ale tho ma być rozumiano gdy ſie po godziech
rodzą FalZioł IV 1d; A ieſli [apelacja] do Krolá/ thedy wſzeſć niedźiel: co ma być rozumiano/ gdyby był w Ziemi. GroicPorz bb2.
Wyrażenie: »właśnie rozumian« (1): Nie wierzyſz że ia w Oycu
[Ioann 14/10].) [...] Bo nie może być właśnie rozumian Oćiec w
Synie/ á Syn w Oycu; ieno dla ſpołiſtnośći y teyże nátury Oycá y
Syná. WujNT 365.
Cf NIEROZUMIANY, ROZUMIEĆ
KW, LWil
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ROZUMIEĆ (4664) vb impf
rozumieć (4662), rozmieć [w tekście wierszowanym] (2),
[roźmieć]; rozmieć MWilkHist C3; rozumieć : rozmieć WitosłLut
(1:1; A3v).
o jasne, w e wahania.
inf rozumieć (1035); -eć (59), -éć (31), -(e)ć (945); -eć OpecŻyw (2), ForCnR, KochDz, KochWr (2), OrzJan (17); -éć GrzepGeom (5), KochPs (2), KochFr; -eć : -éć MurzHist (2:4), MurzNT
(3:3), BiałKat (10:12), Oczko (2:2), SarnStat (17:1), GosłCast
(2:1). ◊ praes 1 sg rozumiém (394), rozumim (3); -ém : -im RejKup
(9:3); ~ -ém (29), -em (11), -ęm (3), -(e)m (351); -ém KochDz,
PudłFr (3), KochWr (5), GórnTroas, KochPij, KochAp, KochFragJan, SarnStat, GosłCast (4); -em BiałKat (3), KochCzJan (2),
JanNKar (2); -ém : -em OrzQuin (2:2), OrzJan (9:1); -ęm : -em :
-(e)m MurzHist (2:1), BiałKaz (1:–:1). ◊ 2 sg rozumiész (275); -ész
(23), -esz (6), -(e)sz (246); -ész OpecŻyw, OrzQuin, GrzepGeom,
Strum (2), KochPs, KochSob, PudłFr, KochWr, OrzJan (6), GosłCast (2); -esz MurzOrt; -ész : -esz MurzHist (1:1), BiałKat (3:1),
KochPieś (1:1), ZawJeft (1:2). ◊ 3 sg rozumié (468), rozumi (1); -é
: -i CzahTr (2:1); ~ -é (26), -(e) (442). ◊ 1 pl rozumiémy (135);
-émy (13), -ęmy (2) MurzHist, MurzNT, -emy (1) KochFrag,
-(e)my (119). ◊ 2 pl rozumiécie (68); -écie (9), -ecie (3), -(e)cie
(56); -écie ZawJeft, OrzJan (5); -écie : -ecie MurzNT (3:3). ◊ 3 pl
rozumieją (380). ◊ praet 1 sg m rozumiåłem, -m, -em rozumiåł
(39). f rozumiałam, -m rozumiała (2). ◊ 2 sg m rozumiåłeś, -ś, -eś
rozumiåł (10). ◊ 3 sg m rozumiåł (255). f rozumiała (16). n rozumiało (4). ◊ 1 pl m pers rozumielismy, -smy rozumieli (14), -chmy
rozumieli (1) RejZwierc, -m rozumieli (1) MurzNT; ~ -smy (11),
-śmy (1) SkarŻyw, -(s)my (2). ◊ 2 pl m pers rozumieliście, -ście
rozumieli (4). ◊ 3 pl m pers rozumieli (198). subst rozumiały (1). ◊
fut 1 sg m będę rozumiåł (7). ◊ 2 sg m będziesz rozumiåł (13), rozumieć będziesz (5); będziesz rozumiåł KrowObr (2), GórnDworz,
GrzepGeom (3), RejPos (4), Strum, ReszPrz; rozumieć będziesz
RejKup, RejZwierc, SkarŻyw, LatHar; będziesz rozumiåł : rozumieć
będziesz OrzJan (1:1). ◊ 3 sg m będzie rozumiåł (22), rozumieć
będzie (10), będzie rozumieć (1); będzie rozumiåł LibLeg, KromRozm II, KrowObr, RejPos (2), RejZwierc, ModrzBaz (3), ActReg
(2), CzahTr, ZbylPrzyg; rozumieć będzie BielKron, CzechEp (4),
OrzJan (3); będzie rozumiåł : rozumieć będzie : będzie rozumieć
GórnDworz (5:–:1), SarnStat (5:1). ◊ 1 pl m pers rozumieć będziemy (5), będziem rozumieć (5), będziemy rozumieć (3), będziem
rozumieli (1); rozumieć będziemy BibRadz, RejPos, RejZwierc,
CzechRozm; będziem rozumieć UstPraw, BielKron, GórnDworz;
rozumieć będziemy : będziem rozumieć : będziemy rozumieć : będziem rozumieli ModrzBaz (1:2), SarnStat (1:2:–:1). ◊ 2 pl m pers
będziecie rozumieć (4) LibLeg, RejPos, Phil, PowodPr, rozumieć
będziecie (2) BibRadz, WujNT. ◊ 3 pl m pers będą rozumieć (11),
rozumieć będą (6), będą rozumieli (6); będą rozumieć LibLeg, RejPs, LubPs, BibRadz; będą rozumieli SkarŻyw, ActReg; rozumieć
będą OrzList, GórnDworz, KuczbKat (2), NiemObr; będą rozumieć
: będą rozumieli : rozumieć będą RejPos (1:–:2), ModrzBaz (3:1),
SarnStat (3:3). ◊ imp 2 sg rozumiéj (406); -éj (40), -ej (4), -(e)j
(362); -éj : -ej BiałKat (17:4). ◊ 3 sg niechåj, niechże rozumié (23);
-é (1), -(e) (22). ◊ 1 pl rozumiéjmy (19); -éjmy (2), -ejmy (1),
-(e)jmy (16); -éjmy : -ejmy MurzNT (2:1). ◊ 2 pl rozumiéjcie (33);
-éjcie (5), -ejcie (1), -(e)jcie (27); -éjcie : -ejcie MurzHist (2:1);
~ -éjcié [!] (1) MurzNT; ~ -éjciéż (2). ◊ 3 pl niechåj, niech rozumieją (5). ◊ con 1 sg m bych rozumiåł (16), rozumiåłbym, bym
rozumiåł (12); bych MetrKor, WróbŻołt, RejPs (4), RejKup, RejWiz, Mącz, BiałKat, RejZwierc, CzechRozm, SkarŻyw, WujNT,
SkarKazSej; bym GroicPorz (2), OrzRozm, ModrzBaz (2), ModrzBazBud, CzechEp, ActReg, LatHar, JanNKar; bych : bym GórnDworz (1:1). ◊ 2 sg m byś rozumiåł (47), by rozumiåł (7); byś : by
RejKup (1:1), KromRozm I (1:1), KrowObr (1:2), Strum (8:3). f byś
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rozumiała (1). ◊ 3 sg m by rozumiåł (141). f by rozumiała (4). n by
rozumiało (3). ◊ 1 pl m pers bysmy rozumieli (33), bychmy rozumieli (14); bysmy MurzNT, Diar (3), SeklPieś, Leop, GrzegRóżn,
LeovPrzep, GórnDworz, BiałKat (2), KuczbKat (6), RejPosWstaw,
CzechRozm (2), SkarŻyw, ReszPrz, OrzJan (2), WujNT (4), SarnStat (2); bychmy LibLeg, RejPs, BibRadz, RejAp, RejPosWiecz3,
GrzegŚm, RejZwierc, WujJud; bysmy : bychmy RejPos (1:5),
ModrzBaz (2:1); ~ -smy (29), -śmy (1) SeklPieś, -(s)my (3). ◊ 2 pl
m pers byście rozumieli (12). ◊ 3 pl m pers by rozumieli (86). subst
by rozumiały (4). ◊ con praet 3 sg m by był rozumiåł (8). n by było
rozumiało (1). ◊ 1 pl m pers bychmy byli rozumieli (2). ◊ 3 pl m
pers by byli rozumieli (3). ◊ impers ma, może, musi być rozumiåno
(25). ◊ praes bywå rozumiåno (1) SarnStat. ◊ praet rozumiåno (19),
bywało rozumiåno (1) RejPos; -åno (18), -(a)no (2). ◊ fut będzie się
rozumiało (1) SarnUzn, będzie rozumiåno (1) WujNT. ◊ con by
rozumiåno (8), by się rozumiało (2) RejWiz, RejPos; -åno (7), -ano
(1). ◊ part praes act rozumiejąc (319), rozumiejąć (1); -ąc : -ąć
CzechRozm (14:1). ◊ part praet act rozumiåwszy (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzynaście z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
1. Mieć określone zdanie o czymś, często na podstawie przeczytanego (usłyszanego) tekstu: sądzić, mniemać, uważać; domyślać się, przypuszczać, wnioskować; też (zwykle o Bogu): wiedzieć;
intelligere HistAl, Vulg, Mącz, PolAnt, Modrz, JanStat, Cn; sentire
Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, Calag, JanStat, Cn; existimare Vulg,
PolAnt, Mącz, Modrz, Calep; scire Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz,
JanStat; arbitrari Vulg, PolAnt, Calep, JanStat; sapere Vulg, PolAnt, Modrz; ducere Vulg, Modrz, JanStat; accipere Mącz, Modrz,
Cn; reputare PolAnt, JanStat; statuere Mącz, Modrz; reri Modrz,
Calep; credere Modrz, Vulg; censere, putare Modrz, JanStat; interpretare, percipere, subintelligere Mącz; aestimare, habere, iudicare,
opinari, prae se ferre, videre Modrz; autumare Calep; noscere,
praesumere JanStat (2938): RejJóz Dv; MurzNT 3v; RejWiz 174v;
Leop Ps 130/2; BielKron 25 marg; Subintelligitur, Ma być rozumiano. Mącz 188a, 338b; GórnDworz O8v; RejPos 89v [2 r.], 112; Iednák Páweł S. nie mowi/ ſámą wiárą: iáko wy/ co chcećie więcey niż
Páweł S. rozumieć. WujJud 96v; Strum F2v; CzechRozm 1v, 2v;
SkarJedn 84; Calag 346b; CzechEp 415; Calep 88a, 389b, 911b;
LatHar 130; A tomći bráćia obroćił ná ſię y ná Apollá/ dla was:
ábyśćie ſię náuczyli z nas/ żeby ſię nád to co ieſt nápiſano/ ieden
(marg) nád to co ieſt nápiſano nie rozumieć: áby ſię ieden. G. (–) zá
drugim nie nádymał WujNT 1.Cor 4/6, Rom 12/3; Rozumieſz Ze tu
mieſzkamy? (–) Kędyſz indźie mam rozumieć. CiekPotr 81; GosłCast 34.
rozumieć kogo, co [= przedmiot sądu] (145): PatKaz III 126v;
BierRozm 5; RejPs 48; Leop Philipp 3/16; Ieſli ſię potrzebá przechwáláć/ będę ſię przechwalał z tego co ná moię krewkość należy.
(marg) Vtrapienia ſwoie rozumie iáko [= to jest] więźienie/ bićie/
prágnienie/ nágoſći/ y ine rzecży. (–) BibRadz 2.Cor 11/30; á miłość/ iáko ią káżdy s proſtá rozumie/ żadną miárą tey nie przyſtoi/
ktora ma mężá GórnDworz Cc; RejPos 133, 262, 286; RejZwierc
[283], [782]; Niewiem co to zá okupowánie rozumiećie/ ia o nim w
Kośćiele Powſzechnym nic niewiem. WujJud 161v, 106v [2 r.];
NiemObr 85; PaprUp D2v; CYGANY zdawná ludźie dźiwnie rozumieią KlonWor 6.
~ Z orzekaniem o przedmiocie sądu: co – jaki (N) (1): ábowiem
ia ináczey nierozumiem duſſe mey/ iedno náwſſem ku dziećinnem
obyczáiom podobna. RejPs 198.
co – jako co (N) (1): [Luter pisał] Rzym ten nieinacżey rozumyem iedno iáko Bábilon álbo Sodomá BielKron 195v.
co – ku czemu [= że jest przydatne do czego] (2): Ten Porządek
ia [...] wypiſałem krotko/ rozumieiąc go ku tym to Artykułom/ y ku
zábieżeniu niemáłym błędom GroicPorz A4; PaprUp L4.
kogo, co – kogo, co (4): I Paweł ś. to scandalum rozumiał samo
telko, co by było przeciw nauce P. Chrystusowej. DiarDop 103;
Pirwſze ſummy rozumiał połowicę pożytkow: ktorą áby káżdy raz
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oddał ModrzBaz 121v; y piſmo ś. y niektorzy Patreſowie rozumieią
Bogá/ iedno ſámego oycá. CzechEp 274; obroći ſię/ ſług przed nim
doſyć/ paniętá ſtoią/ łáncuſzno/ ſzátno/ y ták mnima że mu ſię to ſni.
Ale iż tego długo było/ pomácał ſię też ſpili álbo nie/ ſpodźiewał ſię
że go dyabeł gdźieś zánioſł y omamił/ iął ſię żegnáć/ chcąc one
ſługi (ktore dyabły [może I] rozumiał) od śiebie odpędźić. WerGośc 245.
kogo, co – jakie(go) (17): a thak mi thą prozbę poslow mazoweczkich slusna [lege: słuszną] rozumieyącz [...] ZapWar 1545 nr
2646; RejWiz 165; BielKron 200; á cnotliwego/ y mądrego tego ia
chcę rozumieć/ ktory by godzien był/ być Krolem GórnDworz Gg4;
RejPos 71; BiałKaz D; IZ was wſzyſtek ſwiát práwie rozumie ták
mężne PaprPan Cc4; ModrzBaz 23v; SkarJedn 285; Oczko 6v; nieprzał ſie tego iſz białegłowy miał w komorce: ále nie tákie iákie
bráćia rozumieli SkarŻyw 372; GostGosp 82; Phil E3; tám ná kóń
włożémy Stráwné/ któré potrzebné w drógę rozumiémy. WyprPl
Cv; LatHar 22; SarnStat 955; iżby do tego ſkárbu Rzeczypoſp: chowánia/ pewnego mieyſcá y wárownego było potrzebá/ tedy nie
rozumiem ſnádnieyſzego nád Ráwſki/ Wárſzáwſki ábo Tykoćińſki
zamek VotSzl D4v.
kogo – jako kogo (3): Iż was ták ma rozumieć káżdy cżłowiek/
iáko ſłużebniki Páná Kryſtuſowe RejPos 234v, 235 [2 r.].
co – na jakie (1): Ia nie na złe tego rozumiem ActReg 101.
kogo, co – za kogo, za co, za jaki(e, -ego) (36): MurzHist P2v,
R; Diar 29, 44; DiarDop 111 [2 r.]; GroicPorz h3v; RejAp 196v; iż
ſie to treﬁa y prawdziwemu/ że go zá kłamcę ludzie rozumieią
GórnDworz N6; y tákiego [pana] potreﬁ/ ktory ſzukáiąc tey ſławy/
áby go zá wymownego rozumiano/ wchodzi więcz z rzecżą ſwą w
dziwne Lábirinthy/ ſłow nowych GórnDworz Ii6v, C3, G7, P2, T3v,
Dd7, Gg5; RejPos 63v, 225v; RejZwierc 20, 80, 115; CzechRozm
153; Tych ſpráwy y wſzytek żywot gdyż zá godny/ żeby iy wſzytcy
ludźie gánili/ rozumiemy/ czemuż [...] ModrzBaz 62v, 13, 74, 92;
ModrzBazBud ¶6; Ibráim wſzyſtkich rzeczy doſtátek wielki/ rozumiał ſobie zá hánbę OrzJan 37, 11; WysKaz 3; SarnStat 86, 171,
653, 1022, 1070, 1182.
kogo – kim, jakim (11): RejPs 201v; RejKup ſ6; MurzNT 48v;
Abowiem kto thák nie będzie odżywion [...]/ iuż go właſnie może
káżdy vmárłym rozumieć ieſzcże zá żywotá ſwego. RejAp 169;
Dziwna rzecż cżłowieká Bogiem rozumieć. RejPos 16 marg, 3v,
7v; ModrzBaz 2; PaprUp L3v; znowu go pytał/ ieſliżby po Telluſie kogo drugiego nieſzcżęſliwſzym rozumiał? Phil M4; OrzJan 113.
kogo, co – jak [w tym: jako, tak (36), inaczej (13), jednako (1),
rozno (1)] (51): A iáko ia tę rzecż rozumiem/ Krotkim wam przykłádem powiem BierEz P2; RejPs 113v, 181, 186, 198; SeklKat
M4v; MurzHist Q3v; MurzNT 238v marg; KromRozm III C7; Diar
75; Bo go [tj. szlachcica] rozno v ſiebye wſzyſcy rozumiemy. RejWiz 96v, A7; Leop Philipp 3/15; BibRadz Philipp 3/15; Nie ták náſzy rozumieią Krolá polſkiego OrzRozm D3; BielKron 195v; GrzegRóżn 33; Mącz 111a; To thák rozumiawſzy nie gárdzimy tymi ſłowy. SarnUzn E2; Wagę y miárę lékárſką iáko rozumieć SienLek
T[tt]2; RejAp 87v; GórnDworz Rv; RejPos 63, 144v, 184v marg,
201, 228v; KuczbKat 365 marg; RejZwierc 8, 12, 196v; WujJudConf 141; CzechRozm 22, 56, 74, 85; SkarŻyw 457; CzechEp 96,
132; NiemObr 57; ReszList 145; Wſzyſtko to ia inaczey rozumiem
GórnRozm H2v; PaprUp F2v, Iv, L3v; ActReg 32; OrzJan 68, 130;
WujNT Philipp 3/15; CiekPotr 36; Dźiś nie pytáią iáko kto ná vrząd
wchodźi [...]. Rozumiey go iáko chceſz: á on przećie Pánem KlonWor 16; [zá co był mian zá ſzalonego/ Iż śię śmiał záprzeć tego co
wſzyſcy widźieli: Przeto go dźiwnie ſobie drudzy rozumieli. ProtJałm 18 (Linde)]. ~
rozumieć co (A) (zaimek) [= treść sądu] (451): BierEz Q2; PatKaz II 60; BierRozm 5; LibLeg 11/71, 141; RejJóz Dv; RejKup Ov;
MurzHist E; MurzNT 18v; KromRozm III B5, Iv, N6v; GliczKsiąż
H2, P7v; GroicPorz k, ee4, mm3v; KrowObr 81v; RejWiz 112v,
186v; Leop Philipp 3/15; RejZwierz 77; BibRadz Philipp 3/15, 16,

4/2; Moẃ iedno w imię Páńſkie śmiele/ [...] co rozumieſz OrzRozm
Dv, E; BielKron 1v, 465v; KochSat B2v; Mącz 7a, 174c, 437a, b;
LeovPrzep I2v; RejAp 101v; A ſnadź będzieſz w.m. coś ieſzcże więcey rozumiał/ niż tho czo vźrzyſz. GórnDworz M7v, F4, K2v, Rv,
Hh5v; RejPos 69, 160, 234, 274v, 301v, 302; KuczbKat 85, 370,
410; RejZwierc [283], 56v, 84v [2 r.]; Co ie od tego zátrzyma/ nie
mogę nic innego rozumieć/ iedno domowe niechući BielSpr 59v;
WujJudConf 143, 244v; KochList nlb 3; RejPosWstaw [1434]; BudBib Iob 15/9; BudNT Rom 12/16; CzechRozm 195v, 201; PaprPan
Z2v; ModrzBaz 29, 60v, 62v; SkarJedn 155, 315; KochOdpr Cv;
Rozumiéyćiéż to/ wy co poſpolićie Ná bogá w ſwoich ſpráwách nie
pomnićie KochPs 76; SkarŻyw [197], 595; CzechEp 11, 16, 355,
425; NiemObr 101; ReszPrz 20, 36, 93 [3 r.]; Każeſzli/ wierzyć będźiemy/ Aleć inſzé rozumiémy. KochSob 58; Ták ia mniemam/ iż
ty toſz rozumieſz co y ia/ ále mi ſię przyznáć niechceſz. GórnRozm
C; KochWr 41; ActReg 53; Phil H3; OrzJan 14, 23 [2 r.], 30, 37;
LatHar 483 marg; Więc iedni to á drudzy owo rozumieią KołakSzczęśl A3; WujNT [405], Act 28/22, Philipp 2/2 [2 r.], 3/15, 16
(11); JanNKar F2v, F4, F4v; SarnStat 6, 111; PowodPr 61; SkarKaz 519a; VotSzl A4; CiekPotr 27; SkarKazSej 683b. Cf rozumieć o
kim, o czym; Ze zdaniem dopełnieniowym, Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym; »co rozumiesz«.
rozumieć co (A) [= treść sądu: że to jest; w tym: co, nic jakiego
(15)] (37): BielŻyw 103; RejPs 175; LibLeg 11/175; Diar 91; bo
poseł powinien przestrzec wszytko, co by szkodliwego rozumiał.
DiarDop 110, 108; Ná ſwyecye nye rozumyeli nic lepſſego/ yedno
złosć á nyeſtátek. GliczKsiąż E2; KrowObr 123v; RejZwierz 100v;
Iakob tedy gdy rozumiał cżás rodzenia owiec/ nákładł laſzcżek w
potoki BielKron 15, 244, 466v; GrzegRóżn N3; Mącz 437b; bo
ludzie widząc tákowe beſpiecżeńſtwo/ iáſną twarz/ y poſtępki ſzcżyre/ niemogą rozumieć nicz złego GórnDworz Cc4v, Cc2v; A czoż
ieſzcże [...] w tym Boſtwie rozumieć trzy perſony/ [...] to ieſzcże
trudnieyſzy węzeł. RejPos 148v, 113, 288, 304v, 333; Cielcá vlanego widźieli: około niego ſkakáli: á Boſtwo iákieś ſkryćie w nim
rozumieli BiałKat 46, 46, 311, 348v; GrzegŚm 54; Bo ponieważ
Bog ieſt Duch/ niemożemy w nim nic ćieleſnego rozumieć. KuczbKat 55; RejZwierc 138v; HistHel C3v; PaprUp A2; ActReg 55;
Miecżá ni ſtrzał mię nie ſtrách á kiedy rozumiem Potrzebę: potykam ſię RybGęśli C2v; WujNT 139; SarnStat 36, 223, 287; áby kto
nie rozumiał iákiey nierownośći boſtwá Páná náſzego z Oycem
SkarKaz 608a; [HistAl 1510 24].
rozumieć jaką rzecz [= orzekanie o przedmiocie] cum inf
[= przedmiot sądu] (1): ná którą rzecz my pámiętáiąc y będąc bárzo
tego wdźięczni/ godną rzecz rozumieliſmy iemu z ſczérégo ſercá to
oddáć SarnStat 995.
rozumieć jakie rzeczy (A) [= sposób orzekania: jak] [bibl. Philipp 3/19] (2): KrowObr C3; chwałá w zelżywośći ich/ ktorzy źiemſkie [tj. po ziemsku] rzecży rozumieią. Leop Philipp 3/19.
rozumieć czego [= treść sądu; zamiast „rozumieć co”, składnia
zależna od „potrzeba”] (1): A tu iuż dopiro Pan wykłádáć racży/
cżego było nędznemu ſwiátu przez [= za pośrednictwem] Duchá
ſwiętego rozumieć potrzebá RejPos 129v.
rozumieć do czego (żywotne) [= przedmiot sądu] (1): BielKron
122v cf Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.
rozumieć około czego [= przedmiot sądu] (3): GliczKsiąż M3v
cf Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.
~ Z orzekaniem o przedmiocie sądu: około czego – co (1): coby
wzdy mianowicie około czasu złozęnia Seimu tego rozumieli ActReg 134.
około czego – jak (1): że około théy ſpráwy może káżdy/ iáko
chćiéć rozumiéć BiałKat 293v. ~
rozumieć z strony kogo [= przedmiot sądu] jak [= orzekanie o
przedmiocie] (1): A [małżeństwo] porządne ieſt rzecżone/ gdy ieſt
wola álbo zezwolenie oycá y mátki/ [...] y ſámey dźiewecżki. A z
ſtrony młodźieńcá tákże [tj. tak samo] być ma rozumiano WerKaz 281.
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rozumieć według (a. wedle) czego [= podstawa sądu] (3):
wſzákże ile możem rozumieć według imion: Poſzli [Litwa] od
Morzá gdźie dźiś Liwlánći BielKron 436v; GrzepGeom E4v; SkarŻyw 269.
rozumieć z kogo [= przedmiot sądu] (2): GliczKsiąż H2; BielSpr 71 cf Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.
rozumieć z czego, z kogo [= z czyich słów, też czyich losów]
[= podstawa sądu] (37): LibLeg 11/152; RejKup p8v; Toć ſą owoce
Lutrowey náuki. Sktorych możeſz rozumyeć yeſli tám prawdá álbo
duch ſwyęty/ czyli fáłſz y nyeprawdá KromRozm I D2, M; MurzNT
173v marg, 174 marg; KromRozm II g; GliczKsiąż H2; RejWiz 184;
OrzList h2; BibRadz I 238d marg; Owo ták z ćiebie rozumiem/ że
ty chceſz áżeby Krol we wſzytkich rzeczách dobrotliwym Krolem
[...] był OrzRozm S2v; BielKron 124, 465v; Synechdochicos, compraehensive, Z yednego drugie rozumieyąc. Mącz 437b; RejAp
101v; GórnDworz Ll8; Ták iáko to ſnádnie káżdy rozumieć może z
onego ſleponárodzonego RejPos 234, 3v, 49v, 112, 234, [308]v;
KuczbKat 30, 270, 415; WujJud 137v; Wſzakże aby zonych wirſzow poſteritas cżego iakiego o W m nierozumiala KochList nlb 2;
CzechRozm A6v, 83v; SkarŻyw 27, 174; CzechEp 410; CzechEpPOrz **2; WujNT 537, 810; GosłCast 11.
rozumieć czemu [= przedmiot sądu] (5): pánie ktory rozumieſz
ſpráwam człowieká káżdego RejPs 163v. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.
~ Z orzekaniem o podmiocie: czemu – jak (2): Ták moy miły
bráćiſzku chciey rozumieć temu. RejWiz 36v; BielKron 118. ~
rozumieć czemu [= treść sądu] (128): ſámći ſie oſądźił/ cżemu
W.M. lepiéy rozumiećz możecie. ForCnR Ev; BielKron [852]v; O
ſwey właſney oſobie niktorzy niemáią [= mniemają]. [...] Opatrzeniu wſzem ſtanom zá to rozumieiąc. MycPrz I B4. Cf Ze zdaniem
dopełnieniowym; Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.
rozumieć o kogo (1): ActReg 140 cf Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.
rozumieć przez co [= podstawa sądu] (2): BielKron 158v; Nie
rozumieyże tu przez wzminkę Ceſárſką iżby to tylko ſámá oſobá
Ceſárſka ná tym zależáłá RejPos 252v.
rozumieć za co, za jakie [= orzekanie o przedmiocie (przedmiot
eliptyczny)] (4): KołakCath A3v; ieſliby ſie w czym podmówiło/
Czytelnik báczny nie zá vmyślné rozumieć będźie. SarnStat 1305;
Bądźćieſz przećię łáſkáwe vćieſzne ſąśiádki/ Druga zá żárt rozumiey [to, co napisałem]/ żártowneć to gadki. ZbylPrzyg B4v. Cf Ze
zdaniem dopełnieniowym.
rozumieć za jaką (rzecz) [= orzekanie o przedmiocie] (8):
~ Z podaniem przedmiotu sądu: cum inf (4): Wſzákżem rozumiał zá potrzebną/ poſłáć do was Epáphrodytá WujNT Philipp 2/25;
rozumieliſmy zá przyſtoyną rzecz temu zábieżéć. SarnStat 1000,
909, 1087.
Ze zdaniem dopełnieniowym (4): Iaćiem koniecznie zá rzecz
ſobie ſłuſzną rozumiał/ żem powinien był wiele czynić przećiw
imieniowi Ieſuſá Názáreńſkiego WujNT Act 26/9; Máieſtat tedy
Królewſki zá ſłuſzną rzecz rozumiał/ áby w tym pożytki poddánych
ſwych opátrzył. SarnStat 509 [idem 705], 369, 705. ~
rozumieć o kim, o czym a. de aliqua re [= przedmiot sądu]
(359): RejPs 22v, 61, 97, 198; O nabogoſławnieiſzei pannie Mariei
matcze bożei/ vcżliwiem zawżdy rozvmiał SeklWyzn e4v; KromRozm II p3v; GliczKsiąż K3; KrowObr 228; RejWiz 107, 134;
BibRadz I 336b marg, 1.Cor 4/6; BielKron [3322]v; GrzegRóżn Bv,
L3; KwiatKsiąż E; RejAp 53v, 188; Ale ieſli te rzecży Dworzáninowi przypiſáne/ máią ſie ſcięgáć ku temu dobremu końcu/ o ktorym ia rozumiem: tedy [...] GórnDworz Ee2v; GrzepGeom E4v;
RejPos 51, 64v, 69, 150v, 230 (9); RejPosWiecz2 95v; RejPosWiecz3 [97]; ták też o ſámey wierze [...]/ zwykło poſpolſtwo głupie
rozumieć. KuczbKat 385, 65; WujJudConf 137v; BudBib Iob 14/21;
gdzie [w Piśmie Św.] raz mowi iákoby o iednym/ choćiaż ich wiele
znácży: á záś mowi iáko o wielu/ choćiaż o iednym rozumie.
CzechRozm 17, A6v, 211 [2 r.]; ModrzBaz 20, 58, 68v, 86v, 100,

104v; SkarJedn 185; SkarŻyw 291; CzechEp 416; NiemObr 99;
WerGośc 204; Może káżdy rozumieć w tey mierze o ſobie/ Więtſzą
poććiwość cżynią ſzáćie/ niżli tobie. BielRozm 9; KochWr 23; GrabowSet O3v; LatHar 81; WujNT 267, 1.Tim 6/17; KlonWor 19;
ZbylPrzyg A3v. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym, Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym; »da(wa)ć rozumieć«, »dobrze rozumieć«, »źle rozumieć«.
~ Z orzekaniem o przedmiocie: o kim, o czym – co (zaimek)
(128): rumianoſć licza po pocżęciu: ieſt znamię napewnieyſze pocżęcia ſyna/ [...] Zaſię wſzytko przeciwnie tym znakom przerzecżonem o dziewcze rozumieć maſz. FalZioł V 15; RejPs 100v;
SeklWyzn g4v; RejKup k4, r4v; MurzHist V v; KromRozm II c3v,
ſ4v; KromRozm III G2v; Diar 38, 69; Co o ſobye rozumieſz/ to o
drugim mnimay BielKom C4v; RejWiz A4v; RejZwierz 91; BibRadz
II 95d marg; GrzegRóżn kt; OrzQuin B2v; RejAp 11v, 68, 124, 165,
188v; GórnDworz L3, Mv, M4v, N3; RejPos [36], 39v, 81, 82,
106v (17); [Koryntianie] nic inſzego o nim [sakramencie chleba i
wina] nie rozumieli/ iedno iáko o inſzym chlebie RejPosWiecz3
[97]; GrzegŚm A3; RejZwierc 168v, 174; BielSpr 61; ś. Auguſtin co
o Obráziech rozumie. WujJud 52 marg, 41 marg, 117v; BiałKaz
C4; BudNT przedm bv, b3, b3v, b7; CzechRozm A4, A5v, 16v, 21,
30 (13); PaprPan Hh2v; Bo [...] niedbać o to co kto o niem rozumie/ nietylko ieſt chłubliwego rzecż/ ále y roſpuſtnego. ModrzBaz
59, 1v, 27, 46, 62v, 77v, 87v, 140; SkarJedn 307 marg; ácż trudnom
o tobie co złego rozumieć mogłá: iednák [...] obawiáłám ſię pokuſy
iákiey. SkarŻyw 460; StryjKron 120; CzechEp 137, 187, 210, 303,
342, 343, 399; Wſzákże nie o wſzytkich tego rozumiem/ znáyduią
ſię podobno niektorzy/ ktorzy y oycżyznę miłuią/ y [...] NiemObr
172, 37, 63, 73, 99, 100 [2 r.] (13); ReszPrz 33, 63, 96; A mnie
ſámę ná ſercu miéy/ Tóż y o mnie ſam rozumiéy. KochSob 60;
GórnRozm K4v; KochWr 20, 26, 40; zaden cnotliwi niokiem zlego
nic nierozumie PaprUp K4v, H2; ActReg 14, 85, 139; Phil R4; LatHar 77 marg, 126, 248 marg, 287 marg, 649, Aaa6v; WujNT 67;
SarnStat 182; KmitaSpit C3; CzahTr G3, Iv; GosłCast 72.
o kim – jako o kim [= że jest kim] (10): iáko owas mam inák
rozumieć/ iedno iako o Wilkach w trzodzie Owiec. KrowObr 20, 3,
16; Nie rozumieyże o ſłużebnicy ſwey iáko o niewieſćie niepobożney BibRadz 1.Reg 1/16, 1.Cor 4/1; RejPos 3, 88v; RejPosRozpr
c3; CzechRozm 227; TAk niechay człowiek (marg) káżdy. (–) o nas
rozumie iáko o ſługách Chriſtuſowych WujNT 1.Cor 4/1.
o kim, o czym – jak [= że jest jaki] (3): Láńcuſzek też áby był
ná tobye/ Day z doſtátkiem rozumieć o ſobie BielKom F4v; ále niewiem cżemu ták podle rozumiemy o ſwym ięzyku GórnDworz
F8, H2v.
o kim, o czym – jak [= zastępuje orzekanie; w tym: jako, tak
(72), także (takież) ‘tak samo’ (26), inaczej (19), roznie (rozno) (4),
jednako (3), tymże obyczajem a. sposobem ‘tak samo’ (3), rozmaicie (1), zgodnie (1)] (129): BierEz E4v; MetrKor 40/823; Ieſtli czo
oſtanie złotich mniey niż dzielnik tedy ie obroć na groſze [...]/ takież rozumiey o grzywnach o wagach y o inſzych mierzech KłosAlg
E4v; RejPs 25, 198; SeklWyzn c3, d4, f2, f2v [2 r.]; SeklKat H2
[2 r.], Y2v; O ćyele bożym/ ináczey rozumyeyą Luter/ Melanchton/
Brencius/ ináczey Caluinus/ Zwinglius/ Oecolámpádius. KromRozm
I G2v, A2, B; KromRozm II r3v, ſ2v; KromRozm III D6 [2 r.];
Quintilianus [...] tym ſpoſobem o tem rozumyał yako też y my.
GliczKsiąż Kv, N2; GroicPorz hh3v; KrowObr 3, 14 [2 r.], 16, 192;
Gdyż rozni o tym roznie záwżdy rozumieli/ Coby práwym ſláchectwem właſnie názwáć mieli. RejWiz 96v, 19v; RejFig Bb6; [gabis]
Ieſt niektory kámień koſztowny/ o ktorym rozmaićie rozumieią.
BibRadz I 283d marg; Tymże obycżáiem rozumieycie o mieſcie
náſzym BielKron 108v, 209, 309v; KochSat B; Mącz 405a, 412b;
OrzQuin T3v; SarnUzn E7; SienLek 148; RejAp 17, 181; á iákowego iednego widzą/ ták o drugim rozumieią. GórnDworz Mv, F2,
I4, Ee8v; GrzepGeom E4; RejPos 31v, 32, 44v, 88, 88v [3 r.] (16);
RejPosWiecz3 96; że wolno o téy ſpráwie rozumiéć káżdemu/ iáko
ktho chce BiałKat 293v, 16, 56, 315v, 316, 318v, 321; GrzegŚm 55;
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KuczbKat 150; RejZwierc a5, 9, 11v, 57, 85v; BielSpr 33, 35v;
WujJud 55v, 62, 164v, 172v, 174; WujJudConf 22, 251; RejPosRozpr b3 marg; RejPosWstaw [413]; BudNT przedm b5v, d3v;
CzechRozm 7v, 74v, 80v, 132v, 184v (8); o niey [majętności kupców] rozumiano/ iáko [tj. tak samo jak] o grunćiech ábo rolách
kmiecych ModrzBaz 122v, 1v, 66v; ModrzBazBud ¶6; SkarJedn
350; SkarŻyw 92; NiemObr 105; Gdźie tedy náukę táką vyźrzyćie/
o ktorey wſzędźie zgodnie káżda nácya po wſzyſtkim świećie
rozumiáłá y rozumie/ y iednáko o niey trzymáłá y trzyma/ tám [...]
ReszPrz 28; iż nic nátym choćia ták/ choć owák będźieſz rozumiał/
de Transſubſtantiatione ReszPrz 58, 16, 21, 54, 94 [2 r.]; ActReg 14,
39, 78; Phil E2, K; LatHar 510; WujNT 331 [2 r.]; SarnStat 74,
399, 709; CiekPotr 7; PaxLiz C2v; SkarKazSej 684b.
[o kim, o czym – gdzie (że jest, są gdzie): [Tatar – dworzanin
polskiego króla, pojmany przez wrogów] wiechawſzy w puſzcżą/
kiedy rozumiał o ſwych iuż bliſko/ dał znáć ięzykiem POlſkim [...]
PaprGniazdo 1061 (Linde); Biſkup gniewliwy poſłał żołnierze ná
klaſztor S. Sálwiuſa/ gdzie rozumiał o bytnośći S. Iana żeby go
zábili. SkarŻyw 649 (Linde).]
o czym – inf (1): O fortunie rozumieli żadney mocy w ludziech
nie mieć. BielKron 338v. ~
(mało itp.) rozumieć (a. nic nie rozumieć) o kim, o czym
[= mieć wiedzę na jakiś temat] (28): Ludzye ſwiátá thego nic práwie o Pánu bogu nie rozumieyą. LubPs Dv marg; GroicPorz mm3v
[2 r.]; Rácż mie tego náucżyć/ co ieſt ſłuſzna drogá. Iáko ſie mam
záchowáć w ſwoiey powinnośći [...]. A zwłaſzcżá iż powiedaſz/ iż o
tym rozumieſz RejWiz 186, 36v, 107, 186; Vcżą ſie by o cnocie/
rozumieć vmieli. RejZwierz 31; BielKron 235; Mącz 85c; My tedy
co o Wierze máło rozumiemy/ Nie brodźmy tám z kąd potym
wybrnąć nie możemy. Prot C2v; A chczeſli ieſzcże o tym ſzyrzey
rozumieć/ przecżći ſobie Ewányelią wyſzſzey nápiſáną o śmierći
Ianá s. RejPos Ooo3v, 15v, 46v, 66v, 204, 206v (11); RejZwierc a5,
8, 9, 138; BiałKaz B4v; CzechRozm 185v; NiemObr 147.
rozumieć po kim [= przedmiot sądu] (5): MurzHist F4v; GliczKsiąż 6v; BielKron 48 cf Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.
~ rozumieć po kim cum inf [= treść sądu] (2): á ieſliby (iáko to
Ceſarz rozumie po nich być) w cżym Luteryani niepoſłuſzni byli/
[...] tedy [...] BielKron 223v, 464. ~
rozumieć po kim, po czym [= podstawa sądu] (7): RejJóz K8;
Rozumieycie po ſobie/ co wam/ to i iemu. KochSat B3; Słyſząc tho
ow kthory przegrał/ y rozumieiąc po ſmiechu/ iż krol wie o wſzytkim/ bárzo ſie ſromáć muſiał GórnDworz T5v; BielSpr 34v; PaprPan A2v, F4v; Ile mogę rozumieć po twoiey oſobie/ Więcey mu ty
pánuieſz/ niż kiedy on tobie. BielSjem 10.
rozumieć w kim, w czym [= przedmiot sądu] (4): Euodyey proſzę/ y Syntychi żądam/ áby iednoſtháynie [tj. niezmiennie] rozumieli w Pánie. Leop Philipp 4/2.
~ Z orzekaniem o przedmiocie: w czym – co (2): Czos ty to
inſzego grodzyſz A mnie ſnadź w pole wywodzyſz Czos w tym
inſzego rozumieſz RejJóz D3v; RejWiz 133.
w czym – jak (1): A tedyć więc dobrze powiem/ Iák ia w tey
rzecży rozumiem. BierEz G2v. ~
rozumieć jak [= treść sądu; w tym: jako, tak (81), inaczej (inak)
(28), także (takież) ‘tak samo’ (6), (nie)jednako (3), opak (1), tymże
obyczajem ‘tak samo’ (1)] (120): FalZioł V 9v, 30 [2 r.]; RejPs 198;
SeklWyzn c2; LibLeg 11/174; SeklKat M2v; A gdy tak rozumieċz
będżieſs Wiele tú kłopota z będżieſs RejKup ſ5v, aa3v; Tedyſmy
ſámi ináczey rozumyeli/ niżliſmy was vczyli? KromRozm I E3, I2,
K4v [2 r.], M; KromRozm II p2, v, v4; KromRozm III G3v, H3v,
M6v; DiarDop 101; GliczKsiąż Hv, M4; LubPs G4; GroicPorz y4;
KrowObr 20, 42; Gdyż tego wiele przed tym ná ſwiecie bywáło/
Acż y dziś máło nie ták/ by ſie rozumiáło. RejWiz 143; Sędzya [...]
niema dopuſćić ſporow/ iedno ſkázáć iáko rozumie. UstPraw C,
D4; RejZwierz 88v; OrzRozm D, E4v, S3; BielKron 199, 230;
GrzegRóżn H3; Perverse interpretaris, Opák rozumiéſz/ ſądźiſz.

Mącz 172d, 7a [2 r.], 107c, 281b; RejAp 3v, 75, 80, 131; GórnDworz B4, E4, G2v, G7v, H3 (9); Nie rozumieyże tego/ [...] áby oni
[święci] mieli ſzáfowáć tákiemi dobrodzyeyſtwy Páńſkiemi/ ták
iáko pirwey bywáło rozumiano. RejPos 183v, 150v, 156, 210,
288v; RejPosWiecz2 95v; BiałKat 91, 153v; KuczbKat 185, 220,
290; RejZwierc a2v, 188 [2 r.], 199v; BielSpr 28v; WujJud 118v,
141, 210v, 253; Ile nas ieſt doſkonáłych też y iednáko wſzyſcy rozumiemy. WujJudConf 141; RejPosWstaw [413] [2 r.]; HistHel C3;
Strum G3v; CzechRozm 38v, 53v, 60, 62, 111 (11); Ktorzi ták
rozumiećie/ idźćie ná tę ſtronę: á ktorzi nie ták ná onę. ModrzBaz
28v, 65, 66, 72, 129; CzechEp 218; ReszPrz 83; ReszList 190; PudłFr 64; GórnRozm G; ActReg 132; Calep 119a; OrzJan 58, 78; LatHar 395; WujNT 329, 374; WysKaz )?(3v; JanNKar A2v, A4; iż
gdy znich [braci] vmrze który/ tedy oni drudzy iuż nie w dożywoćia ſucceduią/ tylko w ſummę [...]: á ieſli niemáſz ſummy na
tákim imieniu/ tedy tákże [tj. tak samo] ma bydź rozumiano. SarnStat 86, 1002 [2 r.], 1159, 1175; CiekPotr 48; GosłCast 3; SkarKazSej 691a; KlonWor ded **3. Cf też rozumieć jak [= orzekanie o
przedmiocie] w: rozumieć kogo, co; około czego; z strony kogo;
czemu; o kim, o czym; w kim, w czym; Ze zdaniem dopełnieniowym;
Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.
cum inf [= sądzić, że należy] (2): A theżći nye potrzebá dzyatek
młodych záraz rozumyeć náuk vcżyć GliczKsiąż I8; W tym obmyślawániu ták rozumieli/ zátrzymáć go [króla] wſzyſtkimi ſkárby ſwoimi OrzJan 50.
cum inf [= sąd podmiotu o sobie] (4): A kſiążę iego [świata, tj.
czart] z wielką rádoſcią á z wielką ochotą potwirdza to nád nimi/
rozumieiąc ſobie niemáłe żniwo vmnożyć s tego/ do gumná ſwoiego. RejPos 334; WujJudConf 198v; y ſam náwet Król Włádyſław
nigdyby był nie rozumiał/ podniéść ią [wojnę] przećiw niemu [Turkowi] OrzJan 119; SarnStat 956.
cum A cum inf (233): Ale cobym rozumiał przynależeć ku pożytkowi mieyſkiemu/ kthemu ſye záwżdy ſtáránim moim [...] przykłonić chcę. GroicPorz g2v; wſzákże my áby nas káżdy rozumiał
nieſkwápiáć ſie ná żadną rzecż/ dáliſmy im ná rozmyſł do 15. dni
BielKron 208v, 55, 122v, 203, 383v, 462; Quae tua interesse existimem, Które ku twemu pożytkowi należeć będę rozumiał. Mącz
430b, 430a; RejPos 225; ku ktorey bronie rozumieſz nieprzyiaćielá
przyciągnąć/ tám przednieyſze rycerſtwo ſadź BielSpr 8, 64v; ActReg 136; SarnStat 989, 999.
~ cum A cum inf „być” (218): GlabGad M; Syem pogranyczni
rozvmye bicz yego Kro.m. potrzebni LibLeg 11/186, 7/37; RejPs
83v, 100v; SeklWyzn Dv; MurzHist I, K2v; KromRozm II b, m3;
Diar 66, 68; yáko zás ſámiſz rozumyemy być rzecż ſzkodliwą
rychło á młodo ſie ożenić. GliczKsiąż P2v, B5v, Fv, G7, I7, Nv;
LubPs Z3v; GroicPorz aa3v, cc, ii2v; KrowObr 39v; Leop 2.Reg
11/16, Iudith 6/5, 1.Cor 7/36, Hebr 10/29; UstPraw K3v; BibRadz
*2v, II 95d marg; że czáſem piſzemy to/ co ku dobremu Rzeczypoſpolitey náſzey drugdy być rozumiemy OrzRozm P4v; Dał
Pan Bog tego krolá ná ſwiecie wſzem przed ocży/ áby ſie im przykłádnie ſpráwowáli/ nic wiecżnego áni trwáłego áni vſtáwicżnego
ná ſwiecie być rozumieli BielKron 127, 101v, 171v, 178v, 196v, 198
(20); GrzegRóżn H2v; ocżym on autor piſać rozumiał ſobie za poććżiwą rzecż być. KwiatKsiąż P4, C3v; SarnUzn E8; á przegrawáiącż niechay [...] nie drapie kart/ koſthek nie zárzuca: bo ſtąd ludzie
ſkąpego/ á mizernego thákiego być rozumieią. GórnDworz M4, D3,
G3v, K2, K8v, Z8 (9); GrzepGeom G4v; RejPos 23, 43v, 69v, 76,
133 (17); áby go [Chrystusa] ónym iedynym Bogiem Iehową być
wedle Boſtwá rozumiano BiałKat d2; które przeklęctwo nie tylo ná
ćiáło/ ále y ná duſzę byc rozumiéy. BiałKat 58v, 46, 86, 183v;
GrzegŚm A3, 49; KuczbKat 290; RejZwierc 126v; Rozumieią też
[Turcy] Lud Nátoliyſki/ to ieſt z máłey Azyey być ſłáby BielSpr 60,
44, 60; WujJud 51, 172; GRzech thedy być rozumiemy/ przirodzoną właſną ſkázę y zepſowánie wſzyſtkiego cżłowieká WujJudConf
63, 137, 161v, 167, 204v; RejPosWstaw [212]; BiałKaz C4v [2 r.],
E3, I3v; BudNT przedm a2v, a5, Hebr 11/8; CzechRozm A4v, 2,
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18v, 49, 164 (8); á przetoż onego ktorego miedzy wſzytkiemi namędrſzego á nayſpráwiedliwſzego być rozumieli [...]/ tego Pánem
wſzytkiey źiemie obieráli ModrzBaz 15v, 4, 13v, 17, 20, 20v (36);
SkarJedn 239, 289; Oczko 11; SkarŻyw 28, 35, 93, 567; Abowiem
nie záraz rozumieć mamy od Bożego máieſtatu to być pozwolono/
co nam ludźie obiecuią. CzechEp 132, 115, 203, 247, 258, 279,
372; NiemObr 32; KochMRot B3v; ReszPrz 85, 104; ReszList 180;
GórnRozm A3; ActReg 8, 16, 46, 69, 136, 137; poniewaſz zá ich
ſmiercią inſzy rozumieli ſwe zdrowie być záchowáne. Phil R2, F2,
I3; OrzJan 26, 47, 74, 75, 118 [2 r.]; LatHar 25, 105 marg; Stądże
pogáńſcy Mędrcowie Bogá rozumieli być Primum mouens, á quo
omnia mouentia mouentur. KołakSzczęśl A2, A3v, C3v; WujNT
471, 1.Tim 6/1, Hebr 10/29, 11/11, 2.Petr 3/15; JanNKar D2v;
wſzákże gdy kto będźie rozumiał śiebie bydź vkrzywdzonym/ wolno mu będźie áppellowáć do nas. SarnStat 742, 50, 117, 195 [2 r.],
328, 474 (14); WitosłLut A6; KmitaSpit C3; PowodPr 7; SkarKaz
386b; CiekPotr 39; [Myszlylem yszeby tho dzyecząthko szadnem
obyczayem nyebyloby karmyono/ Bo wyem nyeszemnye roszmyeyą począthego bycz HistAl 1510 44]. ~
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: tak
(196), temu (123), to (111), tak to (25), o tym (6), tak o tym (3), tak
temu (1), za to (1), w tym (1); że, iż (928), żeby, iż(e)by, by, aby ‘że
jakoby’ (195), zaimek pytajny (195), jakoby (15), jeśli, li ‘czy’ (11),
aby (2), jako ‘że’ (2), by ‘że’ (1), jakoby ‘że’ (1)] (1397): MetrKor
31/620v; BierEz C2; OpecŻyw 41v, 46v, [57]; PatKaz II 61v; PatKaz III 92v, 117v, 122v; Gdyby ktorą białą głowę vcżarowano [...]
á iżby rozumiała że by była dziewka á iżeby panienſtwo miała ſtracić, tedy ſie w tey wrotycży niechay vmyie FalZioł I 148c, I 136d,
V 26; BielŻyw 72, 143; KłosAlg Fv; WróbŻołt H8v, 76/11; Bo rozvmie krol yego m. yz kyedi bedzie to postanowienie tedi bedzie
przyasn miedzi pddanimy V.C.m. y Krola yego m. LibLeg 11/33;
thego porzathkv zloczinſthwa nyerozvmyemi czo za prziczina
yeſth. LibLeg 11/141, 9/49v, 10/61v, 67, 115 [2 r.], 150 (23); Y wtę
nádzieię duſſe náſſe oczekawáią páná vſtáwicznie rozumieiąc temu
iż on y wſpomożenie y obroná náſſá ieſt. RejPs 48v, 33, 46, 46v, 58,
67 (18); ConPiotr 34; SeklWyzn D, d3v, Fv; SeklKat F2, G2, H2,
O4, Rv (10); RejRozm 401; Nierozumim pany mila Aby to rzecz
ſlużna byla. Złe za dobre komu oddaċ RejKup d4v; To iż niezart iuż
rozumiez RejKup e7v; Nierozumiem czo mam czyniċ Mam ly mowyċ albo mylczeċ. RejKup g2v, f2, h5, i5, N, m8 (13); HistAl Av,
A2v, A6v, I8v; KromRozm I C, Cv, D2, I2; abychmy zbawienié
naſze/ [...] zboiaźnią i drżenim ſprawowali/ boiąc śię abyſmy nieupadli gdy to rozumięmy że ſtoięmy MurzHist G4v; Gdy go téſz
Gribaldus Doctor pytał/ co by o tem rozumiał/ gdźie byśię duſze
ſkoro pośmierći obrácały. [...] MurzHist S4, A2, F4v, G2v, G4v,
H3v (11); MurzNT 11, 31, 46, 51, Matth 15/17 (8); A ták áni o tym
chćyey rozumyeć/ áby Ewányeliſtowye [...]/ tylko to co yeſt potrzebne ku náſſemu zbáwyenyu popiſáli KromRozm II fv, f, fv, l4, ſ2
[2 r.], ſ2v, x, xv; poidźmy do biſkupow y doktorow/ ktorzy nyedáliby ſye byli papyeżom kápturáć/ by byli rozumyeli iż zwirzchnoſć
ich nye yeſt wedle bogá. KromRozm III O, C5v, C7, D4v, K7, L4v,
M5v, M6v; LibMal 1554/186, 186v; Nie rozumiemy, przecz się to
IchM księży nie podobało, co się wielom krajom chrześcijańskim
upodobać musiało Diar 86, 27, 39, 45, 46, 47 (18); nie rozumiejcie
tego WM, żebyśmy nie mieli rozumieć temu, że my nie winnie bawimy się kwoli WM DiarDop 119, 101 [2 r.], 103 [3 r.], 107, 111,
113, 114, 119; BielKom B6v; Abowyem nyechay nye rozumye
ocyec z mátką [gdy urodzi im się dziecko] áby mu ſie woł álbo
źrzebyę yákye w oborze vrodziło. GliczKsiąż C7; Wyęc co á yákoby wthem cżynić nye práwye rozumyem. GliczKsiąż O4v, B7v,
Cv, D2, E5, G2 (35); rozumieymyſz themu/ żeć zwolennik nád
miſtrzá być nie może. LubPs A5, A2, A5v, B5v, E4v, Xv (12); Są
niektorzy co ták rozumieią/ áby then Mężoboycá miał być wolen od
śmierći/ kthory [...] GroicPorz mm2, Bv, d4v, aa3, ll4v; KrowObr
C2, 20v, 23v, 101v, 110v, 140v, 215; Iedno proſto rozumiey/ że
[Bóg] ieſt/ był/ y będzye RejWiz 113v; Ale iż ty rozumieſz iuż co

ieſt gorſzego/ A cżemuż ſie ſwowolnie pociągaſz do tego. RejWiz
134v, 38, 39v, 50, 54, 62v (51); Leop Hebr 11/3; OrzList bv, h2;
Płácżeſz/ á to wiem pewnie/ nie rozumieſz cżemu RejFig Cc, Aa,
Ee4; RejZwierz A2, A6, 41v, 58; Wáſzá Krolewſka Miłość [...] zá
tho v ſiebie racżyſz rozumieć/ [...] żeś Wáſzá Krolewſka Miłość [...]
od niego [Boga] ieſt Krolem [...] poſtáwion BibRadz *2, I 5a marg,
138c marg, 143c marg, 183d marg, 238d marg (12); OrzRozm A2v,
F3v, S2v; bo ſie tego nápieráią cżego ſámi rozumieią iż nie damy
BielKron 109; bez pochyby thákby cżłowiek poſpolity otim rozumiał iż przełożeni [...] iáwnych złośći [...] bronią BielKron 199;
Wſzytcy ſie polękli y dziwowáli/ niemogąc rozumieć ſkąd mu tá
nagła śmierć przyſzłá BielKron 356v, 30v, 71v, [852]v, 98, 105 (54);
GrzegRóżn Bv, B3, B3v, B4v; KochSat B3v, B4; KwiatKsiąż E2v,
E4, P4; Ioco ne an serio haec dicat nescio, Smiechemli álbo wprawdźie to mowi nie rozumiem. Mącz 174a; Non satis video quid tibi
velis, [...] Nieowſzeki rozumiem cżegoby ty chciał. Mącz 494a,
188a, 216b, 245b [2 r.], 313a, 347b (11); OrzQuin H2, Yv; Prot A2,
A3v; SarnUzn B6v, C7, D2v, E2, E8 (8); SienLek 44, Ttt3v, Vuu2v;
LeovPrzep b2; nie rozumieymy ták/ áby ſie to tylko do tych ſiedmi
koſciołow ſciągáć miáło. RejAp 6; A tu iuż rozumiey niemali ſie tu
cżym vcieſzyć wierny/ á vſtráſzyć ſie niewierny przed ſtráchem
Páná tego. RejAp 34; iáko tu rozumieć mamy co to ieſt chowáć
ſłowá Páńſkie RejAp 39, 4, 4v [2 r.], 5, 6, 9 (78); Nierozumiem
rzekł pan Koſtká/ cżemu W.m. w rzecży thák iáſney ſpor trzymaſz
GórnDworz F7; iż ſie tu nieiáko Alexánder chłubi/ prágnąc tego
cżego widział iż mu nie doſtawáło: [...] nie tego/ cżego rozumiał że
iuż doſtał GórnDworz H, A2v, B5, C3v, C5, C5v (73); rozumieiąc
iákoby dłuża tu byłá po obu dwu ſtronách ná dwu ná dwudźieſtu
łokći [...] GrzepGeom I, A3v, L4 [2 r.], L4v, M4, N4 (13); HistRzym
115v, 120; ále chciał [Bóg] to mieć po nim [po człowieku]/ áby
rozumiał co zle á co dobrze RejPos 83v; Tuć [gdy Bóg mówi o
sobie w liczbie mnogiej] ſie też znácży iż tego nie ku Anyołom mowił/ boby ſie rozumiáło iżby nie był Bog wſzechmogący/ á iżby od
kogo inſzego pomocy potrzebował RejPos 149v; ROzumiał themu
ten wſzechmogący Pan/ iż rozmáithe obycżáie á rozlicżne modły
iemu ná potym náſtáć miáły ná ſwiecie RejPos 186v; Gdyż temu
rozumie ten chytry wąż/ iż tu w tym napewnieyſzy záwżdy obłow
iego. RejPos 319v, 1v, 3v, 4v, 6, 6v [2 r.] (242); RejPosWiecz2 90v,
95v; RejPosWiecz3 [97]v, 99v; BiałKat 61, 66, 73v, 93v, 121 (12);
KwiatOpis B3; GrzegŚm 15, 49, 59; HistLan E2v; ábyſmy rozumieli/ iáko [= że] ſą niegodni Chrześćijáńſkiego przezwiſká ći/
ktorzy nieprzyiáźni wiodą KuczbKat 160; tedy łatwie rozumieć
będą Chrześciánie/ z iáką pobożnośćią y z iáką pokorą ten Zakon
od Bogá przyięty chowác máią. KuczbKat 265, 5, 10, 30, 55, 80
(42); ieſli co mowi/ to iuż z oną przewłoką/ z oną poſtáwą [...]/ áby
thák rozumiano iż z rozmyſłem mowi. RejZwierc 53; ſzukam ieſzcże cżegoś/ á ſam nie rozumiem cżego. RejZwierc 66, A3v [2 r.], 9v
[2 r.], 66, 97v, 105 (28); Ia nierozumiem ieſli to dobra poſługá/ dla
ktorey iuż zlenieią náſzy Rycyrze BielSpr 43v, b4v, 13, 24, 31, 36
(13); KochMon 27; Bo ácż w Kredźie wierzymy Grzechow odpuſzcżenie/ y żywot wiecżny: wſzákże tego ták nierozumiemy/ żeby
wſzyſćy [!] [...] żywot wiecżny otrzymáć mieli WujJud 203, 3v, 4v,
62v, 106v, 115v, 137v; A przetoż nie rozumie Apoſtoł/ áby tá Ceremonia byłá pożytecżna drugiemu ktoryby iey nie vżywał. WujJudConf 244, 29v, 31, 109v, 154v, 190v (9); RejPosRozpr cv; RejPosWstaw [212], [212]v, [413], [413]v, [1102]v; Rozumiem temu/ zkąd
to uroſło BudBib cv, c, c2v, Is 57/1, 2.Mach 14/3; MycPrz I [D]v;
Strum A2; WierKróc B2; BiałKaz Ev, G4v, H; Przeto niech nierozumie cżłowiek on/ żeby (miał) wziąć co v Páná. BudNT Iac 1/7,
przedm b2v, b3v, k. Ii3v; y toć ſcżyrze wyznawam/ iż tego nie rozumiem/ ktorymby ſie to ſpoſobem ſtáło: że vſpráwiedliwieni ieſteſmy
od BOgá przez Iezuſá Chriſtuſá. CzechRozm 216v; Boże tego
vchoway/ áby ták kto rozumieć miał/ żeby w Bogu miáłá być iáka
niepráwość CzechRozm 217, 12, 31v, 36, 54, 83v (29); (nagł) Krezus Krol Lidiyſki. (–) PAtrząc ná ſwoie ſkárby ták rozumiał temu/
Zeby żaden ná ſwiecie nie miał zdołáć iemu. PaprPan [Hh5]v, A2v,
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B3, F4v, M3, Yv, Bb3v, Gg; rozumiałbym/ że niewiele cżłowiekowi niedoſtawa do otrzymánia tego błogosłáwieńſtwá/ ktore [...]
ModrzBaz 101v, 5v, 14v, 17, 18, 19v [2 r.] (41); SkarJedn 186, 256,
289, 290, 343; KochOdpr B2, B3, C3; Oczko 22 [2 r.]; Kto w
boiáźni twéy żyć vmié/ ten/ co twóy gniéw ieſt/ rozumié. KochPs
137, 2, 94, 141; A gdy iuſz kilá lat przemieſzkáłá miedzy zakonniki/ á nic nie záraſtáłá/ áni głoſu mieniłá: rozumieli niektorzy áby
byłá rzezańcem. SkarŻyw 183; Będą ludzie rozumieli żeby to zemnie poſzło. SkarŻyw [223]; Rozumiey w iákim ſmutku był Abráhám. SkarŻyw 283, A4, 13, 27 [2 r.], 46, 58 (58); StryjKron 707,
712, 772; CzechEp *3, *3v, 16, 32, 40 (18); NiemObr 5, 14, 15, 22,
36 (12); czyś ták rozumiał/ nieboże/ Ze czérnié inſzy owoc/ niż
tarnki/ dáć może? KochFr 102, 128; KlonŻal D4; KochDz 104,
106; KochWz 140; ReszPrz 36, 83, 88, 95, 96; ReszList 191; WerGośc 203, 205, 256; WerKaz 279, 281; KochPieś 20; Bo ty z tym
nadobnie vmiéſz/ A gdźie kogo tknąć rozumiéſz. KochSob 61; A
ták Iurku rozumiéy/ żem z poznánia twégo Więcey content/ niż z
funtu złotá Węgierſkiégo. PudłFr 34, 60, 77; GórnRozm B3, E2v,
G2v, H2, K4 (8); KochWr 22, 24, 25, 35, 39; PaprUp Dv, G2;
ZawJeft 6, 13, 34, 39, 42; P. Pekosławski [...] do P. Podkomorzego
– poslie ActReg 50, 4,
Rawskiego list pisał, ktory rozumiem ze wm
19, 28, 57, 58 (28); GostGosp 1; Rozumiał bowiem to ten mądry
mąż iákową ieſt zárázą káżdey Rzecżypoſpolithey gnuſność y prożnowánie Phil S2, B4, G3, I, N2, Q4; GórnTroas 5, 53; RZECZ
niezwykłą vſzóm wáſzym powiém: rozumiém temu/ że mię nie
wſzyſcy rádźi ſłucháć będą KochPij C; GrabowSet F; KochAp 6;
Lecz tylko że prágniemy/ Ale nierozumiemy/ Czego ſie trzymáć
KochFrag 14; Y rozumiéćieſz wy/ áby w téy tákiey niewoli/ ieden
ſam táki był Ibráim? OrzJan 37, 5, 7, 22, 24, 29 [3 r.] (40); LatHar
77 [2 r.], 109, 126, 245, 253, 379; Nie ták to rozumiey/ iáko dziśieyſzy odſzczepieńcy/ Zeby wierni nie mieli w ſobie żadney właſney ſpráwiedliwośći WujNT 580, 51, Matth 15/17, 16/11, 23, Mar
7/18 (30); JanNKar D, D4; LAN POLSKI, ták rozumiém, że iest
ieden pomiar co y Fráncuſkiégo. SarnStat 283; ieſli ſie [intercyzy]
niezgadzáią/ tedy powodowa ſtroná vtráca rzecz ſwą/ á to z téy
przyczyny/ iż bywa rozumiano/ że ieſt iáki fałſz dopuſczón. SarnStat 824, 142, 263, 266, 473, 578 (11); SiebRozmyśl K3, K4; Iákaś
Orlicá piękna łącży ſię z nim [orłem] wſzędźie/ Ták rozmiem że iuż
przy nim záwſze mieſzkáć będźie. WitosłLut A3v; KlonKrGum Av
[2 r.]; KmitaSpit Av; PowodPr 55 [2 r.], 77; niechćieli [apostołowie] áby był kto rozumiał/ iż oﬁáry ſtárego zakonu czynili/ y
tákiemi iáko v Zydow było kápłanmi byli. SkarKaz 608a, 45a, 83b,
122b, 155a, 208a (11); VotSzl Dv, D2, E3v; Czyi ia to głos ſłyſzę?
(–) Przyiacielſki, zechceſzli ſłucháć przyiaćielá. Ieſli nie: rozumiey
ták, że nieprzyiacielſki. CiekPotr 5, 6, 33, 37, 44, 46 (12); Gdy owo
owce ſtrzygą co więc myśli báran/ Rozumie to że y on z nimi
będźie karan. CzahTr E4v; Co więc tá grá pocżćiwa y Rycerſka
vmi/ Co zá ſzcżeśćie y los iey kożdy rozumi. CzahTr G3, A4, L;
Nie rozumiéy ábym ia tę chorobę moię Zmyśláć miáłá ſobie GosłCast 58, 11, 47, 49; SkarKazSej 680a, 685b, 687a, 706b; KlonWor
ded **2, **3v; PudłDydo A3v, B5; ZbylPrzyg A4v; [Rozmieliſmy
że náſzá iuż wygrána pewnie ŁaszczPogrom 12]. Cf »dawać rozumieć«.
~ Ze zdaniem bezspójnikowym (też z równoważnikiem zdania)
(44): FalZioł V 35v; RejJóz G3; gdiſch rozvmyem gdi bi tho thak
bicz myalo trvdnoſczy bi nyemale vroſcz mogli. LibLeg 11/175;
SeklKat V3v [2 r.]; LubPs X6; GliczKsiąż H4; Ale ty ták rozumiey
moy młodzyeńcże miły/ [...] Bog ktorego mądrośći nie pośćignął
żadny/ Ták dziwnemi ſpráwámi ſtworzył ten ſwiát zdrádny. RejWiz
29, 38v, 121, 133, 144v, 153v, 159, 188; [Toryzmundus] chćiał Attilę gonić áż do Węgier/ ále go hámował Ekius (thák rozumieiąc/
kiedy Attilá zginie/ z Gotthy będziem mieć trudnośći doſyć [...])
BielKron 298, 74, 121, 215, 354; Prot Dv; LeovPrzep b2v; RejAp
71v; GórnDworz K6; Abowiem to rozumiey kto cżyie poſelſtwo
wzgárdzi/ iuż nie poſłá wzgardza/ ále onego co przezeń poſłał
poſelſtwo ono. RejPos 234v, 7, 19, 39, 44, 68 (9); RejZwierc A2;

Rozumiey po wſzey ziemi/ dzdzá w ten cżás nie było HistHel Bv;
PaprPan A2v, M4v, Ff3v, Gg4v; BielSjem 10; chybá żeby ſie ták
ſłodow wiele námocżyło/ coby [tj. żeby] rozumiał názbyt GostGosp
134; Phil E; OrzJan 60; TAk rozumieią mądrzy Práwnicy: nim
nisſzy vrząd, tym ſie do práwá práwnégo bárźiéy przywięzuie SarnStat 155. ~
Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia
(lub do jego przydawki dzierżawczej) w zdaniu nadrzędnym [w tym
z zapowiednikami: tak (48), to (41); że, iż (145), żeby, aby, iżeby ‘że
jakoby’ (38), jeśli ‘czy’ (5), aby (1), zaimek pytajny (1)] (195):
~ rozumieć kogo, co (12): IAkoſz cię inaczei mamy rozumiec
naſz miły panie iedno iześ ty ieſt prawdziwa ſcieſzka ktora [...]
RejPs 113v; Temże ſpoſobem ty ſłowa pańſkié/ że ſą generaliter/
prawdziwé/ rozumieimy MurzNT 61; Diar 32; RejZwierc 138; Y
tákże Páwłá ś. rozumiećie/ áby opowiádał wiárę być ſámych tylko
– porozumiał
wybránych Bożych właſną? WujJud 105; zebys się wm
[...] strony tey zwierzchnosci nad zołnierzmi wWielkiey Polscze,
– rozumiec raczysz, ze nalezy Generałowi Wielkopolskiektorą wm
mu ActReg 103; kto ták wiele miáſt mówię/ ták zacnych/ ták obronnych rozumié/ áby ie Turek pośieść mógł? OrzJan 80, 55 [2 r.];
Niechcę żeby mnie kto rozumiał żebym ia to kwoli Cżechom álbo
Grekom mowić miał. WysKaz 39; [...] dla oznáczenia liczby tych/
któré będą rozumieć/ áby żebráć mieli. SarnStat 518 [idem] 927.
rozumieć co czyje [podmiotem zdania dopełnieniowego jest
osoba wskazana przez przydawkę dzierżawczą w zdaniu nadrzędnym] (3): A tu iuż rozumiey omylność przyacielá kupnego/ iż poki
vżywa dobrodzieyſtwá twoiego [...]/ pothy maſz przyacielá z niego
RejAp 152v; Tu iuż możeſz rozumieć ſerce/ ſtátecżność/ á vſtáwicżność wiáry tego cżłowieká ſwiętego/ iż on [...] tylko vſłyſzawſzy
głos Ianá ſwięthego/ iż iuż przyſzedł on obiecány zbáwiciel/ [...]
ſzukał pilnie á dopytawał ſie tego/ áby był co rychley ználazł Páná
onego ſwoiego. RejPos [290], 40v.
rozumieć do czego (żywotne) (1): [Aleksander] obroćił go [Bucefała] ku ſłońcu głową/ rozumieiąc to doniego iż gdy cień widzyał
tedy rad záwichrzył BielKron 122v.
rozumieć około czego (1): około cżego wżdam ták rozumyał
Ariſtipus iżći ſie żaden z náuk nye ſtawa nyewolnikiem GliczKsiąż M3v.
rozumieć z kogo (2): GliczKsiąż H2; Gdy ſie tráﬁ nieprzyiaćiel
wielki/ s ktorego rozumieiąc/ iż żeń [!] mocy mieć nie mogą/ ieżdżą nád nim [Polacy] trapiąc go ze wſzech ſtron BielSpr 71.
rozumieć czemu (2): A nie mnimay kto/ iżby oni ná ten cżás
nie rozumieli obraſkowi iż to nie ieſt Bog BielKron 98, 109.
rozumieć o kogo (1): ze nie iedno oPana Gniezninskiego, ale y
o Pana Lesczynskiego rozumie Pan Kanclerz iz rowno zinnemi
winnemi maią bydz poczytani. ActReg 140.
rozumieć o kim, o czym (170): PatKaz III 119, 138v; SeklWyzn
c3, F [2 r.]; LibLeg 11/171v; RejKup dd5v; nikt nyema o tey rzeczy
ták rozumyeć/ iżeby ták muśyáło być. KromRozm I G3; MurzHist
P2; MurzNT 199 marg; Ták że y o duſſy człowyeczey rozumyał
[Tertulian]/ iż yeſt ćyeleſtna KromRozm II q, c3v, l3, m4, nv, t2v;
KromRozm III N2v; Diar 32, 34, 37, 55; Nie iżbym to o ſobie rozumiał/ álbo znáć dawał/ ábym temu doſyć vczynił [...] ále [...]
GroicPorz B4v, q4v; KrowObr 60v; RejWiz 111, 115, 137v, 194v;
Leop *A3v, Philipp 3/13; BibRadz *5, 1.Reg 22/15, Philipp 3/13;
BielKron 111, 194v, 216v, 312, 457v; GrzegRóżn A2; A co mowi
do tego Koſciołá Tyátireńſkiego/ to mamy wſzyſcy o ſobie ruzumieć
[!] iż do nas do wſzytkich mowi. RejAp 29, 68v, 142v, 161v; Toż
rozumiem y o tańcu/ áby mu ſtáry dał pokoy GórnDworz K2v, G6v,
I4, I5v, K4v, M4, X6, Ee6v; że Plato ták o Geometryéy rozumiał/
iże tho ieſt Náuká y ſámemu Bogu przyſtoyna. GrzepGeom A3v,
Bv; ále ich [...] pytáć racży/ coby też rozumieli o Kriſtuſie/ ná co im
ieſt obiecan/ y cżyimby też ſynem być miał. RejPos 230v, 37, 53,
[73]v, 82, 177 (9); RejPosWiecz3 [97]v; którzy [poganie] o chrześćiánách ták rozumieli: áby ćiáłá máłych dźiatek/ w ſwoich zgromádzeniách ieść mieli BiałKat 273v, 6, 176, 186; HistLan E2v;
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KuczbKat 340, 355; A co rozumieſz o onych co ſie byli w onym
Troiáńſkim koniu záwárli/ ieſli ſie ći byli dobrowolnie ná ſmierć nie
wydáli? RejZwierc 167v, 85; WujJud 115; Przetoż y o Mnichách nic
inſzego nie rozumiemy/ iedno że więcey záwadzáią niż pomagáią
kośćiołowi Bożemu. WujJudConf 143, 7v, 24v, 48v, 72v, 137v
[2 r.], 148v; BudBib b3; MycPrz II B3; WierKróc Av; Lecż on [tłumacz] niewiedział y tego iákie to słowá były/ nic inego o nich
nierozumieiąc iedno żeby Słowieńſkie były/ ále pokażone BudNT
przedm b7, przedm d3v; [...] o wſzyſtkich też tákże wobec ludziách
świátá tego to rozumieiąc: iákoby oni wſzyſcy do Meſyaſzá przyſtáć
mieli CzechRozm 110, A5v, 50v, 100, 123, 211, 255v, 256v; ták
rozumiem o nim/ Tákież męſtwo w potrzebie że poznacie po nim.
PaprPan Zv; KarnNap D2; tedyć o tem miecżu/ ktory kátowi od ſędźiego bywa podan/ ma być rozumiano/ że ieſt vrzędowy. ModrzBaz 96, 7, 9v, 12v, 19v, 27 (20); ModrzBazBud ¶6; KochOdpr B4;
KochPs 26; iſz [Syn Boży] wolał áby onim do cżaſu rozumiáno/ iſz
był proſtego cżłeká ſynem SkarŻyw 242, 543; CzechEp 106, 151,
359, 366, 381; Nie rozumiem tego o wſzytkich/ áby to ze złośći/ y z
vporu cżynić mieli. NiemObr 99, 17, 66, 73, 122, 166, 175; WisznTr 4; BielRozm 8; A o Trybunale co rozumieſz/ zdrowyli ieſt Rzeczypoſpolitey czy nie zdrowy? GórnRozm K4v; PaprUp H2, K;
ActReg 32, 139, 161; KochCzJan A2; ták rozumieć możeſz o téy [tj.
niemieckiej] źiemi/ że ná odpór mocy tureckiéy żadnéy rzeczy mocnieyſzéy y obronnieyſzéy nád nię niemáſz. OrzJan 79, 57, 66, 67,
77, 81, 101; LatHar 90; WujNT 2.Cor 10/2, Philipp 3/13; A o Królu
Iego M. ták czyniącému niema bydź ináczéy rozumiano: iedno iż
przećiwko przyśiędze ſwéy/ krzywdę vczynił Przywileiowi poſpolitému. SarnStat 74, 64, 492, 754; SkarKaz 311b, 514a; ábyś o mnie
Nie rozumiał, że máło poważam ćię ſobie. CiekPotr 90; CzahTr
A2v; GosłCast 5; SkarKazSej 658b. Cf rozumieć o czym czyim.
~~ Ze zdaniem bezspójnikowym (5): O obraziech/ to rozvmiem/
ieſli im nieprzydawaią iakiei chwały/ mogą być wdomv bożym
SeklWyzn g2v, c2v; Ták iuż rozumiem o tobye/ Nie daſz płochym
rádzić ſobie BielKom E8v; RejZwierz 69, 82. ~~
rozumieć o czym czyim [cf uwaga pod rozumieć co czyje] (3):
O przyczynyányu śwyętych ze wſſytkyem koſćyołem krzeſćiyáńſkim dźyerżę y rozumyem/ iż śwyęći máyą być od nas tćyeni y
wzywani. KromRozm I I; Tu rozumiey o możnośći y dobrotliwośći
Páná tego/ iż on widzyał onę chuć y wiárę onego nędznego cżłowieká RejPos 227, 46.
rozumieć po kim (3): MurzHist F4v; cnotkámi one [chłopięta]
przezywáią/ [...] rozumyeyąc to po nich że ſie ná cnotę bárzo przeſadzáyą GliczKsiąż 6v; rozumiem po was iż po mey śmierći Páná
ſwego pobudzicie ná ſię BielKron 48. ~
Jako zdanie wtrącone [w tym: rozumiem (19), rozumiesz (1)]
(20): RejJóz G2; Vkaſz ſwiádectwo s piſmá ſwiętego/ gdzie Piotr
władnął y roſkázował inſzym Apoſtołom? rozumiem iáko to vkażeſz? KrowObr 16; RejWiz 143, 161; RejZwierz 88v; BielKron
195v; GórnDworz H3; RejPos 156; HistHel C3; Gdyż tylko ſámą
cnotą Bog niebo oſadza/ Rozumiem tá ſie pánná [tj. Wanda] z iego
wolą zgadza. PaprPan Ddv; BielSjem 4; IAką rozumieſz zazdrość
ziednałeś ſobie/ Zacny Biſkupie/ w moiéy máłéy oſobie KochPieś
52; ActReg 13; OrzJan 58, 78; Tedy przynamniey dla miłey pámiątki Namilſzego Małżonká ſwoiego wznowienia/ [...] ták rozumiem
ſłużyć będźie [moje kazanie]. WysKaz )?(3v; JanNKar A2v, A4;
GosłCast 3, 72.
W połączeniach szeregowych (15): LibLeg 10/61v; SeklKat
M2v; KrowObr 228; RejWiz 112v, 186v; Mącz 394d; RejAp 11v;
Gdyż tho ieſt iego [czarta] nawiętſza pilność/ áby żadny cżłowiek
áni widzyał/ áni ſłyſzał/ áni nic nie rozumiał o Panu o tym RejPos
204, 31v, 133, 160; CzechRozm A4, 208v; ábyśćie wſzyſcy iedno
rozumieli/ iednáko mowili/ iednáko trzymáli ReszPrz 93, 20.
W przeciwstawieniach: »in(sz)e (a. inaczej itp.) mowić (6),
pisać (2), powiedać (2), myślić ... rozumieć; kłaść (2) ... rozumieć«
(13): A ieſli bych ynáczey myſlił/ á ináczey o ſobie rozumiał/ proſſę
niekáray mię moy pánie RejPs 198; SeklKat M2v; LubPs G4; Sy-

nechdoche, [...] Gdy tylko część kłádziemy á wſziſtkę cáłość rozumiemy/ álbo záś wſziſtkę cáłość kłádziemy á część tylko rozumiemy. Mącz 437a-b, 7a, 174c; GórnDworz Rv [2 r.], Hh5v; Abowiem
pátrz Poetowie gdy fábuły ſwoie piſzą/ iáko oni inſze piſáli á inſze
rozumieli. RejZwierc 84v, 84v; ModrzBaz 60v.
Frazy: »co(ż) rozumiesz (i wariant liczby, osoby i modalności
w mowie zależnej)« = jak myślisz (55): Coż rozumieſz/ rozne thám
iuż będą dwie duſzy/ Bo iuż ſobie iedná źle/ druga dobrze tuſzy.
RejWiz 121v, 54, 92v; Abowiem czo rozumieſz/ byś ſie dziś pewnie
dowiedzyał/ iż ſwięty Stániſław/ álbo ſwięty Woyciech/ álbo Iácek/
teraz ſie zyáwił/ [...] o pewniebyś bieżał do niego RejPos 243v.
~ Poprzedza zdanie pytajne (51): MurzHist R3v; I co rozumieſz/ kiedy by był ten Plátyná náſzych dziſieyſzych tzáſow dotzekał/ izali by ieſztze więcey był nienárzekał? KrowObr 38, 52v;
RejWiz 67v, 145v; Leop *A3v; pythał Páwłá Tomory Hetmaná
przed wſzytkiemi/ coby rozumiał wielkaliby licżbá woyſká krolewſkiego byłá BielKron 307; SarnUzn E5; RejAp AA5v, 35, 199; Iáko
ieden maiąc y złą/ y przemierzłą/ y bárzo żádną żonę/ kiedy go
pytano iákoby ſie miał/ odpowiedział. Co rozumieſz práwi/ iáko ſie
mam GórnDworz Q2; A gdy obádwá nie mieli mu cżym zápłáćić/
odpuśćił obiemá. Coż rozumieſz/ ktory mu zá tho będzye więcey
powinien? RejPos [308], 29, 54, 78, 114v [2 r.], 132v (21); RejZwierc 168, 267; Y coż rozumiećie/ że ták wſtąpił/ y ták śiedźi ná
práwicy/ iáko my wſtępuiem y śiedźim? WujJud 70v; MycPrz I
A4v; Coż rozumieſz ſplugáwieniby nie mieli być złośćiwy żydowie/ wydawſzy kreẃ niewinną? CzechRozm 171v; PaprPan S3;
ModrzBaz 108; CzechEp *2; PudłFr 75; GórnRozm C3v, Lv; PaprUp C3v; Nuż wolnośći wáſze [...]/ co rozumiéćie/ iákim ten okrutnik ſercem ćierpi OrzJan 7; Tu Heretyk ták przypárty co rozumieſz
gdźie ſtrzeli? WysKaz 36; GrabPospR N4; PowodPr 36; SkarKaz
42a; GosłCast 49. ~
»jako, ile [kto] rozumie« = według czyjegoś zdania; quemadmodum sensit Modrz; ut arbitror Vulg (53:5): MurzHist D3; y kożdy kthemu przyſtánye yáko rozumyem/ iż wyelka yeſt rzecż
potomſtwo myeć GliczKsiąż C5, F2, K, K5; Nie ćieleſne tám bywa
iedzenie ćiáłá Páná Kryſtuſowego/ [...] iáko ty Kápárnáytzyku rozumieſz. KrowObr 200v, 23, 140v, 225; RejWiz A3; BibRadz *6;
BielKron 38v, 223v; GrzegRóżn Bv; SarnUzn Bv; GórnDworz V2v;
WujJud a5, 171v; WujJudConf 54; CzechRozm 139v; wſzytcy ſię
chłubimy z iednego Oycá niebieſkiego/ iáko y Poeta Pogáńſki rozumiał/ kiedy rzekł: [...] ModrzBaz 56v; SkarŻyw 13, 15; StryjKron
482; A wyſtáwiwſzy ták X iądz K anonik (iako rozumiał)
zwierzchność Piotrowę/ poſtępowáł do tego/ áby też y Papieſką
okázáć mogł NiemObr 28, 8, 19, 75, 108, 111; KochMarsz 154;
ReszList 142, 189; WerKaz 275; GórnRozm B2, H4v; KochWr 23;
KochCzJan A2v; Znák wprawdźie máły porádowánia/ [...] godny
iednák ile rozumiém/ równéy ieſliż nie więtſzéy cény z inſzémi
KochFragJan 3; OrzJan 22, 38; LatHar 12, 245, 326 [2 r.], 376;
Ian [chrzcił] wodą/ á Pan Chriſtus Duchem: lecz nie ſámym duchem/ iáko haeretykowie rozumieią WujNT 129, 47, 204, 493, 530,
570, 789, 1.Petr 5/12; VotSzl B2, B4v; Nie nalepſzać to ieſt rzecz
iáko ia rozumiem CiekPotr 28, 84.
Zwroty: »czyście rozumieć« [szyk zmienny] (3): ten Strzałkowſki w to potráﬁć vmie/ Iák ſie komu záchowáć cżyſcie to rozumie.
PaprPan Bb3v; CzechEp 106; OrzJan 7.
»da(wa)ć rozumieć« [w tym: komu (7); ze zdaniem: iż, że (6),
zaimek pytajny (2), aby (1); o kim, o czym (3)] = wyrażać jakąś
myśl, zwykle nie wprost, lecz innymi słowami lub działaniem [szyk
zmienny] (14): OpecŻyw 41v; anyol dal mu [Symeonowi] rozumyecz yſz myal przeſrzecz y uydzyecz zbauyczyela ſzwyata PatKaz
II 61v; Tu iáwnie prorok dał rozumieć o zmartwy wſtániu pańſkiem
RejPs 97, 84v; KromRozm I Cv; BielKron 1v; RejAp 115; GórnDworz Hh3v; A wſzákoż iednák żáłuiąc vpadku ich/ [...] przedſię
im dawał rozumieć/ áby ſie vználi á obacżyli. RejPos 53, 81, 153v;
[...] znácżąc ſie y ſpráwuiąc pilno po chorągwiách káżde woyſko
ſwoich/ thákież po trąbieniu álbo piſzcżałkách/ ktore dawáią rozu-
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mieć kiedy ſie potkáć máią/ kiedy vſtąpić/ kiedy ſtánąć BielSpr 31;
WerKaz 281; dał się dobrze wtym rozumiec ze poki beły res dubiae
słuzeł comogł ActReg 107.
»dobrze rozumieć« = być pewnym, mieć przekonanie [szyk
zmienny] (37): zadna rzecz ſzye nygdi nyeodmyenya tho ſchamy dobrze rozvmyeczye wprziyazny. LibLeg 11/141, 10/61v, 67; KromRozm II g3v, nv; Diar 64; a z jaką to ciężkością i nam i poddanym
naszym przychodzi, kiedy je [podatki] dajem, [...] nie tylko my ale i
WM dobrze rozumiecie. DiarDop 114, 101 [2 r.], 103; LubPs X6;
KrowObr C2, 101v; RejWiz 80v; bo cżárt dobrze rozumie/ iż nátym
mieyſcu będzye wyznawaná boża práwdá BielKron 196v, 109, 175v,
200, 244; iż wnet [...] miłośćiwie ſie do nich obroćić racżył/ pytáiąc
ich/ cżego wy ſzukacie/ chociay dobrze wſzytko wiedzyáło y rozumiáło ſwięte Boſtwo iego RejPos 274v, 110v, 333v; KuczbKat 250;
CzechRozm 263; PaprPan M3, Gg; SkarŻyw 27, 595 marg; WerKaz
279; Rozumiém dobrze/ ále ſłucham dáléy. KochWr 35; ActReg
107; o czym [cesarz turecki] wié/ że y wáſzá kró: M. rozumieć dobrze raczyſz/ iż Niemiecka źiemiá vpáść niemoże/ áżby iednym
ruſzeniem oraz Polſká vpádłá? OrzJan 82, 14, 30, 36, 77, 125.
»dobrze [o kim, o czym] rozumieć« = być dobrego mniemania,
poważać, szanować; conﬁdere JanStat [szyk zmienny] (15): KromRozm I D; bo acz o wszech [poborcach] dobrze JKM rozumie, ale
jenak zna, że nie we wszech jednaki dowcip jest Diar 82; DiarDop
100; BielKron 194; GórnDworz Q2v, Xv; MycPrz I B4; wzywałem
do tego/ onych mężow/ o ktorych lepiey niż o ſobie y rozumiałem y
teraz rozumiem BudBib bv; CzechRozm 102v; Dla tego żaden
Chrześćiánin tey Páńſkiey vſtáwy lekce ſobie wáżyć niema/ ále o
niey bárzo dobrze y zacnie rozumieć powinien KarnNap F2v; SkarŻyw 107; NiemObr 163; SarnStat 1119; SkarKaz 279a.
»fałszywie rozumieć« (3): żeby máłżeńſtwo ſámo s ſiebie było
złe/ álbo Pánu Bogu nie miłe/ iako thy fáłſzywie rozumieſz KrowObr 225, 215; KuczbKat 335.
»lekce rozumieć« = lekceważyć (2): bo muśi nádąć gębę/ muśi
łáiáć/ á káżdego ſobie lekce rozumieć. RejZwierc [782]v; KlonWor 19.
»lepiej, dobrze [= zgodnie z prawdą] rozumieć« = verissime censere, recte sentire Modrz [szyk zmienny] (14:9): MetrKor
31/620v; HistAl Av; KromRozm II fv; Diar 75, 94; Ktore ſlowá záprawdę pewne ſą/ y dobrze then rozumyał cżłowyek. GliczKsiąż
Pv, K3; A ieſli lepiey rozumieſz/ nielituy pracey dla rzeczy poſpolitey GroicPorz C3; RejWiz 62v; A zaż nie dáleko lepiey Káifaſz y
ſzáthan o Kryſtuſie iáko znáć rozumieli niżeli ći Soﬁſtowie GrzegRóżn L3; RejAp 67v; GórnDworz C7v; RejPos 46; RejPosWstaw
[413]; Ktorzi ſię krzywoprzyśięſtwá nielękáią/ ći o Bogu niepráwie
dobrze rozumieią ModrzBaz 86v, 18, 65; SkarŻyw 27; CzechEp 96,
410; ktory [Kościół] z nátchnienia Duchá S. dobrze rozumie/ kiedy/
kędy/ iáko y poki co ma być chowano. WujNT 463, 333; GosłCast 5.
»pewnie rozumieć« [szyk zmienny] (8): Leop *A3v; RejZwierz
88v; RejAp 161v; Abowiem ná kogo to kiedy Pan Bog przepuśćić
racży tákie vnieſienie iego/ iuż pewnie może rozumieć/ iż iuż ſąd á
ręká Páńſka bliſko nád nim ſtoi RejPos 322v, 193v, 234, 289;
CzechEp 106.
»prawie, prawdziwie rozumieć« = vere existimare Modrz [szyk
zmienny] (4:2): RejKup k4; RejWiz 122v; Ale chceſzli o tych klucżoch rozumieć práwie/ tedy ták rozumiey: Iż [...] RejPos 302v, 84;
ModrzBaz 100; Tóż o tym cnym młódźieńcu rozumiém prawdźiwie. GosłCast 72.
»słusznie rozumieć« (4): [...] z pokazaniem, że to, co krzywdą
zowie, za krzywdę tego słusznie rozumieć nie może Diar 44; Boć o
cnocie y oni ſłuſznie rozumieli/ Co o Bogu ná niebye nigdy nie
wiedzyeli. RejWiz 107; SarnUzn B6v; RejAp 134v.
»rozumieć sobie, u siebie« [szyk zmienny] (25:8): BielŻyw 143;
i nie tak mu to lekce/ iako on ſobie rozumiał wyſzło. MurzHist D3;
GliczKsiąż K; Bo ieſlibyś thák v ſiebie rozumieć chciał/ iż tho [tj.
psalmy] ſą rytmy ábo iákie rzecży dworne [...] LubPs A5v; RejWiz

96v; Leop Hebr 10/29; BibRadz *2; GrzegRóżn H2v, N3; wyiawſzy
[!] by to kto ſobie rozumieć mial/ yſz ieſt ſzkaradnieyſza rzecż
vcżyć ſię/ niz nic nieumieć. KwiatKsiąż E4, P4; A iákoż go [Boga]
to v ſiebie rozumieſz? RejPos 144v, 63, 88, 204, 300v, 304v, 334;
BiałKat 311; HistLan E2v; RejZwierc 20, [782]v; WujJudConf
198v; CzechRozm 164, 224v; StryjKron 482; CzechEp 232; PaprUp
F2v; OrzJan 11, 37, 113; WujNT Act 26/9; SkarKaz 386b; [ProtJałm 18 (Linde)].
»właśnie [= słusznie] rozumieć« (10): RejPs 100v; MurzNT
238v marg; Tákże też y to właſnie rozumieć mamy/ [...] iż tho
obiáwienie [św. Jan] miał od Iezuſá Kriſtuſá przez ſpráwę Anyelſką
RejAp 4v, 142v, 169; RejPos 3v, 69; ále ieſli dobrze y właśnie/
wedle ſłowá Bożego miłość tę rozumie/ tedy niewiem cżemu ſam
przećiw niey cżyni. CzechEp 96; NiemObr 176; OrzJan 68.
bibl. »niewysoko (a. niewysokie), niewysokich rzeczy rozumieć; wysoko (a. wysoce) nie rozumieć« = nie mieć wysokiego
mniemania o sobie; alta (altum) sapere PolAnt, Modrz, Vulg; sublime sapere PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (3:1;3): Leop YY4v;
Bogátym wninieyſzem wieku roſkázuy nie wyſoko rozumieć BudNT 1.Tim 6/17, Rom 12/16; Tákże pychy [...]/ iż ſię niemniey ſtrzec
trzebá/ roſkázuie on święty mąż Páweł temi słowy: Nie rozumiey
wyſoko ále boy ſię. ModrzBaz 56; WujNT [561] marg, Rom 12/16,
1.Tim 6/17.
»źle, na złe rozumieć« = mylić się (6:1): BierEz Q2; RejWiz
134; In malam partem intelligere, et in peiorem partem capere, Ináczey rozumieć/ ná złe rozumieć Mącz 281b; RejPos 230; NiemObr
101; To żyćie ſpołeczne nie obowięzuieć wſzytkich Chrześćijánow/
żeby ták ſpolnie żyć mieli: iáko to zle Nowokrzczeńcy rozumieli.
WujNT [405], 530.
»źle, niedobrze [o kim, o czym] rozumieć« = mieć złe mniemanie; male sentire Modrz (15:2): RejPs 115; RejKup q8v; KromRozm
I D; KromRozm II e2; iż/ ile kroć kto w.m. zle o białychgłowach
mowiącz vſłyſzy/ tyle kroć niedobrze o ſámym w.m. rozumieć
muśi. GórnDworz N, X, Aa4v, Cc; RejPosWstaw [412], [1103]v;
CzechRozm 195v; ModrzBaz [41], 114v; (marg) Iozeph co myſlił
bacżąc brzemienną małżonkę ſwoię. (–) Bo zle rozumieć o ták
dziwney Pánience [...] nieśmiáł SkarŻyw 243, 185, 243, 441.
Szeregi: »baczyć (a. obaczyć) i (ani, a, abo) rozumieć« [szyk
12:1] (13): LibLeg 11/66v; MurzHist F4v; GroicPorz c2v; A tu iuż
obácż á pilnie obácż y rozumiey/ iż Pan nic nie zoſtawa winien
wiernym ſwoim RejPos 188v, 113, 288, 297v; RejZwierc 56v, 66; to
co bacżę y rozumiem [...] tobie powiem. CzechRozm 201, 195v;
CzechEp 106; NiemObr 57.
»brać i rozumieć« (1): w tey roćie opiſáney przyſyęgi/ káżdą
iednę cząſtkę álbo dwie może bráć/ y rozumieć zá cáłą przyſyęgę
GroicPorz h3v.
»czuć i (a) rozumieć« [szyk 2:1] (3): á iż ták cżuieſz á rozumieſz w ſumnieniu ſwoim/ żeś ieſt godzyen tych obietnic ſwoich
RejPos [292]; RejZwierc 138v; NiemObr 96. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»nie rozumieć ani się czuć« (1): Nie rozumieią ludzie/ áni ſię w
tym cżuią/ Iáki to wrzod ſzkodliwy w rzecżypoſpolitey/ Młodź
wſzetecżna KochOdpr C3.
»dzierżeć, (i) rozumieć« (2): KromRozm I I; De me statuant
quid velint, Niechay o mnie dzierżą/ rozumieyą yáko chcą. Mącz
412b. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rozumieć i mieć« = tenere et reputare JanStat [szyk 2:1] (3):
RejPos 225v; WysKaz 3; żadnégo inégo nie máią rozumieć y mieć zá
Kśiążę Wielkié Litewſkié y Ruſkié: iedno który [...] SarnStat 1070.
»rozumieć a (albo) mni(e)mać« (2): S cżego Krol y krolowa
vcżynili wielki pośmiech/ rozumieiąc á mnimáiąc iż [Kolumb] niepodobney rzecży żądał. BielKron 440v; BielSpr 28v.
»(i) rozumieć, (i, ani) mowić (a. mawiać)« = sentire et loqui a.
dicere Modrz [szyk 5:5] (10): RejPos 51; iż wżdy chociay ták z dáleká o tey wielmożnośći [boskiej] y mowić y rozumieć możemy
[...] RejZwierc 9; ModrzBaz 20, 62v, 72, 81v; áby iedno mowili/
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iedno rozumieli/ á odſzcżepieńſtwá ábo ſchizmow miedzy ſobą nie
cżynili. SkarJedn 155; NiemObr 99, 101; SkarKazSej 683b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.; w przeciwstawieniach 6 r.]
»rozumieć i (abo) myślić (a. na myśli mieć)« = sentire quidve
mentis et animi habere Modrz (2): Boże tego vchoway ábyſmy ták
rozumieć y myſlić mieli: żeby [...] CzechRozm 215; ModrzBaz 87v.
[Ponadto w przeciwstawieniu 1 r.]
»pamiętać i rozumieć« (1): To też trzeba pamiętać y rozumieć
gdy ſie ſtawamy przes chrzeſt niewynnimy SeklKat V3v.
»rozumieć i pisać« (2): KrowObr 14; To o ſwych diſcypulech
rozumiał y piſał Luther ReszPrz 63. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.; w przeciwstawieniach 2 r.]
»pokładać i rozumieć« (1): za łátwią to rzecz pokładácie i
rozumiecie/ żeby cżłowiek mogł śię podnieść vfanie m wBoga kiedy
iedno chce MurzHist P2v.
»rozumieć i poznać« (1): Tho wſſytko rozumyeć y poznáć możem nye tylko s pirwſſych naſſych rodzicow [...]/ ále też z nyektorych ludzi mężow Bożych GliczKsiąż H2.
»rozumieć, (i) sądzić« (2): Mącz 172d; rány vbitému płáćić będźie powinien [...]. A tákiéż ma bydź rozumiano y ſądzono/ gdźie
by pozwány vbił Aktorá/ będąc z nim w pozwie. SarnStat 1159.
»rozumieć a szacować« (1): Niechże wierę dobry brát rozumie
á ſzácżuie iáko racży RejZwierc A2v.
»(nie) rozumieć i (ani) trzymać« = tenere et reputare JanStat
[szyk 7:4] (11): O ynich Ceremoniach y wimiſlnich wſtawach/ czo
rozvmiem y trzymam krotkom opiſſał SeklWyzn g4v, c2v, d4, F;
WujJud 118v; nierozumiemy tego áni trzymamy/ żebyſmy przez
dobre vcżynki zbáwieni być mieli. WujJudConf 109v; CzechRozm
22v, 237v; CzechEp 343; CzechEpPOrz **2; SarnStat 171. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»tuszyć abo rozumieć« (1): Coż tedy thy o ſobie tuſzyć ábo
rozumieć możeſz nędzny á mizerny cżłowiecże RejPos 114v.
»(ani) rozumieć i (ani) twierdzić« (3): [...] przeto też ták áni
rozumieć áni tego twierdźić chcę CzechRozm 161v, 116, 198.
»rozumieć i (albo) uczyć« [szyk 2:1] (3): ieſliby kto miał inák
rozumieć/ álbo vtzyć/ tedy thákowy błędliwym y kácerzem ma być.
KrowObr 42; ReszPrz 36, 54.
»rozumieć i uważać« [szyk 1:1] (2): iáko maſz rozumieć y
vważáć dni Páńſkie od niego wywołáne RejPos 228v; RejZwierc
199v.
»(ani) uznawać (a. wyznawać) i (ani) rozumieć« [szyk 1:1] (2):
ale taka ieſt niezbożnośc wludźiach/ że tego nięchcą za przykłád
vznawać i rozumiéć MurzHist R; RejPos 304v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»widzieć i (a) rozumieć« [szyk 6:2] (8): RejPos 232v, 262;
KuczbKat 300; RejZwierc [283] [3 r.]; To ia ták záprzenie ſie ſámego ſiebie rozumiem: y widzę/ iż w tym wſzytkim záwiſło. CzechRozm 227; CzechEp 11. [Ponadto w połączeniach szeregowych
5 r.]
»(nie, ani) wiedzieć, (i, (a)ni, a(l)bo, a) rozumieć« = scire,
intelligere aut sentire JanStat [szyk 34:4] (38): LibLeg 11/71; RejKup f2; GliczKsiąż I3v; Leop *A3v; Chceſzli tedy ty co ſkrytego á
tobie pożytecznego wiedźieć y rozumieć/ pytay y vcz ſye od Kápłaná OrzRozm E; BielKron 132, 208v, 252v; Mącz 85c; iż on
[Chrystus] wſzytko wiedział/ rozumiał/ co ſie miáło dziać s ſwiętym
cżłowiecżeńſtwem iego. RejPos 69, [36], 46, 65v, 82, 87 [2 r.] (17);
okáż mi to: ábych to rozumiał/ y wiedźiał BiałKat 151; KuczbKat
290; Owa niewiem áni rozumiem nacż ſie ony ﬁgle iego przygodzą.
RejZwierc 164, 138; CzechRozm 263; CzechEp 16 [2 r.], 32, 69;
NiemObr 85; ReszPrz 83; SarnStat 36. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 6 r.]
»wierzyć, (i, a) rozumieć« [szyk 7:5] (12): Tak maſz rozumieć
y wierzyć ze potey czeſney ſmierczy mamy zaſie wſtacz zmartwych
SeklKat Rv; KrowObr 23v; RejAp 3v, [14]; BiałKat 46, 176; RejZwierc 9v, 196; SkarŻyw 15; CzechEp 218; Gdyż z tego tám mieyſcá naſnádniey ſię náucżyć możemy/ iáko o mocy/ y cżći páná

Chriſtuſowey/ wierzyć y rozumieć mamy. NiemObr 105; KlonWor
ded **3. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»rozumieć i (a) wykładać« [szyk 4:2] (6): iż yeſli ći dobrze
rozumyeyą á wykłádáyą/ tedy oni błądzą: á yeſli oni dobrze/ tedy ći
źle. KromRozm II q3v; Diar 69; KrowObr 140v, 215; GrzegRóżn
H2v; CzechRozm 56.
»znać i rozumieć« [szyk 2:1] (3): [...] obrawſzy ludźi takowe/
iákie nalepiey á nauwáżniey do thego vmieiętne/ godne/ á ćwicżone
być rozumieli y ználi BibRadz *2v; RejPos 81, 284v.
W przen (3): áby iáko w ſercu rozumie/ ták vſty wyznał GroicPorz y4; mowić y vcżyć was nie zániecham/ tego co ná ſwym
ſumnieniu rozumiem być z duſznym zbáwieniem wáſzym ReszPrz
104; ia inák nie vmiém Powiádáć/ iedno iáko w ſwéy głowie rozumiém PudłFr 64.
Przen (1): Slucháycie niebioſa a rozumiéy ziemia OpecŻyw 116.
a. Współczuć [nad kim] (2): BEatus qui intelligit ſuper egenum
[...]. Bogoſlawion ieſt cżłowiek kthory rozumie nad vbogim WróbŻołt 40/2, N8; [PsKrak 1532 40/1].
b. W zdaniu względnym: według swego zdania, według swojej
najlepszej wiedzy (48): MetrKor 38/287; Wezmi ſzcżawiu zpołgarzſci albo iako wiele chczeſz/ piołynu z pięć rożdżek/ pieprzu czo
rozumieſz FalZioł IV 46a, V 70v; Szgiechawſzi ſzya SKomiſſarzmy
naprzod krziwdi poddanich naſich przeloza y obyczyaza [lege: obciążą]. thak yako banda rozvmyecz wedlye potrzebi rzeczi. LibLeg
11/132, 7/11v; RejKup f6, l6v; Diar 50; Quatenus intelligit nihil
putat praetermissum, Ile rozumie. Mącz 338d, 338b; GrzepGeom B,
C4v; BielSat Nv; rozſadźże Piątniki do Stáwów/ kędykolwiek rozumiéſz. Strum P2v, I2v, M3v, M4; SkarŻyw 498, 571; Przedayćie
nam źioł pachniących [...]. Iż z nich máśći nacżynimy Iáko my
ſámy rozmiemy MWilkHist C3; BielSjem 37; GórnRozm G4v; Naprzod ich hidzono tzim rozumiano PaprUp G2, Iv; LatHar 216;
Będą tedy mieli ći pánowie Prowizorowie deputowáni [...] facultatem [...] czynić wſzelákié contrákty/ ze wſzelákiémi oſobámi/
iákiémi iedno kondiciámi będą rozumieli SarnStat 441.
cum inf (3): Potym Stáwidłá weń [w staw] ſtáwić [...] ták wyſoko pokobyś rozumiał wodę trzymáć w Stáwie. Strum G4, M4;
wolno będźie wedle ſumnienia Hetmánowi/ ták iáko będźie rozumiał bydź nawięcéy wedle Bogá/ [...] ſłużebné ſwowolné [...] káráć.
SarnStat 437.
W zdaniu nadrzędnym do dopełnieniowego [w tym wprowadzanego przez: (i)że(ć)by (5), zaimek pytajny (3)] (8): Ale niedawać
wodcze wiele idz iedno czoby rozumiał iżeby doſyć było FalZioł II
2a; mieſzay aż będzie gęſto iako rozumieſz czo w cżas FalZioł V
116; Dayże czynić Przykopę/ ná ſzérz iákobyś rozumiał żećby
wodę znioſłá. Strum I3, I2v, L2v [2 r.], M4v, N.
cum sup i (rzadko) comp [w tym: na(j)lepiej (7)] (11): abi ony
tho wſchithko thak roſſchafowali iako bi naliepiey mogli y rozumyeli MetrKor 59/76v, 59/76v; a ſamy czo naliepiey bedzieczie rozvmiecz tak sprawvjczie sye tam LibLeg 11/21v; RejJóz P; káżdy
radźił około przepráwiánia/ zwłaſzcżá pieſzych ludźi/ iáko kto lepiey rozumiał BielKron 411; Thoćiem miał o Lekárſtwie ćieleſnym
zebránie Kſyąg rozmáitych/ com naprośćiey á pożyteczniey rozumiał SienLek 44; CzechRozm 126; SkarJedn 203; LatHar 583; wolno będźie káżdému [...] inquiſicią czynić: gdźie y iáką będźie rozumiał naylepſzą SarnStat 1233, 104.
c. Z określeniem stopnia: wysoko a. nisko cenić [o kim, o czym] (37):
rozumieć ile (1): doſić mnie ná tim/ [...] iż nie będzie rozumieć
o ſobie iedno tyle/ ile znáć będzie prawdziwie cżego być w ſobie
GórnDworz G7.
rozumieć nad kogo [= wyżej niż kogo] (2): BiałKat 323v; Nic o
mnie Ceſarzu nád ludzie ine niechćiey rozumieć SkarŻyw 593.
Zwroty: »cale rozumieć« (1): Gdyż ia cále rozumiem o wáſzym
bacżeniu/ Y o ſpráwách Rycerſkich CzahTr F3.
»mało rozumieć« = być niskiego mniemania; nie wynosić się
(9): iákaby kazń tym náleżáłá ktorzy by ſobie dufáiąc máło o niey
[możności Pańskiej] chćieli rozumieć. RejPs 110, 95v; Bo ktoć
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dzyurą doſtawa vrzędu iákiego/ Mniey możemy rozumieć/ o godnośći iego. RejZwierz 88v; SarnUzn B2v; GórnDworz D8v [2 r.]; A
ieſzcże dáleko mniey rozumiemy o tym/ żeby kośći Swiętych miáły
być nabożnie cżćione WujJudConf 60v; WujNT 47; A ták namniey
o ſobie rozumieć/ ták wiele waży/ iáko nawiętſze rzeczy czynić.
SkarKaz 352a.
»nic nie rozumieć« = nisko cenić, mieć niskie wyobrażenie
[szyk zmienny] (8): onoż on mocarz ktory nic nie rozumiał o pánu
náſſem iedno o możnoſćiach ſwoich RejPs 78v, 106, 111, 212v;
RejPos 212v, 255v; HistLan B3v; Coż o mnie ſławnym Bátráchu
więc nie rozumieſz nic? KlonŻal E4.
»wiele, siła rozumieć« = mieć wysokie mniemanie; przywiązywać wagę; existimare supra, plus sapere Vulg; multum praesumere
JanStat [szyk zmienny] (15:1): RejAp 42v; wielkim ludziom/ niemáſz cżego mieć zá złe/ kiedy o ſobie wiele rozumieią GórnDworz
D8; y to/ iż cżłowiek śiłá/ á obłędliwie rozumie o ſobie/ wiele ſzkodzi. GórnDworz Gg8, V4v; RejPos 13, 199v, 201v, [310]; ábyſmy o
brzydkośći grzechu tego ktory ſobie lekce drudzy ważą/ więcey
rozumieli SkarŻyw 442; WerGośc 223; Phil R4; WujNT Rom 12/3
[2 r.], 2.Cor 12/6; NIektórzy o ſwéy śmiáłośći wiele rozumieiąc
[...]/ mimo wolą páńſką dęby y drzewá wyrębuią SarnStat 667; VotSzl E2v.
Szereg: »mnimać a rozumieć« (1): Gdyż záwżdy obiecował
poháńbiáć á poſromacáć mądrość mędrkow tákich/ ktorzy to o ſobie
wiele mnimáią á rozumieią RejPos 201v.
d. Fraza: »rozumiej sobie« [w tym: co (3), jakoby ‘gdyby’ (1)]
= wyobraź sobie [szyk zmienny] (4): on niemożnośc ku vfaniu ſwoię
tak wyrázáł rzeknąc/ Rozumiéicie to ſobie iako byście ktoręmu
człowiekowi wypełnic zakon przykazowali [...] a on niemiał ni
ſkierki ducha ſwiętego MurzHist Q; Rozumiéy ſobie linią proſtą w
ſtudniéy po iednéy ſtronie od a. do b. [...] Ná drugiéy ſtronie záśię/
ná kráiu ſtudniéy/ przećiwko a. niech będźie punkt c. GrzepGeom
P4v, Iv, P3.
e. Fraza: »co rozumiesz itd.« = a tym bardziej [w porównaniu
dwóch elementów, gdzie oczywistość drugiego z członów wynika ze
znanej adresatowi prawdziwości pierwszego członu] (51): RejWiz
153v; á ieſliże to powinien z iedney oſoby ſwoiey/ coż rozumieſz
gdy ony wſzytki poważne á zacne oſoby weźmie ná pracą á ná opiekę ſwoię RejZwierc 37; Co ieſli ná on cżas tak zuchwáli byli a co
rozumieſz po iego śmierći/ áza iym nie dáleko wolniey było? BudNT przedm b8v, przedm b3v; ModrzBaz 122.
o kim, o czym (24): RejWiz 112v, 113v; RejZwierz 18; iż ieſli
Anyoł ieſth mocny/ coż owſzem możemy o Pánu rozumieć/ w ktorego poſłuſzeńſtwie ſą y Anyeli/ y [...] RejAp 147v, 164, 172, 176v,
178v, 184v; Toś iuż ſłyſzał o docżeſnych pociechach náſzych [...].
Coſz dopiero będzyeſz rozumiał o onych o kthorych nam powiedáć
racży/ gdy mowi [...]: Iż idę do Oycá ſwego miłego/ ábych wam
zgotował wdzięcżne mieyſcá wáſze RejPos 128; A gdyż ſie to ták
dzyało nád onymi mocarzmi ſwiátá tego/ coż ty rozumieć maſz o
ſobie nędzny robaku RejPos 264v, 241, 256v; Iáko ieſt przykry
káżdemu chłop hárdy [...]. Y coż rozumieć o cżłowieku tákim/ Co
wſzytkim przykry RejZwierc 218v, 2v, 62v; WujJud 71; która [moc
cieplic] ieſli ták ſproſné gárdłá vléczyć może/ co mamy rozumiéć o
mnieyſzjch/ á do vléczenia lżeyſzjch choróbách? Oczko 23v, 4v;
CzechEp 115; KochWr 28; OrzJan 114; LatHar 214, 217.
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym: zaimek pytajny (9), (a)by
(4), że, iż (3)] (16): A ieſli ſie z dáleká wſzytko pięknie pſtrzyło/
Coż rozumieſz żeć piękniey ieſzcże we wnątrz było. RejWiz 25v,
116, 128v, 153v; Leop *A3v; RejZwierz 2v; GórnDworz Gg6v; RejPos 40v, 194v, 215v; BiałKat 143v; BiałKaz M2v; Bo ieſli tę żáłość
miedzy pijánymi pokazáli/ coſz rozumieſz iáko ſami domá tákiey
wzgárdy Boſkiey żáłowáli? SkarŻyw 130; gdy [...] ći Rzymſcy
Biskupowie [...] ieſzcże nie wylećieli byli gory: co rozumiemy,
żeby teraz, gdy ią iuż wylecili [!], [...] nie miał był [Hieronim]
Antychristá poznáć CzechEp 411; á co dźiwnieyſza/ iż to w ten cżás
cżynili/ nie máiąc Ceſárzá ſobie przychylnego: Coż rozumiemy/ co

ſię potym dźiało/ gdy Ceſárzow po ſwey myśli doſtáli. NiemObr
130; OrzJan 80.
Z pytaniem retorycznym wprowadzonym partykułą pytajną
„jeśli, zali” (6): RejPs 139v; Abowiem ieſli świadectwa piſma świętego ważą [...] coſz tedy rozumiecie/ zali teſz i to mocy niema co
Chriſtus mowi? MurzHist R3v; RejWiz 154v; RejZwierz 111; RejZwierc 60v; BAcżyłeś iáko wielki máieſtat był kápłáńſtwá onego
[...] zakonu Moyżeſzowego: coſz rozumieſz ieśli niewiętſzy ieſt zakonu nowego SkarŻyw 493.
f. W funkcji przysłówka: »rozumiejąc« = świadomie (2):
Szeregi: »chcąc i rozumiejąc« (1): bez ktorey [wiary w Boga]
żadenby ták wiela niebezpiecżeńſtw chcąc y rozumieiąc [volens
prudensque] wytrzymáć niemogł. ModrzBaz 109.
»wiedząc a rozumiejąc« (1): Ktoryby [sędzia] wiedząc á rozumieiąc [prudens ac sciens] nieſpráwiedliwie co oſądźił/ [...] z vrzędu ma być złożon ModrzBaz 88v.
2. Zdawać sobie sprawę z istotnego sensu, wiedzieć, co kto
chciał wyrazić, chciał dać do zrozumienia; intelligere Vulg, PolAnt,
Mącz, Modrz, Calag, Cn; scire HistAl, PolAnt, Vulg; cognoscere,
noscere, sapere Vulg, PolAnt; tenere Mącz, Cn; sentire Modrz, Cn;
capere, cernere, interpretari Mącz (700): iż cżłonki w ciele [...]
rozne ſprawy maią. Serce cżuie, mozg rozumie, płucza mowią, wątroba grzeie GlabGad F; RejKup aa3v; że mu [Piotrowi] miáł dac
ducha ś. nad inſzé obﬁciéi/ ktoremby wielé rozumiáł i przeniknął
taiemnice niektore niebieſkié MurzHist Sv; MurzNT 146 marg;
GliczKsiąż I5v; LubPs N5v; GroicPorz ppv; KrowObr 115; coż
potym iż widzę/ Ale iż nie rozumiem/ ſam ſie ſiebie wſtydzę. RejWiz 168, 90v, 108; Wamći dano ieſt poznáć tháiemnice Kroleſtwá
Bożego/ ále innym pod podobieńſtwy/ áby widząc nie widzieli/ á
ſlyſząc nie rozumieli. Leop Luc 8/10, 4.Esdr 8/25, Ps 2/10, Sap
4/14; RejZwierz 38v; BibRadz *2v, Ps 48/21, Rom 3/12; BielKron
46 [2 r.]; Columbis inest quidam gloriae intellectus, Gołębie máyą
w ſobie nieyáki rozum á báczność gdy ye chwalą/ rozumieyą gdy
ye chwalą. Mącz 431c, 48d, [176]c, 445d; SienLek 11; Ná powietrzu pánie Koſtká/ pokazałeś nam w.m. czoś/ cżego niewidzi iedno
ſámego w.m. oko/ [...] áboś też w.m. niechciał/ ábyſmy do końcá
rozumieli GórnDworz X2v, C3v; RejPos 62v, 152; BielSat Ev; RejZwierc 20v marg, Aaa4v; WujJud 182v; z tąd znáć że dziatki nic
nierozumieią/ nie tylko wiáry nie máią. BudBib I 455b marg; A
któż tu w tym winien będźie/ Pan że nieopátrznie budował/ ábo
Vrzędnik co nic nie rozumié Strum L4, F, F3v, M; Calag 513a;
SkarŻyw 27; CzechEp 333 [2 r.]; BielRozm 33; GrabowSet A4, D4;
Odpowiedźiał mu ieden: że to ſą Akolitowie/ co ie Biſkup święći.
Rozumiém/ powiáda: ná náſzę to pſzenicę wróble. KochAp 12; WujNT Mar 8/21, Luc 8/10, 1.Cor 13/11, s. 642 marg; SkarKaz 2a,
578a; Idź áto zárázem Cichó [!] do ſkárbu, ſługom y wſzyſtkim
precz z domu Roſkaſz: bá y rozumieſz? (–) Co? CiekPotr 61.
rozumieć co [w tym: „co” (20), „to” (16)] (109): OpecŻyw 100;
LibLeg 6/190v; bo od tych czasow rozmayczye obyauyal tayemnyczą swego wczyelenya wrozmaytych ofyarach wfygurach [...] ktorych znamyonouanye duchem szwyątym nauczeny rozumyely PatKaz III 100, 100v; BielŻyw 170; MiechGlab *2; WróbŻołt 49/22,
118/95; iż ty ſpiſſeſz wſercu moiem ták iż ſnádnie będę rozumiał
wſſytki ſpráwy twoie. RejPs 107v; że pyſmo polſkie ieſt trudne ku
czitaniu tim ktorzi włoſnoſci buchſtabow przekreſzonich albo pąnk[towa]nich nierożumieią SeklKat A6; RejKupSekl a7; HistAl A7v,
F2v; GliczKsiąż C6, I5v; LubPs G3v [2 r.], bb2; Bo co Oſieł rozumie gdy nań ſzárłat włożą RejWiz 47v, 88v; SPráwiedliwy ginie/ á
niemáſz ktoby tho vważył w ſercu ſwoim: á mężowie miłoſierdzia
bywáią zbieráni/ iż nie ieſt ktoby to rozumiał Leop Is 57/1, Ps 27/5,
Is 57 arg; RejZwierz A2v; BibRadz Iob 34/27; rozumiey przemiennośći cżáſu/ á nieuſtháwicżnośći fortuny BielKron 254; GrzegRóżn
I4v; Mącz 84c, 429d; ná ty wymyſlácże co wodę łyſzką mierzą/ á
chcą rozumieć rozumki ſwemi to nieogárnione Boſtwo troiákie w
oſobách RejAp 68v, 135; GórnDworz D5v, F2v, N5, R5, Cc2; RejPos 182 [2 r.], 277, [340] [2 r.], [340]v; Boć ieſt niéco nam w
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Bodze iáſnégo/ co możemy rozumieć BiałKat 31; KuczbKat 20,
110, 250; RejZwierc 99, 184, Bbb2; WujJud 117; WujJudConf
240v; RejPosRozpr b4v; Oycowie náſzy w Micraimie nie rozumieli
dziwow twoich BudBib Ps 105/7, Prov 14/8, Dan 1/17; MycPrz I
B; Strum F3; CzechRozm A3v, 1v, 27v, 75, 124v (9); KarnNap
A2v; á przedśię nie práwie rzecży tey rozumieią/ ktorey ſię ták
wielce domagáią. ModrzBaz 106v, 71v, 88; KochPs 39; Bo Konſtántyn nie rozumieiąc zdrády Heretyckiey: dał ſię niktorym
Arryáńſkim złym Biſkupom [...] vwodzić. SkarŻyw 388, 83, 597;
CzechEp 68 [3 r.], 140; NiemObr 7, 10, 33, 47, 151; PaprUp E2;
Ethologus – Figlarz wirazucij [lege: wyrażający] przez łaſzkowanie
ludskie obiczaie, ktore, chocz milczij, rozumiecz mozeſz. Calep
374b; LatHar 381; iż święći doſkonáley rzeczy náſze w niebie rozumieią niżli ie pierwey ná ziemi rozumieli. WujNT 611, Matth 16/9,
Act 7/25, 1.Cor 2/14, s. 581 marg, 582, Iudae 10; SkarKaz 80b
[3 r.], 277b marg, Oooob; CiekPotr 65; SkarKazSej 661b; KlonWor
60. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.
~ co – jak (2): Bo ludźie záwżdy roznie wſzyſtko rozumieią
MycPrz I B; A iż ták [...] Moyżeſz rozumiał to przymierze. [...]
Przeto [...] CzechRozm 75. ~
rozumieć kogo, [co (żywotne)] [= czyje działanie] (9): OpecŻyw 183v; Zydowie nie rozumieli Meſyaſzá. RejPos 251 marg; RejZwierc 204; CzechEp 33; Gdy P. Bog ſam śiebie rozumie/ ono rozumienie y mądrość iego ieſt perſoną w ſobie ſtoiącą. SkarKaz 485a,
484a, 485a [2 r.]; [Bowyem sza egypto mądrzy ktorzi szny thesze
powyedayą [...] lathayącze roszmyeya [tj. wróżą z lotu ptaka]. HistAl 1510 30]. Cf rozumieć kogo z czego.
rozumieć kogo z czego [= na podstawie czego] (1): ábowiem
mimo znáki/ ktore w miłośći ták nieznácżne bywáią/ iż s ſámej
telko twarzy ieden drugiego rozumie/ [...] GórnDworz Cc5v.
rozumieć czego (2): Głupyaby tedy tá rzecż byłá áby wten cżás
myeli rodzicy ſyny ſwe dáć cżytáć vcżyć/ kiedyby ſie yuż cżego
godziło rozumieć/ álbo o ktorey nauce wiedzyeć. GliczKsiąż I8;
vcżmy ſie rozumieć pokoiu Páńſkiego RejPos 336v.
rozumieć około czego (1): SkarJedn 241 cf Ze zdaniem dopełnieniowym.
rozumieć komu, czemu (40): BierEz M3v, R2; OpecŻyw 94v;
LibLeg 10/92; RejPs 137v; Bo ia przyrodzeniu twemu Tak rozumim
iako ſwemu. RejKup h7, q5; HistAl A2v; KromRozm III B7; Wſſytkim myſlam mym rozumie ſwięte boſtwo twoie LubPs ee; KrowObr
87v; iuż iedney [pani] rozumiem/ Bo od tey ſwiętey mátki iuż iey
ſpráwy vmiem. RejWiz 36, 155, 189v; Leop Ier 9/12; [gdy kto] co
cnocie przyſtoi/ wſzyſtkiemu rozumie. [...] Ten roſkoſz nád wſzyſtkiemi/ roſkoſzámi miewa. RejZwierz 135, 56; BibRadz Ioann 13/17;
Abowiem kto złego niewie/ dobremu rozumieć nie może. BielKron
20, 195v, 433v; SienLek 14, 34v; RejAp [13]; GórnDworz B2; ktoremu klenotowi [tj. cnocie] żadne inſze źwirzę nie rozumie/ iedno
[...] cżłowiek RejPos 247, 82, 166v, 200v, 206v, 211v, 212v; RejZwierc 99 marg, 151; [młodzi ludzie] Przyſzłym cżáſom nie rozumieią BielSpr 75v; Strum Q3; KochMarsz 155; [Nie dałeś Anyołá ná to ſzáfárſtwo [rozgrzeszenia]/ ktory nigdy nie zgrzeſzywſzy/
grzeſznymby rozumieć nie vmiał. Dałeś [...] SkarKaz 129b (Linde)]. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.
~ czemu – jak (1): Do czytelniká/ s ſtrony tey ﬁgurki [tj. ryciny]/ máluczka roſpráwá/ iáko iey rozumieć. SienLek 34v. ~
rozumieć o kim, o czym (22): Iſz dziwne ſą ſprawy boze a kazdemu przyſluſſe onich rozumiec. RejPs 159 marg; LubPs gg2; RejWiz 153v; BibRadz Iudith 8/10; RejAp AA5v; zátwarza ocży y vſzy
ich/ iż iáko ſlepi á głuſzy nic o nim [o Bogu] rozumieć nie mogą.
RejPos [278], 3, 9v, 49, 205, 260 (11); RejZwierc A5v, 20, 156v;
CzechRozm 98v; WujNT 608. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: to (4),
temu (2), około tego (1), o tym (1); zaimek pytajny (21), zaimek
względny (5)] (26): BierEz S2v; BielŻyw 170; RejJóz Pv; kxieża
[...] tak wiele otim rozumiely czo ieſt ſacrament/ iako imy naten
czas SeklKat Y3; aby ten ktoryby ſie chcyał nyą [nauką] páráć/

rozumyał cżego á yákoby ſie vcżył GliczKsiąż I5, D6v, M5; RejWiz
49v; GórnDworz R5; RejPos 57, 79, 141v; HistLan Fv; áby
dzieciątko [...] vcżyło ſie rozumieć co ieſt Bog/ á co ieſt wola iego.
RejZwierc 8, 97; BudNT przedm b5v, Rom 8/5; Acż Ruſcy Popi nic
około tego nie rozumieią/ co oſoby/ á co rzecż ſamá w Sákrámeńćie
SkarJedn 241; ten ſię Apoſtołom y Chriſtuſowi ſprzećiwiáiąc [...]
ieſzcże y ſam co cżyni nie [lege: nic] zgołá nie rozumie. CzechEp
31; [...] ktory nie rozumie tego/ cżego ſię nie vcżył CzechEp 140,
32, 146; PaprUp Hv; OrzJan 38; WujNT Ioann 13/12; ludźie/ nie
rozumieią czym ieſt rożne pośrzednictwo Chryſtuſowe/ od modlitwy świętych zá námi. SkarKaz 636a.
Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia w
zdaniu nadrzędnym [zaimek pytajny] (1): prośćić drogi twoie/ y
rozumieć ſpráwy twe bedzieſz [!] iákie ſą. SkarŻyw 501.
W połączeniach szeregowych (6): OpecŻyw 183v; iż nie doſyćći ná thym/ wiedzyeć/ ſłyſzeć/ y rozumieć ſpráwam Páńſkim RejPos
211v, 9v; O tych tákich zacnych niebieſkich klenociech żadne źwirzątko áni wie/ áni myſli/ áni rozumie. RejZwierc 156v; CzechRozm
A3v, 185v.
W przeciwstawieniu: »wierzyć ... rozumieć« (1): Ieſt záſye/
czego wybáczyć y wyrozumieć niemożem: á to ieſt Iſnośći Bożéy
[...]: thu iuż wierzyć/ nierozumieć mamy. BiałKat 31.
Fraza: »nie rozumie(sz) i sam« (2): WujJudConf 240v; á głupiś
pieniáczu, Nie rozumiałeś y ſam postępku práwnego, Aniś ſię práwomędrcow rádźił [...]; ćierpże ſam. CiekPotr 65.
Zwroty: »dobrze rozumieć« = percipere Mącz [szyk zmienny]
(12): Bo temu dobrze rozumieſz: Co to známię známionuie BierEz
S2v; LibLeg 10/92; RejZwierz A2v [2 r.]; BielKron 195v; Mącz
36d; GórnDworz R5, Cc2; RejPos [340]; WujJud 117; CzechRozm
98v; Bo nie doſyć ieſt rozumieć dobrze o tym Sákrámenćie: ále [...]
WujNT 608.
»prawie rozumieć« (1): Bo gdy wyęc ná mye przypádną yákie
ſprzećiwnośći/ Ná ten cżás práwye rozumyem twe ſpráwiedliwośći
LubPs bb2.
»źle rozumieć« = insulse a. in malam partem interpretari Mącz
(3): Mącz 364c, 429d; że táki zle rozumie Chriſtuſá/ ktory wierząc
w Chriſtuſá/ przyſtrzega zakonnych vcżynkow. CzechEp 33.
Szeregi: »(ani) baczyć ani (a) rozumieć« = cognoscere nec intelligere PolAnt, Vulg [szyk 8:1] (9): BibRadz Mar 8/17; RejPos
66v, 86, 166v, 200v; Są też niektorzy co dobrodzieyſtwá áni bacżą
áni rozumieią RejZwierc 99, 184, 268; Coż myślićie/ że chlebá nie
maćie? ieſzczeſz nie baczyćie áni rozumiećie? WujNT Mar 8/17.
[Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»(i) (nie) umieć i (ani) rozumieć« (3): bo to ieſth ludzka náturá/
wſzyſtko gánić/ áby w tym káżdy rozumian był/ iż tho lepyey y
vmye/ y rozumye. Ale záprawdę/ iákobych tego káżdemu życżył
áby lepiey vmiał y rozumiał/ tákże mu też dopuſzcżam ſzáczowáć/
ieſli racży/ iáko mu ſie zda. RejZwierz A2v; BudBib Is 56/11.
[Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»(nie) rozumieć ani uważać« [szyk 1:1] (2): tylko to nie náſzá
winá/ gdy ſię świát ſpráwámi dobrymi/ onych nie rozumieiąc/ áni
vważáiąc gorſzy/ y obraża. NiemObr 151, 33.
»widzieć i rozumieć« (1): wſzákże ieden mniey záwżdy widźi
y rozumie/ niż wiele záraz pátrzących y mądrych CzechEp 19.
[Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»(ani, abo) wiedzieć, (ani, abo, a) rozumieć« = nescire nec
intelligere PolAnt; ignorare aut non intelligere Modrz (7): BibRadz Ps 81/5; RejPos 285, [340], [340]v; Bo nic niemáſz głupſzego/ [...] iáko wyrok vcżynić/ ktorego przycżyny ábo niewieſz
ábo nierozumieſz. ModrzBaz 88; iż piękna rżecz ieſt/ kiedy człowiek wiele wie/ śiłá rozumie/ ále żeby y ſam śiebie znał. GórnRozm H3; SkarKazSej 661b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»i znać i rozumieć« (1): iż y to co iáwnie á iáſnie y znáć y
rozumieć będą/ [...] przedſię tego áni rozumieć rzkomo/ áni o to
dbáć będą chcieli. RejPos [340].
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W przen (3): iuż y ięzyk/ gdy vſzy nie ſłyſzą/ ſerce nie rozumie/
ſłáby bárzo ieſt [człowiek]. RejPos 212v; BiałKat 113v; Záślepił
ocży ich/ [...] áby niewidzieli ocżymá/ áni rozumieli ſercem BudNT
Ioann 12/40.
Przen (1):
W połączeniu szeregowym (1): iż oná [cnota] wie/ rozumie/ y
vmie/ obráć to czo ieſt dobre GórnDworz Ff3v.
a. Rozumieć tekst (352): SeklKat Y3v; Kto tćie niechái rozumié
MurzNT Matth 24/15, Matth 15/10; KromRozm II b4; KromRozm
III C; KrowObr 203; Bądź ćichy w słuchániu słowá Bożego/ ábyś
ie zrozumiał: [...] Ieſli rozumieſz [Si est tibi intellectus]/ odpowiedz
bliźniemu thwemu: nierozumieſzli/ włoż rękę ná vſtá twoie Leop
Eccli 5/14, Matth 13/13; OrzList e4v; BibRadz Is 6/9, Luc 8/10, Act
8/31; vżyway they ſwey náuki iáko chceſz/ tylko ábym ia rozumiał.
OrzRozm B2v, B3; Si minus intelligis, cur non iterum interrogas,
Ieſli nie rozumieſz czemu powtóre nie pytaſz. Mącz 222d, 244c,
439b [2 r.]; Y mnimáią oni/ by to był naywiętſzy rozum/ ták mowić/ ábo ták piſáć/ iákoby ábo máło ludzi/ ábo żaden nie rozumiał
GórnDworz F3, B4, Bb8v; RejPos 1v marg, 139v, 153v; BiałKat
286; RejZwierc 259; BudNT Mar 7/15; CzechRozm 70; ModrzBaz
1v; wſzytko to co ty mowiſz wierzemy/ ácż nierozumiemy SkarŻyw
598; CzechEp 129; ábyſmy wyrozumienie náſze/ z piſmem ś. zgadzáli/ nie chcąc nád to rozumieć/ co nápiſano ieſt. NiemObr 79, 79;
KochFr 74, 116; ArtKanc R17v; ActReg 97; WujNT Matth 13/13,
15/10, 24/15, s. 139 [4 r.], Act 8/31, s. 612 marg; Gdy wierzę że to
prawdá/ iuż y rozumiem. SkarKaz 277b, 209b.
rozumieć co (206): BierEz E4, F3, G2v; OpecŻyw 73; BielŻyw
30; Naucz mie [Ps 118/12], to ieſt day abych rozumiał roskazanie
twoie. WróbŻołt nn6; RejPs 186, 188; MurzHist O4; Piſał Luther o
ſobye/ iż nyemáſz tego wpiſmye/ czego by nye rozumyał KromRozm II ſ3, c4, f2v, n4v, o, ſ3v, t2v; Diar 55; GliczKsiąż K2, K4v,
O7; LubPs G4; GroicPorz B4, C2v, i3; KrowObr 23v [2 r.], 127;
BibRadz Ioann 13/28; OrzRozm B2; BielKron 46 [2 r.]; GrzegRóżn
N3; Millesimam partem vix intelligo, Ledwey tyſiącną część rozumiem. Mącz 221c, 84a, 173c, 216b, 254c, 348d (9); ſłyſzę ſłowá/
ále rzeczy nierozumiém OrzQuin H4v; Prot D; SarnUzn G3, H4;
RejAp 11v, 16v; kiedy owo ktho ſłowá thelko ſzcżyre rozumieć
chce/ á nie rzecż ktorą ony ſłowá znácżą. GórnDworz Q4, F5v;
GrzepGeom A3v, B4; HistRzym 114v; chociay nie rozumieli dziwnych táiemnic iego/ á przedſię iednák wiernie wierzyli iemu.
RejPos 47, 3, 12v, 44, 57v, 64 (11); BiałKat 41, 71; możeſz tákie
mieyſcá w ſłowie Bożym/ łatwie zá pomocą Duchá Bożego rozumieć. GrzegŚm 66, 55; KuczbKat 145, 270; RejZwierc 112, 240v;
WujJud 221v marg, Mm5v; WujJudConf 256; BudBib Ps 138/2,
Sap 8/8; BudNT przedm c4v, Eph 3/4; Zydowie to mowią cżego ſámi nie rozumieią. CzechRozm 107v, 2v, 23, 51, 63, 68 (15); PaprPan Hh2; ModrzBaz 28v, 95v; SkarJedn 376; Ty [Boże] mię znaſz
[...]/ Y z dáleká rozumiéſz wſzytkę myśl moię. KochPs 202; y kto
piſmá iego [św. Tomasza] cżyta á rozumie/ bárzo ſrog Heretykom
być może. SkarŻyw 203; CzechEp 130, 133, 246 [2 r.], 291; NiemObr 14, 96; KochFr 19, 23; ReszPrz 34; PaprUp L3v; GrabowSet
P3v, Y; Nie rozumiećie [Nescitis] tey przypowieśći? WujNT Mar
4/13, przedm 7, s. 56 marg, 63 [2 r.], 89, 354 (13); SarnStat *6,
1271; KmitaSpit B3; SkarKaz 81a, 118b, 277a. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym; »Pismo rozumieć«, »słowo rozumieć«.
rozumieć kogo [= czyj tekst] (15): Puer non capit istum authorem, Dziecię nierozumie tego Autorá. Mącz 34d; GórnDworz F3,
F8v; WujJud 105v, 198v marg, Ll6v; iż oni piſmu świętemu nie
wierzą áni Prorokow rozumieią. CzechRozm 170; KochPs 76; SkarŻyw 292, 462; CzechEp 131; PudłFr 63; Chytro iákoś mowiſz/ że
ćię nie rozumiem. GórnRozm A3; GostGosp 2; GosłCast 5.
rozumieć z czego [= co] (1): abyście [...] ſtego śię ſamego
chrześciany być nierozumieli/ że co [tj. trochę] z Euangeljiéi rozumiécie MurzHist R4v.
rozumieć z czego [= na podstawie czego] (3): Może káżdy to rozumieć wſſytko s tego przykłádu. GliczKsiąż K2, K4v; KochFr 19.

rozumieć czemu (26): BierEz Dv; OpecŻyw [61]v, 149; Y pytaligo [Wergiliusza] Rzymianie długoliby to trwać miało, kthory odpowiedział. dokąd panna nie porodzi, ale oni themu nierozumieiącz
mnimali żeby na wieki trwać miało BielŻyw 124; RejKup aa2v;
MurzNT 91; bo ieſzcże Sámuel nie rozumiał głoſu Páńſkiemu. BielKron 62v, 112; RejAp 160; RejPos 66, 89v, 204v, 260, 264; BiałKat
238v; Strum K3; Ze nie káżdy rozumie żártom PaprPan O3; [Roźmiey pánie temu ſlowu Co boſkiego dayćie Bogu. KorczRozm Iv].
Cf Ze zdaniem dopełnieniowym; »Pismu rozumieć«.
rozumieć komu [= czyj tekst] (5): KromRozm III L7v; ktorzy
nietylko áby mogli przemoc ludźie w Papieſtwie vczone/ ále rozumieć im niebędą OrzList f4v; BielKron 463; GostGosp 1. Cf
W przen.
rozumieć o czym (10): RejPs 129; RejKup ſ4; MurzHist R; Co
iedno zbawiciél naſz [...] o przenaśladowaniu práwdy [...] powiedac
ráczy [...]: acz śię zawſzé wypełniá/ wſzakże my prawie wſzyści/
barzom dźiwno otem rozumieli MurzNT 46; RejAp 67, 182; iż
záwżdy [sługa znający wolę pana] ſroſzſzemi plagámi ma być karan/ niżli on co o tym máło ábo nic rozumie. RejPos 159, 81;
CzechRozm 167; ModrzBaz 6v.
rozumieć w czym (anakolut?) (1): że wſzyſcy ſtárzy [tj. starożytni] vżywáią podobeńſtw [!] [tj. porównań] gdy ſie wyrozumieć
dáć chcą w thym rozumieią. SarnUzn G5v.
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: to (7),
temu (2); zaimek względny (36), zaimek pytajny (7), iż (1)] (44):
Przeto mily Iezus gdy tego nierozumieli/ ijż to mowil o iego ſmierci/ rzekl ijm iawnie: [...] OpecŻyw 67; RejKup aa2v; KrowObr 198,
200v [2 r.]; Leop 3.Esdr 9/49, 1.Tim 1/6; OrzList e4v; BibRadz
Ioann 10/6, Act 8/30, 1.Tim 1/7; OrzRozm B3; [Wergiliusz] Nápiſał
to w Eglogi ſwoie/ iedno iż on temu nie rozumiał ná co to było proroctwo BielKron 132; Non intelligo satis quae loquatur, Nie owſzeki rozumiem co mówi. Mącz 188a, 350c, 446b; RejAp 41, 150;
GórnDworz C3; RejPos 125v; KuczbKat 105, 120; Pánowie pocżęli znowu ſzeptháć. Krol záſię powiedział: Y terazći ia themu rozumiem czo ſzepcecie. RejZwierc 154, 154, 242v, 274v; BudNT
przedm c4v, 1.Tim 1/7; CzechRozm 18v, 84, 121, 150v; ModrzBaz
71v; SkarJedn 44; SkarŻyw 86; CzechEp 140; ReszPrz 37; PaprUp
Cv; ieſlibyśćie ięzykiem nie dáli mowy znáczney; iákoż będźie rozumiano co ſię mowi? WujNT 1.Cor 14/9, Mar 14/68, Act 8/30,
1.Tim 1/7, 2.Tim 2/7, s. 792.
Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia w
zdaniu nadrzędnym [iż (1), zaimek pytajny (1)] (2): RejAp 16v;
Widząc ten cud Piotr/ á ieſzcże táiemnice iſz ſię to o ludzkim połowie dawáło znáć nierozumieiąc/ vpadł do nog Iezuſowi SkarŻyw 596.
W połączeniach szeregowych (2): Coż tu záſię rzecże wiádomy
on nędznik/ ktory widzi/ wie/ á zna tego Iezuſá Kryſtuſá/ [...] á ktory y wolą/ y náukę iego ſzcżyrą/ wierną/ á prawdziwą zna/ ſłyſzy/ y
rozumie RejPos 285, 159.
Fraza: »sam (nie) rozumie« = ab ipso parum intelligitur Modrz
(12): KromRozm II o2; KrowObr 200v; Ieſt chłop by Soyká w klatce/ co ſzcżebiotáć vmie/ Ale ledwe ſam cżáſem co mowi rozumie.
RejZwierc 242v; popi ſą y byli głupi y ſámi nie rozumieią co cżtą.
BudNT przedm c4v; CzechRozm 18v, 85v [2 r.], 99, 107v; ModrzBaz 28v; modlitwy/ w kośćiele dziatek y proſtaczkow/ [...] choć ich
czáſem y ſámi nie rozumieią/ wdzięczne ſą Pánu Chriſtuſowi. WujNT 89, 354.
Zwroty: »(nie)dobrze rozumieć« = bene a. recte tenere Mącz;
recte intelligere a. sentire Modrz [szyk zmienny] (42): BierEz F3;
KromRozm I B2v, L; aczem iéi [prawdy] ſnac niedokonca dobrze
rozumiał MurzHist O4, R; KromRozm II o4v [2 r.], t2v; A iżebyś
lepyey rozumyał/ ták ſye rzecz myáłá: [...] KromRozm III P8v, L7v;
SeklPieś 6v; KrowObr 23v; OrzList g4; BielKron 35v; Haec sententia bona est si dextre intelligatur, Tá ſententia yeſt dobra/ kto yą
dobrze rozumie Mącz 84a, 348d, 368a, 446b; ieſli ié [książki] drugi
raz przeczytaſz/ bedźieſz ié lepiéy rozumiał GrzepGeom B4, A3v;
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RejPos 89v; BiałKat 238v; WujJudConf 256; CzechRozm 23, 51,
68, 72, 111v, 167; PaprPan Hh2; ModrzBaz 6v, 71v; oto ſię tylko
ſtarał/ áby go dobrze rozumiano á z pożytkiem ſię pámiętáło to/ co
mowił. SkarŻyw 292; Piotr ácż ieſzcże niedobrze rozumiał ſłowá
onego [...] SkarŻyw 596; CzechEp 91, 99, 212; WerGośc 244; WujNT ktv; SkarKaz 118b, 275b, 519a.
»dostatecznie rozumieć« (2): iedno day mi to moy pánie/
ábych ie [przykazania] mogł dokońcá doſtátecznye rozumieć. RejPs
186; BiałKat 41.
»rozumieć pilnie« (1): Abowiem rozumiey pilnie oney powieśći Páńſkiey RejPos 264.
»Pismo, Pismu rozumieć« = intelligere Scripturas PolAnt,
Vulg; (ne)scire Scripturas(-am) Vulg [szyk zmienny] (46:7): Tedy
otwijrál ijm ſmyſl/ aby rozumieli piſmóm OpecŻyw 169v; RejKup
h5v; Nye tákći łácne ku wyrozumyenyu piſmo śwyęte/ áby ye káżdy myał rozumyeć. KromRozm II n4, f2v, g4v, o2, o4v [2 r.], p2, ſ,
t3v; KrowObr 140; OrzList g4; BielKron 35v, 46 [2 r.]; OrzQuin
Aa2v; HistRzym 40; RejPos 14v, 111v, 230; BiałKat 178v; BiałKaz
D4; BudNT Luc 24/45; CzechRozm 68; SkarŻyw 535; onże ſam
[Chrystus] piſmá o ſobie wykłádał/ y zmyſł vcżniom ſwym/ áby
piſmá rozumieli/ otwarzał CzechEp 125, 89, 91, 212, 295; ReszPrz
96, 101; Czemu haeretycy nie rozumieią piſmá. WujNT 139 marg,
ktv [2 r.], 47, Matth 22/29, Mar 12/24, s. 171 [2 r.] (13); SkarKaz
117a, 118b, 275b, 418a [3 r.], 519a.
»słowo (Boże) rozumieć« = intelligere verbum PolAnt, Vulg;
ignorare verbum Vulg [szyk zmienny] (22): SeklKat E2v; KromRozm I B2v, D3v, L; MurzNT Matth 13/23; SeklPieś 6v; Dánielu/
mężu żądośći rozumiey ty ſlowá kthore ia mowię do ćiebie Leop
Dan 10/11, Matth 13/19, 23; SarnUzn G6v; WujJud 238; BiałKat
306; A ná ziemię dobrą pośiany/ ten ieſt co ſłowá ſłucha y rozumie
BudNT Matth 13/23; CzechRozm 85, 111v, 112; SkarŻyw 596;
CzechEp 99; WujNT Matth 13/19, 23, Luc 9/45; SkarKaz 82b.
»właśnie rozumieć« (1): oczem [człowieczeństwie Chrystusa]
tu ani właſnie rozumiec ani przyemnie zaſlugowac mozemy RejPs 129.
»źle, niedobrze rozumieć« (6:1): ále ia bacżę że ty tę vſtáwę
źle rozumieſz. HistRzym 114v; WujJud 105v, 198v marg, Ll6v;
KochPs 76; ReszPrz 37; ktory [Tryfon] iż też piſmo ś. zá ſobą przywodźił/ [...] ále wedle Iuſtyná/ nie dobrze go rozumieiąc/ [...]
CzechEp 131.
Szeregi: »baczyć i rozumieć« (1): Hic mihi quanto plus sapit,
quam egomet mihi, [...] Daleko lepiey moyę rzecz baczy y rozumie/
niżli ya ſam. Mącz 368a.
»rozumieć a pojąć« (1): Ten ſkład á przyſtoſowánya wyrozumyenye/ s thych ſlow rozumyeć á poyąć káżdy może GliczKsiąż
K4v.
»rozumieć i rozeznawać« (1): Tu piſmo ſwięte ſtárego zakonu
[...] mamy dobrze rozumieć y rozeznawáć BielKron 35v.
»umieć i (ani) rozumieć« [szyk 3:1] (4): BiałKaz D4; CzechRozm 68; CzechEp 246; tylko ſámo piſmo święte teráźnieſzy kácerze z głowy ſwoiey chcą rozumieć y vmieć ReszPrz 101.
»(i, ani) wiedzieć ani (i, abo) rozumieć« (7): RejAp 67; RejPos
260; CzechRozm 84, 121; CzechEp 246; WujNT Mar 14/68; Do
obiáſnienia tego contráctu, trzebá wiedźieć y rozumieć on rozdźiał,
iáko dźielą damnum ante moram, poſt moram. SarnStat 1271. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»ani wierzyć (a. uwierzyć) ani (i) rozumieć« [szyk 2:1] (3): iż
pełne były vſzy onych ludzi [...] rozmáitego piſmá á rozmáitego
proroctwá o thym ſwiętym Pánie/ [...] á on lud zátwárdziáły ná on
cżás nic o tym áni wierzył áni rozumieć chciał RejPos 81, 3; BiałKat 286.
»rozumieć i wykładać« (2): WujNT 47; ktorzy [heretycy] [...]
ſłowo Boże bez czyſtego ſercá/ bez pokory/ bez poſłuſzeńſtwá ſtárſzych/ rozumieć y wykłádáć chcą. SkarKaz 82b.
W przen (1): Więc [Ksant] Ezopá k ſobie wzowie/ Rozumieyże
moiey głowie. Mam mieć gośćie przy wiecżerzy BierEz Dv.

b. Rozumieć obcy język lub poszczególny wyraz w polskim języku, też głosy innych stworzeń (78): KromRozm I A3v; ták Syná
Bożego Páná Iezu Kryſtá bluznićie/ modląc ſie połáćinie/ áby ludzie nierozumieli. KrowObr 72; BudBib b3v; PaprUp B3v; [Moẃ
po Polſku/ wſſákeś Polak Cobych ia też roźmiał proſtak KorczRozm E].
rozumieć co [= język, głosy] (22): abowyem nye wyedzýeli by
Iozef ich mowę rozumyał dla tego iż przez tłumatza mowił HistJóz
C3; FalZioł IV 4b; HistAl K6; KromRozm I Av; [...] kiedy Powod
nań żáłuie ięzykiem ktorego on nierozumie GroicPorz v4; BibRadz
Ps 80/6, Is 36/11; piſał Dálmátom Słowieńſkim ięzykiem ſpiewánie
ſwięte/ ktorego nie rozumieli Láćinnicy áni Grekowie BielKron
159v, 343, 345; OrzQuin O4v; GórnDworz G5v; A tá páni miáłá
iednę dziewkę/ ktora rozumiáłá ſzcżebiothánie ptáſze/ á z tego wrożenie pániey ſwey dawáłá. HistRzym 109; RejPos 149v; BielSpr
68v; BudNT przedm b3; SkarJedn 360; SkarŻyw 582; WujNT 612
marg, 615; KmitaSpit Bv; [KorczRozm K]. Cf rozumieć komu co.
rozumieć co [= słowa a. tekst] (21): MurzOrt B2; GliczKsiąż
I8v; I dla tego teſz tę Mſzą wielebną/ Laćińſkim [...] iężykiem tzytaćie/ álbo ſpiewaćie/ áby iey żadny tzłowiek nierozumiał KrowObr
198; BielKron 138; SarnUzn Bv; Pytał pan Woiewodá iákiegoby
chciał/ ieſli wyżłá/ czy ogarzá. Iſzpan tego nie rozumieiącz pytał/
coby ſie wyżeł rozumiał GórnDworz S2, F6 [3 r.]; RejZwierc 274v;
WujJud 183; BudBib b3v; tedy tákowe wyklády albo znaczenia oni
to piſarze/ nierozumieiąc iych/ do tekſtu wpiſowali. BudNT przedm
b5, przedm b6, cv, c4, b7; ktorego nazwiſká [Jehowa] nierozumieiąc niektorzy [...] miáſto Iehowy Iezuſá włożyli. CzechRozm 198v,
127v; ModrzBazBud ¶5v; SkarJedn 361.
rozumieć kogo (4): Oto widźiſz że ſię tym to przydáło co y
onym budownikom wieże Babel/ kthorzy ſámych ſiebie miedzy ſobą nie rozumieli GrzegRóżn I3; Grekom y to było ná przeſzkodzie/
iż Láćinnikow nie rozumieli SkarJedn 376, 20; Raz w Rzymie pielgrzymowie obcy/ y inego ięzyká/ [...] ſłucháiąc iego kazánia/ powiádáli iſz go każącego rozumieli. SkarŻyw 545.
rozumieć czemu [= językowi itp.] (10): LubPs S4v; [Afrykanie]
młode [elefanty] zbieráią ku chowániu/ á náucżą iż mowie ludzkiey
rozumieć będźie. BielKron 452, 7v, 235v, 385, 452v; RejPos 66v,
225v; RejZwierc 210; przetoż Páweł każe áby [...] pieśni przy rozmowách/ bywáły ięzykiem poſpolitym/ ktoremuby ludzie rozumieli
WujNT 615.
rozumieć czemu [= wyrazowi] (2): RejWiz A5; Co to zacz ieſt?
(–) Bá y iać wierę themu ſłowu nie rozumiem. OrzQuin B3v.
rozumieć komu, czemu [= co wydaje głos] (11): mowę ſobie
zmyſlili ku kradzieży godną/ áby im nikt nierozumiał iedno ſámi
ſobie BielKron 261v, 7v; ábyś [...] nie był tylko iáko nádęta dudá/
kthora ácż też iáko kozieł wrzeſzcży/ ále iż ſłow w niey nie máſz też
iey máło rozumieć. RejZwierc 160, 62. Cf rozumieć komu co; »sobie rozumieć«.
rozumieć komu co [„język”] (anakolut?) (1): bo ieſzcże ſtárych
Pruſow ieſth kiládzieſiąth wſi zá Krolewcem ku Litwie/ kthorym
ięzyká żadny nie rozumie/ iedno ſámi ſobie. BielKron 345v.
rozumieć po jakiemu (2): OrzRozm M4; Odpowiedział: nie rozumiem po Polſku. BielKron 372.
Ze zdaniem dopełnieniowym [zaimek pytajny] (3): Aż go potym ſpytáłá/ ieſli pacierz vmie/ A co to ieſt przydzi twe/ ieſliże
rozumie RejFig Dd4v; WujNT 760; Oto ia przywiodę ná was [...]
narod ktorego ięzyká nie będźiećie vmieć/ áni rozumieć coby mowił. PowodPr 8.
Zwroty: »dobrze rozumieć« [szyk zmienny] (3): Boć inſza rzecz
znaczy piéi/ niſz pii/ léi abo liéi niſz lii/ co dobrze rozumieſz gdy
mowiſz/ piéi páciérz/ léi że rychło rć. MurzOrt B2; WujNT 760;
KmitaSpit Bv; [Wſſákći roźmie dobrze Niemiec Y niemiecſką y
Polſką rzecz. KorczRozm K].
»słow(k)a jednego nie rozumieć« (2): paćierze mawiał po polſku/ bo po łáćinie ſłowá iednego nierozumiał. OrzRozm M4; RejPos 225v.
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»sobie [= siebie nawzajem] rozumieć« (6): Byli pierwey Pruſowie ſtárzy z Lithwą iednego ięzyká/ [...] ále máło ſobie rozumieią
dźiś BielKron 436v, 345v, 358v, 452 [2 r.]; StryjKron 46.
»właśnie rozumieć« (1): á práwiechmy ięzyk ſwoy [...] ták byli
zátłocżyli á zániſzcżyli/ żechmy mu czáſem ſámi właſnie nie rozumieli. RejZwierc 210.
Szeregi: »wykładać i rozumieć« (1): Poſpolicye Bákálarzowye
dziecyom piſſą wokábuły dwye ſlowye po łáćinie/ á dwie po polſku
[...] ábowim ták dziecyę wykłádáć y rozumyeć ſie ſlow náuczy
GliczKsiąż I8v.
»znać i rozumieć« (1): [Osieł] Głos cżłowiecży ktoremu ſie
zwycżagi: z na y rozumie FalZioł IV 4b.
3. Wyjaśniać, tłumaczyć sens a. interpretować tekst; z pozycji
odbiorcy: uważać, że taki jest jego właściwy sens, z pozycji autora:
tworząc tekst, mieć na myśli; zwłaszcza odnosić niejednoznaczną
treść do określonej osoby lub sytuacji; intelligere HistAl, Modrz,
JanStat, JanPrzyw; referre JanStat, JanPrzyw; explicare Modrz;
sentire Vulg (936):
rozumieć co [= tekst interpretowany] (324):
~ Z podaniem interpretacji: co – około czego (2): któré tákże
vmiárkowánié [dotyczące opatrzenia kanclerza i podkanclerzego]
(około podnieśienia) Sekretarzá [...] chcemy rozumieć [tj. że ma to
dotyczyć też sekretarza]. SarnStat 323 [idem] 942.
co – na co (1): iżby telko kuśił/ [...] ſłowy oboiętnymi/ zoſtáwuiąc w rzecży ſwey táką dziorę/ ktorąby wyniść białagłowá/ á
wrzkomo ná ine niż ná miłość rozumieć one ſłowá mogłá GórnDworz Cc3v.
co – o kim, o czym (a. de aliqua re) (162): A to proroczthwo rozumyal zacharyaſz odzyeuyczy maryey yſz myal uyeczny krol Ieſus
criſtus przydz wzywot yey PatKaz II 59; FalZioł I 115b, III 22c, IV
32a, 41d; GlabGad G8v, H4, O7v; WróbŻołt N, bb8v, qq3; RejPs
23v; LibMal 1544/91; A iáko dziewiąte [przykazanie] mamy rozumieć o máiętnoſciách ziemſkych á lezączych ták też [...] SeklKat Nv,
M, V2v; KromRozm I I2; A to co mowiſz że Bóg chce aby wſzyści
byli zbawięni/ [...] to o ſamych wybranych rozumięm MurzHist F2v,
L2v, S4; KromRozm II g, o2v; KromRozm III B7v, E7v, O3; GroicPorz n3; KrowObr 223v, 229; Ale y ty cudzołożyłáś z wielem gámrathow (marg) To rozumie o cudzych bogoch [...] (–) BibRadz Ier
3/1, I 1c marg, 96b marg, 196a marg, 203d marg, 301a marg, 341a
marg, II 108a marg; GrzegRóżn B3, C2, C3v, H3; OrzQuin Q4v; Bo
iż w Bogu niemáſz accidens, [...] iedno ſubſtantia, [...] tedy lubo de
accidente, lubo de ſubſtantia, chceſz to rozumieć SarnUzn B4, H
[2 r.]; LeovPrzep a3, I3; RejAp 91, 142, 152, 172v, 197; GórnDworz
F8; RejPos 88 [2 r.], 111v, 231v, 275, 313v; BiałKat 91, 148, 311;
Ktorzy to mieyſce o Duſzach rozumieią bárzo śię ná tym mylą
GrzegŚm 4, 38; KuczbKat 135; BielSpr 32v; WujJud 40, 114v, 159v,
164, 188v (9); BudBib b3; Strum Q; BiałKaz F2; BudNT przedm
b6v, c6, k. Eev marg; Tákże gdy wilki/ owce/ lwy lámpárty/ y ćielętá miánuie/ nie rozumie też tego/ o źwięrzętách y beſtyiách: ále o
ludziách rozmáitych CzechRozm 114, A5v [2 r.], A6, 27, 29, 38
(25); PaprPan L2; ModrzBaz 100v; SkarJedn 65; mowę tę rozumieć trzebá o Rzymskiey wierze, ktora ſię słowem Bożym brzydzi
CzechEp 108, 157, 159, 180, 187 [2 r.], 196 (19); NiemObr 36, 99,
121; Poniżenie o pokorze rozumie W. Bedá LatHar 67, [+11], 47,
51, 58, 76 (11); WujNT przedm 24, s. 50, 83 marg, 187 [2 r.], 314
(14); JanNKar E2v; SarnStat 239, 769, 943; PowodPr 58.
co – ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: tak
(18); iż(e), że (17), żeby, aby ‘że jakoby’ (5), jakoby (5)] (27): PatKaz III 129v; LubPs Z3v; Wſzákże tę obmowę ták rozumiey/ iże
żadnego pijańſtwá niemáſz tákiego/ ktore by zupełnie od złego
vczynku omáwiáć [...] miáło GroicPorz mm; RejAp 142, 182v,
185v; Bo co powiedamy że Oćiec ieſt pierwſzą perſoną/ nie ták to
rozumiec mamy/ iákoby w Troycy było co pierwſzego álbo pośledniego KuczbKat 15, 180, 380; A to iedno á iákoż inácżey rozumieć
mamy iedno iż iedno wſzytkich á ſpołecżne Boſtwo. RejZwierc 9v;
BudBib cv; BudNT przedm b7v, c; CzechRozm 190, 263; KarnNap

Bv; ModrzBaz 121v; Acżkolwiek ſię ten Ián Cárogrocki v S. Grzegorzá obmawiał/ iż nie ták ten tytuł [sługa sług bożych] rozumiał/
áby zwierzchnośći Kośćiołá Rzymſkiego nád ſobą nie znał SkarJedn 193; StryjKron 150; ReszPrz 83; Te mieyſcá [...] nie ták rozumieć maſz/ żeby zgołá żaden z Zydow y z Pogánow nie był dobry
WujNT 533, 186, 237, 306, 332, 403; SkarKaz 453b.
co – iż (anakolut?) (1): Tu iuż bez wykłádu káżdy ſie domyſlić
może co tho ma rozumieć iż im ſą dáne ſtoły [tj. stuły] białe RejAp 61v.
Cf rozumieć co w czym, rozumieć według czego, rozumieć jak;
»Pismo rozumieć«, »słowa rozumieć«. ~
rozumieć kogo [= czyje słowa] (2):
~ Z podaniem interpretacji: kogo – jak (1): ták Páwłá S. rozumyeyąc/ nye przyćiſka nas piſmo ktemu/ iżebyſmy [...] KromRozm
III I2v.
kogo – ze zdaniem dopełnieniowym (1): A co Páwłá przypominaſz [...]/ iákoby go ták rozumieiąc: żeby on nam tymi ſłowy
wodze popuſzcżáć miał [...]: tedy Páweł o tym nigdy nie myſlił
CzechRozm 230. ~
rozumieć co [tekst interpretowany] w czym [= zakres interpretacji] (1): Tákże gdy go [Chrystusa] Moyżeſzowi/ podobnego cżyni/ tedy tego nie maſz we wſzyſtkim rozumieć/ ále w niektorych tylko rzecżach CzechRozm 106.
rozumieć czego [tekst interpretowany] (2): WujNT ktv [2 r.] cf
»Pisma (G) rozumieć«.
rozumieć kogo, co [= interpretacja] (18): gdy tu powiedá o
zapłacie piérwſzych/ rozumii/ zapłatę natym świecie MurzNT 96;
RejPos 326v; gdy Bogá ſłyſzyſz/ rozumiéy Bogá Oycá/ y Syná/ y
Duchá świętégo BiałKat 108v, 296 [2 r.]; GrzegŚm 37; gdzie śie tu
miánuie Phalanx, rozumiey woyſko BielSpr 29v; ReszList 190; Táć
ieſt wiárá z miłośći dobre vczynki ſpráwuiąca/ ktorą rozumie Páweł
S. kiedy mowi: Iż wiárá vſpráwiedliwia. WujNT 664, ktv.
~ Z podaniem tekstu interpretowanego: co – przez co (5):
SeklKat E3v; LeovPrzep bv; Przez ty dwie ſłowie Gog y Magog co
rozumieć RejAp Ee4v, 170; GrzegŚm 26.
co – czym (1): ále rzecz ieſt iáwna/ że Prorok inſzą rzecz rozumiał ſwemi ſłowy LeovPrzep bv.
co – w czym (1): By było iáſne piſmo/ iednoby wſzyścy w nim
widźieli y rozumieli. SkarKaz 81a.
co – zdanie dopełnieniowe (1): Ale ſłuchay co maſz rozumieć
iż [tj. przez to iż] go Anyoł ſynem Dawidowym zowie: temu [tj.
masz rozumieć temu] iż go Bog Ociec obiecał był zeſłáć [...] Dawidowi RejPos 272v. ~
rozumieć według czego [= zgodnie z czym, posługując się
czym] [w tym: co = tekst interpretowany (5)] (6): Zydowie to według litery (to ieſt proſtego textu) rozumieią BielKron 35v; iedno ie
[Kredo] rozumieymy y mamy rozumieć według Kredá Niceńſkiego
SarnUzn G3; WujJud 29; CzechRozm 144; A ieſli czytamy/ Pokoy
mamy: tedy ták rozumiey wedle wykłádu Ambrożego S. Będąc
vſpráwiedliwieni z wiáry/ mamy Bogá przeiednánego WujNT 540;
wedlá kácerſkich błędow/ żydowſkich vporow/ wedle Tureckiego
zuchwálſtwá/ y wedla ſámego Lucyperá dekretow [Pismo Św.]
rozumieią. ReszPrz 53.
rozumieć czym [= tekst interpretowany] o kim [= odniesienie]
(1): Otho thą fygurą rozumyal y uykladal moyzeſz onaſzwyątſzey
pannye maryey PatKaz II 56v.
rozumieć o kim, o czym [= interpretacja] (13): á gdy w receptach naydzieſz piſano o Trłycży/ maſz rozumieć nie o zielu ale o
owoczu FalZioł I 30d; KromRozm II k2v, o2v; KrowObr 191v
[2 r.]; ktore [błogosławieństwa] okázuiąc w thych rzecżách docżeśnych/ rozumie o onych [rzeczach] duchownych. BibRadz I 381a
marg, I 3d marg; RejPos 88; gdy właſnie mowią o oﬁerze/ tedy o
Mſzey świętey rozumieią. WujJud 236; CzechRozm 27, 110v; á nie
mowi też tego/ żeby to było tylko pod ſtárym zákonem/ ále zgołá
rozumie o wſzytkim onym cżáśie/ ktory vprzedźił nowe przymierze
[...] CzechEp 268.
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~ z czego [= tekst interpretowany] (1): Tu z tego mieſcá rozumieć mamy o káżdem mężu ktory poddan ieſt roſkoſzam/ á pożądliwośćiam ćiáłá ſwego BibRadz 66a marg. ~
rozumieć jak [= zastępuje interpretację; w tym: jako, tak
(102), inaczej (inak) (18), przysłówek znaczący (5), rozmaicie (3),
jednako (1), opak (1), rozno (1), także ‘tak samo’ (1), tym sposobem (1)I; z podaniem tekstu interpretowanego: co (123)] (133):
OpecŻyw 55v; Sálomon rzekł. Nietákiem ći ia był przyk[a]zał.
Márch ołt rzekł. Tákiem ći ia rozumya[ł] March2 Dv; Niebedzież
miał Bogow ynnych krom mnie. (–) Yako to mam rozumieć. SeklKat D2v, E, G, G4v, I, Lv (17); KromRozm I K3v; MurzHist S3v;
wykładá zákon/ gdźie i [= ji] Phariſeuſzowie i inſzy przewrotnie
rozumieli MurzNT 18v; KromRozm II n; ktorzy z piſmá tylko á
ſlow ludzkich/ ktore ſye rozmáićye rozumyeć dawáyą/ ſlowo boże
czyrpamy KromRozm III C, F2, H3v; jedni tak tę rzecz rozumieli,
drudzy tak Diar 93; GliczKsiąż Gv; GroicPorz c3; KrowObr 123,
131v, 179, 180 [4 r.], 191v, 224; BibRadz I 366a marg; BielKron
195v; Anceps oratio, Mowá którą może ná obie ſtronie rozumieć
Mącz 9b, 304b [2 r.], 356d; SienLek 124v; LeovPrzep bv, b2, G4;
RejAp BB6, 16v, 29, 137, 169v; GórnDworz P7v; Iáko tę przypowieść Páńſką rozumieć mamy. RejPos 341 marg, 15 [2 r.], 37
marg, 47, 88, 88v (12); áby iéy [nauki] opák żaden nád Páwłá nie
rozumiał/ ſam śiebie wyłożył BiałKat 271, 73v, 81, 86, 96, 101
(10); GrzegŚm 33 marg, 38, 58; KuczbKat 10, 380; RejZwierc 9v;
WujJud 29, 29v, 74v, 96v, 131v (9); Ale inácżey thu rozumieć mamy wiárę WujJudConf 260; BudBib cv [2 r.], I 8d marg; BudNT
Kk3; CzechRozm 39v, 74, 85v, 144, 144v (10); ModrzBaz 36;
SkarJedn 35; CzechEp 89, 357, 410; ReszPrz 11, 20 [2 r.], 37; OrzJan 61; LatHar 203; WujNT 4, 139, 324, 408, 540; á iż częſtokroć
tákowé wątpliwośći ſie wſczynáły/ że téż wiele ludźi ták to ćiáſno
rozumieli/ [...] SarnStat 72, 84; SkarKaz 5b, 155b, Oooo2c; CzahTr E3.
~ Z podaniem tekstu interpretowanego w innej formie niż co: o
kim, o czym – jak (2): OrzQuin L3; tám [w Psalmie 131] naydą
oſobliwy przykład/ po ktorem poznaią/ iako y o innych mieyſcach
maią rozumieć. BudBib b2.
Ze zdaniem dopełnieniowym – jak (1): Iáko rozumieć mamy że
Bog żáłuie. BibRadz I 158c marg.
Z przytoczeniem – jako (2): Człowiek zadny niewie ieſli łáſki
álbo gniewu winien iáko mamy rozumieć. KrowObr 53 marg, Rr. ~
rozumieć gdzie [= tekst interpretowany: miejsce w tekście]
(33):
~ Z podaniem interpretacji: gdzie – kogo, co (22): KromRozm
III G8v; GliczKsiąż Hv [2 r.], O7v; kędy oto wſpomina: Iż nieprzyiaciele moi mowili ná przećiw mnie. Tu rozumie ty wſzytki/
kthorzy dziś ſámym ſobie przywłaſzcżáią właſny tytuł á imię kościołá ſwiętego LubPs A4, Z2v [2 r.]; KrowObr 125; GrzegRóżn
N3v; RejAp 139, [175]; RejPos 149v; RejPosWiecz3 [97]v; BiałKat
91, 276; bácżyć mamy/ kogo thu Páweł thák mowiąc rozumiał: duſzęli iáką ſwą/ cżyli śiebie żywego cżłowieká. GrzegŚm 34, 63;
KuczbKat 170; WujJud 206; CzechRozm 31; CzechEp 278; PowodPr 83.
gdzie – o kim, o czym (6): SeklWyzn Dv; BibRadz II 93a marg;
Dáley Pan wſpomináć racży w thymże cechu y w teyże pomſcie
niedowiárki. Iuż thu nie rozumiey o żydziech áni o Turkoch/ bo [...]
RejAp 179, 168v; RejPos 313v; WysKaz 36.
gdzie – ze zdaniem dopełnieniowym [iż (4), aby (1)] (5): LubPs
Z4; Dawa znáć iż Kryſtus roſkázuie wſzythkim ſwoim sługam áby
rozwiązáli cżterech ániołow ktorzy ſą v Eufrates/ gdźie rozumie áby
wierni Miniſtrowie iáwnie [...] mowili przećiw Aniołom/ to ieſt tym
fáłeſznym naucżyćielom BibRadz II 138b marg; RejAp 128v; iż
pocżnieſz w żywocie ſwoim ſynacżká. Tuć iuż rozumieć możeſz iż
cżłowieká RejPos 272v.
~~ gdzie – jakoby rzec chciał (1): Y rozumie tu Anyoł/ iákoby
ták rzec chciał/ Iż tho byłá beſtia [tj. Rzym] pirwey ſławna/ ále iuż
teraz nie ieſt RejAp 143. ~~ ~

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: tak (3);
zawsze: iż, że] (6): MurzNT 51; RejAp 34v; KwiatOpis A3v; iż [Et
natantia transibant in terram] nielza przełożyć wziemię/ ále tylko
ná źiemię/ áby ſię ták rozumiáło/ iż rzecży/ álbo zwierzętá pływáiące/ wychodźiły ná ziemię. BudBib c2v; gdzie mowi: Był potym
dzień Swięty Zydowſki: wielcy Doktorowie [...] rozumieią że było
święto Páſchy. WujNT 298, 537.
Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia w
zdaniu nadrzędnym (1): gdyż tu onże głos z niebá Ianowi ſwiętemu
powieda iż go [Babilonu] nikt inſzy płákáć nie będzye/ iedno oniſz
krolowie ktorzy ſie byli znim zbuntowáli [...]. Krole [A] iuż łácno
rozumieć możemy ktorzy to ſą/ bo ie ſámo piſmo wykłáda RejAp 152.
Zwroty: »dobrze rozumieć« (2): niechayże nam to pokażą
gdzye to expreſſe w piſmie ſtoi Deus de Deo. Lecż my tego nie broniemy gdi ſie będzie dobrze rozumiáło SarnUzn E2; WujJud 180.
»(nie)właśnie rozumieć« (2): A powieda Apoſtoł iż ná połnocy/ ná południe/ ná wſchod y ná zachod miáſtá onego wſzędy po
trzy brány to miáſto miáło. To thák właſnie mamy rozumieć iż to
miáſto káżdemu narodowi s káżdey cżęśći ſwiátá ieſt wolnie otworzone RejAp 182v; NiemObr 125.
»Pismo, Pisma (G) rozumieć« [szyk zmienny] (19:2): KromRozm I M2; MurzHist S3v; KromRozm II n, o2v, pv, p4v, q3v;
KromRozm III F2; KrowObr 224; SarnUzn H; iż Piſmo święte
inácżey Arryus/ inácżey Nowácyanus/ inácżey Photinus/ etć. inacżey káżdy Heretyk rozumie. WujJud 29, 29, 29v, 56, 131v; SkarJedn 35; NiemObr 93; pytaymy ſię iáko to piſmo zá cżáſow Apoſtolſkich rozumiano ReszPrz 37; Nie ſkąd inąd haeretyctwá powſtáły/ iedno ſtąd/ że niektorzy piſmá dobrego nie dobrze rozumieią
WujNT ktv, ktv, 324.
»słowa(-o) rozumieć« [szyk zmienny] (49): Yako ty ſłowa mamy rozumieć tego przikazania Bożego? SeklKat G, Rv; KromRozm
III H3v; GliczKsiąż Gv; Przeto tych ſlow niemamy o żadnych niewiáſthach innych rozumieć/ iedno o żonach Apoſtolſkich KrowObr
223v, 123, 179, 229; BibRadz I 366a marg; GrzegRóżn H3; LeovPrzep b2; GórnDworz Cc3v; Co tho ieſt iáko ſłow páńſkich ſłucháć
y iáko ie rozumieć. RejPos 145 marg, 15, 88, 88v [2 r.], 275v; BiałKat 73v, 308v, 311; WujJud 74v, 96v, 147v, 159v, 179v, 204, 247;
RejPosWstaw [1102]v; BudBib cv; CzechRozm 29, 39v, 118v, 143,
158v; SkarJedn 65; CzechEp 341, 424; ReszPrz 20 [2 r.]; WujNT
139, 187, 532 [2 r.], 533, 796, Aaaaaa4 [2 r.]; SkarKaz 5b.
»sobie rozumieć« (6): Bo nye wnet to ſlowo boże/ co kto ſobye
z piſmá rozumye KromRozm II n4, b4, t3; KromRozm III A4v;
SkarJedn 3; Rádá życżliwa dobrym przyiaćielom/ Iáko ſobie te
przypowieśći máią rozumieć. CzahTr E3.
»źle, niedobrze rozumieć« (10:3): Tertullianus [...] dobrze
przećiw kácerzom piſał: A yednák źle rozumyał piſmo KromRozm
II p4v, o2v, pv; BielKron 195v; Mącz 459c; Boć y Zydzi y haeretycy piſmá czytáią/ ále ie nie dobrze rozumieią WujNT 324, ktv
[3 r.], 408, 532 [2 r.], Aaaaaa4 [2 r.].
Szeregi: »brać a rozumieć« (1): Ktore ſlowá wżdam yeſliby kto
ták bráć á rozumieć chcyał/ áby nie káráć dzieći/ [...] ná tem bárzo
omylić ſie może. GliczKsiąż Gv.
»dumać abo rozumieć« (1): kto [...] przyſtoynie tę rzecż rozſądźi/ nie będźie ták głupim/ áby miał/ o iákim inſzym fundámenćie
dumáć ábo rozumieć/ nád Iezuſá Chriſtuſá ſyná Bożego. NiemObr 33.
»nie mowić ani rozumieć« [szyk 2:1] (3): Abowiem Ian w liśćie ſwym/ nierozumie áni mowi tego o Iezuſie Chriſtuśie CzechRozm 146v; CzechEp 196, 239.
»rozumieć i okazować« (1): Tu rozumie y iáwnie okázuie/ iż
wſzytki okrutniki [...] ſrodze pokáráć á w niwecż obroćić będzye racżył. LubPs Z4.
»pisać i rozumieć« [szyk 2:1] (3): Ale by teſz dobrze Doktorowie/ inák rozumieli y piſáli/ tedyſmy ich w tey mierze ſlucháć
nieſą powinni KrowObr 191v, 191v [2 r.].
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»rozumieć a rozeznać« (1): gdyć to wierny páſterz podawa
imieniem á ſłowy Páná ſwego/ nie możeſz inácżey rozumieć á rozeznáć iedno iż chleb á wino podawa RejAp 16v.
»rozumieć i twierdzić« (1): Ale iż oni [...] przećiw iáſnemu
textowi ſłowá Bożego/ rozumieią to y twierdzą o ſynu Bożym przedwiecżnym/ á nie [...] CzechEp 187v.
»rozumieć, (i, albo, ani) wykładać« [szyk 13:7] (20): PatKaz II
56v; KromRozm I M2; KromRozm II q3v; KromRozm III F2;
KrowObr 180 [2 r.]; RejAp 122; áni go [Pisma Św.] nigdy inácżey/
iedno według iednoſtáynego zezwolenia Oycow będę rozumiał/ y
wykłádał. WujJud 26, 29, 131v, 147v; CzechRozm 39v, 74; SkarJedn 35; CzechEp 312; NiemObr 95, 125; ReszPrz 11; WujNT 27;
STátut Królá Alexándrá Stryiá náſzégo ták ij wykłádáć y rozumieć
náyduiemy/ iáko ſłowá tego Státutu ſámé w ſobie brzmią SarnStat 84.
a. Przypisywać znaczenie lub sens; podawać znaczenie wyodrębnionej jednostki (wyrazu, cytatu) lub wyjaśniać sens metafory,
alegorii, przypowieści (414): Ty ſam miły panie tworżyſz gori
mocżą twą (koment) Gori [Ps 64/7] to ieſt apoſtoły, rozumieiącz
duchownie. WróbŻołt V; kiedi cżłowiek [...] potwirdziwſzy czo kto
powiedział/ inácżey wyłoży/ niż on rozumiał ktho rzekł. GórnDworz Q5v; Helam/ iako niektorzj rozumieią ieſt Perſia. BudBib I
401d marg; CzechEp 315; WujNT 622, 661, 685 marg, 692, 716.
rozumieć czemu [= objaśniane] (1): á temu to pocztu dni rozumiey, [...] iako dniowie rozdzieleny ſą ku mieſiączom w kalendarzech á w minucijach [tj. że chodzi o dzień w miesiącu kalendarzowym] FalZioł V 46.
Zwrot: »rozumieć, co znaczy...« (1): áby rozumieli Chrześćijánie co tu znácży to ſłowo/ WINY KuczbKat 415.
α. Podaje objaśnienie wyrazu lub fragmentu [»rozumiej, masz
rozumieć itp.« = znaczy] (358):
rozumieć kogo, co [= objaśniane] (79):
~ Z podaniem znaczenia: kogo, co – kogo, też: (tego) który, co
(35): SeklKat M4v, Q [2 r.], X4; LubPs Q4 marg, Z3, Z4; Pień Tu
rozumiey/ tę Perſonę od kthorey krewni poſzli. GroicPorz ffv, ffv;
Theráphim: Iedni bałwany rozumieią, a drudzi obrazi ſktorich Laban Prakthikował Leop Cv marg; BibRadz I 136b marg; SienLek
26v; Ciepłego maſz rozumieć/ ktory w gorącey miłośći przy Pánu
ſwoim ſtoi [...]. Zimnego záſię ták maſz rozumieć/ kthory iuż ni o
cżym áni wie/ áni dba RejAp 42v-43, 49v, 50, 51, 78v, 102, 156v
[2 r.], 166; GórnDworz Ll2v; RejPos 306; BiałKat 253v; A to iedno
á czoż inſzego mamy rozumieć iedno ieden Bog/ gdyż tego piſmá
mocnie poſwiadcżáią/ y tákże ſyná prawdziwym Bogiem zową iáko
y oycá/ tákże y Duchá ſwiętego. RejZwierc 9v; A ieſli duchowne
odrodzenie rozumiećie miłość/ y dobre vcżynki: [...] WujJud 115v,
204; Ołtarz rozumiey ogniſko náktorym palono oﬁary. BudbBib I
41d marg; Bo ták iednourodzonego rozumiemy/ ktory z Bogá ieden
śię urodźił. BiałKaz G4v; StryjKron 31; Swinie Niemieckie z Polſkimi pomieſzáne nalepſze do chowánia: á Niemieckie rozumieć
trzebá/ Zułáwſkie/ Pomorſkie/ Weſtwálſkie GostGosp 120; Cirnie
rozumie S.Hier. gryźienie ſumnienia. LatHar 160 marg; WujNT
108; SarnStat 1294; [Ták pánie pirwiaznki roźmiey Pirwſſe żyto/
wino/ oley KorczRozm S2v].
co – jakie (1): Thych lat nie możymy inſzych rozumieć/ iedno
od w niebo wſtąpienia Páńſkiego RejAp 165.
co – miasto czego (1): Wykłádáią drudzy [...]: włożón do grobu/ grob miáſto piekłá rozumieiąc BiałKat 93v.
co – na kogo, na co (2): bo to [tj. „hoc est corpus meum”] powiádał nie ná on chleb Kryſtus rozumiał co iadł/ iedno náſwe ćiáło
vkázował ktore miáło vćierpieć BielKron [206]v, 196.
co – za co (3): Cżworo zwirząt możemy rozumieć zá cżterzy
ſtany rozlicżnych ludzi ná ziemi. RejAp 49v; GórnTroas 62; SkarKaz Oooo2a.
kogo, co – kim, czym (9): BibRadz I 136a marg, II 135d marg;
[...] roſkázuiąc wiátrom áby nie wiały áni ná ziemię áni ná morze
áni ná drzewá. Ziemię iuż możemy ſwiáthem rozumieć/ morze in-

ſułámi morſkimi [...] RejAp 65, 122; bo ieſli rozumieią słowo Bogiem/ iáko Ian wykłáda [...]. Tedyć [...] GrzegRóżn B2v; RejPos
186; CzechRozm 165v; SkarŻyw A2; CzechEp 374.
co – cum inf „być” (2): CzechRozm 138; Kálwinus to zſtąpienie
do piekłá nie rozumie być nic inſzego: iedno [...] poſtráchy wiecżney śmierći. ReszPrz 84.
co – jak (26): KuczbKat 320; To odpoczynienie troiákiem ſpoſobem rozumieć mamy/ Naprzod [...] BibRadz I 104a marg, I 263c
marg; SarnUzn F7 marg; Gwiazdy niebieſkie iáko rozumieć mamy
RejAp Dd4, Ee2, Ffv, Ff2v, Ff3v, Ff4v [2 r.]; RejPos 28 marg, 82
marg, 88, 212v, 238v; BiałKat 91, 253v; KuczbKat 105; RejZwierc
b3; BudBib I 266c marg; Vyrzyſz tu wtem Teſtámenćie cżytelniku
niektore litery po kráioch przed przypiſkámi: Ktore ták rozumiey.
Eb. znáczy Ebreyſkie kśięgi. G. znácży [...] Grecſkie kśięgi ták máią. BudNT przedm a6v, Hhv; WujNT 342; SkarKaz Oooob; SkarKazSej 674b. ~
rozumieć miasto czego [= objaśniane] co [= znaczenie] (1): iáko miáſto Szátáńſkiego ſtołu/ Ołtarz ná ktorym Oﬁáry ym [szatanom] cżyniono/ rozumieć mamy: ták też [...] KuczbKat 190.
rozumieć przez kogo, przez co [= objaśniane] (220):
~ Z podaniem znaczenia: przez kogo, przez co – kogo, co
(212): PatKaz III 127; WróbŻołt M7v, V6v, cc2, ee2, ee5; Przes oyca/ matkę nieiedno rodzice naſſe mamy rozumieć/ ale tez wſzelkie
przełozone naſſe SeklKat H; KromRozm I C4, L4v; MurzNT 38v,
148 marg, 163v marg; KromRozm II o4v, p2; KromRozm III C7v,
E8, E8v [2 r.], F6v, H4v, O2 [2 r.]; LubPs N; Tám náydzieſz iáſnie/
iż przes opokę nie Piotrá/ áni Papieżá rozumieią/ iedno tylko ſámego Páná Iezu Kryſtá. KrowObr 14v, 125; ábowiem ći przyſzſły [!]
wody áż ku duſzy. (marg) Przez wody rozumie wſzytki wielkie vtrápienia y ſprzećiwieńſtwá. (–) BibRadz Ps 68/1, I 113d marg,
278d marg, 306b marg, 308d marg, 311a marg [2 r.] (33); Przez ty
litery [alfabetu hebrajskiego] też oni [tj. Żydzi] licżbę rozumieią.
BielKron 45v, 48v; GrzegRóżn B4 [2 r.]; Nie rozumiałći thu przez
owoc Syn Boży zwirzchowne thy vcżynki SarnUzn G8, D4, G8v;
Pierwſza Monárchia (ktorą rozumiał Dániel święty przez głowę złotą y oſobę Lwią) byłá Aſſyrijſka LeovPrzep I3v, G2v [2 r.], G4v,
I3v, I4; Gdyż przez gory á przez inſuły możemy rozumiec krole á
kſiążętá RejAp 139v, 63v, 110, 132, 143, 168, 181v; przez tego młodzieniaſzká możem rozumieć káżdego cżłowieká cżyſtego żywotá
HistRzym 72v, 3v [2 r.], 4 [2 r.], [39]v, 65, 75v (18); RejPos 240v
marg; BiałKat 141; Potym gdy mowi: W ręce thwe pokłádam/
rozumieć mamy przez ręce/ moc y opáthrzność miłego Bogá
GrzegŚm 44, 52; KuczbKat 65, 105, 165, 405; WujJud 120, 236v;
WujJudConf 235v; RejPosWstaw [1102]v; Od cżáſu lepak odięćia
vſtáwicżney (ofﬁáry) [...] (będzie) dni tyśiąc dwieśćie y dziewięćdzieśiąt. (marg) co tu przez dni rozumieć maſz. Cżytay wprzypiſkoch ná końcu. (–) BudBib Dan 12/11, I 369a marg, 419a marg,
439b marg; przez to ſłowo/ w ośiádłość wiecżną/ cżás długi rozumiał/ á nie wiecżność iáką nieſkońcżoną CzechRozm 86, 27v,
40v, 52, 83, 83v (25); ModrzBaz 133v; iż tu ná tym mieyſcu Moiżeſz przez Bogá rozumie ſámego oycá/ á nie ktorą inſzą oſobę
CzechEp 276; przez naśienie niewieśćie nie co inſzego też iedno co
ſię rodźi z niewiáſty/ rozumieć muśiemy. CzechEp 293, 39, 40, 115,
161 [2 r.], 162 (42); NiemObr 32, 47 [2 r.], 77, 163, 174 [2 r.], 175;
ReszPrz 12; Przez te málutkie/ nierozumieyże ſámych nieukow/ y
proſtakow WujNT 47, 47, 76, 103, 115, 155 (26); WysKaz 18; tedy
dawni Doktorowie SS. [...] przez ſuknią roſkroioną/ rozumieią ſekty
kácerſkie PowodPr 55, 8, 29, 38 [2 r.]; SkarKaz 484a.
przez co – cum inf „być” (3): y widziáłá ná thym mieyſcu Libuſá áno dwie oliwne drzewie wyroſły [...] (przez kthore rozumieią
dziś byc s. Woyćiechá z świętym Wacłáwem) BielKron 319; RejAp
[175]; RejPos 6v.
przez co – ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (1); iż] (5): PatKaz III 127; HistAl C6; Bo iuż tám przez
gwiazdę rozumiemy/ iż vpadł ná ziemię on zły Bonifácius Papież
pirwſzy RejAp 109v, 168; CzechRozm 56v. ~
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rozumieć czym [= objaśniane] kogo, co [= znaczenie] (9):
Drzewiną iuż wiemy iż piſmo ſwięte ludzie rozumie ná ziemi. RejAp 78v, 63v, 90, 105v, 127, 132v, 138v, 181v; Ciáło zábijáią/ ále
duſze zábić nie mogą/ duſzą rozumieiąc duchownego cżłowieká
GrzegŚm 54.
rozumieć pod czym [= objaśniane] (8):
~ Z podaniem znaczenia: pod czym – co (7): SeklKat M4; Pod
thą liczbą ſiedmi słupow według zwyczáiu piſmá ſwiętego rozumie
liczbę niezliczoną BibRadz I 336b marg; RejAp 48, 132; Grzech
niecżyſty przodkiem kłádzie/ pod ktorym bez wątpienia rozumie
cudzołoſtwo RejPosWstaw [1103]; ModrzBaz 142v; pod imieniem
Dyákonow rozumie y poddyákony. WujNT 725 marg.
pod czym – o kim [ze zdaniem nawiązującym do dopełnienia w
zdaniu nadrzędnym] (1): Záłożył ie ná świádectwo w [!] Iozef
(marg) To ieſt/ thák poſtánowił Pán miedzy wſzem ludem ſwoim/ o
kthorem thu rozumie pod tym imieniem Iozefowym/ iż on chował
oyce ich w Egiptćie. (–) BibRadz Ps 80/6. ~
rozumieć na miejscu czego [= objaśniane] co [= znaczenie] (1):
ná thym mieyſcu thego miáſtá Pánu miłego nie możemy nic inſzego
rozumieć iedno Koſcioł iego miły RejAp 170.
rozumieć o czym (2):
~ Z podaniem znaczenia: o czym – kogo (1): Tákże też y o ſiedmi gwiazdach mamy rozumieć wſzytki páſterze RejAp [13].
o czym – jak (1): á thák gdzie śie tu miánuie Phalanx rozumiey
woyſko/ tákże [tj. tak samo] y o drugich ſłowiech rozumiey/ ktore
nie mogą być powiedziane po Polſku właſnie BielSpr 29v. ~
rozumieć w czym [= objaśniane; w tym: w tym słowie itp. (4)]
kogo [= znaczenie] (6): LubPs T6v; Moáb będźie ſtárt (marg) W
przypominániu Moábitow rozumie wſzytki nieprzyiaćioły kośćiołá
Bożego. (–) BibRadz Is 25/10; Wyrwieſzli Lewiátháná (marg) W
thym słowie rozumieią niektorzy Wielorybá [...]. (–) BibRadz Iob
40/20, I 351a marg, 478d marg, II 90c marg.
rozumieć gdzie [= objaśniane, tj. miejsce w tekście] (13):
~ Z podaniem znaczenia: gdzie – kogo, co (6): A naſzy nieprzijaciele naſmiewaią ſie z nas. (koment) Tu rozumie żydy. WróbŻołt
ccv, L6v; gdy mowięm gołębie lecą zarás tam rozumięmy i gołębicę MurzNT 41 marg; LubPs aa4; BibRadz I 408d marg; GrzegRóżn B3.
gdzie – o czym (6): korzenie Diptamowe ieſt więcżſzey ważnoſci y moci niżli ſamo ziele/ á przeto w receptach poſpolicie o
korzeniu ma być rozumiano FalZioł I 41b, I 137b; áby nie opowiedáli ſłowá Bożego w Azyey. (marg) Tu rozumie o Azyiey mnieyſzey [...]. (–) BibRadz Act 16/6, I 351a marg; NiemObr 30; WujNT 888.
gdzie – tak (1): Y rzekł Elohim/ to ieſt/ (ták maſz wſzędy rozumieć) Oćiec/ ſyn/ duch CzechRozm 15v. ~
Z przytoczeniem [= objaśniane] (7):
~ Z podaniem znaczenia: kogo, co (5): Sądz miły panie [...] ty
ktorży mnie zaſzkadzaią/ racż zwalcżyć ty ktorży na mię walcżą.
(koment) Słowa ſą ſyna Bożego z ſtrony iego cżłowiecżeńſtwa,
ktorzy zaſzkadzaią [Ps 34/1]) rozumie Licemierniki kxiążęta żydowskie. WróbŻołt L5v, P5v; BiałKat 91; Abych przyſzedł dáwáć
pokoy [Luc 12/51].) Rozumiey on pokoy zły/ ktory ieſt miedzy
świeckimi y niezbożnemi ludzmi WujNT 249, 440.
na co (1): Abowiem gdybyſmy ták/ Bierzćie y iedzćie/ ná rozmyſlánie rozumieli/ [...] y ná wierzenié: [...] BiałKat 291.
Ze zdaniem dopełnieniowym [z zapowiednikiem: tak] (1): Miezka pan Bog miedzy zgodliwym malzeńſtwem/ [...] tak mamy rozumieć/ ábyſmy ſię pana Boga baly [...]/ á chwaliligo/ wmiloſci malzenſkey zily SeklKat L. ~
Z przytoczeniem [= znaczenie przytoczenia] (5): Craſſus venter
craſſum facit ingenium, może thak kto chce rozumieć kraſny brzuch
kraſny cżyni rozum GlabGad P5v; RejPos 214v; Y śćiągnął Izráel
práwicę ſwoię/ y włożył ná głowę Efraimowę/ [...] á lewicę ſwoię
ná głowę Manáſzeſá/ vmyſlnie przemieniáiąc (marg) Właſnie/ rozumie ſpráwuiąc. (–) ręce ſwe. BudBib Gen 48/14; WujNT 394 marg;

zá was/ práwi/ y zá wiele ich krew ſię tá wylewa. Toć muśi rozumieć/ kreẃ ſię tá oﬁáruie. SkarKaz 158a.
Zwroty: »dobrze rozumieć« (1): Przez tę záś drugą beſtyą Richárdus/ Anſelmus y inni/ dobrze rozumieią przednieyſzego fałſzywego proroká ábo káznodzieię Antychriſtuſowego WujNT 869.
»słusznie rozumieć« (2): W ktorym wyroku Páńſkim/ przez
Lwa leśnego/ ſłuſznie rozumieć możemy moc Turecką PowodPr
8, 38.
»rozumieć sobie« [szyk zmienny] (4): SeklKat M4v, X4; Przez
okrągłoſć piły tho ſobie rozumiemy [intelligimus]/ iż okrągłoſć
wſzytkiego ſwiátá pod náſze pánowánie má być poddána. HistAl
C6; BibRadz I 306b marg.
»właśnie rozumieć« (8): LubPs N, T6v; Cżemuż ie tu piſmo
ſwięte beſtią zowie o ſiedmi głowach? [...] iż to miáſto Rzymſkie
[...] záſiádło ná ſiedmi gorach/ ktore właſnie możemy rozumieć
ſiedmią głowámi RejAp 105v, 63v, 132; BudBib I 28d marg; CzechEp 276, 292.
»źle rozumieć« (1): Piekło zá grob źle rozumieią heretycy
SkarKaz Oooo2a.
Szeregi: »rozumieć i wykładać« (3): CzechRozm 167; Przez
ktory woz y źwierzętá wſzytko Papieſtwo cżterech Ewánieliſtow z
ſobą zgodnych rozumie y wykłáda. CzechEp 306, 372.
»zwać i rozumieć« (1): piſze ták Rabi Sálomo: Iż ſyn Dawidow
nie miał przysć (ſynem Dawidowym zowie y rozumie Meſyaſzá)
CzechRozm 165v.
β. Z elipsą wyrazu lub fragmentu objaśnianego, zwykle w uwagach marginesowych do określonego fragmentu w tekście głównym (45):
Z podaniem znaczenia: rozumieć kogo, co, jakie (25): Gdy naydzieſz napiſano w reczeptach to ſlowo proſto kobyli ſzcżaw/ tedi
maſz rożumieć okrągły ſzcżaw FalZioł I 73a; Bogoſlawieni ſą ktorim grzechy ſą otpuſzcżony (koment) Grzechy [Ps 31/1]) rozumie
pirworodne WróbŻołt K6, L7v; KromRozm III O3v; iż ya práwi
wſſythko s ſobą noſſę. Rozumyał zacny cżłowiek náukę GliczKsiąż
H4; kthore [miejsce] ieſt rzecżono po Zydowſku Armágedon.
(marg) Niektorzy wykładáią to słowo Gorę owocow/ á rozumieią
koſćioł Boży/ á drudzy záſię rozumieią mieyſce niektore gdźie
przywiedźione będą niewierne kſiążętá [...]. (–) BibRadz Apoc
16/16, I 336b marg, 358c marg, 358d marg, 361a marg, 451b marg;
OrzQuin D2v; Prot Av; LeovPrzep I3v; GrzegŚm 2 marg, 53; WujJud 161v; BiałKaz E3 marg; CzechRozm 156; Bo iáko powieda on
Orator, Philoſoph [...] (marg) Ciceroná rozumie we 2. kśięg. O
powinnośćiách. (–) ModrzBaz 127; ModrzBazBud ¶6 marg; SkarJedn 222; SkarŻyw 583 marg; gdyſmy obacżyli árgumentá/ tego to
obrońce Sákrámentow (Krolá Angelſkiego Henryká rozumie) ReszPrz 58.
rozumieć na kogo, na co (2): Mowiąc iż mu zginęło ſześć złotych ná ſznurze/ Ale to nam nágrodzi ten pan co ná gorze. Ten
rozumiał ná Bogá RejFig Dd7; PowodPr 9.
rozumieć o kim, o czym (14): FalZioł I 142c; ácz tám biſkupá
ſámego myeni/ ále w obyec o kápłanyech rozumye KromRozm III
K2v; Tedy ſię ich wiele zeydźie od wſchodu y zachodu ſłońca/ od
pułnocy y od południá (marg) Rozumie o národźiech pogáńſkich.
(–) BibRadz Luc 13/29, II 54c marg, 90d marg; RejPos 139v, 231v;
Chwalćie go niebioſá niebieſkie/ y wody/ ktore ná wierzchu niebios. (marg) Rozumie o obłokách wodnych [...]. (–) BudBib Ps
148/4, I 144c marg, 381d marg, 467d marg; CzechRozm 134v;
NiemObr 33; PowodPr 10.
rozumieć jakoby rzekł ... (1): A to wſzyſtko początek boleści.
(marg) niektorzy rozumieią iakoby rzekł wſzędźie (–) MurzNT
Matth 24/8.
αα. Wprowadza fragment korygujący lub uściślający (4): A ták
muśiſz rozumyeć [słowa Chrystusa: Ja a ociec jesteśmy jedno –
s. q4v] wedle iſtnoſci KromRozm II r3; z iednego ſą wſzyſcy (marg)
Tho ieſt/ z Adamá/ iáko niektorzy wykłádáią/ ale záſię drudzy rozumieią z Bogá. (–) BibRadz Hebr 2/11; Miał ſwey náuki piſmo zá
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pazuchą przy ſobie/ y przyſięgał iſz ták trzyma iáko nápiſał: rozumieiąc/ ták iáko ſam pod pachą v mnie ſtoi SkarŻyw 389; CzechEp 113.
b. »rozumiej itp.« = to jest; wprowadza w ciąg tekstu uzupełnienie uściślające, ułatwiające zrozumienie (często w uwadze marginesowej do tekstu głównego) (88):
α. Wprowadza uściślenie (62): [...] Cottidijanę/ tho ieſt zimniczę na każdy dzień będączą, rozumiey z ſlodkiey ﬂegmy. FalZioł
V 5; GlabGad M; WróbŻołt C4; bo tak ſyn Boży racził powiedzieć/ ktorzy dobrze czinily (rozumiey pyrwey wierzać [lege: wierząc]) poydą do wiecznego ziwota. SeklKat M; Wzywánye śwyętych też yeſt zły zwyczay/ Ancykryſtow/ ktory ſye przećiwi
przednyeyſſemu ártykułowi (rozumyey wyáry) KromRozm I H4v,
O3v; A tenći więc owoc przynośi (marg) Rozumiéimy w ktoręmbykolwiek ſtanie żył/ bylę [!] potciwęm [...] (–) MurzNT Matth
13/23; Co kolwyek yeſt nápiſano (rozumyey w ſtárym zakonye
[...]) ku náſſey náuce nápiſano KromRozm II i4, b3, g, k2, lv; A to
mowił o Iudaſſu Iſkárioćye/ kthory był ze dwunaſcye/ rozumyey
Apoſtołow KromRozm III D3v, A5, B8v, H2, O6; A pijańſtwo też
tu rozumiey tákie/ ktore by było ták wielkie/ iże by człowiekowi
rozum á bácznoſć odięło. GroicPorz mm; KrowObr 236; BielKron
36v; nátłucz biedrzeńcu/ benediktu/ rzepiku zárowno/ á ćiáſto [errata dodaje: á ono ćiáſto/ nie iné ci[á]ſto rozumiéy] przykłáday ná
wrzody SienLek Aaaa3, S[ss]3; BiałKat 53v, 228v; GrzegŚm 21;
Wierzy/ rozumiey oną wiárą/ ktora przez miłość dobrze cżyni.
WujJud 69; Widźiſz że tu Sokrátes o tym tylko powiáda że niemáſz
przikazánia/ ktorych potraw pożywáć nie máią/ okrom mięſá rozumiey. WujJud 196, 57, 90v, 98, 114, 206, 233v; Arámcżycy
záſtąpili byli ziemię (marg) [...] wł. nápełnili ziemię/ Rozumiey
ſobą. (–) BudBib 3.Reg 20/27, I 182a marg, 217a marg, 341d marg,
349b marg, 419a marg (9); Látwiey przeminąć niebu y źiemi/ niſz
kreſce iedney z zakonu odpáść. Rozumiey/ ktoraby ſie pierwey
ſpełnić nie miáłá. CzechRozm 91v, 30v, 40, 169; Mnie nie záwżdy
mieć będziećie [Ioann 12/8].) Rozumiey w widomym á śmiertelnym ćiele WujNT 358; Ieſli ſię będziemy ſpowiedáć grzechow
náſzych: rozumiey/ iedni drugim WujNT 817, 41 marg, 88 marg,
175, 307, 349 (16).
β. Rozwiązuje zaimek (13): vprzedźi przed nim (marg) Rozumii panem Bogiem [...] (–) MurzNT Luc 1/17; Ktory (rozumyey
pan Kryſtus) [...] nye myał ſobye zá łupyeſtwo/ iż yeſt rowyen
bogu. KromRozm II q4v, l3, v2v; KromRozm III O5v; Wzgárdziłá
ćię (marg) Rozumiey Aſzurá krolá [...] (–) BudBib 4.Reg 19/21, I
341c marg; Tá (rozumiey Gaza) ieſt puſta. BudNT przedm b6,
przedm cv; áby ſię tylko dotknęli kráiu ſzáty iego: á ile ſię go
(marg) Rozumiey, ábo kráiu, ábo Páná: bo y Graeckie słowko tákże
iest wątpliwe. (–) z nich dotknęło/ ozdrowieli. WujNT Mar 6/56, s.
180, 288, 696 marg.
γ. Wprowadza podmiot, którego brak w zdaniu (6): KromRozm
I C4v; Yam przyſſedł áby żywot myeli (rozumyey ludzye) KromRozm II b3, m4v, ſ; KromRozm III H4; Y do ktoregoſz z Aniołow
rzekł kiedy (rozumiey Bog [...]) śiądź po práwicy moiey? CzechRozm 36v.
δ. Wskazuje podmiot i rozwiązuje zaimek (1): przyſzedł áż do
Stárádawnego/ [...] y dał mu (rozumiey on Stárádawny ſynowi cżłowiecżemu) zwierzchność CzechRozm 124.
ε. Podaje okoliczności, szczegóły [co; w tym: „to” (4)] (7):
PatKaz III 153; á tego potroſzcze puſzcżać na ocżi [...], A to rozumiey gdy będą zaćmiony przez wrzod FalZioł IV 45b; á gdy ſą
ſwieże [jajca] tedy y więtſzą cżęſć białku w krew ſie obracza. A to
maſz rozumieć w ſubtilnym przyrodzeniu/ bo kto ma grubą płeć
[...], w takim richley iaie zgore niż ſie w krew obroci GlabGad
H5v, H7; Iż ſłyſzał głos iáko wod wielkich á iáko gromow wielkich. [...] A ty głoſy mamy rozumieć/ ták ná niebie duchow wielebnych iáko y tu ieſzcże ná zyemi żywych wiernych Páńſkich
RejAp 118v; Niewiáſtę wedle płći rozumiéy BiałKat 331 marg;
PaprUp Lv.

4. Znać się, posiadać odpowiednią wiedzę o czymś, posiadać
umiejętność; intelligere PolAnt, Mącz; cognoscere HistAl; tenere
Mącz; existimare Modrz (58): FalZioł II 2a; ktoby miał po temu Cieśle/ ábo ſam rozumiał/ tedy ſą dobré Báſzty ſzczeblowané
Strum G3v.
rozumieć co (17): KrowObr 242v; RejWiz 76v; RejZwierz
41v; Ani będą ſiádáć ná ſtolicách/ áni rozumieć poſtępkow ſądowych. BibRadz Eccli 38/36; [wielu było] ktorzy záwżdy chćiwi
byli [...] záchowánia rozumieć poſtronnych kráin/ y ludźi w nich
mieſzkáiących BielKron 455; KochSat A4; Ktore ty to wſzyſtki
rzeczy [astronomię, geometrię] iako ieſt miła rzecż rozumieć: także też [...] KwiatKsiąż I4; Mącz 446b; Thu położę Ricerſkie práwo/ kthore potrzebá/ żeby dworzánin rozumiał GórnDworz E2,
D5v, Kk6v; RejZwierc Aaa; PaprPan Hv, L2, Bb; GostGosp 97;
SarnStat 809.
rozumieć (o)koło czego (3): Spytháły wnet ieſli co około rycerſtwá rozumieią? Rzekłá bárzo dobrze/ y wnet kilkiem młodzieńcżykom kazáłá záthocżyć końmi á z łuku ſtrzelić BielKron 320v; Strum
M3; PaprPan Sv; [IEſlić nikt/ tim/ ktorzi około żeglárſtwá nierozumieią ſtyru v okrętu nie porucża/ [...] LorichKosz 89 (Linde)].
rozumieć czemu (16): RejZwierz A6; ktory [Adam] [...] biegom
niebieſkim rozumiał BielKron 46, 81, 178v; BielSpr 47v, 59v, 71,
72v, 73, 75; BudBib Prov 14/15; Strum K; ZIemię pomierzył/ y głębokié morze/ [...] Wiátrom rozumié/ práktykuie komu/ A ſam niewidźi/ że ma kurwę w domu. KochFr 22; Kto grze rozumie/ może
ſmiele ſádzić/ A kto nieſwiádom/ lepiey ſie porádzić. KochSz A2v;
Zołnierza nie mąmy ani wodza, ktoryby sprawąm woiennym rozumiał. ActReg 50. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.
rozumieć z czym (3): RejKup d7v; Xerxes záſmućił ſie/ bo wiedzyał iż Grekowie dobrze z wodą rozumieli. BielKron 117; RejZwierc 216v.
rozumieć na czym (3): A obádwá ná gwiazdách wiele rozumieli
RejWiz 126v, 152; Zegárowi był rad/ y rozumiał ná nim dobrze
BielKron 313v.
rozumieć o czym (3): iż [Egipcjanie] ſny rozwodzą/ známioná
vkazuią/ [...] y znáią rzecży przyſzłe/ ia też o tym wſzytkim iáko
prorok rozumiem HistAl A3; ModrzBaz 93v; áby młodzieńcow
vmyſły były do tego przywodzone/ żeby o práwiech dobrze rozumieli Phil D3.
rozumieć w czym (5): Mącz 439a; nie tákbyś ſie ty miał/ gdybyś czo rozumiał w tey náuce [tj. w czarach]. GórnDworz T4v,
N4v; Lepiey w ſpráwach Rycerſkich niż Iazon rozumie. PaprPan
X2v; GostGospGroch kt.
cum inf (2): NIe to ieſt mądry czo wiele ſpraw vmie/ Lecż co
złe z dobrym rozeznáć rozumie. RejZwierc [213]v; A ieſliby [tj. jeślibyś] tych Sadzáwek nie rozumiał zmówić z Robotniki/ ogułem:
niechayże robią ná Pręty wnich Strum N4.
Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia w
zdaniu nadrzędnym (1): trzebá dobrze rozumieć prochowi/ iáko
mocny álbo ſłáby BielSpr 73.
Zwroty: »czyście rozumieć« (1): Iedno czo wyłgáć s tym cżyſcie rozumie. RejZwierc 216v.
»dobrze, lepsze rozumieć« = melius existimare Modrz [szyk
zmienny] (12:2): zebrawſzy ſie znowu zá pomocą Iánuenſow/ ktorzy
wodney ſpráwie dobrze rozumieli/ [...] BielKron 178v, 117, 313v;
BielSpr 59v, 71, 72v, 73, 75; Bo náſz Woyſki choć widziſz zdać ſie
ták ſpokoyny/ Aleć lepiey rozumie zwłaſzcżá koło woyny PaprPan
Sv, X2v; ModrzBaz 93v; Phil D3; wſtępowáć téż iednému z wielą
ich w ſzránki/ co [...] lepſzé niż ia rozumieią/ nie grzeczy JanNKar
A4, D3.
»właśnie rozumieć« (1): Co cnotá/ co pocżćiwość/ rozeznáć
vmieią/ A ſwe ſpráwy powinne właſnie rozumieią. RejWiz 76v.
Szereg: »umieć i rozumieć« (1): [O nowej ortograﬁi polskiej:]
wżdy przynamniéy owym co lepiéy vmieią y lepſzé rozumieią pobudkę dáć JanNKar D3.
Przen (2):
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rozumieć czemu (1): Ten Pan ktory pewne cżáſy záłożył Mieſiącowi/ Też y Słońcu iż rozumie tu ſwemu zachodowi LubPs X6.
rozumieć z kim (1): nie przećiẃ ſie ſwiátu [...] Ktoryć iedno też
s tymi co go pilni vmie/ Ale s tymi co cnoty/ namniey nie rozumie.
RejWiz 193.
*** W dosłownym tłumaczeniu z łaciny lub hebrajskiego (3):
Ieſtli ná ięzyku mym złość/ á vſtá moie nie cżuiąli gorzkośći.
(marg) wł. podniebienie moie nierozumie(li) ſtárćia? (–) BudBib
Iob 6/30; Y będzie [Antychryst] w pożądliwośćiách niewiast Przy
tych ſłowách/ piſze Albertus z ſłow Hieronimowych/ iż to w texćie
Hebreyſkim wątpliwie położono. Dla cżego Aquila ſłowo od ſłowá
wyráżáiąc ták przełożył. Ná Bogá oycow ſwych rozumieć nie będźie/ y ná pożądliwość białych głow. [...] Bo to co ſię mowi/ rozumieć nie będźie/ może ſię śćiągáć do oboygá/ ábo też do iednego
tylko. CzechEp 415.
*** Bez wystarczającego kontekstu (28): Animadverto, Baczę.
Rozumiem. Mącz 10c; Calleo per Metaph. signiﬁcat/ Rozumiem
Wyem dobrze/ Vmiem Mącz 32a; Rem tenes, Rozumieſz. Mącz
446b, 14a, 19d [2 r.], 48c, 62b, 81c (24); Concipio – Poimuię, poczinąm, rozumiem. Calep 232b, 548a, 775b, 968a.
*** Dubium (1): powiedział ze tak rozumiał iz Rpta rozumiała
reformationem ActReg 90.
Synonimy: 1., 3. brać, dzierżeć, kłaść, liczyć, mieć, mnimać,
poczytać, sądzić, szacować, trzymać, twierdzić, ważyć.
Formacje współrdzenne: rozumieć się, dorozumieć się, porozumieć, porozumieć się, sporozumieć się, urozumieć, wyrozumieć, zrozumieć, zrozumieć się; dorozumiewać się, porozumiewać, porozumiewać się, sporozumiewać się, wyrozumiewać, zrozumiewać.
Cf ROZUMIAN, ROZUMIEJĄCY, ROZUMIENIE
KW, (PP)

[...] KochOdpr C2; Kto ná niewinne foldruiący? [...] Cżyli ći ktorzy
ſię práwym gośćińcem chodźić rozumieią: choćiaż ſproſnie od Chriſtuſá błądzą? CzechEp 98; SarnStat 462, 777.
~ cum inf „być” (24): Wy co ſie rozumiećie być ſpráwiedliwych myſli RejPs 47v, 47; MurzHist R4v; Diar 95; GroicPorz
bb2v, bb3; BielKron 387; bo w thym nie rozumiał ſie być [Aleksander] kęs ieden Achilliá podleyſzym GórnDworz H, G8v; RejPos
109, 169; Luter rozumiał ſye być nád ludźi. BiałKat 323v marg;
RejZwierc 152v; ModrzBaz 49, 51, 56; SkarŻyw 589; StryjKron 71,
310; CzechEp 107; [...] Rozumieiąc ſię tylko tu być piełgrzymámi/
Do żywotá KołakSzczęśl A3v; SarnStat 271, 651, 1234. ~
Szereg: »zwać się albo rozumieć« (1): kto ſie chce práwie błogoſłáwionym zwáć álbo rozumieć/ tedy [...] ma to od niego zálátywáć iáko wdzięcżna wonia RejZwierc 138v.
2. Wiedzieć, co znaczą własne słowa (1): Przetoż ſię ſámi ći
głupcy nie rozumieią/ gdy mowią: pożywamy ná odpuſzczenie
grzechow. SkarKaz 158a.
II. W funkcji wzajemnej (7):
1. Rozumieć wzajemnie sens swoich wypowiedzi [w tym: z
przeczeniem (5)] (6): Wſſák ſie dawno rozumiemy Ná iednym woſku iezdzimy RejRozpr D3; GrzegRóżn Hv; SkarJedn 20; Niechcewá ſię rozumiéć. KochFr 71.
Zwroty: »miedzy sobą się nie rozumieć« (1): iż to Bog ták ná
nye [luteranów] przepuſćił/ iż ſye myedzy ſobą nyerozumyeyą
KromRozm I G2.
»społem się nie rozumieć« (1): iż gdy oni proſtotę piſmá świętego zárzucáią/ ták pomieſzánie mowiąc ſami ſię ſpołem nie rozumieią GrzegRóżn H2.
2. Rozumieć wzajemnie język, którym się wypowiadają (1):
Wſzákże Powod może innym ięzykiem żáłowáć/ á pozwány też innym odpowiádáć/ w ten czás gdy ſye obádwá rozumieią/ álbo przes
ſye/ álbo przes ſwoie Rzeczniki. GroicPorz v4.
III. W funkcji biernej: być pojmowanym, właściwie interpretowanym (1): Y nie było ieſzcże ná ſwiećie/ áni będzie żadney Akádemiey/ áni Kollegium/ gdzieby Theologia/ Philozophia y inne wyzwolone náuki inſzym ſię ięzykiem [niż grecki i łaciński] vcżyły y
rozumieć mogły. SkarJedn 360.
IV. (526):
1. Znaczyć, mieć znaczenie, wyrażać sens; w objaśnieniach wyrazów i sensów alegorycznych, też w interpretacji prawa: odnosić
się, dotyczyć (510):
A. Objaśnia znaczenie słów (502):
a. Objaśnienie znaczeniowe odnosi się do większej całości:
fragmentu tekstu, cytatu, zdania; censeri JanStat (41):
rozumie się kto, co (N) [= znaczenie] (9): WróbŻołt I7; RejPs
42v; Niech ſię ocucą/ á niech wnidą narodowie w dolinę Iozáfáth
(marg) [...] Aczkolwiek może ſię rozumieć pod podobieńſtwem zginienie nieprzyiaćioł Kośćiołá Bożego [...]. (–) BibRadz Ioel 3/12;
BudBib I 179d marg; SarnStat 158; gdy raz mowią Ewángeliſtowie/
iż wźięty ieſt w niebo/ drugi raz iż ſam w nie wſtąpił: iednoż ſię
rozumie. SkarKaz 242b.
~ Z podaniem objaśnianego: kto – w kim (1): Bo táka ieſt iedność perſon Bozkich/ że gdy miánuią iednę/ druga ſię w niey rozumie WujNT 582.
kto – gdzie [= miejsce w tekście, zastępuje objaśniane] (2): ILe
kroć w piśmie rzecżon ieſt Bog co czynić/ [...] záwſze ſię tám rozumie Oćiec GrzegRóżn [M4]v; Podcżás też imieniem Kośćiołá/ znácżą śie Przełożeni y Páſterze. Ieſli cię niepoſłucha/ (mowi Pan
Chriſtus) powiedz Kośćiołowi: ná ktorym mieyſcu/ rozumieią śie
Przełożeni Kośćielni. KuczbKat 75. ~
rozumie się od kogo [= wyjaśnienie etymologii] (1): Przezwaná
ieſt po Grecku Sauromácią od ludzi z Iaſzcżorcżemi ocżymá [...].
Może ſie też rozumieć od ſtráſzliwych ludzi BielKron 335.
rozumie się o kim, o czym [= znaczenie] (3): RejPs 102; Coż
inego yeſt páſć/ zwłaſſczá kyedy ſye o rozumnym ſtworzenyu rozumye/ yedno rządźić? KromRozm III H4; SarnUzn E2v.

ROZUMIEĆ SIĘ (574) vb impf
[Tu zaliczono „ma, może się rozumieć” w zdaniach z podmiotem, to samo w zdaniach bezpodmiotowych uznano za impers „ma
się, może się” + inf i zaliczono do ROZUMIEĆ.]
sie (349), się (225).
o jasne, w e wahania.
inf rozumieć się (198); -eć (44), -éć (6), -(e)ć (148); -eć : -éć
MurzNT (2:1), SarnStat (40:5). ◊ praes 1 sg rozumiém się (2); -ém
(1), -(e)m (1). ◊ 2 sg rozumi(e)sz się (2). ◊ 3 sg rozumié się (269),
rozumi się (1); -mié : -mi Mącz (11:1); ~ -é (14), -e (1) MurzNT,
-(e) (254). ◊ 1 pl rozumi(e)my się (1). ◊ 2 pl rozumiécie się (4);
-écie (1), -(e)cie (3). ◊ 3 pl rozumieją się (53). ◊ praet 3 sg m rozumiåł się (4). f rozumiała się (2). n rozumiało się (6). ◊ 3 pl m pers
rozumieli się (3). ◊ fut 3 sg m będzie się rozumiåł (1). ◊ imp 3 sg
niech, niechåj się rozumié (3); -é (1), -(e) (2). ◊ con 2 sg m byś się
rozumiåł (1). ◊ 3 sg m by się rozumiåł (7). f by się rozumiała (4). n
by się rozumiało (10). ◊ 3 pl subst by się rozumiały (1). ◊ part
praes act rozumiejąc się (2).
Sł stp notuje, Cn s.v. rozumiem co, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w. s.v. rozumieć.
I. W funkcji zwrotnej (40):
1. Uważać się, myśleć coś o sobie; existimare a. iudicare + ACI
Modrz; censeri, reputare + ACI JanStat (39):
rozumieć się za jakiego (1): że śię niemamy za odrzuconé rozumieć/ gdyſz miłośierdźie boże/ może nám teſz: naoſtatecznieiſzyi
godźiny pomoc MurzHist O4v.
rozumieć się kim, jakim (7): RejWiz A5; O [...] márna chłubo
ſwiecka/ rozumieć ſie tym álbo cżynić ſie tym/ cżym ktho być nie
może. RejAp 18; A cżemuż ſie on lepſzym nád inſze rozumieć ma?
RejZwierc 166, A6v, 64, 138v; SarnStat 642.
rozumieć się jak (1): bo ieſlibiſcie nam tym zmocnieniem waſzem przeſprawie vtzinili/ muſimi tak ſie rozumiec yako Hieronim
Swieti powiada. Infoelix populus Dei PaprUp E2v.
cum inf (30): Diar 46; GórnDworz Ee5; Ieſli tedy krżywdę W
tym ſie mieć rozumieią/ że Helenę vnioſł ALEXánder: niechayże
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rozumie się jak [= zastępuje znaczenie] (12): vkaże on drugye
[miejsce w Piśmie Św.] przećiwne/ A ſmyele powye/ iż to [...] nyeták ſye ma rozumyeć yáko ty wykłádaſz/ ále yáko on. KromRozm I
K4v; MurzHist S3v; KromRozm II m4v; Wierzę grzechow odpuſzcżenic [!] iáko ſie rozumie. WujJud 203 marg; To mieśce prorockie
[...] tu ná Chriſtá Páná przytoczone/ choćby ſię wedle litery ináczey
rozumieć mogło; [...] WujNT 9, 324, 759 marg; SarnStat 1277.
~ w czym (2): KromRozm II rv; Iákoſz tedy mamy rozumieć tę
prawdźiwą Ewángelią Kryſthuſowę? Ták prawdźiwie iákośię rozumie w tych ſłowiech: iż Lázárzowie vbodzy/ [...] wierni/ ktorzy tu
ledá gdźie dla prawdy vćiśnieni od niewiernych ſtękáią GrzegŚm 58.
Cf Ze zdaniem dopełnieniowym. ~
cum inf [= znaczenie] (3): gdzye mowi: Siądź ná práwicy moiey. Czo ſie rozumie w iednoſtáyney mocy krolowáć z Bogiem oycem LubPs Z2v.
~ cum inf „być” (2): Gdźie tedy náukę táką vyźrzyćie/ o ktorey
wſzędźie zgodnie káżda nácya po wſzyſtkim świećie rozumiáłá y
rozumie/ [...] tám rozumie ſię być znák pewny prawdźiwego Páná
Chryſtuſowego Kośćiołá. ReszPrz 28; SarnStat 908. ~
Ze zdaniem dopełnieniowym [= znaczenie] [w tym z zapowiednikiem: tak (2); iż (2), jakoby (1), żeby ‘że’ (1)] (4): SeklKat T; Bo
dwa kroć więcyi niżeście ſami ſnac by śię mogło rozumieć iakoby
oni tylé trói byli źli iako Phariſeuſzowie MurzNT 106 marg; KromRozm II m4v; Grzech przećiw Duchowi świętemu nie będzie odpuſzcżony/ áni ná tym świećie/ áni ná przyſzłym: [...] Bo mowi
Grzegorz S. z tąd ſię rozumie/ iſz ſię niektore grzechy ná onym
przyſzłym świećie odpuſzcżáią SkarŻyw 337.
Z przytoczeniem [= znaczenie] (8): SeklWyzn Ev; Wáłách albo
kleſniec/ tákież bękart nie máią wchodzić do domu bożego. Wykłada to Iozephus iż ſie to rozumie/ żony nie może poiąć. BielKron 45;
iż tá mowá mowił w Prorocech/ rozumie ſię ták mowił przez Proroki. CzechEp 267; Ale z Graeckiego znáć/ że ſię ma rozumieć/ pokoy dobrey woley/ tym ſpoſobem: A ná źiemi pokoy ludźiom/ pokoy/ mowię/ dobrey woley Bożey przećiw ludźiom. WujNT przedm
19; Pánem y Chriſtuſem vczynił Bog [Act 2/36].) [...] Acz ſię y ták
rozumieć może [...] vczynił go Pánem y Bogiem WujNT [405], 175,
200, 810.
Fraza: »co się rozumie« (1): Przybytek wyrzućić pan roſkázuie/ y co ſie rozumie RejAp Ee4.
α. Wprowadza fragment uzupełniający (1): gdzie Zbor wtory
mowi od oycá pochodzącego/ áby ſię rozumiáło y od ſyná SkarJedn 176.
β. Wprowadza rozwiązanie skrótu (1): Co ieſli gdzie obácżyſz
literę N przed G. tedy ſię ták rozumie. Niektore Grecſkie kśięgi
BudNT przedm a6v.
b. Objaśnienie znaczeniowe odnosi się do wyodrębnionej jednostki tekstowej, zwykle określonego wyrazu lub wyrażenia, rzadziej do wyrazu nazywającego rodzaj tekstu (jeżeli objaśniana jest
jednostka leksykalna lub ciąg jednostek, zwykle »rozumie się itp.«
= ‘znaczy’, jeżeli rodzaj tekstu – np. proroctwo, statut, słowa czyje
– zwykle = ‘odnosi się’); velle Mącz, JanStat; intelligi Modrz, JanStat; dici, tranferri Modrz; cognosci JanStat (390):
rozumie się kto, co [= objaśniane] (249):
~ Z podaniem znaczenia: kto, co – rozumie się kto, co (N) (17):
ze będzie karał ludzi z grzechu zprawiedliwoſci y zſądu ato ſię karanie rozumie wieczne potępienie SeklKat P4; LubPs D4 marg; BielKron 9v, 465v; Otho ſie thy ſiedḿ ſwiecżniki rozumieią zbiory á
koſcioły moie. RejAp 16v; GórnDworz F6v; RejPos 78, 260; Bo też
tu ćiáło nie rozumie śię ſkorá thá tylko y kośći/ ále cáłego cżłowieká
znácży GrzegŚm 19, 63 [2 r.]; CzechEp 326; A ći Dźieśiątnicy rozumieią ſie Kmiotkowie náznácżeni od Páná GostGosp 40; OrzJan
124; W cżwartym przykazániu Kośćielnym Kápłan wlaſny/ Biſkup
ábo pleban twoy ſię rozumie. LatHar 125, 335 marg; WujNT 536.
co – rozumie się jakoby co (1): Nam isthaec commemoratio
quasi exprobratio immemoris beneﬁcii est, [...] Albo to przipomi-

nánie rozumie ſie yákoby wyrzucánie ná oczy/ zápámiętánego
[= zapomnianego] dobrodźieyſtwá. Mącz 323b.
co – rozumie się miasto czego (1): drzewo wiádomosći dobrego
y złego. (marg) Tu ná tym mieyſcu wiádomość rozumie ſię miáſto
doświádczenia. [...] (–) BibRadz Gen 2/9.
co – rozumie się na kogo, na co (16): iż ziemiá [...] da owoc
ſláchetny co ſie ná pánnę mátkę ſwiętą może duchownie rozumieć. RejPs 126, 95; KromRozm III K5v; LubPs Y4v marg, Y5
marg; Ten Státut ma ſię rozumieć ná kożdą perſonę UstPraw C;
Potym Atheńſcy rádzili ſie bogá Apoliná v Delfow/ iákoby ſie
beſpiecżniey bronić mieli tey wielkośći nieprzyiacioł. Odpowiedzyał iż w drzewiánych murzech. Obacżył Themiſtokles iż ſie to
rozumie ná okręty BielKron 117, 38v, 90v, 194v, 398; RejAp
128v; RejZwierc 138v; BielSpr 19; á to co mówię/ dobrze przepurgowan/ ná to ſye niech rozumié/ gdźieby bárzo był plugáwy
Oczko 15; VotSzl Dv.
co – rozumie się o kogo (1): ále ſie to rozumie thylko o Zydy/
bo o inym narodźie niechce wiedźieć Pan Bog BielKron 463v.
kto, co – rozumie się za kogo, za co (2): Niebo/ Ziemiá/ Przepáſći/ Wody/ tu ná tym mieiſcu zá iednę y zá iednáką ſię rzecz rozumieią BibRadz I 1a marg; GrzegRóżn H4.
co – rozumie się czym (1): decláruiemy/ że defenſio nie ma ſie
rozumieć pſowániém laboris proprij, [...] ále vżywániém tylko dóbr
náſzych SarnStat 847.
kto, co – rozumie się o kim, o czym (142): A to picié ktoré tu
Iezus za tą wiecżerzą rozdáwál/ nierozumié ſie o iego ſwięté krwi
OpecŻyw 90; PatKaz I 7; PatKaz III 137; WróbŻołt hh8v; ComCrac 20v; KromRozm I H; MurzHist S3; acz byśię podobięńſtwo [o
robotnikach w winnicy] ſnac mogło rozumieć o iednychże robotnikach/ i o ſamyi płacyi na tym świecie/ wſzakże [...] MurzNT 96,
218v marg; KromRozm II kv, k2v, n3, q4, r, rv, r2v; KromRozm III
D2, G5v; A ty ſlowá Apoſtolſkie rozumieią ſie/ nie o mocach kośćielnych/ ále o mocach vrzędow tego ſwiátá KrowObr 8v, 182, 215,
229; Toć ſie nie oſlepoćie oczu/ ale o ſlepoćie ſerdeczney rozumie.
BibRadz I 116b marg, I 351b marg, 373d marg, 453d marg, II 95d
marg, 141a marg; Drugą náukę Kábále zową Merkaná/ ktora ſie
rozumie o wyſokich rzecżach BielKron 46, 21, 44v; GrzegRóżn H4;
SarnUzn G5, G7v, H4; Sámicá rozumié ſye to o niewieśćie ták iáko
y o dźiewce SienLek S[ss]4v, Yyy; RejPos [278]v, 297v; BiałKat
18v; kthore [miejsca z Ewangelii] śię iáſnie rozumieią o zmartwychwſtániu y żywoćie wiecżnym. GrzegŚm 16, 4, 24, 64; KuczbKat 350; BielSpr 10; WujJud 237v; y ztąd znáć że ſię te rzecży o
Antychryśćie nie tylko o Antyochu rozumieią. BudBib I 445a marg,
c2v; Strum Dv; BudNT Ff8v; A gdzie o tym piſmo maſz żeby ſie to
ſłowo wſzyſcy nie o wſzyſtkich zgołá rozumieć miáło/ ále o pewnych niektorych ludziách. CzechRozm 109, 58, 86, 117v, 119v
[2 r.], 130 (14); Ale co o iednem práwie rzecżono/ to ſię y o drugich
im podobnych niechay rozumie. ModrzBaz 70v, 7v, 34, 43, 46, 64v
(12); SkarJedn 72; SkarŻyw A3, 59; StryjKron 21; CzechEp 39;
NiemObr 35, 36, 46; LatHar 329; iż tu nie ſtoi/ Dies Domini, [...]
ále Dies Dominica [...], co ſię tylko o Niedzieli rozumie. WujNT
841, przedm 6, 19, s. 4, 306, 313 (21); WysKaz 25; dwu Dignitarzów (co ſie rozumié o Woiewodách álbo Káſztelaniéch) [...] náznáczymy SarnStat 235; Któré rzeczy wſzyſtkié opiſáné o Duchownych dobrze ośiádłych w máiętnośći źiemſkiéy álbo dźiedźicznéy
rozumieć ſie máią SarnStat 907, 6, 182, 210 [2 r.], 268, 283 (28);
SkarKaz 4b, 5a, 83a, 120b, 157b; SkarKazSej 703a.
co – rozumie się jak [= zastępuje znaczenie] [w tym: rozmaicie
(rozmaitym obyczajem) (11), dwojako (obojako, na dwoję) (6), inaczej (2)] (76): FalZioł V 29v; a nie cżyń ſmiłowania nad wſzytkimi
ktorzy grzechy popełniaią (koment) A niecżyń [Ps 58/6]) Srogie
ſlowo ktore ſie dwoiako rozumie WróbŻołt S5v, ll7v; SeklKat K,
Nv, Sv; KromRozm I K3v; KromRozm II n; KromRozm III G5v,
H3v [2 r.], K6; Dłng [!] rozmáitym ſye obyczáiem rozumie. GroicPorz r2 [idem] oo; KrowObr 19, 178, 179, 231v; BielKron 203v;
GrzegRóżn H4; SarnUzn D4v; RejAp 104, Ff; bo gdy mowimy/ ći
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ktorzy nas ſłucháią/ mogą ſpytáć/ iáko ſie co rozumieć ma GórnDworz F3; Oﬁárá trędowátych iáka byłá/ á iáko ſie rozumiáłá RejPos 214v marg, 2v marg, 62v, 152; Ciáło rozmáićie śię rozumie w
piſmie. GrzegŚm 20 marg, 19, 21, 33, 49, 54 [2 r.], 62, 63; KuczbKat 10, 40 marg, 65 marg, 390, 400; Iáko ſie ten Dekret Apoſtolſki
rozumieć ma/ iużemći wyżſzey okazał. WujJud 111v; BudNT Ii
marg, Ff6; CzechRozm 28v, 118v, *3v, **6; ModrzBaz 98v; StryjKron A3v; NiemObr 173; OrzJan 59, 61; Iedli j pili. Duchownie ſię
to iedzenie rozumie. LatHar 718 marg; WujNT 552, 593 marg,
Zzzzz4v; obecné Burgrábiów Krákowſkich mieſzkánié ták ſie ma
rozumieć: iż káżdy z nich [...] odiácháćby ná káżdy kwártał po trzy
niedźiele [...] mógł SarnStat 492, 104, 412, 484, 786; To śiedzenie
Páńſkie w niebie nie ták ſię rozumie/ iáko dźiśieyſzy miſtrzowie
wykłádáć chcą SkarKaz 243a, 313a, 382b, Oooo2c. Cf Ze zdaniem
dopełnieniowym.
kto – cum inf „być” (1): A ſzátan ſie rozumie być zwadcá/ burzyciel/ á roſproſzyciel káżdego pokoiu. RejAp 101v. ~
co (A) [= objaśniane] rozumie się co (A) [= znaczenie] (1):
Pole/ to ſye rozumié/ Laſkę wymierzyć ná Ośḿ łokći. Strum F2v.
także ‘tak samo’ [= zastępuje znaczenie] rozumie się (4):
~ Z podaniem objaśnianego: około czego (1): Młynarz gdy [...]
co tákiego przypádnie/ coby ſam mogł zrobić/ nie ma mu tego
Vrzędnik pomágáć ludźmi. Tákże ſie też ma rozumieć y około
ſzkut. GostGosp 60.
o czym (3): A ktoby o tákową głowę fołdrował/ tákowy má zápłáćić winę ſto y dwádzyeſćiá grzywien/ [...] tákże y o ránách rozumieć ſię ma. UstPraw K2; SarnStat 239, 1268. ~
Wprowadza zapis cyfrowy (2): A gdzie potym nápiſał ſequenti
autem anno, ktory ſie tám 1309 omylnie rozumie/ bo ma być [...]
1329 StryjKron 380, 380.
rozumie się przez kogo, przez co [= objaśniane] (82):
~ Z podaniem znaczenia lub sensu: przez kogo, przez co rozumie się kto, co (N) (80): OpecŻyw 7; PatKaz III 101v; Przez gorę
Syon rozumie ſie koſcioł krzeſciański. WróbŻołt qq5, C5v, D6v,
aa4v [2 r.], qq5; SeklKat K [2 r.]; iż wąż (przez ktorego czárt ſye
rozumye) chytrzeyſſy był nád wſſyſtkye źwyerzętá źyemſkye KromRozm II p, r3v; KromRozm III H4 [2 r.]; námow go żeć powie co ſie
przez tę gadkę [= zagadkę] rozumie [quid signiﬁcet problema].
Leop Iudic 14/15; przez ten rog máły rozumieć [lege: rozumie-ć] ſię
Antykryſt bądź Máchomet BibRadz I 451a marg; kthora [mądrość
ludzka] ſię w piſmiech cżęſthokroć przez kreẃ rozumie. BibRadz II
141a marg, I 388d marg, 426a marg, 438c marg, 451a marg, 458a
marg (12); Quid hoc denotat, Co to známionuye/ co ſie przes to
rozumie. Mącz 250d; Nequeo satis investigare quid sibi iste locus
velit, Nie mogę práwie doyść co ſie rozumie przes to mieysce Mącz
490b, 106d, [269]d, 341a [2 r.], 344c, 484c, 506b; RejAp 16v, 54v,
68, 180; przez ty dwá rycerze/ rozumieią ſie dyabeł y pierwy náſz
oćiec. HistRzym 75, 64v, 65, 91v, 93, 122 [2 r.]; RejPos 272; GrzegŚm 52; Przez Niebo dobrzy/ á przez Ziemię źli śie rozumieć mogą.
KuczbKat 400 marg, 250, 365 marg, 405 marg; BielSpr 49v; WujJud 44v, 86v; BudBib I 234b marg; LatHar 125 marg; Przez to
czworo zwierząt rozumieią ſię [...] czterzey Ewángeliſtowie WujNT
849, 27, 68, 76, 349, 730 [2 r.] (18); A iż o trzech miárách Pan
wſpomina/ przez nie rozumieć ſię trzy częśći nátury náſzey mogą.
SkarKaz 85a, 484a [3 r.].
Ze zdaniem dopełnieniowym (2): przez miecż oſtri to ſie rozumie/ iże wſzyſtki rodzáie iemu máią być poddáne HistAl A5;
GrzegŚm 33. ~
imieniem czyim [= objaśniane] rozumie się kto, co [= znaczenie] (2): iż imieniem ábo nazwyſkiem Bogá rozumie ſię Bog Oćiec
GrzegRóżn B3v; SkarKaz 310a.
pod personą kogo [= objaśniane] rozumie się kto [= znaczenie]
(1): pod perſona [!] rodziczow/ rozumieią ſię tez przełozeny/ duchowny/ yſwietczy SeklKat Hv.
w słowie ... [= objaśniane] rozumie się co [= znaczenie] (3):
SarnUzn C5; tedy wykład tákowy my też chwalimy/ áby w tym ſło-

wie Niebo/ Duch śie rozumiał/ á w tym ſłowie Ziemiá/ rozumiáło
śie ćiáło KuczbKat 400.
cum inf [= objaśniane] (6):
~ Z podaniem znaczenia: rozumie się co (1): śiedźieć ná práwicy boſkiey nie rozumie ſie to ćieleſne náſze ſiedzenie. WujJud
70v marg.
rozumie się jak [= zastępuje znaczenie] (1): Spowiedáć ſie ieden drugiemu iáko ſie ma rozumieć. WujJud Nn3v.
rozumie się inf (4): Tho ſlowo weyzreć/ rozumie ſię życżyć.
BibRadz I 3a marg, I 278c marg; To czyńćie/ to ieſt oﬁáruyćie/ ná
pámiątkę moię. (marg) Czynić rozumie ſię oﬁárowáć. (–) SkarKaz
155b, Oooo2a. ~
Ze zdaniem dopełnieniowym [objaśniane: co (16); w tym z
zapowiednikiem: tak (9); iż, że (15), aby (1), gdy (1), iżeby ‘że’ (1),
jakoby (1)] (19): PatKaz III 125; WróbŻołt C5v; ComCrac 18v;
ConPiotr 31; Godźien ieſt śmierći (marg) winien ale by śię to iakoby czyiéi śmierći przyczy ną był rozumiéć mogło (–) MurzNT
Matth 26/66; KromRozm II r2; A wſſákoż nye ták ſye to yednocenye
ma rozumyeć/ iżeby on [jeden sprawca] záwżdy rozne á ſporne
zgádzáć myał KromRozm III N4; LubPs Z4; REconuentio ſye rozumie/ gdy ſtroná odpowiedna wyſłyſzawſzy żáłobę/ żąda przed odpowiedźią ſwoią/ ábj [...] GroicPorz t3v; BibRadz I 293c marg, II 95c
marg; BielKron 21v; RejAp 158, 177v; KuczbKat 30; WujJud 57;
Ktore ták iáſne ſłowá inacżey ſię rozumieć nie mogą/ iedno iż Piotr
S. nád inne [...] przełożony ieſt SkarJedn 65; SkarŻyw [282]; KEdy
w Przywileiu álbo w zapiśie niémáſz oſobliwéy zmianki o Woźie
Woiennym: Tedy ſie to ma rozumieć/ że to záwiſło ná zdániu Królewſkim SarnStat 303.
Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia „o
kim, o czym” w zdaniu nadrzędnym [w tym z zapowiednikiem: to
(6); że, iż (3), jako ‘że’ (2), aby (1), jakoby (1), żeby ‘że’ (1)] (8):
czo ſyą o pannye rozumye maryey yſz nygdy w nyą grzech nyewſzedl PatKaz I 7v; WróbŻołt ee5v; Ani ſye to rozumye o S.
Lukaſſá Ewányeliey/ yáko chcą nyektorzy/ Yákoby yą Lukaſz z podánya y náuki yego [św. Pawła] piſał. KromRozm II c2v; brzydźi ſie
nie słuſznem mieſzániem rozlicznego naſienia ktore w niem ieſt/ co
ſie rozumie o náuce iego/ áby ſie nie mieſzáłá z cudzą BibRadz I
68d marg; RejZwierc 84v; co ſię o iednym grzechu mowi/ iſz tám
[tj. w czyśćcu] odpuſtu nie ma: toſz ſię o innych rozumieć może/ iſz
ſię tám odpuſzcżáią. SkarŻyw 337; ReszPrz 80; SarnStat 74.
Frazy: »co się rozumie« [w tym znaczenie: co (8), inf (1)] = co
znaczy (9): BibRadz II 69c marg; co ſie tu rozumie tá ſzátá biała/ y
ty kſięgi żywotá/ iużći ſnadź thego y wykłádáć nie trzebá RejAp
37v; Podnieść pokoy ná ziemi co ſie rozumie RejAp Ee3v; Iſzpan
[...] pytał/ coby ſie wyżeł rozumiał GórnDworz S2; RejPos 297v
marg; WujJud Mm7, 204 marg.
~ Objaśniany jest niewystępujący w tekście rzeczownik, będący
podstawą przymiotnika pochodnego (1): od tego to miáſtá Pan iść
racżył [...] áż ku gránicam Dekápoleyſkim/ czo ſie rozumie/ kráiná
miaſt dzyeſiąći. RejPos 204v.
Objaśniany jest zapis cyfrowy – rozumie się który (liczebnik
porządkowy) (1): ktory [napis] opowiedał imię Alexándrá Papieżá/
á ná końcu ſtało V á I/ co ſie rozumie (iáko káżdy wie) ſzoſty GórnDworz O5. ~
»rozumie się (a. rozumieć się ma) nam [co]« [szyk zmienny]
(6): Práwicá Páńſka rozumie ſie nam możność ſłowá Bożego LubPs
D4 marg; RejAp 54v, Ff; WujJud 44v, 86v; Przez te członki napotrzebnieyſze człowiekowi/ rozumieią ſię nam nabliżſze y namilſze
rzeczy: iáko żoná/ dzieći/ [...] WujNT 76.
Zwroty: »dobrze się rozumieć« (2): SkarŻyw A3; Przez tę niewiáſtę/ ácz ſię dobrze rozumieć może y naświętſza Pánná Mária:
[...] wſzákże [...] WujNT 866.
»sam w sobie się rozumieć« (2): iż żadnych ſlow w piſmie
Swiętym niemáſz/ oktoreby ſie Dijabeł nieſmiał pokuśić/ y inák ich
wywroćić/ á niſſli ſámy wſobie ſię rozumieią KrowObr 222v; SarnStat 868.
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»słusznie się rozumieć« (1): iż ſie tá ſwięta ſwiátłość miáłá
zyáwić ná oſwiecenie tych ktorzy ſiedzyeli w cienioch ſmierći. Czo
ſie ſłuſznie może rozumieć/ á ſnadź ieſzcże więcey o tych/ ktorzy y
dziś vſtáwicżnie ſiedzą w cienioch ſmierći RejPos 297v.
»właśnie się rozumieć« [szyk zmienny] (9): KromRozm II r2v;
LubPs Y4v marg, Y5 marg, Z4; W Greckim ſtoi Eunuchus/ co ſię
właśnie rozumie rzezániec. BibRadz II 69c marg; KuczbKat 390;
SkarŻyw 59; WujNT 313, 866.
Szeregi: »brać się abo rozumieć się« (1): Cżáſem też Bog ich
bierze ſię ábo rozumie ſię zá iednego Troiákiego GrzegRóżn H4.
»ściągać się a rozumieć« (2): ieſli będziemy pátrzáć thylko ná
ſame gołe ſłowá/ á nie ná onę rzecż ná ktorą ſie ty ſłowá iego ſciągáią/ á rozumieią. RejAp 128v, 6.
»rozumieć się i zamykać się« (1): Ieſliże możem pokázáć/ że w
tym ſłowie Bog ná tymże mieyſcu rozumie ſie y zámyka ſie nie tylko Ociec ále y Syn y Duch s. tedyć [...] SarnUzn C5.
»rozumieć się a znaczyć« (1): iżby ſie téż obecné [tj. we własnej osobie] Burgrábié Krákowſkiégo mieſzkánié nie gdźie indźie/
ieno ná zamku Krákowſkim rozumieć á znáczyć mógło. SarnStat 492.
c. Wprowadza fragment uściślający w postaci określonego
członu zdania pojedynczego; intelligi JanStat (34): OpecŻyw 181;
WróbŻołt oo7; Tákie odpráwienia wargieltow/ rozumieią ſye s ſtrony Mężczyzny GroicPorz k3v; NIepoſłuſzeńſtwo Pozwánego nie
thylko ſye w then czás rozumie/ kiedy pozwány do Práwá nieſtánie/
ále y [...] GroicPorz q, g4, p3, r3v, ſ3, x; UstPraw K2; iż tho rodzenie obiáwione ieſt świátu cżáſu ſwego/ á ten cżás może ſię rozumieć odtąd iáko ſię okazáł ſyn Boży w ćiele BibRadz II 120c
marg, II 95c marg; BielKron 439; SarnUzn H3v; GrzegŚm 34; A
ták w tey Legiey będzie ludźi wſzyſtkich pieſzych zbroynych 6100.
Iezdnych 730. [...] A to ſie rozumie okrom przybytych ná pomoc
BielSpr 12, 35v; NiemObr 107; GostGosp 66; to ſłowo/ Dobrey woley wątpliwe ieſt. Bo ſię może rozumieć/ ábo pokoy dobrey woley:
ábo ludźiom ktorzy ſą dobrey woley. WujNT przedm 19; A ośiádłość tákowa ma ſię rozumiéć w okręgu Woiewodztwá onégo/ nie w
Powiećie. SarnStat 72; A to ſądzenié tákowych Wiéców rozumieć
ſie ma wſzędźie/ ták w Máłéy iáko w Wielkiéy Polſcze. SarnStat
721, 239, 276, 492, 591, 612 (14).
d. Wprowadza znaczenie wyrazu lub tekstu obcojęzycznego
przez podanie jego polskiego odpowiednika, też zastępczo zaimka
„co” (37): He. To ſie rozumie/ ieſt. RejPs 177v, 178, 180, 180v,
182, 184; (nagł) Amen. (–) To ſłowo rozumie ſię zaprawdę ia wierzę że ſię ták ſtanie SeklKat T2; BielKron 462; RejPos 255, 287v;
Iako gdy mowimy/ In medio eccleſiae/ nie rozumieć [lege: rozumie-ć] ſię wpołowicy/ ále wpośrzod zboru BudBib b2v; Philalithis
Grecſkie słowo/ rozumie ſię miłownik álbo przyiaćiel prawdy.
ModrzBaz 49 marg, 119 marg, 128v marg; StryjKron 11; LatHar
400 marg; Tákże Láćińſkie ſłowo Abrahae, wątpliwe ieſt; bo ſię
rozumieć może y Abráhámowe y Abráhámowi WujNT przedm 19,
przedm 19 [2 r.], s. 249.
rozumie się jako(by) (6): Laph. Co ſie rozumie iáko nákrzywiony RejPs 181, 177, 179v, 183v, 185; mogł być [...] vice rex
iáki: co ſie rozumie/ iákoby ná mieyſcu krolewſkim ſiedzący. RejPos 243.
rozumie się jakoby rzekł na co (1): Schin. Rozumie ſie iákoby
rzekł ná ránę RejPs 187.
Z określeniem języka (zwykle przy objaśnianym, też przy polskim znaczeniu) [w tym: z jakiego (3), po jakiemu (3), z jakiego
języka (1), jakim językiem (1), w języku jakim (1)] (9): EXCEPTIO, to ſye Polſkim ięzykiem rozumie/ odpor GroicPorz ſ4v; Czo
w ięzyku Greckim TRIAS rozumie ſie máło nam do tego SarnUzn
B3; WOłoſzy/ po Ruſku Włoſzy ſie rozumieią BielSpr 68v;
ModrzBaz 87v marg; A Pharao z Zydowſkiego rozumie ſie/ roſpraſzáiący StryjKron 11 marg, 21, 110, 355; Ieſus ábo Ieſzuáh po
Zydowſku/ rozumie ſię zbáwićiel po Polſku/ á po Grecku lekarz.
WujNT 3.

Szereg: »wykładać się a rozumieć« (1): przezwiſko iego miáło
być Emánuel/ co ſie wykłáda á rozumie Pan Bog z námi RejPos 272v.
B. Objaśnia znaczenie działań, zjawisk i obiektów materialnych (8):
rozumie się co [= objaśniane] (2):
~ Z podaniem znaczenia: co – rozumie się na co (1): [...] wywodząc im obrázy przecż máią być w koſciele/ [...] á nierownáć ich
żydowſkim báłwánom bo (powyáda) [...] thu inacżey ſie rozumyeią/
tylko ná piſmo proſtych ludzi BielKron 200v.
co – rozumie się jak (2): BielKron 200v; chociay ſie tho co on
ſpráwował dáleko od rozumu ludzkiego inácżey rozumiáło. RejPos 32. ~
Fraza: »co się rozumie« [w tym: objaśniane: przez co (5), co
(1)] = co znaczy; quid sunt a. quid sibi volunt haec Vulg; quid sibi
quaerit Mącz (6): coż ſye rozumie przez ten ſen ktoryś widzyał
HistJóz Av; Leop 2.Reg 16/2, Zach 1/19; nie wiem co ſie rozumi
przes to ták pilne wymawiánie. Mącz 313b; Quid sibi hic vestitus
quaerit, Co ſie rozumie przes to odźienie. Mącz 335d; Oćiec iego
[Piasta] [...] od wieſzckow pytał/ cobyſie rozumiáło to ſlepe národzenie StryjKron 149.
2. Znać się; intelligere Cn (16):
rozumieć się na czym (8): Iuż ſie y s práktykarzá ſnádnie náśmiać możeſz. A názwáć go omylnym/ á iż nic nie vmie/ A ná
gwiazdách rozumieć/ nic ſie nie rozumie. RejWiz 152; ponieważ
[białegłowy] [...] ták wiele cżytáć/ y rozumieć ſie ná rzecżach máią.
GórnDworz X4v, X4, Kk4; PaprPan Yv; PaprUp C; Ia ná fárbách
málárſkich nic ſie nie rozumiém KochFrag 21; Monety kowánié
oſobam co ſie ná tym rozumieią, poruczoné ma bydz SarnStat 410.
rozumieć się z czym (7): á nie vmieſzli rozeznáć/ od innych co
ſye s tym rozumieią/ dobrzeli nápiſano/ pytay GroicPorz B3v; BielKron 267v; scientem esse oportet eorum animalium quae in villa ali
possunt, Ma ſię rozumieć s temi zwiérzęty które ná wśiách mogą
być chowáne. Mącz 372c; GórnDworz T5; Mam ieſzcze piſmo o
Lanie Polſkim/ gdźie nápiſano/ że w Lanie Polſkim ma być dwánaśćie Prętów: á dáléy téż niemáſz nic ſtátecznégo. Znáć że ktoś piſał
co ſye z tym nie rozumiał/ áni mierzyć vmiał. GrzepGeom M4v;
SarnStat *8, 410.
rozumieć się w czym (1): gdy [...] bes rády przyiaćielſkiey/ y
tych co ſye w práwie rozumieią zárázem ma áppellowáć GroicPorz bb.
Zwrot: »dobrze się rozumieć« (3): GórnDworz Kk4; Snadź lepiey niżli Brutus ná tym ſie rozumie. PaprPan Yv; poruczymy [kowanie myńce, tj. monet] pewnym oſobam/ którzy ſie z tym dobrze
rozumieią SarnStat 410; [StryjKron 148 (Linde)].
Synonimy: I.1. brać się, kłaść się, liczyć się, mieć się, poczytać
się, szacować się.
Formacje współrdzenne cf ROZUMIEĆ.
KW, (PP)
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ROZUMIEJĄCY (18) part praes act
o oraz e jasne.
sg m N rozumiejący (7). ◊ G rozumiejąc(e)go (2). ◊ G a. A rozumiejąc(e)go (1). ◊ f L rozumiejąc(e)j (1). ◊ n N rozumiejąc(e) (1).
◊ pl N m pers rozumiejący (1). ◊ G rozumiejących (2). ◊ D rozumiejącym (2). ◊ I m rozumiejącymi (1).
Sł stp s.v. rozumieć, Cn, Linde brak.
1. Myślący, oceniający, mający zdanie; sentiens Mącz; intelligens Vulg (4): Mącz 270b; A toć ieſt ten máły cżás iáko gi piſmá
zową/ ácż ſie nam proſto rozumieiącym bárzo długi widzi RejAp 62.
rozumiejący o czym (1): Iedność nie od iednego ieſt rzecżoná/
ále od wielu głow/ y ludźi/ iednáko o rzecżách rozumieiących.
ReszPrz 100.
Ze zdaniem dopełnieniowym (1): A przetoż nie bądźćie nierozumnymi: ále rozumieiącymi ktora ieſt wola Boża WujNT Eph 5/17.
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ROZUMIENIE

2. Znający się, posiadający wiedzę, umiejętność; sciens HistAl (4):
rozumiejący co (3): HistAl A; [mądrość Boża] dawa mądrość
Mędrcom/ y wiádomość rozumieiącym naukę LeovPrzep F3v; Herbarius, Qui herbas earumque vires cognoscit, et ex iis medicamenta
efﬁcit – Zioła ſadzący, y ich mocz rozumieiacy. Calep 477b.
rozumiejący w czym (1) HistAl A cf Wyrażenie.
Wyrażenie: »dobrze rozumiejący« (1): A iże powiádáią o krolu
ich iże był dobrze rozumieiący [fuerit ingeniosus] w náuce gwiazdecżney HistAl A.
3. W funkcji przymiotnika: mądry, posiadający rozum; intelligens Vulg, Mącz; sentiens Modrz (10): WróbŻołt 13/2, 52/3, R2v;
vczynię ſie iáko zwierzę nic nierozumieiące RejPs 107v; Y patrzał
Páná Bogá zá dni Zácháryaſzá Rozumieiącego/ y Widzącego Bogá
Leop 2.Par 26/5; GrzegRóżn H3; Intelligens, Rozumieyący. Mącz
188a; [...] vcżąc vſtáwicżnie przez ſłowá ſwoie ſwięte/ iáko łaſkáwy
á dobrotliwy ociec mdłego á ſłabo rozumieiącego ſynacżká ſwego
RejPos 337v; nie máſz rozumieiącego/ nie máſz ſzukáiącego Bogá.
WujNT Rom 3/11.
Wyrażenie: »dobrze rozumiejący« (1): ieſli do tego przyſtąpi
dobrych ludźi pochwalenie á rozſądek nienákáżony ludźi dobrze rozumieiących [recte sentientium]/ [...] ModrzBaz 58v.
Cf NIEROZUMIEJĄCY (Errata), ROZUMIEĆ
KW

rozumienie czyje [= tego, co ktoś mówi, myśli] (1): Chćiał też
Pan IEZVS, [...] áby nie wſzytkim rozumienie bozkie było otwárte
SkarKaz 80b.
Wyrażenia: »prawdziwe, prawe rozumienie« (1:1): SkarJedn
360; Zaden z nich [heretyków] [...] prawdźiwego rozumienia piſmá
nie ma. SkarKaz 275b.
»własne [= właściwe] rozumienie« (1): iż właſne Artykułu tego
rozumienie/ ieſt bárzo potrzebne wierzącym KuczbKat 65.
Szeregi: »rozumienie i nauka« (1): iż [Grekowie] ći [narodzie
ruski] wiárę S. podáiąc/ ięzykáć ſwe go Greckiego nie podáli: Aleć ná
tym Słowieńſkim przeſtáć kazáli/ ábyś nigdy do práwego rozumienia y náuki nie przjſzedł. SkarJedn 360.
»umiejętność i rozumienie« (1): Doktorowie y Pháryzeuſzowie
chlubili ſię vmieiętnośćią y rozumieniem piſmá ś. WujNT 216.
»wiadomość i rozumienie« (1): ku tak ſtatecznyi piſma świętégo wiadomośći i rozumięniu przyſzedwſzy [...] MurzHist C.
b. Rozumienie obcego języka (2):
Wyrażenie: »dobre rozumienie« (2): A co śię cudzoźiemſkich
ſłów dotycze/ dlá lepſzégo rozumięniá wedle ſwych ięzyków będą
pyſany MurzOrt B2; Com też [...] z lepſzym rozumienim z Greckiego á niżli z Láćinſkie go ná náſz Polſki ięzyk przełożyć mogł WujNT
przedm 21.
II. To, co ktoś rozumie, tj. myśli, sądzi (144):
1. Zdanie, mniemanie, opinia, sąd; suffragium Calep; opinio
JanStat; existimatio Cn (82): Diar 71; Przeto to ieſt ſzalone tákie
rozumienie/ Ieden ſpolny tych trzech ſtan álbo przyrodzenie Názwáć naiwyżſzym Bogiem GrzegRóżn N3v; Y thák rozumie/ iż oná
[sława] nie trwa dáley/ iedno do iednego/ ábo do dwu cżłowiecżych
żywotow/ [...] zá ktorim rozumieniem/ tey thák krotkiey ſławy/ nie
thák ſobie waży GórnDworz G5, D8v; RejPosWiecz3 [97]v; CzechRozm 158v; gdy iedni mowili iż Duch S. pochodzi od oycá y od
ſyná/ á drudzy od oycá przez ſyná/ wſzyſcy ná iedno rozumienie/
ácż słowy roznemi/ oko mieli. SkarJedn 271, 279; CzechEp 425;
JanNKar A3; SarnStat 328.
rozumienie czego [= znaczenie: że coś jest tym] (1): czego mu
[cesarzowi tureckiemu] [...] bez złégo v Pánów Krześćiáńſkich rozumienia zdrády iákiéy [tj. potępiającego ich sąd, że to jest zdrada]/ pozwolić nie możećie OrzJan 10.
rozumienie czego [= przedmiot sądu] za jakie [= treść sądu]
(1): Skąd jakie powstały [...] bałwochwalstwa, [...] miesc jednych
więcej za święte rozumienie niż drugich. Diar 70.
rozumienie około czego [= przedmiot sądu] (4): A ták iuż maſz
vczćiwy á łáſkáwy Czytelniku rozumienié moie/ około wilgośći
przyrodzonych SienLek Vuu2v; RejPos 225; RejPosWiecz2 96; A iż
około wykłádu przywileiá Alexándrowégo chwalebnéy pámięći
Stryiá náſzégo/ między niémi rózné rozumienié było/ [...] SarnStat 1005.
rozumienie u kogo [= podmiot sądzący] (3): zdałem ſie práwie
złoſćiwem wrozumieniu vbraćiey ſwoiey RejPs 100v; SkarŻyw 47;
OrzJan 10.
rozumienie z strony czego [= przedmiot sądu] (1): Naprzod ſie
tu przełożą dwu vcżonych ludzi Sentencye álbo rozumienia s ſtrony
thego/ ieſliż zá przycżyną ludzką zgubę ſwą y zniſzcżenie biorą
Páńſthwá/ cżyli ex facto Diuino Phil P.
rozumienie o kim, o czym [= przedmiot sądu] (31): Diar 47;
LubPs Dv; Iákie ma być rozumienie o kroleſtwie Páńſkim. RejPos
312 marg, 86v; KuczbKat 75, 390; CzechRozm Av, 113v, 146v,
259v; SkarJedn 21, 342; áby ſię ná tákie rozumienia o ludziech nieſkwapiali. SkarŻyw 108, 47, 108, 185, 459, 472, 544; CzechEp 216,
235 marg; ReszList 182; ActReg 121; LatHar 113; WujNT 333;
máła zelżywość ábo ſámo rozumienie o niey/ choć iey nie máſz/ do
furyey nas przywodźi. SkarKaz 314a, Oooob; áby nikt ſam ſobie
mądrym ſię nie vdawał. Tákie rozumienie o ſobie/ ſzczerym ieſt
głupſtwem. SkarKazSej 658a, 684a, b, 687a marg.
rozumienie czyje [w tym: G sb i pron (13), pron poss (10), ai
(4), „własne” (1)] (28): MurzNT 18v; KromRozm III Iv; Diar 86;

ROZUMIENIE (268) sb n
o oraz pierwsze e jasne, końcowe e pochylone.
-enie (264), -ęnie (4).
sg N rozumienié (62); -é (4), -(e) (58). ◊ G rozumieniå (82); -å
(78), -(a) (4). ◊ D rozumieniu (12). ◊ A rozumienié (56); -é (4), -(e)
(52). ◊ I rozumieniem (9), rozumienim (7); -em BibRadz, GórnDworz, RejPosWiecz3, ModrzBaz, SkarŻyw, SarnStat (2), SkarKaz;
-im KromRozm II, KuczbKat, CzechEp, Calep, SkarKazSej (2); -em
: -im WujNT (1:1); ~ -em (2), -(e)m (7). ◊ L rozumieniu (26). ◊ pl N
rozumieniå (7). ◊ A rozumieniå (7).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w. s.v. rozumieć.
I. Rzeczownik od „rozumieć”: to, że ktoś rozumie (36):
1. Myślenie, osądzanie, uznawanie (11): SkarJedn 366; Bo ſię
[Kościół] ſam z ſobą w iednośći wiáry/ y w iednákim rozumieniu
zgadza. ReszPrz 14; WujNT 1.Cor 1/10; áby [sędziowie] w rozumieniu y czyniéniu ſkazánia [in concipiendis et ferendis sententiis
JanStat 643] ſámégo Bogá przed oczymá máiąc/ ſławy ſwéy nie zápámiętáli SarnStat 158 [idem (2)] 789, 795; SkarKaz 549a.
rozumienie czyje [w tym: G pron (2), pron poss (1)] (3): abowiem y [...] ſtáłoſć oná ktorą ty nam chowaſz wobietnicách ſwych
dziwna ieſt wrozumieniu náſſem. RejPs 161v; SkarKaz 118b; gdy
kto ſławę ſobie y mnimánie v poſpolſtwá iednáiąc/ zá ich nierozmyślnym y niepożytecznym rozumienim idźie SkarKazSej 661b.
a. Pomysł, zamiar (1):
Zwrot: »z rozumienia odwieść« (1): Zą czym dąno nam było
sprawę zeby [p. Gnieźniński] miał przyiechac zniemałym pocztem
ludzi, y ktemu in armis [...]. Vrosła nąm przyczyna [...] otym pomyśliwać, iakobysmy onego z tego rozumienia albo odwiedli albo
[...] ActReg 53.
2. Właściwe pojmowanie sensu; intellectus, intelligentia Cn
(25):
a. Pojmowanie sensu tekstu (23): LubPs Z2; záwżdy im przywiodł ku rozumieniu káżdą táiemnicę ſwoię RejPos 126; Piſmo S.
trudne do rozumienia. SkarŻyw 47 marg; ábowiem ſłowo Boże nie
w cżytániu/ ále w rozumieniu należy. ReszPrz 11; WujNT 427
marg; SkarKaz 155a, 417a, b.
rozumienie czego (13): MurzHist C; KuczbKat 65; Do rozumienia piſmá S. cżego trzebá. SkarŻyw 47 marg, 87, 317, 574; WujNT
216; Nie chce P. BOg wſzytkim rozumienia táiemnic ſwoich otwárzáć SkarKaz 80b marg, 82b [2 r.], 275b, 418a, 633a.
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LubPs Z3; SienLek Vuu2v; KuczbKat 75, 405; Oſądźćieſz tedy ſámi/ ieſli wáſzemu rozſądkowi/ gdy ich [ojców świętych] piſmem
wedle rozumienia ſwego brákuiećie/ wierzyć więcey mamy. WujJud 35v; CzechRozm 8, 26v, 236v; SkarJedn 72; SkarŻyw 108, 185;
CzechEp 235 marg; Zgodne á iednoſtáyne rozumienie wſzyſtkich
narodow/ ma być rozumiáne/ iáko iáki głos przyrodzony. ReszPrz
23, 23; ReszList 182; Suffragor, Suffragium fero – Moie rozumienie
daię Calep 1027a; WujNT 171, 518; JanNKar F3; Prawdźiwy Duch
Boży [...] pychy y właſnego rozumienia y vporu niechce. SkarKaz
519a, 418a [2 r.]; Pogáńſkie o Chrześćijánách rozumienie. SkarKazSej 687a marg, 691a [2 r.].
Ze zdaniem przydawkowym (2): ActReg 121; zakon około mężoboyſtwá y cudzołoſtwá pſowáli/ tákim rozumieniem/ iákoby ſámą
ręką tylo zábijánie grzechem było SkarKaz 311b.
Ze zdaniem przydawkowym nawiązującym do dopełnienia w
zdaniu nadrzędnym [o kim żeby, jakoby] (2): A to ich więcej bolało,
iż KJM to rozumienie o nich miał, żeby oni radniej dla opatrzenia
osob swych aniż dla pokoju pospolitego mieli być przywiedzeni ku
zezwoleniu poboru. Diar 32, 32.
W połączeniach szeregowych (3): CzechRozm 259v; iż między
ták wielą Senatorów ſententie/ / zdánia y rozumienia bydź mogą rózné SarnStat 46 [idem] 47.
Zwroty: »być [jakiego] rozumienia« [szyk zmienny] (7): CzechEp 216; ze Hospodar IM tego rozumienia iest iako by Nizowcy [...]
od Kr. IM ysuknem y pieniedzmi we Lwowie obdarzeni bydz mieli.
ActReg 121, 121; niewiérzćieſz tym/ którzy inákſzégo ſą rozumienia OrzJan 25; WujNT 1.Petr 3/8; O tym /cz/ coby zá rozumienia
był [...] Stániſław Orzechowſki, niżéy przy literze S. mieć będźiemy. JanNKar E2v, E4.
»rozumienie [jakie] mieć« [szyk zmienny] (4): Diar 32 [2 r.];
LubPs Dv; kto inákſze ma duchowne/ y inákſze też y o świeckich
rozumienie mieć muśi. SkarKazSej 684a.
Wyrażenia: »cielesne rozumienie« (3): CzechRozm 236v; Iż
ćieleſne rozumienie o tym Sákrámenćie nie tylko nic nie pomaga/
ále owſzem wádzi ku poięćiu rzeczy Bozkich WujNT 333; SkarKaz Oooob.
»dobre rozumienie« (1): kthorzy zwykli ią [naukę o biegach
niebieskich] gánić więcey s thąd co od drugich niemądrich ſłyſzą/
niżeli wedle dobrego mnimánia y rozumienia LeovPrzep b.
»fałszywe rozumienie« (1): iż od drog fałſſywego á nieprawdziwego rozumienia ſnádnie ſie będę mogł vchronić RejPs 183.
»nieprawdziwe rozumienie« (1): RejPs 183 cf »fałszywe rozumienie«.
»obłędliwe rozumienie« (1): iáko ie [Chrystus faryzeuszy]
przypowieſcią wywodzi s thego ich márnego á obłędliwego mnimánia á rozumienia o nim RejPos 168.
»opaczne rozumienie« (1): ábym wydánim rozmow tych/ przycżynę opácżnego o nas/ y wyznániu wiáry náſzey/ ktorzy ſie z ſobą
y z piſmem ś. zgádzamy/ rozumienia y ſzácowánia wam/ y inſzym
wſzyſtkim odiął CzechRozm A5.
»złe [= fałszywe] rozumienie« (2): RejPosWiecz2 96; Pierwſzy
á głownieyſzy ieſt ártykuł błędow Greckich/ złe o Duchu ś. rozumienie SkarJedn 342.
Szeregi: »mni(e)manie i (abo) rozumienie« (3): LeovPrzep b;
RejPos 168; Bo gdźie dwá ábo trzey rządzą: káżdy naydźie ſwoie
mniemánie y rozumienie. SkarKazSej 691a.
»rozumienie i szacowanie« (1): CzechRozm Av cf »opaczne rozumienie«.
Przen [czyje] (1):
Szereg: »rozumienie i rozeznanie« (1): Iż ocży naprzod wſzytko widzą/ pothym vſzy właſność oney rzecży ſłyſzą/ rozum rozeznawa/ ięzyk potym wyznawa y opowieda ono rozumienie y rozeznánie/ y ocżu/ y vſzu/ y rozumu. RejPos 204.
2. Ocena, wysokie lub niskie mniemanie o kimś; existimatio
(hominum de nobis), opinio Cn [w tym: o kim, o czym (23) – o sobie
‘samoocena’ (19)] (25):

Bez przydawki oceniającej = wysokie mniemanie (2): Ná ty
teſz ktorzy ine w poſtępku duchownym wybiegali/ dobre oko mieli/
áby w pychę y rozumienie o ſobie nie vpádli. SkarŻyw 298; SkarKaz 42b.
rozumienie u kogo (5): ſámá tylko tá przycżyná łácwieby z nas
v káżdego złe rozumienie zdiąć mogłá BibRadz *4v; Iuſz miał v
ludzi/ wielkie o ſwych cnotách rozumienie. SkarŻyw 459, 472, 544;
CzahTr K.
Wyrażenia: »wielkie, wysokie, poczciwe rozumienie« (8:3:1):
GórnDworz N3; ModrzBaz 52; bo wielkie miał v ludzi o ſwey
świątośći rozumienie. SkarŻyw 472, 459, 544; Praesumptio – Oſamim ſobie wielkie rozumienię. Calep 841b, 98a; WujNT 116; Táki
ſam áni cnoty áni pocżćiwego/ Rozumienia nie godźien v mężá
dobrego. CzahTr K; Wyſokie o ſobie rozumienie nie ma mądrośći
SkarKazSej 661a marg, 661a, b.
»złe, małe, niskie, podłe rozumienie« = invidia, mala opinio
Cn (5:2:2:2): BibRadz *4v [2 r.]; Ná ſkwapliwość á złe o ludziach
rozumienie. SkarŻyw 335 marg, 185; Phil P3; śieymy pokorę y
podłe o ſobie rozumienie SkarKaz 83b; Y w Pſálmie [Dawid] mowi: (Zebrakiem ieſtem y vbogi) ále [...] z ták máłego o ſobie rozumienia/ wielkie drzewo y rodzay Meſſyaſzá Chryſtuſá vroſł SkarKaz
83b; Ná niſkim o ſobie rozumieniu nikt nie przegra. SkarKaz 83b,
83b [3 r.].
3. Interpretacja, wyjaśnianie sensu; intellectus JanStat, Cn
(37):
a. Interpretacja tekstu (36): CzechRozm 36v; SarnStat 890;
Pierwey [...] to co ſłuży do vmocnienia wiáry o właſnośćiách ćiáłá
[tzw. uwielbionego] Páná náſzego/ [...] trochę co rozumienia rozſzerzymy. SkarKaz 203b.
rozumienie czego (22): nie ieſtechmy takiemi iáko oni ktorzy
zá wątpliwem piſm ſwoich rozumieniem y tu y owdźie ſie vwodzą
BibRadz *3v; RejPos 88; SkarŻyw 538; Ale mamy ieſzcże drugi
práwie pewny á nie omylny znák fałſzywey ich y niepobożney
náuki/ [...] miedzy ſobą przećiwne káżdego ártykułu rozumienie.
ReszPrz 54; Gdy mowi iż oczy ſwe zámrużyli/ [...] vczy nas práwego rozumienia inſzych mieyſc piſmá ś. WujNT 56, przedm 2;
SkarKaz 82b. Cf »rozumienie Pisma«.
rozumienie czyje [w tym: G sb i pron (5), pron poss (2), ai (1)]
(8): RejPs 186v; RejPos 88; KuczbKat 405; SkarJedn 78, 95; nie
ma być [pismo prorockie] według właſnego, oſobnego, ábo priwatnego duchá y rozumienia człowieczego wykłádáne: ále według poſpolitego rozumienia kośćiołá powſzechnego. WujNT 810, 460.
Wyrażenia: »błędne rozumienie« (1): Niechayże tu iuż tedy oni
wſzyſcy vſtáną/ ktorzy rozumy ſwemi ty ſłowá Páná Kryſtuſowe [...]
ná ſwe błędne rozumienie ich pociągáią. RejPos 88.
»rozumienie dobre« [szyk 1:1] (2): ktore z ludzi piſmo ieſt/ á
ktore z Bogá: ktore iego rozumienie dobre/ á ktore fałſzywe: to
podległo rozſądkowi kośćielnemu SkarŻyw 364; CzechEp 150.
»duchowne rozumienie« (1): Duchowne rozumienie piſmá/ ieſt
záwżdy rozmáite á dziwne SkarJedn 300.
»fałszywe (a. fałeszne, a. sfałszowane) rozumienie« [szyk 2:1]
(3): ktory [czart] też [...] piſmá ſtárego zakonu [...] vżywał/ ále ye
złym á fáłſſywym rozumyenim wywrácał KromRozm II n4; SkarJedn 35; SkarŻyw 364.
»rozumienie Pisma« [szyk 9:6] (15): DiarDop 104; SkarJedn
35, 87, 95, 300; y ták ćicho á iákoby nic nieumieiąc/ ná głębokie ſię
rozumienia piſmá S. zdobywał. SkarŻyw 542, 362, 364; ReszPrz
97; WujNT przedm 18, 460; do Piſmá rozumienia klucz ieſt wiárá
SkarKaz Oooo2b, 81b, Oooo2b; SkarKazSej 684a.
»prawe, prawdziwe rozumienie« (2:1): Abowiem Graecki ięzyk do práwego wykłádánia y rozumienia piſmá S. w Nowym Teſtámenćie ieſt nie tylko bárzo pożyteczny/ ále y potrzebny WujNT
przedm 18, przedm 2, s. 56.
Szereg: »wykład (a. wykładanie) a (i) rozumienie« [szyk 5:3]
(8): DiarDop 104; SkarJedn 78, 87; Biblia y piſmo bez kośćielnego
rozumienia y wykłádu do zbáwienia nikomu nie poſłuży SkarŻyw
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27, 362; ReszPrz 37; WujNT przedm 18; ARtykuł de obedientia non
praeſtanda mógłby przyczyną bydź róznégo rozumienia y wykłádánia. SarnStat 165.
W przen (1): o ktorych wiedźieli/ iż z Apoſtolſkiey ſucceſſyey
ábo wſtępowánia ſznur rozumienia ábo linią mieli. SkarŻyw 81b.
b. Interpretacja sensu wydarzenia [czego] (1): iż ten co im
gwiazdę vkazał: ten też y rozumienie iey powiedźiał SkarKaz 518a.
III. To, co należy rozumieć, tj. sądzić: sens, znaczenie; sensus
JanStat, Cn; sententia JanPrzyw, Cn; tenor JanStat; expositio, intellectus, signiﬁcatus Cn (38): ále przyrodzenie/ Obroći tho [co się
widzi] wnet ſnádnie w inſze rozumienie. RejWiz 118v; W kożdym
ſlowie/ rozmáithe ſie táią rozumienia. Leop *B4v; SkarJedn 72,
271, 272; wſzákże w piśmie ſwym ktore zoſtáwił [św. Symeon] cżęſtokroć zániechywáiąc głębokośći rozumienia: więcey ſię báwi/ ná
pokazániu ſrogośći ſądu Bożego SkarŻyw 117, A4v, 243; WujNT
200, 837; bierzemy litery w inſzym rozumieniu nie iáko trzebá JanNKar D2; PRzywileie poſpolité y oſobliwé/ niemáią bydz wykłádániém iákim ná inné rozumienié obracáné SarnStat 52 [idem (3)] 99,
327, 765; Morze ieſt piſmo ś. ktore w ſobie ma głębokie rozumienia/ y wyſokie prorockie zákrytośći. SkarKaz 81a, 80a, 310a,
609b, Oooo2c.
rozumienie czego (6): iſz literá y zwierzchne piſmo ieſt iáko
ćiáło: á zatáione iego rozumienie ieſt iáko duſzá niewidoma. SkarŻyw 363; á tego przywileiu rozumienié ſłowo od ſłowá ieſt tákié.
[...] SarnStat 249, 369, 997; Spráwiedliwości rozmáite rozumienia.
SkarKaz 310a marg, 81b.
rozumienie o kim (1): Ponieważ przednieyſze ich [pism Starego
Zakonu] rozumienie ieſt o Chriſtuśie/ y o kośćiele iego. WujNT 9.
W połączeniach szeregowych (4): Iáko prawdźiwey náuki [...]
pewny nie omylny znák ieſt/ iedno ſerce/ ieden duch/ iedno zdánie/
iedno rozumienie ReszPrz 54; SarnStat 163, 942, 948.
W przeciwstawieniu: »słowo ... rozumienie« (2): WujNT
przedm 20; [w Piśmie Św. jest] wiele ﬁgur rozmáitych/ gdźie ſię inſze ná wierzchu w ſłowiech/ á inſze w rozumieniu zámyka. SkarKaz 81b.
Wyrażenia: »cielesne rozumienie« (1): ciáło tu zowie cieleſnym rozumieniem/ od ktorego odwodzi nas Pan Kriſtus/ ábychmy
tu nic cieleſnego nie rozumieli. RejPosWiecz3 [97]v.
»duchowne rozumienie« [szyk 3:1] (4): CzechRozm 144; Piſmá
świętego wykład bierząc od ſtárſzych ſwoich/ y ſzukáią wnim duchownego rozumienia y táiemnic zákrytych. SkarŻyw 363, A5, 142.
Szeregi: »rozumienie i brzmienie« (1): tedy rozumieliſmy zá
potrzebną rzecz/ áby tu były [statuty] wpiſáné: á tych rozumienié y
brzmienié [quarum tenor JanStat 34] ieſt tákowé. [tu przytoczenie]
SarnStat 369.
»sens abo rozumienie« (1): A gdźiem lepák od właſnośći ſłow
Láćińſkich nieco odſtąpić muſiał/ więcey ſenſowi ábo rozumieniu á
niżli ſłowom folguiąc/ támem iednák [...] WujNT przedm 20.
IV. Cecha człowieka (47):
1. Mądrość, pojętność; intelligentia, sapientia PolAnt (40): Ieſliż tedy maſz rozumienie ſłuchayże tego BibRadz Iob 34/16; RejPos 126, 140; CzechRozm 261; Gdy iego liſty wykładał/ prośił Páná
Bogá pilnie/ áby mu dał doyść tego rozumienia/ ktore Páweł S.
miał SkarŻyw 87, 195, 583; mamy rozum ſkoro ſię vrodźim: ále
rozumienia nie rychło mamy SkarKaz 484b; Nigdy Bog bez Słowá
y rozumienia nie był. SkarKaz 485b, 277b, 484a, b [8 r.], 485a
marg.
rozumienie czyje, czego [w tym: pron poss (4), G pron (1), ai
(1)] (7): Bo nigdy nic ſnadz ſmacznieyſſego nieieſt wuſćiech moich/
iedno gdy ſlowy ſwemi rozważam vſtáwy zakonu twego/ abowyem
ſtąd ſie mnie/ mnoży rozumienie moie RejPs 183; powiáda rzeczy
dźiwne/ [...] y rozumieniu ludzkiemu niepoięte SkarKaz 417a; iż
ſłowo y rozumienie rozumu náſzego/ ieſt w nas mijáiące y nic po
nim nie zoſtáie. SkarKaz 485a, 484b, 485a marg; gdy [...] ieden rozumem ſwoim y mądrośćią wſzytkich rozumienia miárkuie. SkarKazSej 672b, 684a.

W połączeniach szeregowych (2): Racż datz dary/ [...] Mądroſtz/ radę/ rozumienijé/ Motznoſtz/ lutoſtz/ ij vmienijé OpecŻyw
177; SkarKaz 578a.
W przeciwstawieniu: »rozum ... rozumienie« (1): Inny ieſt
rozum á inne rozumienie/ ktore z rozumu wychodźi. SkarKaz 485b.
Zwrot: »bez rozumienia być« (1): Tákże y wy bez rozumienia
ieſteśćie [Sic et vos imprudentes estis]? WujNT Mar 7/18.
Szeregi: »baczenie i rozumienie« (1): zákryte im ſą wſzytki
drogi/ do baczenia y rozumienia potrzebnego. SkarKaz 82a.
»rozumienie i (abo) mądrość« = sapientia et intelligentia PolAnt [szyk 4:2] (6): Y odpoczynie nád niem Duch Panſki/ Duch mądrośći y rozumienia BibRadz Is 11/2; Ale ſię przez ſłowo rozumie
wſzytká zupełna y wnętrzna mądrość/ ábo rozumienie SkarKaz
484a, 484b [2 r.], 485a [2 r.]. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
Przen [czego] (1): Przeto iż rozumienie ćiáłá ieſt nieprzyiaćielſthwem przećiwko Bogu/ bo nie bywa poddáne zakonowi Bożemu
BibRadz Rom 8/7.
a. Mądre myśli (1):
Szereg: »rozumienie i rozrywka [= bystrość umysłu]« (1): Bo
mu Pan Bog w piśmie S. tákie oświecenie y pomnożenie rozumu
dawał: iſz więcey do głowy przychodziło/ niſzli vſty wymowić
mogł. [...] Y przeto drugdy do Páná Bogá mawiał/ gdy mu bárzo
hoyne rozumienia y rozrywki przychodziły: pohámuy Pánie zrzodłá
łáſki twoiey. SkarŻyw 117.
2. Wiedza, umiejętność; intelligentia Modrz (7): iednák ſye niewſtydał Witruwius budownik nieiáki/ Kſyąg o budowániu ſłożonych/ ták wielkiemu Céſárzowi przypiſáć: [...] áby tym piſánim
ſwym okazał/ iż Rycérſki Pan/ y thego rozumienia potrzebuie czáſu
ſpokoynego. SienLekAndr a2.
rozumienie czego (4): Bo tego niemamy gánić/ kto ſpráwiedliwośćią/ męſtwem/ ſzcżodrobliwośćią/ rozumieniem wiela rzecży/ y
inſzymi cnotámi chce drugie przechodźić ModrzBaz 58v; kocháłá
ſię w Hiſtoryey rozumieniu SkarŻyw 142; Theologia – Pyſma ſwiętego rozumięnie. Prima philosophiae pars, quae versatur circa Dei,
et rerum divinarum contemplationem. Calep 1064a; SkarKaz 277a.
rozumienie około czego (1): bo látá/ ieſli biorą vżywánie tych
rzecży [tj. tańca i muzyki]/ wdy nie biorą/ áni bronią rozumienia
około nich GórnDworz Kk4.
Ze zdaniem przydawkowym (1): [dworzanin] muśi być dobrym
iezdcem/ [...] á mimo vmieiętność doſkonáłą w tey mierze/ y
rozumienie/ iáko co ktoremu ſtroiewi ſłużi/ chciałbych/ áby [...]
GórnDworz E2v.
*** Bez wystarczającego kontekstu (3): Mymer1 22v; Modi
dicendi, obiczaye gadanya [...]; m. intelligendi, rozvmyenya
BartBydg 92; Calag 346b.
Cf ROZUM, ROZUMIEĆ
KW
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ROZUMNIE (37) av
rozumnie (36), rozumno (1), [rozumnie a. rozumno]; rozumno LibLeg.
o jasne; -e (4) Oczko, GórnTroas (2), SarnStat, -é (1) Calep; -o
prawdopodobnie jasne (tak w -o av).
[comp rozumni ListyPol.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).
Przysłówek od „rozumny” (37):
1. Z pomocą rozumu, kierując się intelektem, wiedzą, mądrze;
racjonalnie; też: sprytnie, przebiegle; rationabiliter HistAl, Cn; intelligenter Mącz, Calep; gnare, gnariter, mature Mącz; cum scientia PolAnt; ingeniose, perspicaciter, sapienter, solerter Calep (32):
Miſtrzu ty twoie obiády/ Práwieć ſą mądrych bieśiády. Wſzyſtko rozumnie ſpráwiono BierEz D; Chceſzli weſele á rozumnie żyw być
niechciey wielkich vrzędow brać naſię, bo w wielkich praczach
vmnieyſzony w żywocię [!] będzieſz. BielŻyw 130; A ſnadz co
dobra myſl płodzi Wſſytko wielkim ſtanom ſzkodzy Bo to trzebá
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rozumnie kryć Ná co máią wſſytci pátrzyć Bo káżdy rozno ſſácuie
Choćia chwaląc pochlebuie RejRozpr D2v; HistAl G4; Widzę że ćię
náuká mierźi. (–) Nie mierźi/ ále tho przekwintowánie wáſze mię
bárzo mierźi. [...] po náſzemu ze mną moẃ/ nie po Szkolſku. [...]
(–) Powiem/ áleć tho wżdy muſzę rozumnie pokázáć pewnym dowodem/ czego bez náuki vczynić niemogę. OrzRozm B2v, D2; MAchomet po ześćiu bráćiey/ kroleſtwo przez krwie roźlánia othrzymał/ ktore ſpráwował y rządził rozumnie y ono rozſzerzył. BielKron
241, 141; ani pewnieyſzych potporow ku żyćiu/ rodzice ſynom ſwoym zgotować mogą/ iedno yeſliże ye rozumnie przyłączą podćiwym naukam/ y czwicżeniom wyzwolonym KwiatKsiąż A2; Abowiem to Rzeczypoſp. należy/ iżebj młodziencj w mieſćiech byli
obycżaini/ á ieśliżeby byli młodźeińcżykowie [!] rozumnie wjćwicżeni/ y madrze [!] wjchowáni tedy [...] KwiatKsiąż C4; niemoc w
pokoiu ſye mnoży/ á przetoż roboty á prace potrzebuie: á wſzákoż
rozumnie/ áby od zbytniey prace ograżká ſye niepoczęłá. SienLek
94; A ták/ iáko káżdy ten młody cżłowiek/ ktory chćiwośći ſwe ma
ná wodzy/ á miłuie rozumnie/ v mnie ieſt máło nie Anyołem GórnDworz Ll3v; Káżdy chytrzec cżyni (wſzytko) rozumnie/ lecż głupi
wywieſza ſproſność. BudBib Prov 13/16; BiałKaz I; niechay
przepurgowány dobrze/ wątrobę/ żołądek/ y mieyſcá przednieyſze
po wiérzchu opátrzy/ á rozumnie ſye ſpráwuiąc/ pilno przypátruie/
ieſly choroby w Cieplicách vbywa Oczko [40]v; Pogáńſka ſtara
mądrość/ piſałá hiſtorie/ ſławiąc ludzie wboiu mężne y w ſpráwách
dzielne: ktorzy oycżyzny y rzecżypoſpolitey ćiáły ſwemi y krwią
bronili/ abo rozumnie y wiernie o niey rádzili SkarŻyw A3v; á ktore
źwierżętá wielkośćią podnioſłe [...]/ tedy tym onęſz ogromność [...]
dał ku obronie. Owá inym wſzyſtkiem káżdego rodzáiu źwierżętom
rozumnie iedno drugim nágradzáiąc/ ták wſzyſtko obmyślił/ iżby z
świátá zginąć rodzáie nie mogły. GórnRozm Nv; Calep 548a, 945a,
989a; Ale w tym człowieku mężność ieſt/ cnotá ná świećie zacna/
który o niebeſpieczeńſtwo niedbáiąc/ rozumnie czyni to dla R.P. co
dobrému czynić przyſtoi. GórnTroas 4; Nędze nie poznáć/ ácż
kczemu ſztychuiąc/ Y rzecz do rzeczy rozumnie ſtoſuiąc. GórnTroas 67; wſzákże zdáło ſie nam y Rycérztwu náſzému rzecz ſłuſzna
y rozumnie poſtánowiona [aequum consonumque rationi JanStat
552]/ iż [...] SarnStat 781; SkarKaz 80a; [rozvmnye rospravicz,
vicladacz pissmo dissero, i d est tractare, dicere, sapienter loqui,
conﬁrmare, exponere, declarare, eloqui lucide {diffuse tractare}
ReuchlinBartBydg O3v].
W charakterystycznych połączeniach: czynić rozumnie (3), mowić, odpowiedać, radzić, rządzić (2), sprawić, sprawować (się) (2),
zabiegać; rozumnie postanowiony, wyćwiczony.
Zwroty: »rozumnie rozmyślać« (1): Senatorum ſwo[im powiadał] [Cato] rozumnie rozmyſlaycie, ieſtliſci[e swą pracą nie]co
dobrego á vżytecżnego vcżynili. BielŻyw 127.
»rozumnie wymyślać (a. wymyślić)« = myśleć (2): Gdy był
pytan [Demokryt] iaki ieſt rozdział miedzi ludzmi á zwierzęti, odpowiedział rozumnie wymyſlać. BielŻyw 65; Rycżerzowie tłuſci długo trwać nie mogą ani żywi być, bo żyły ich zbytnią krwią zatopione nic rozumnie, nicz o niebieſkich rzecżach wymiſlić niemogą,
ale zawżdy o cieleſtnych á o krewkoſci. BielŻyw 140.
Szeregi: »bacznie, (i) rozumnie« [szyk 2:1] (3): Iuvenis est quidem sed maturissime iudicat, Ieſzcze w prawdzie młodziencem
yeſt/ ále ták bácznie y rozumnie mówi/ by mu było ſto lat. Mącz
211d, 147a, 188a.
»słusznie i rozumnie« (2): Skázuiem też/ iż obiáśnienie y
wyłożenie słow onych y od ſyná/ dla pokazánia prawdy y dla potrzeby ná on cżás/ słuſznie y rozumnie do wyznániá wiárj ábo
Credá włożono ieſt. SkarJedn 272, 315.
2. Jako ten, który ma rozum (1): Dziwnać to ieſt Beſtya co ią
Małpą zową [...] gdy ią máią łowić [...] Tedy przed nią ſie ẃiążąc
zaſię odſtępuią. Oná záſię przyſzedſzy ták że ſie poẃiąże [...] Tákże
też ſtán Rycerſki [...] Gdy Pánoẃie co tzynią ná to przyzwalaią [...]
Stworzeniśćie rozumnie iedno ſie w tym tzuyćie/ Oney Máłpie
Beſtiey w tym ſie nie rownayćie WierKróc A4v.

3. Zrozumiale, jasno (2): y yeſcze tak powyez yego m. krolowy
abi nas nie widal wtich to naſſich rzeczach [...] abi tego zadnim
obiczayem Turczi nievznaly bo gdi beda wiedziecz Turczi tedi bedzie czieſzko panv naſchemv [...] a mi poſlowie niebedziem miecz
glow [...] y bedzieczie sye v.m. tego kayacz czo bedzieczie sprawowacz bo barſo rozvmno ya daye znacz w m. LibLeg 11/59; Explanate, Iáſnie/ Iáwnie/ Rozumnie. Mącz 303b.
[Zwrot: »rozumni czyść«: A to s mych ust i se mego rozkazania poseł Waszej Krolewskiej Miłości pisał językiem Waszej Krolewskiej Miłości ziemie, aby tak było rozumni czyść. ListyPol I
1534/51.]
4. [Stosując przypowieść, aforyzm, alegorię: przipovyednye,
Rozvmnye sinodochice ReuchlinBartBydg Y4.]
*** Bez wystarczającego kontekstu (2): Diserte, disertim, lucide,
sapienter, facunde, eloquenter rozvmnye BartBydg 243; Calep 937b.
Cf NIEROZUMNIE
PP, AN
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ROZUMNO cf ROZUMNIE
ROZUMNOŚĆ (3) sb f
Oba o jasne.
sg G rozumności (1). ◊ A rozumność (1). ◊ [I rozumnością.] ◊
pl A rozumności (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (trzy z niżej notowanych
przykładów) – XVII w.
Posiadanie rozumu i władanie nim, mądrość, inteligencja; intelligentia PolAnt, Vulg (3): [Glosy II 128/56; A mądrość záś gdzie
bywa náleźiona? y ktore ieſt mieſce rozumnośći? Leop Iob 28/12
(Linde).]
[rozumność czyja: Gdzie téſz wſzyścy ktorzygo [Jezusa] ſłuchali/ zhumiéwaliśię nad rozumem (marg) rozumnością (–) i odpowiedziami iego MurzNT Luc 2/47 (Linde).]
Wyrażenie: »duch rozumności« = jedna z sił psychicznych
człowieka, zdolność myślenia (1): Tu maſz bacżyć iż troiaki ieſt
duch, w ciele cżłowiecżim. Ieden ieſt duch żiwota ktori ciału żiwnoſć dawa, [...] Drugi ieſt duch rozumnoſci, tego mieſtce ieſt w
mozgu GlabGad E.
[Szereg: »rada i rozumność«: w ſtárych ludziách ieſt mądrość/ á
w długowiecżnym cżáſie roſtropność. V niegoć ieſt mądrość y moćność [!]/ onći ma rádę y rozumność [consilium et intelligentiam].
Leop Iob 12/13 (Linde).]
Przen (1):
Wyrażenie: »szczyre rozumności« = Cherubini, chór archanielski wyrażający mądrość Boga (cf J. Krzyżanowski [oprac.] M.
Sęp Szarzyński, „Rytmy”) (1): Bowiem źwierćiádłá ſwey wieczney
mądrośći Ná niebie ſtworzył ſzczyre [tj. prawdziwe] Rozumnośći
SzarzRyt B4.
a. bibl. Zdolność przewidywania (1): Ktho włożył we wnętrznośći cżłowiecże mądrość? Albo kto dał Kurowi rozumność [quis
dedit gallo intelligentiam]? Leop Iob 38/36.
Cf [BEZROZUMNOŚĆ], OSTROROZUMNOŚĆ, ZROZUMNOŚĆ
PP, AN
ROZUMNY (231) ai
o jasne.
comp i sup (3+2) (nå)rozumni(e)jszy (5); nå- (1), n(a)- (1).
sg m N rozumny, rozumni(e)jszy (55). ◊ G rozumn(e)go, rozumni(e)jsz(e)go (6). ◊ D rozumn(e)mu (6). ◊ A rozumnégo, nårozumni(e)jszégo (14); -égo (1), -(e)go (13). ◊ I rozumnym (12). ◊ L
rozumn(e)m (1). ◊ f N rozumnå (16). ◊ G rozumn(e)j (10). ◊ D
rozumn(e)j (6). ◊ A rozumną, rozumni(e)jszą (15). ◊ I rozumną (3).
◊ L rozumn(e)j (2). ◊ V rozumnå, nårozumni(e)jszå (2). ◊ n N rozumné (9); -é (1), -(e) (8). ◊ G rozumn(e)go (6). ◊ A rozumn(e) (3). ◊
I rozumnym (4) BiałKat, CzechRozm, WerGośc, KlonFlis, rozum-
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n(e)m (2) RejJóz, LubPs. ◊ L rozumnym (3). ◊ pl N m pers rozumni
(8). subst rozumné (4); -é (1), -(e) (3). ◊ G rozumnych (16). ◊ D rozumnym (5). ◊ A m pers rozumn(e) (1). subst rozumn(e) (6). ◊ I m
rozumnymi (8) KwiatKsiąż, OrzQuin, ModrzBaz (2), CzechEp,
WujNT (3), rozumn(e)mi (6) GliczKsiąż, GórnDworz, BudNT (2),
SkarKaz, SkarKazSej. f rozumnymi (1). [n rozumnémi.] ◊ V m pers
rozumni (1).
W funkcji sup: rozumniejszy miedzy wszytkimi (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Przymiotnik od „rozum” (231):
1. Który ma rozum, posiadający zdolność myślenia, zmysł moralny (cecha wyróżniająca człowieka w hierarchii bytów; też wyjątkowo o zwierzętach); sapiens HistAl, Mącz, PolAnt, Calep, Vulg;
intelligens PolAnt, Vulg, Modrz, Calep, Cn; ingeniosus Murm,
BartBydg, Mącz, Calep; prudens Mącz, PolAnt, Calep, Vulg; rationalis Mącz, Calep, Cn; rationabilis HistAl, Calep; sensatus Vulg,
Mącz; compos mentis, intelligibilis, perspicax, sensu praeditus
Mącz; sobrius PolAnt; ratione praeditus, sanus Modrz; circumspectus, sagax Calep; discretus JanStat; particeps rationis, ratione
utens, animo a. mente praeditus Cn (180): Murm 48; BartBydg
74b; Then robak [pszczoła] nieiako ieſt rozumny, Abowiem Krola
ſobie wybieraią ktorego mikuią [lege: miłują] FalZioł IV 27d; Mącz
145d, 188a, 216b, 328b, 347c, 406b; ále y wſzemu ſtworzeniu
źiemſkiemu [...] ieſt práwie z nátury wrodzona: że ſie wſzytkie
bronią poki mogą [...]. A cżłowiek by rozumnym będąc bronić ſie
nie miał CzechRozm 242, 242v; Iam rozumny będąc/ niepoſłuſzeńſtwo/ ſwemu ſtárſzemu Romualdowi pokazał/ przetom od niemey beſtyey poſłuſzeńſtwá niemiał. SkarŻyw 572, A3; Calep 199b,
259a, 548a, 895b, 896a, 945a; [rozvmny, dowczypny, chytry sagax i d est ingeniosus vel investigator vel divinus ReuchlinBartBydg D5v].
Wyrażenia: »człowiek, ludzie rozumni(-y)« = człowiek a nie
zwierzę; habens prudentiam PolAnt; homo ratione praeditus Modrz
[szyk 8:2] (7:3): placżcie dzis ſmierci ſtworzyciela waſſégo/ a náwięcéy wy ludzie rozumni tzoſcie na iego wyobrażenié ſtworzeni
OpecŻyw 151; RejPs 142; BudBib Eccli 29/33[35]; Bo to nieprzynośi zwierzchnemu Panu/ áni Rzecżypoſpolitey pożytku/ gdyby lud
poſpolity y przednieyſzi Pánowie zwycżáili ſię nie mowić/ áni rozumieć/ iedno coby ſię ich Pánu podobáło. Zwierzętámi by niememi
táki niech rządźił/ nie ludźmi rozumnymi ModrzBaz 81v; Ná inem
ſtworzeniu nieruchomem y niemem/ ieſt ślad y prześćie po ktorem
ćiemniey znáć tego co przyſzedł: ále ná rozumnem cżłowieku/ ieſt
obraz y podobieńſtwo Boſkie SkarŻyw A3; CzechEp 87; WujNT
374; SkarKaz 3b, 418a; SkarKazSej 665a.
»dusza, duch rozumny(-a)« = to, co różni człowieka od zwierząt [szyk 18:8] (23:3): O gdzieżes iuż o duſſo rozumná bożym obrazem okráſſoná OpecŻyw 134v; PatKaz I 1; PatKaz III 96; RejPs
125; RejJóz E5v; RejWiz 129 [3 r.], 138, 171, Cc5v; Iáko duſzá
rozumna y ćiáło ieden ieſt cżłowiek: ták theż Bog y cżłowiek ieden
ieſt Kryſtus. GrzegŚm A3; RejZwierc 1v [2 r.], 4 [2 r.], 170, Aaav;
Y ſtworzył P. Bog cżłowieká/ to ieſt/ parę ludzi [...]: ále duſzę vcżynił im ná obraz y podobieńſtwo ſwoie: to ieſt/ dał im duſzę nieśmiertelną/ rozumną/ ſobą władnącą/ y ſobie wolną SkarŻyw 259;
Ciáło náſze ieſt iáko ośieł á duſzá rozumna iáko Pán iego. SkarŻyw
471, 259; ArtKanc N4v; SkarKaz 484a, b, 609b; Bo tákże bydło
dobre ſwoie ćieleſne/ z przyrodzoney ſkłonnośći obmyśla/ y o nie
ſię ſtára: o duſzę ktorey nie ma wieczney y rozumney/ nie dbáiąc.
SkarKazSej 658a.
»dusza, duch rozumny(-a)« = siła witalna i rozumność (dane
przez Boga) [szyk 2:1] (2:1): Fáłſſywe omylne bogi ludzkich rąk
robotá [...] Vſſy máyą cżłowyecżeńſkye á káżdy z nich yeſt głuch/
Abowyem nye był w vſcyech ich nigdy rozumny duch LubPs dd4v;
Bo ty wſzytki perfumy co z żołądká idą/ A gdy iuż thám do głowy
do tych ſklepow wnidą/ Kędy duſzá rozumna s ſwymi ſmyſły mieſzka [...] RejWiz 120; CzechEp 148.

peryfr. »rozumny obraz Boży« = człowiek (1): O obráziech S.
Dámáſcenus przywodzi słowá tego to Cyryllá [...] Ieſli/ powiáda/
drewniány obraz krolá świeckiego cżćiemy: dáleko więcey rozumny obras Boży cżćić ſię ma. SkarŻyw 279.
»porządek rozumny« = ład moralny (1): A dárowne y niebieſkie ty mu [człowiekowi od Boga] dáne ſą przywileie/ ktore ſię [...]
w láſce y ſpráwiedliwośći pierworodney zámykáią. Láſká tá byłá/
iſz praw przed Bogiem/ y iemu miły iáko ſyn iáki był [...]. A ſpráwiedliwość pierworodna tá byłá: iſz w ſobie niemiał/ coby mu do
pełnienia woley Bożey y porządku rozumnego przeſzkadzáło. SkarŻyw 260.
»rzecz rozumna« = człowiek lub byt wyższy [szyk 2:1] (3): Oto
maſz náukę Syná Bożego/ kthory nie Zwony/ ále ludzi roſkazał
krzćić zwolennikom ſwoim. Ale podzmy dáley. [...] Podzmy do
Smyntarzá do ktorego teſz ziemie/ iákoby do iákiey rozumney rzetzy/ ták mowićie. Abyś ſię ku przyśćiu náſzemu vchędożyłá KrowObr 104; CzechEp 81; LatHar 595.
»rozumne stworzenie« = człowiek lub byt wyższy [szyk 11:3]
(14): RejJóz C5v; Ten [Kościół] wnet od początku ſwyátá bog budowáć záczął z żywego kámyenyá/ yáko S. Pyotr piſſe/ to yeſt z
rozumnego ſtworzenya duchow álbo ányołow/ y ludźi KromRozm
III A7, A7, H4; GliczKsiąż Q3; LubPs A5; RejPos 311; BiałKat 51;
CzechRozm 242; Lecż nieſtety/ dárow tych Bożych/ zle ludzie
vżywáią/ á męſtwo y żołnierzſtwo w okrućieńſtwo/ y śćiśnienie rozumnego ſtworzenia/ obrázu Bożego/ y natury á krwie ſwey obracáią. SkarŻyw 189; A iákoż ſię nie wſtydźiſz moy miły bráćie/ widząc iż nierozumne bydło miárę ſobie od przyrodzenia zákreſzoną
pilnie záchowuie/ á ty ktoryś ieſt rozumnym ſtworzenim/ żadney
miáry nie maſz? WerGośc 241; LatHar 25, 247; SkarKaz 382a.
»źwi(e)rzę rozumne« = animans ratione praeditus Modrz [szyk
4:2] (6): Wól też ij oſiel boga znaiątz/ do iaſli przyſtąpili/ iakoby
zwierzęta rozumné/ ná kolana ſwé poklęknęlij OpecŻyw 15v; GlabGad D3; RejJóz E5; Ale ći ludzie/ ktorzy ſie ni cżym inym nie
pętáią/ ni o cżym inym nie myſlą/ iedno żeby ciáłu ſwemu wcżás
wſzytek vcżynili/ ták ſą rozni od cnotliwych/ iáko ieſt rozna duſzá
od ciáłá: wſzákoż że ſą w licżbie rozumnych źwirząt/ muśimy ie
przedſię mieć zá ludzie GórnDworz Gg3v; náwiętſzą roſkoſz obrał
[Bóg]/ áby był ſobie ſthworzył cżłowieká/ źwirzę rozumne/ źwirzę
nád ine wſzytki źwirzętá/ y kſtałty/ y vrodą/ y wſzytkimi inemi ſpráwámi/ ozdobione. RejPos 336v; ModrzBaz 52v.
Szeregi: »rozumny i bezrozumny« (1): Tám na przedźiwny
Máieſtat Páná BOgá wſzechmogącego/ Swięći iego nieprzeſtáynie
poglądáią: á w nim y ſámych śiebie/ y wſzelkich rzecży rozumnych/
y bezrozumnych doſkonáłośći y ſlicżnośći widząc/ niewyſłowioney
poćiechy nieodmiennie vżywáią LatHar 595.
»rozumny a roztropny« (1): ták iáko o onym Adámie cżytamy/
iż wpuśćił weń Pan duchá żywiącego/ to ieſt duchá rozumnego á
roſtropnego/ áby tu ſwe to źwirzęce ciáło ták onym roſtropnym duchem rządził á ſpráwował RejZwierc 4.
»żywy, (i) rozumny« (3): Potym iáko dniá ſzoſtego oſobę cżłowiecżą żywą rozumną s ſztuki zyemie ſtworzył/ ku podobieńſtwu
ſwemu zá oſobliwe ſwe kochanie BielKron 1v; Bo to iáwna iż od
rzemięśniká vrobiony obraz/ ſkoro do kośćielſká ſwego/ ábo rádniey báłwochwálniey/ wnioſą/ wnet zábacżywſzy rzemięśniká/ choćiaż on ieſt cżłowiek żywy y rozumny/ onę niemą twarz od niego
ſtworzoną/ nádeń przekłádáią y Bogu náleżącą chwałę wyrządzáią.
CzechEp 87, 81.
W przen (1):
Wyrażenie: »ryby rozumne« = ludzie (w nawiązaniu do Matth
4/19) (1): Nieprzeſtáiąc święty Rupert ná onym ták wielkim ryb
rozumnych poimániu: prośił Kśiążęćiá áby go wodą do innych
miaſt w Noryku poſłał SkarŻyw 231.
α. W funkcji rzeczownika (3): HistAl K3v; A rzeká bezrozumna/ rozumnym przygániáiąc/ ćiáło męcżeńniká świętego iuſz
vmárłe/ ná ieden kámień wynioſłá SkarŻyw 403; Ieſt napierwſze
Práwo/ ktore Pan Bog ná ſercách náſzych pálcem ſwoim nápiſał/ z
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ktorym ſię káżdy rozumny rodźi: y zowie ſię przyrodzonym. SkarKazSej 696a.
a. W odniesieniu do Boga (2): Abowiem Bog ieſt rozumny: á
rozum w nim pierwſzy: á ták od niego wſzytko. CzechEp 254.
Wyrażenie: »dusza rozumna« (1): [Jezus] Doſkonáłym Bogiem/ doſkonáłym ieſt cżłowiekiem: z duſze rozumney y ćiáłá ludzkiego ſpráwionym. Rownym ieſt Oycu według Boſtwá: mnieyſzym
niźli Oćiec/ według cżłowiecżeńſtwá. LatHar 374.
b. Mądry, inteligentny (86): BierEz F3, I; Opowyadami y
wſpomynami vaſchey vielkiey k.m. yz teras czaſſow tich miedzi
pani Chrzeſczyanskymy y miedzi poſpolytimy Chrzeſczyani tak
znami yzesz v vyelka C.m. wyelky pan y rozvmnieyſchi miedzi
wſzitkymy pani Chrzeſczyaskymy [!] LibLeg 11/54v, 6/191v; im
ſuſzy cżłowiek tim rozumnieyſzy może być GlabGad M6; Takież
nie będąli vrzędnici rozumni, tedyby lepiey vmrzec niż żywu być.
BielŻyw 84; Yeſſcze nád to trzebá rozumney á obycżáyney mámki:
[...] dla tego aby theż mądrze á w obycżáyách dobrych dzyecyę
chowáłá. GliczKsiąż D6; Ten ieſt bárzo rozumnym [multus intelligentia] ktory ieſt nierychłym ku gniewu/ ále then ktory ieſt ſkwápliwy/ wywyżſza ſzaleńſtwo ſwoie. BibRadz Prov 14/29; KochSat
B4v; Wybornie wſzyſtko wypoczytał yako ten [Temistokles] ktory
we wſzyſtkim rodzayu rozmaitych rzecży ſwego cżaſu za narozumnieyſzego był miąn/ y był. KwiatKsiąż A2; niebędziem rozumnymi/
ieſliże z młodośći niepoczniemi w dobrey roſtropnośći rość. KwiatKsiąż E2v; BudBib Ps 118/169, Prov 19/25; Bo rádzi ćierpićie bezumnym (ſami) rozumnemi będąc. BudNT 2.Cor 11/19, Matth 24/45,
Rom 12/17; PaprPan Gg4v; SkarJedn 36; Ale y bez Oyczowſkiey
prosby rozumny brat/ będąc/ iuſz po śmierći Oyczowſkiey w
máietnośći z brátem mężoboycą [...] bacząc to/ iż gdyby poźywał
[lege: pozywał]/ á brátá by o część [lege: cześć] prżypráwił/ záraz
by y dźiał bratá mężoboyce ſtráćił GórnRozm C4v; A łatwie iemu
przyydźie/ mnie być nie vłomnym/ Niźli nád iego wolą/ kto ma być
rozumnym. KmitaPsal Av; W ſynie iżbyś nie prózné nálazł twé
ſtáránié [...] Ktemu żeby célował láty dźiádá ſwégo/ Ciebie Oycá
dowćipem/ wielce rozumnégo. GórnTroas 49; Bądź pozdrowioná
náucżyćielko S. Apoſtołow narozumnieyſza. LatHar 39; WujNT
Rom 11/25, 12/16.
W połączeniach szeregowych (9): GLowa wielga á zewſząd
dobrze okrągła, znamionuie cżłowieka rozumnego dowcipnego, y w
ſprawach wſzitkich dobrze bacżnego GlabGad M6v, N4, N8, P5;
Sapio, Smáczny yeſtem/ mam dobry ſmák. Metaph orice ad animum transfertur Yeſtem mądry/ rozumny/ báczny. Mącz 368a,
382d; A ták/ chcemyli rozumnymi/ mądrymi/ ſpráwiedliwymi/
męznymi/ vtćiwymi/ to ieſt dobrymi á cnotliwymi ludźmi [być] [...]
ſłuchaymy Kápłaná OrzQuin G2; BudBib Dan 1/4; A Ná Dworze
Nadworny Podſkárbi/ iáko ſkárbów Dworſkich Sekretarz/ niech będźie człowiek dobry/ ſkrómny y rozumny SarnStat 335.
W przeciwstawieniach: »rozumny ... głupi, prosty, sprostny«
[w tym: głupi a prosty (1)] (2): Aby nye tylko rozumni/ ále y głupi á
proſći ludźye yáſnye obaczyli á námácáli/ iż [...] KromRozm I G2;
KwiatKsiąż H3v.
Wyrażenia: »człowiek, ludzie rozumni(-y)« = sapiens PolAnt
[szyk 6:5] (7:4): GlabGad M6v; KromRozm I G2; Ták ći rodzicowye ſtym ſwym obycżáyem nie zdádzą ſie być ludźmi rozumnemi á opátrznemi/ gdy wychowánie dobre wſobie tłumią á opákuyą. GliczKsiąż F3; KwiatKsiąż E3, H3v; Mącz 398a; Tákżeć też
cżłowiek mądry á rozumny ktory nie ieſt iáko dziecię/ [...] á cżemuſz ſie thego lękáć ma co obráźić nie może RejZwierc 166v, [282],
77; BudBib Eccli 3/30; Cżłowiek rozumny/ honeſtum ábo cnotę/ má
zá Páná ktoremu podlega. PowodPr 61.
»głowa rozumna« (2): BielKom B5; v nas w tym Kroleſtwie
ktore przed dwudźieſtąm lat iedney wiáry było [...] co głow ktore
śię zá rozumne máią/ tyło wiar. BiałKaz Iv.
»mąż rozumny« = homo a. vir intelligens PolAnt (3): przełożył
im dwu pánu zwierzchnich miáſto krolow/ k nim przydał dwádzieśćiá y ośḿ mężow ſtárych rozumnych/ wiáry godnych/ áby [...]

BielKron 272; (Iáko) wody głębokie (ieſt) rádá cżłowiecża/ lecż
mąż rozumny wycżerpnie ią. BudBib Prov 20/5, Deut 1/13.
Szeregi: »baczny i (a) rozumny« [szyk 2:1] (3): Podługowate
trochę á rumiane [paznokcie] ſtatecżnego vkazuią cżłowieka y
dobrey woley/ dobrze rozumnego y też bacżnego GlabGad P3v,
O3; Cor sobrium habes, Bácznyś á rozumny człowiek. Mącz 398a.
[Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»mądry i (a) rozumny« = sapiens et intelligens PolAnt; prudens et intelligens Modrz (6): LibLeg 11/56v; áby wſzyſcy ſłyſząc ty
Przykazánia/ mowili: Toć to lud mądry y rozumny/ á narod wielki.
KuczbKat 265; RejZwierc 166v; BudBib Deut 1/13; á kto mądry á
rozumny/ będźie dobre mnimánie miał o cnoćie tych/ ktore widźi
niebárzo ſię cnotámi báwiące? ModrzBaz 39v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]
»poczesny a rozumny« (1): tym mu wiernieyſzych przijácioł
trzeba/ ij práwdźiwſze rady/ ktoré owſzeyki w Pychu a w Swewoli
nienáydźie/ acżkoli ſie widzą pocżeſnij a rozumni. ForCnR E2v.
»rozumny i też roztropny« (1): GArdło białe choć miąſſze albo
cienkie vkazuie cżłowieka chełpliwego nadętego [...] wſzakoż wżdy
bywa dobrze rozumny y też roztropny ale gniewny inſze też wzgardzaiąci. GlabGad O8. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»sprawiedliwy, rozumny« (1): Iż niemáſz nikogo ſpráwiedliwego/ nie máſz rozumnego [non est iustus quisquam, non est intelligens]/ nie máſz ktoby ſzukał Bogá. Leop Rom 3/11. [Ponadto w
połączeniu szeregowym 1 r.]
W przen (1): Nu tedy poſłuchaymy/ wſzyſcy tey Mądrośći/ Biorąc ſłowá w ſwe głowy/ od iey doſtoynośći/ Boć żadnego nie zgorſzą/ iey poważne ſłowá/ Bądź ſzalona rozumna/ wſzelkich ſtanow
głowá. BielKom [B5].
Przen: O Maryi (2): Ná tobie widziem/ dziwnie świetny á drogi v pierśi twoich záwieſzony kámień: to ieſt dziećiątko ktore ieſt
Bogiem y Panem náſzym. [...] Y patrzem ná ćię iáko ná ſtolicę
rozumną Máieſtatu Bożego SkarŻyw 112; rozmáite ku tey Pánnie
nabożeństwá opuſzcżę. Y temu ſię v S. Doktorow przypátrzyć możeſz [...]. Ten ią názywa Krolową iáko Athánázyus [...] on záſię
ráiem rozumnym/ niebem drugim/ Kośćiołem Bożym żywym/ iáko
Chryzoſtom LatHar 478.
α. W funkcji rzeczownika (22): ſny pochodzą z napełnienia ciała, albo z wyprożnienia [...] Dla tego głodnemu ſni ſie o iedle, łacżm
nemu o piciu/ gamratowi o miłowaniu, rozu nemu o naucze etc.
GlabGad L4; BielKom B7; LubPs Y6; Leop Eccli 21/31; Emunctae
naris homo, Wytártego noſá/ To yeſt baczny/ Rozumny/ oſtrego á
prętkiego baczenia. Mącz 237a; Sżuka ſzyderz mądrośći/ á nie
(náyduie/) lecż vmieiętność rozumnemv ſnádna. BudBib Prov 14/6,
Prov 1/1; Dał mię tobie Oćiec twoy zá Miſtrzá właſnego [...] Zebyś
vmiał rycerſkie ſztuki wypráwowáć/ A między rozumnymi roſtropnie wotowáć ModrzBaz 14v, 73v; SkarJedn 201; WujNT 2.Cor
11/19; VZywánie przypowieśći/ y páráboł [...] ieſt ſtárodawne/ y
ludźiom mądrym zwyczáyne. O czym ták Mędrzec mowi: (marg)
Prov: 1. (–) (Słucháiąc mądry mędrſzym zoſtánie/ á rozumny otrzyma rządy/ przypátrzy ſię przypowieſćiom y wykłádu ich/ ſłowom
ludźi mądrych y zátáieniu ich) SkarKaz 79a.
W połączeniu szeregowym (1): Bo trzebá doględácżowi bez
nágánienia być/ iáko Bożemu ſzáfárzowi nie coby ſię wſobie kochał
(trzeba) nie gniewliwego/ nie opiłego [...] Ale gośćie miłuiącego/
dobre lubiącego/ rozumnego/ trzezwiego/ ſpráwiedliwego/ nabożnego/
powśćiągliwego BudNT Tit 1/8.
Wyrażenie: »rozum, dowcip rozumnych« = intelligentia intelligentium PolAnt; prudentia prudentium Vulg (2:1): Zátrácę mądrość
mądrych/ y rozum rozumnych odrzucę. KrowObr 108v; BudBib Is
29/14; Bo ieſt nápiſano: W niwecz obrocę mądrość mądrych: á
dowćip rozumnych odrzucę. WujNT 1.Cor 1/19 [zawsze przekład i
nawiązanie do tego samego tekstu].
Szeregi: »(i) mądry i rozumny« = sapiens et intelligens PolAnt;
sapiens et prudens Vulg (5): Dźiękuię tobie oicze/ panie nieba i źięmie/ żéś tyto rzeczy mądrem i roſtropnęm ludziam ſkryté vczynił
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(marg) od madrych [!] i rozumnych ſkrył (–) a dźiátkámeś ié obiawił MurzNT Matth 11/25; CzechRozm 9v; Ponieważ też wiárá y
zbáwienie/ nie záwiſły ná wymowie okazáłey ludzkiey [...] ále w
mocy bożey. Gdyż tá Xiążętom świátá tego/ y mądrym y rozumnym
nie bywa obiáwioná/ ále tylko málucżkim y podłym. CzechEp 69,
69; WujNT Luc 10/21 [zawsze przekład lub nawiązanie do Matth
11/25 i Luc 10/21].
»rozumny i zmysł mający« (1): O śmiałośći/ o zbiegły ſługo/
karánia godny [tj. Szatanie] [...]: ktory dobre wygłádzaſz/ y Pánu
Pánu doſkonáłemu [...] wſzech rozumnych y zmyſł máiących/ mowiſz. Ieſliż vpadſzy oddaſz mi chwałę? CzechEp 249.
β. Posiadający wiedzę, zdolność rozumienia, wykształcony;
gnarus, sciens Mącz; industrius PolAnt (6): ábowiem Egipcżánie ſą
rozomni [!] [sunt enim Egyptii sapientes]/ ktorzy iż ſny rozwodzą/
známioná vkázuią/ ptaſtwu rozumieią/ táiemnoſći obiawiáią/ y znáią rzecży przyſzłe HistAl A2v; BudBib Is 3/3; [rozvmny, domyslny,
opatrzny industris i d est ingeniosus ReuchlinBartBydg p6v].
rozumny do czego (1): Bo mądry/ mowi piſmo/ ſłucháiąc mędrſzym zoſtánie/ y rozumnym do rządow będźie. SkarKazSej 661b.
rozumny w czym (1): Bo w iednym Boſtwie Troycey S. niemáſz
żadney roznośći/ iedno z ſtrony perſon. A perſony pochodzenim
tylo/ iſz tęn od tego á nie tęn od tego ſtoią/ y rozne od ſiebie ſą. kto
rozumny w wyznániu S. wiáry [Tro]ycey nierozdzlelney [!]/ zrozumie co mowię: á proſty/ niechay temu da pokoy SkarJedn 286.
W przeciwstawieniu: »rozumny ... prosty« (1): SkarJedn 286 cf
rozumny w czym.
Wyrażenie: »mistrz rozumny [ku czemu]« (1): Magister ad aliquam rem, Miſtrz rozumny ku którey rzeczy. Mącz 204b.
αα. W funkcji rzeczownika [w czym] (1): Gnarrus et Narus,
dicitur sciens, Wiádomy/ Biegły/ Swiádomy/ w wielu rzeczách rozumny. Mącz 147a.
c. Będący w pełni władz umysłowych (2): Dispellere caliginem
ab animo, Siąć mgłę z vmysłu/ To yeſt dodáć komu rozumu/ Vczinić rozumnym. Mącz 287d; y przyſzli ku Ieſuſowi/ y náleźli cżłowieká śiedzącego/ od ktorego cżárći wyſzli/ oblecżonego y rozumnego [hominem … sana mente]/ przy nogach Ieſuſowych BudNT
Luc 8/35.
d. Dojrzały (nad wiek), dorosły (2): Pan iezus iako dzieciątko
rozumné/ żaluiątz placżu matuchny ſweé milé/ rącżkę iey podáwal/
daiątz iey w tym znatz/ ijżby od placżu przeſtala OpecŻyw 22v.
Wyrażenie: »człowiek rozumny« (1): Blogoſlawioné dziecię iakoby cżlowiek rozumny/ poglądalo na pannę Marią weſele OpecŻyw 12.
2. Związany z posiadaniem rozumu (47): A gdy baczemy gdzye
ma bythnoſzcz ten grzech [pierworodny] bo nye w czyele ale w
vyſſchey cząſzczy rozumney PatKaz I 17; kiedy śiedźi w wodźie:
ná wieczerzy y ná obiedźie/ áby niemiał ieść y pić/ co przyrodzenié
y nałóg rozumny pożąda/ trudno tego brónić Oczko 19.
Wyrażenia: »rozumne baczenie« (1): CI co nam wydrzeć y
zepſowáć oﬁárę nowego Teſtámentu [...] vśiłuią iáſnego z Ewángeliey [...] piſmá od nas ſię vpomináią [...]. Kośćioł Kátholicki ſpráwę im tę dawał/ y my ktorzy od niego rozumienie bierzem/ dáiem
káżdemu/ kto vporu odſtąpiwſzy rozumnego baczenia vżywa SkarKaz 155a.
»duchy rozumne« = siły związane z psychiką człowieka, mające siedzibę w mózgu (1): zaſię głowa mięſiſta, cżłowieka, cżoło takież, twarz potemu, tam nie może być dobry rozum iako w cżłowiecże otyłym [...], iakoż ſie tam mogą rozſzerzyć duchy rozumne
ktore ſie w ſuchoſci kochaią. GlabGad N4v.
»myśl rozumna« (1): PAn Bog ieſt ſprawcą moiem [...] Myſl
rozumną náwſſytko przydał ieſt mnie á czwiczyć mie raczy RejPs 33v.
»rozmyślanie rozumne« (1): A przeto dobry krol [...] ſwobodny/ beſpiecżny żywot powiedzie: a kthemu thák poſthánowiony/ iákoby cżęſcią był w rozmyſlániu rozumnym/ czo láćinniczy contemplatią zową/ cżęſcią w ſpráwach/ á dzielnośći y tyle oboigá s thych

páthrzał/ ile thego ku dobremu/ á pocżćiwemu poddánych ſwych
będzye potrzebá. GórnDworz Gg7.
»rozumne umiejętności« (1): Ale vmyſłow rozne ſą rodzaie/
abowiem niktore łatwie w każdey rzecży argument y ſrzodek mogą
naleść [...] á niektore ſą nierychłe w nalezieniu/ á wſzákoſz skutecżne w roſſątku. Tęſz oni do składania wierſzow/ y rozumnym
vmieiętnośćiąm/ a ci ad reales/ to ieſt rzecżnym godzą ſię. KwiatKsiąż Kv.
a. Oparty na zdolności myślenia, możliwościach intelektualnych; związany z umiejętnością racjonalnej oceny, rozsądny; rationalis Cn (19): nye zda ſie rzecż być rozumna przed dwánaſcye lat
dzyeći polecáć komu vcżyć GliczKsiąż I6v; Rozumny dowod wybáwienia/ iż iáko pan Bog dobrotliwy/ tákże kto ſie iego ſwięthemi
ſpráwámi báwi/ tedy ſwyęthym będzye/ á zły karánie ná ſobye odnieſie. LubPs Ev marg, B4 marg; RejWiz 39; Abowiemći niemáſz
więczſzego lekárſtwá/ iedno miárá á wſtrzymánie rozumne. SienLek
3; Siłá ieſzcże tych mieyſc/ s ktorich trefne rzecżenie płynie [...]/ bo
y przygroſzká foremna: y zámilcżenie ná cżás: y zdumienie ſie ná
co: y przeklinánie rozumne GórnDworz S2, C2, Hh2v; Práwo ieſt
rozumne poſtánowienie vgruntowáne ná prżyrodzeniu/ ktore to
poſtánowienie każe to czynić/ co bydź czyniono nie ma. GórnRozm
E2v, E3v; Iáko poſłał Ianá do Izráelczykow/ z tákim dźiwnym żywotem y powagą/ áby im rozumnemi wywody y ſłowy/ Zbáwićielá
vkázował. SkarKaz 518a.
Wyrażenie: »rozumny rozsądek« (1): zákłádáią ſie rozumem iáko iedną tharcżą przećiwko chćiwośći cieleſney: á ſtąd roſcie iákoby walká roſkoſzy/ á boleśći przećiwko rozumnemu rozſądkowi
GórnDworz Ff4.
Szereg: »rozumny i opatrzny« (1): Abowiem Bog Wſzechmogący ták to opátrżył/ iż ludzka złość żadną miárą ze wſzyſtkich
ſtron rozumną y opátrżną bydź nie może GórnRozm H2.
W przen (1): Tego cżaſu [jesienią] vżyway wilkich rzecży á gorączych. Sercze rozumne cżyni/ płucza w ſpomaga ku wymownoſci
rzeczi FalZioł V 54.
α. Dowodzący zdolności rozumowania (5): Owa zgołá/ ieſli zá
namową/ á rozumnemi wywody/ zácżąć ſie/ y poſtánowić w pánie
cnoty máią/ cży zá zwycżáiem. GórnDworz Hh3v; CzechRozm 85.
Wyrażenie: »dowod rozumny« (1): Epicherema, Latine, Adgressio, vel mente conceptum argumentum, vel Ratiocinatio. Et est
idem quod Syllogismus, Dowód rozumny. Mącz 106b.
Szereg: »rządny a rozumny« (1): Syllogismus, latine ratiocinatio, computatio, Rządny á rozumny wywód/ niektorey rzeczy
Mącz 436b.
W przen (1): Co ich [ludzi] zginęło po rozlicżnych wodách/ [...]
Gdy cżłowiek weyźrzy w to rozumnym okiem/ Strách y pomyślić o
morzu głębokiem KlonFlis C2v.
β. Stanowiący dowód inteligencji (1): Oculi eruditi Baczne/
rozumne oczy. Mącz 259b.
γ. [Wymagający wielkich zdolności intelektualnych: (nagł)
Eccleſiaſtes xięgi [...] (–) NYema ſie temu żadny dźiwowáć/ áni nas
wtym winowáć/ iż ty xięgi ku porozumieniu ſą trudne y owſſem
bárzo rozumne. HierWielEccle 15v.]
b. Oparty na zmyśle moralnym; rationabilis Vulg (10): WujNT
Rom 12/1; [navka, ktora obiczayow navcza, i d est rozvmna, obyczayna liber Ethicorum ReuchlinBartBydg l5].
[W przeciwstawieniu: »cielesny ... rozumny«: A zátym téż czemużby więtſzéy wiádomośći rzeczy y biegłośći mieć niemiał ten/
który to co ſie po wſzytkim świećie/ od początku świátá dźieie/
ſłyſzał/ czytał/ y widźiał/ nie oczymá témi ćieleſnémi/ ále rozumnémi/ któré ſą oſtrzeyſzé y lepiéy rzecz póymuią/ niżeli ćieleſné
CerGór 70.]
Wyrażenie: »rozumna wola« [szyk 4:4] (8): y przetoſz byli nádzy/ ánic ſię niewſtydzili/ bo nic nieprzyſtoynego y przećiw woley
rozumney żądáć ćiáło nie mogło. SkarŻyw 260; Dárowna teſz byłá
oná pierworodna ſpráwiedliwość y práwość/ á porządek duſzny z
ćiáłem y żądza [!] ćieleſną/ y zwolą rozumną/ iſz wnas niebyło żad-
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ney concupiſcencyey/ to ieſt złey á niepowolney rozumowi żądzey
SkarŻyw 261; bo iáko oni Pánu ſwemu posłuſzeńſtwo złamáli: ták
teſz poddáne ich ćiáło/ duſzy y rozumney woley posłuſzeńſtwo wypowiedziáło. SkarŻyw 261; Niechćieymy ſię ztymi Philiſtynámi/ to
ieſt zćieleſnośćią náſzą y z chućiámi á pożądliwośćią ktora po
chrzćie zoſtáłá w ćiele náſzym/ bráćić: ále znią walcżmy/ odeymuiąc ćiáłu wolą iego/ á chući żłe [!] podbijaymy pod rozumną wolą
náſzę. SkarŻyw 560, 260 [3 r.], 319.
Szeregi: »rozumny a duchowny« (1): PRoſzę was tedy bráćia
[...]/ ábyśćie wydawáli ćiáłá wáſze oﬁárą żywiącą/ ſwiętą/ przyięmną Bogu/ rozumną (marg) λατρειαν. G. to ieſt, oﬁárę nie ćieleſną
Zydowską, ále rozumną á duchowną nowego żywotá w Chriſtuśie.
(–) ſłużbę wáſzę. WujNT Rom 12/1.
»rozumny a duszny« (1): A iſz grzech ieſt odſtąpienie od rozumnej á duſznej woley SkarŻyw 260.
[W przen:
Wyrażenie: »oczy rozumne«: CerGór 70 cf W przeciwstawieniu.]
c. Służący rozwojowi intelektualnemu (6): Cżemuby też kto nie
wnioſł owego obycżáiu do nas/ ktori ieſt we Włoſzech/ iż ſláchtá
zacna/ poleruiąc rozumy ſwoie/ wynáyduie ná bieſiedzie gry rozumne/ y tych vżywa GórnDworz B8v, C3; V Dáryuſzá monárchy
wielkiego/ przed pokoiem iego paniętá y dworzánie gadki ſobie
rozumne zádáią SkarKaz 80a.
Wyrażenie: »rozumna nauka« (1): A Retorika tedy trzecia ieſt
miedzy roſtropnymi á rozumnymi naukami/ przez ktorą ſzukamy
kunſtowney á ſubtelney wymowy KwiatKsiąż Iv.
Szereg: »roztropny a rozumny« (1): KwiatKsiąż Iv cf Wyrażenie.
W przen (1): Krzeſt ieſt odrodzenie duchowne/ przez ktore
rodźimy śie ſynmi Bożymi. Bo ták o nim S. Piotr mowił: Iáko
dźiatecżki teraz národzone/ rozumnego y bez chytrości mleká
pożądayćie [1.Petr 2/2]. KuczbKat 130.
Iron (1):
W połączeniu szeregowym (1): Ale iż ſię tá náuká Ewanieliey
Swiętey Pápieżowi y iego ſlugám/ zdáłá być nie ozdobna/ niepłatna/ rozumowi przećiwna [...]. Przeſto otym Papieſz vſtáwitznie myſlił/ áby inſzą nánkę [!] ozdobnieyſzą/ płathnieyſzą/ y rozumnieyſzą
do kośćiołá Bożego wprowádził. KrowObr 48v.
Wyrażenie: »nauka rozumna« (1): KrowObr 48v cf W połączeniu szeregowym.
d. Związany z dorosłością, wystarczający, by jej dowieść (3):
IEſzcze mi pierworodna ſzwaczká nie doroſłá/ Y do rozumney ſpráwy ieſzcze mi nie przyſzłá/ Ktorąby/ zacna Páni/ ſłuſzna oddáć
tobie/ Byś ią do ſwey poſługi wyćwiczyłá ſobie. ZbylPrzyg ktv.
Wyrażenia: »lata rozumne« = pełnoletność, wiek sprawny,
umożliwiający pełny udział w czynnościach prawnych (1): myaly
latha na then czasz gdym ya sznymy czynyl wyeczny Rozdzal y z
gynna ych braczya ymyenya Chrzanowa y po przysczyv onych do
lath rozvmnych zatrzymalem spokoyne pozywanye ZapWar 1529
nr 2373; [KsięgiSądŁąck 1548 nr 100; Doraſtánie lat czworákie
ieſt. Pierwſze/ kiedy kto młodzieńſtwá doráſta [...]. Drugie/ gdy kto
do lat rozumnych przychodźi/ to ieſt/ że ma cżternaśćie lat [...].
Trzećie/ kiedy komuś ośmnaśćie lat będźie [...] SzczerbSpecSax 197
(Linde)].
»rozumny wiek« (1): Bo pirwſzy dzień známionuie młodość
náſzę bezrozumną [...] Ale ieſlić da Pan Bog docżekáć drugiego
dniá/ to ieſt/ rozumnieyſzego wieku twoiego/ thu iuż dopirko roſpomni/ co tho ieſt zá żáłość ſtráćić Páná ſwoiego RejPos 40.
e. Być może: pojmowany na podstawie świadectwa zmysłów (1):
W połączeniu szeregowym (1): A kanon záś wielki ich [katolików] mſzyce rzecż przećiwną twierdźi/ mowiąc iż oﬁáruią [...]
naświętſze ciáło y kreẃ ſyná Bożego. Proſząc áby oná hostia ich ś.
cżyſta/ rozumna/ y przyiemna sſtáłá ſię ćiáłem etc. Toć iuż nie chlebem wedle nich będźie CzechEp 193.

3. Zrozumiały; rozumiany (2):
Wyrażenia: »rozumny język« (1): Bo rozmowy/ exhortácye
ábo nápominánia/ iáko y kazánia/ máią być rozumnym ięzykiem
czynione/ áby od wſzytkich były rozumiáne. WujNT 615; [BronApokr 70].
»rozumny tekst« (1): Tu me ad verbum vocas? non ante venio
quam recusaro, Ty mie ku słownemu á zwierzchno rozumnemu
textu ku rozmowie wzywaſz/ álbo ty chceſz ábyſmy tilko ná
zwierzchnym wyrozumieniu textu leżeli Mącz 504b.
*** Bez wystarczającego kontekstu (2): BartBydg 43; Ratio,
Rozum. A supino Ratum, particeps rationis, Rozumny. Mącz 347a.
Cf BEZROZUMNY, NIEBEZROZUMNY, NIEROZUMNY, ODROZUMNY, OSTROROZUMNY, PRZEZROZUMNY, ROZUMY, [WEDLEROZUMNY], WYROZUMNY,
[ŹLEROZUMNY]
PP, AN
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ROZUMOW (1) ai
A sg m rozum(o)w.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Uczyniony przez rozum (tu: w ujęciu antropomorﬁcznym):
Miáły miedzy ſobą iednego cżáſu cżłonki ćiáłá cżłowiecżego rozmowę o Słońcu [...]: á gdy wſzytkie cżłonki porządkiem wotowáły/
że ieſt ćiemne/ ſáme tylko ocży powiedźiáły że ieſt świátłe. Rozum
cżłowiecży [...] ná ſámych ocżu wotum pozwolił/ y zá nim ſkazał.
Rozgniewáły śię barzo drugie cżłonki [...]. Ale gdy ich pytano/
coby zá rozność byłá miedzy świátłośćią y ćiemnośćią/ á one tego
niemogły vcżynić okrom ſpráwy ocżu/ pozwoliły ná ono wotum
ktore ocży vcżyniły/ á rozumow rozſądek [= wyrok; rationis iudicium] pochwaliły. ModrzBaz 29v.
PP, AN
ROZUMOWAĆ (2) vb impf
Oba o prawdopodobnie jasne (tak w rozum oraz -ować).
praes 3 sg rozumuje (1). ◊ [praet 3 sg m rozumowåł.] ◊ part
praes act rozumując (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
1. Zdawać sobie sprawę z istotnego sensu, pojmować, mniemać, też: interpretować (2):
rozumować co o czym (1): Widziſz że toż znáć Eraſmus/ ocż
wyżſzey ſłyſzał/ to ieſt/ iż Eſaiaſz vkazawſzy białą głowę powiedział/ Oto tá páni (ieſt) brzemienna/ á vrodzi ſyna [Is 7/14] A iákoż
brzemienna oná byłá dziewica? Obacżże y Kaſtalioná co on o temże rozumuie/ Bo naprzod to mieyſce v Eſáiaſza tak przekłada [...]
BudNT Gg3.
Ze zdaniem dopełnieniowym (1): żona ſpráwuiąc [rybę]/ nalázłá w niey piękny kámień. A rozumuiąc iſz coś drogiego/ poſłáłá
znim mężá do kupcá SkarŻyw 102.
2. [Myśleć:
Zwrot: »[co] rozumować sobie« = rozmyślać: Snadź, że [pan]
nie wiedział tego, zadumiał się: [...] Długo to rozumował sobie.
PiotrDzien 335.]
PP, AN
ROZUMY (1) ai
N sg m rozumy.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Związany z posiadaniem rozumu:
Wyrażenie: »dowcip rozumy«: Ingenium. Naturliche art weiſheit ader verſtentlickeit Dowćyp rozumy Murm 48.
Cf ROZUMNY
PP
[ROZUTY] cf [ROZZUTY]
ROZUWAĆ cf ROZZUWAĆ

ROZUZDAĆ
(ROZUZDAĆ) cf [ROZUZDANY]
[ROZUZDANY part praet pass pf
I sg m rozuzdanym.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) i XVIII w. s.v.
rozuzdać.
Uwolniony od uzdy; przen: pozbawiony hamulców moralnych:
Dyabelſka śieć ieſt/ ſwawola y wolność ćieleſna/ ktorą piſmo zowie
Beliálem rozuzdánym/ y bez iárzmá żywotem [ﬁlii Belial (id est
absque iugo) Vulg Iudic 19/22]. SkarKaz 307a (Linde s.v. rozuzdać).]
RS, ALKa
[ROZUZDAWAĆ vb impf
3 sg praes rozuzdåwå.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Uwalniać od uzdy; przen: stawać się pozbawionym hamulców
moralnych [co]: Fałſzywa miłość ſáme go śiebie ieſt: kto roſkoſzy w
woley ćieleſney ſobie dopuſzcza/ kto ſię złym ſwoim popędliwośćiom nie ſprzećiwia. kto żądzom ſwoim wędźidło z gęby wyimuie/
á rozuzdawa ſwego oſłá y chćiwośćiom iego wodze popuſzcza.
SkarKaz 400a.
Formacje współrdzenne cf UZDAĆ.]
ALKa
ROZWADNIAĆ cf ROZWODNIAĆ
ROZWADZACZ Sł stp; Cn, Linde brak.
ROZWADZAĆ (8) vb impf
o oraz drugie a jasne, pierwsze a pochylone.
inf rozwådzać (2). ◊ praes [1 sg rozwådzåm.] ◊ 3 pl rozwådzają (2). ◊ praet 1 sg m -m rozwådzåł (1). ◊ 3 sg m rozwådzåł (1).
◊ con 3 sg m by rozwådzåł (1). ◊ part praes act rozwådzając (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych
przykładów) – XVII w. s.v. rozwadzić.
1. Rozdzielać zwaśnionych lub nie dopuszczać do otwartego
ich konﬂiktu (6): Rownie iáko owi czo rozwadzáią/ więc nie pocżną rozwadzáć áż do kordow przydą. Aliśći ręká wiśi/ áno było
lepiey pocżątkom zábiegáć poki ſie ieſzcże ſwárzili. RejZwierc
134, 80.
rozwadzać kogo (pl) (3): Támże ſie zwádzili Niemcy z Węgry/
Welſyus rozwadzáiąc ie ránion/ tákież y Pereni. BielKron 311v;
KochPieś 21. Cf Zwrot.
Zwrot: »zwadźce rozwadzać« (1): Mądrzy w ſwych rádach pilnie zábiegáią/ Temu co przyść ma/ gdy co złego znáią. Zwadziec iż
nigdy w czás nie rozwadzáią. RejZwierc 230.
2. Kończyć spór przez wydanie wyroku lub pogodzenie zwaśnionych; dirimere, sedare Cn (1): [Rozwadzam/ Placo, paco, litem
compono, rixas dirimo. Volck Yyyv.]
Zwrot: »przą rozwadzać« (1): áby ſámo Boſkie piſmo z duchá
ś. podáne/ było rozeznawcą ktoryby przą rozwadzał/ á iżby zátym
wyrok ſwoy wydał przy ktorymby ſentencye były zgodnieyſze z
ſłowem Bożym. CzechEp 134.
3. Przeszkadzać, sprzeciwiać się (1): Nemo impediebat omnes
quaedam modo applaudebant, Zaden nie rozwadzał/ Wſziſcy to málem radźi widźieli. Mącz 303c.
Synonimy: 1. jednać, pogadzać, pojednawać, uspokajać; 3. opponować się, przeciwiać się, przeciwić się, przekazować, przekazywać, przekażać, przeszkadzać, występować.
Formacje współrdzenne cf WADZIĆ.
Cf ROZWADZANIE
RS, ALKa
ROZWADZANIE (1) sb n
L sg rozwådzaniu.

ROZWAGA
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Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozdzielanie zwaśnionych: iż nigdy zá żywotá iego tháka nań
potrzebá nie przyſzłá/ áby był powinien kordá ſwego dobyć chybá
w rozwadzániu RejZwierc 274v.
Synonimy: jednanie, ugadzanie.
Cf ROZWADZAĆ
RS, ALKa
[ROZWADZCA sb m
G sg rozwådzce.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Ten, kto rozdziela zwaśnionych [miedzy kim]: A miáłá niewolnicá twoiá dwá ſyny/ y poſwárzyłáſtá ſie obá ná polu/ á nie było
rozwadzce [non erat qui erueret eos] miedzi nimi/ j zránił ieden
drugiego/ y zábił iy. BudBib 2.Reg 14/6 (Linde).
Synonimy: jednacz, rozjemca, zgodziciel.]
RS, ALKa
ROZWADZIĆ (14) vb pf
o jasne; w inf a jasne; w pozostałych formach -a- (11), -å- (1);
-a- : -å- BielKron (5:1).
inf rozwadzić (2). ◊ fut 1 sg rozwadzę (1). ◊ 3 sg rozwadzi
(1). ◊ 3 pl rozwadzą (1). ◊ praet 3 sg m rozwadził (1). f rozwadziła (2). ◊ 3 pl m pers rozwadzili (1). ◊ con 3 sg m by rozwadził (4).
◊ 3 pl m pers by rozwadzili (1). ◊ [con praet 3 sg m by był rozwadził.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
1. Rozdzielić zwaśnionych lub nie dopuścić do otwartego ich
konﬂiktu [kogo (pl)] (11): KromRozm II r; iż ſie cżaſem ták barzo
chłopi kiymi biją/ iż ie ledwo Vrzędnicy rozwádzą. BielKron 432v,
377v, 385; HistRzym 80v; [A ia ſłużebnicá twoiá miáłá dwu ſynow:
ktorzy zwádziwſzy ſie ná polu/ ieden drugiego zábił/ że nie był
ktoby ie był rozwádził [qui eos prohibere posse]. Leop 2.Reg 14/6
(Linde)].
rozwadzić czym (1): Praelia voce diremit, Okrzikiem ſiekące ſie
weſpołek rozerwał/ Rozwádźił. Mącz 103a; [I widzi mi się, że tym
[tj. dobrym zdaniem o cesarzu] może rozwadzić dwu, ledwo sam
trzeci na placu nie zostanie DudEpist IV 391].
[Zwrot: »rozwadzić w swarze«: tákże rozwádźił ie [posłów negocjujących z Krzyżakami] w tym ſwarze Poſeł Węgierſki/ rádząc
tákże ku zgodźie BielKron 1597 293.]
Przen: Wykorzystując konﬂikt dwu stron, narzucić obu swoją
wolę (3): BielKron [3322]v; bo nie máłą krzywdę ćirpi Koro na
Polſka od Niemcow w poſiadániu gruntow/ zá czym ſnadnie do złego przyść może/ á strzeſz Boże by nas Turek nie rozwádźił/ ieſliby
nam przyſzło do zátárgnienia z nimi MycPrz II Cv; Gdy miedzy
Kártágineńcżyki á Cyryneńcżyki o gránice wielka roznicá byłá [...]
Obawáiąc ſie áby kto możnieyſzy ich nie rozwádził/ tákowe miedzy
ſobą przymierze vcżynili/ [...] Phil C2v; [Respons E3].
α. Z podmiotem nieosobowym: być przyczyną przerwania walki
(2): bili ſie [Trojanie i Grecy] okrutnie/ iż wiele z obu ſtron ludzi
poległo/ áż ie noc rozwádziłá. BielKron 57, 58v.
2. Zakończyć czyjś spór (1): Rixam dirimere, Rozwádźić.
Mącz 103a.
3. Rozwiązać węzeł; przen (2):
Zwrot: »węzeł [= zagadkę] rozwadzić« (2): Potym ktorzy ſtárſzy byli/ Ku Ezopowi przyſtąpili: Proſząc áby im porádził/ Ten trudny węzeł rozwádził. BierEz E4v, F.
Synonimy: 1., 2. pogodzić, pojednać, zgodzić.
Formacje współrdzenne cf WADZIĆ.
RS, ALKa
ROZWAGA (1) sb f
A sg rozwågę.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.

ROZWAGA

ROZWALIĆ

Myśli, plany, zamiary; w przen [czyja]: Dobrzy s ſwey cnoty
przeſtawáią zli być/ Ze złego muśi áż tho kijem wybić. Trudno rozwagę ſkroćić płochey głowki/ Rychley ią ſkroći dębowemi ſłowki.
RejZwierc 215v.
RS, ALKa

O budowlach: ulegać zniszczeniu, zrujnowaniu:
Szereg: »padać a rozwalać się«: Izaſz im nie podawał zyeḿ bogátych y miaſt známienitych? ták iż ſámy mury pádáły á rozwaláły
ſie około nich. (marg) Iozue w vi. kapit. (–) RejPos 218v.
Synonimy: obalać się, padać.
Formacje współrdzenne cf WALIĆ.
RS, ALKa
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ROZWALAĆ (22) vb impf
o jasne; w inf -wa- (1) SarnStat, -wå- (1) CzechEp, drugie a
jasne; w pozostałych formach -wå- (w tym 1 r. błędne znakowanie).
inf rozwålać (2). ◊ praes 1 sg rozwålåm (6). ◊ 2 sg rozwålåsz
(3). ◊ 3 sg rozwålå (6). ◊ praet 3 sg m rozwålåł (1). ◊ 3 pl m pers
rozwålali (1). ◊ imp 3 pl niech rozwålają (1). ◊ part praes act rozwålając (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. rozwalić.
1. Burzyć, rujnować budowle; destruere Mącz, PolAnt, Vulg;
diruere Mącz, PolAnt, Cn; demoliri Vulg, Calep; disturbare Calep,
Cn; afﬂigere, deicere, prosternere Calep; dare a. edere ruinas Cn
(21): Diruo, Walę/ rozwałam [!]/ Lamię. Mącz 361d, 422d; Calep
40a, 304a.
rozwalać co (10): BibRadz 3.Esdr 4/4; BudBib Ex 19/24, Ier
45/4; Bo gdy kto dom [...]/ iáko zły y ſzkodliwy rozwálić chce/ [...]
nie od gruntuć pocżyna: áni od śćian: ále pierwey dách zrzuca potym śćiány rozwala CzechEp 224; y ten [Totyla] był Godſkim Krolem: ktory między inſzymi po Witygu Włochy trapił y Rzymu potym/ po długim oblężeniu/ dobył y palił y mury rozwaláć kazał.
CzechEp [378]; LatHar 713; WujNT Matth 27/40, s. 119 marg, Mar
15/29, s. 182 marg.
W przeciwstawieniu: »rozwalać ... (z)budować« (6): Ták mowi
Iehowá. Oto co zbudowałem ia/ rozwalam/ á co náſádziłem wyrywam/ y wſzytkę tę ziemię. BudBib Ier 45/4; LatHar 713; Ehey co
rozwalaſz (marg) rozwala. (–) kośćioł Boży/ á zá trzy dni gi záſię
buduieſz (marg) buduie. (–) WujNT Matth 27/40, Mar 15/29, s. 182
marg.
Przen (7):
rozwalać co (5): Iákoż [...] ták práwie Pan Bog ſam/ rozwaláiąc
budowánie Antychryſtowſkie złe y duſzam ſzkodliwe/ przez Luterá
dách naprzod zrzucał: przez Zwingliuſzá záś z Kálwinem y z inſzymi śćiány rozwalał: á teraz iuż też przez niektore z náſzych y nas
ſámych/ źle vſuty fundáment wſzytkiego Antychryſtowego budowánia wykopywa CzechEp 224, 181. Cf rozwalać co czym, Zwrot.
rozwalać co czym (1): Lecż śię ná tym omylił/ zwodnik widźim
iáſnie Bo ten Bábilon iego/ y z náuką gaśnie. Rozwala go Duchem
vſt/ ſwych vkrzyżowány Kryſtuſ Pan ktory od wſzech do tąd był
nieznány. GrzegŚm Av.
W przeciwstawieniu: »zbudować ... rozwalać« (1): X iądz K anonik zbudowawſzy rozwala. CzechEp 181 marg.
Zwrot: »rozwalać budowanie (a. rzecz zbudowaną)« [szyk
zmienny] (2): Iuż ſię to iáſnie pokazáło/ cżym mnodzy ſtárzy okázowáli być Bogá oycá/ choćiaż też niektorzy z nich/ vnoſząc ſię Filozoﬁą/ cżęſto tęż rzecż zbudowáną [...] onę záś rozwáláli CzechEp
242, 224.
a) O porządku prawnym: niszczyć [co] (1):
W połączeniu szeregowym (1): Práwá, Wolnośći, Artykułów
Henrykowych, y co do correctury Praw y wolnośći należy dotrzymáć y wypełnić [...]: A tego wſzyſtkiégo nienáruſzenié dochowáć, y
nierozwáláć, áni roſparáć, áni proſto áni ná vkoś. SarnStat 109.
2. Rozdzielać to, co było połączone, rozkładać (1): Divarico,
Extendo, divido – Rozkłądąm, rozkracząm, rozwaliąm. Calep 335a.
Synonimy: 1. burzyć; 2. rozdzielać.
Formacje współrdzenne cf WALIĆ.
Cf ROZWALANIE
RS, ALKa
ROZWALAĆ SIĘ (1) vb impf
3 pl subst praet rozwålały sie.
Sł stp s.v. rozwalić (?), Cn brak, Linde XVIII w. s.v. rozwalić.

ROZWALANIE (2) sb n
Teksty nie oznaczają ó oraz é; o prawdopodobnie jasne (tak w
roz-); pierwsze a pochylone, drugie jasne.
sg G rozwålaniå (1). ◊ A rozwålani(e) (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Burzenie, rujnowanie budowli; destructio PolAnt (2):
rozwalanie czego (1): StryjKron 411 cf Szereg.
Szereg: »tłuczenie i rozwalanie« (1): ſam Gedimin dodawáiąc
Rycerſtwu ſwoiemu ochoty/ bliżey pod ſcianę przyiáchawſzy/ vkázował ſzáńcom y Táranam mieyſce ſłuſznieyſze do tłuczenia/ y rozwalánia báſzty iedney StryjKron 411.
Przen (1):
W przeciwstawieniu: »budowanie ... rozwalanie« (1): Dla tego
to nieprzytomny piſzę/ ábych ſię przytomny ſrogo nie obchodził/
wedle władze ktorą mi dał Pan/ ná budowánie/ á nie ná rozwalánie.
BudNT 2.Cor 13/10.
Synonim: tłuczenie.
Cf ROZWALAĆ
RS, ALKa
[ROZWALCA sb m
V sg rozwalco.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Ten, kto burzy, rujnuje [czego]: Ehey rozwálco kośćiolá [Dissolvens templum]. CzechNT Matth 27/40.]
RS, ALKa
ROZWALENIE (1) sb n
Teksty nie oznaczają ó oraz é; o prawdopodobnie jasne (tak w
roz-; Cn o jasne, oba e pochylone); -wa-, [-wå-].
sg [D rozwaleniu.] ◊ A rozwaleni(e). ◊ [L rozwaleniu.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde w objaśnieniach s.v. rozwalczy
oraz rozwalić.
I. [Rzeczownik od „rozwalić”: zburzenie, zrujnowanie budowli;
dissolutio, disturbatio Cn:
rozwalenie czyje [= czego]: Agdys [Jezus] prziblizil ssye, vyrzal myasto grzessne Ierusalem, plakal nanye, rzekacz: Isse by ty
wiedzialo rosswalienye twoie przichodzancze y poczathek vpadnyenya SprChęd 12.
Przen:
W przeciwstawieniu: »zbudowanie ... rozwalenie«: tákoweż
tedy theż y v nas ma być wſzytko/ z miłośći á ku zbudowániu nie
ku rozwáleniu GilPos 157.
Wyrażenie: »rozwalenie budowania«: Páweł także S. po rozwaleniu tego docżeśnego/ záraz inego wiecżnego w Niebie budowánia nádziewa ſie [Vulg 2.Cor 5/1] HerbOdpow Rr4v.]
II. To, co jest rozwalone, ruina: Vczyniłeś z miáſthá kupę kámienia/ á z miáſtá mocnego rozwálenie [posuisti urbem munitam in
ruinam] BibRadz Is 25/2.
Synonim: II. rum.
Cf ROZWALIĆ, ROZWALINY
RS, ALKa
ROZWALIĆ (36) vb pf
o jasne; w imp a pochylone, w pozostałych formach jasne.
inf rozwalić (6). ◊ fut 1 sg rozwalę (6). ◊ 3 sg rozwali (3). ◊ 2
pl rozwalicie (2). ◊ 3 pl rozwalą (1). ◊ praet 3 sg m rozwalił (7). ◊ 3
pl subst rozwaliły (1). ◊ imp 2 sg rozwål (1). ◊ 2 pl rozwålcie (3). ◊

ROZWALIĆ

ROZWALONY

con [3 sg m by rozwalił.] ◊ 3 pl m pers by rozwalili (1). ◊ impers
praet rozwal(o)no (1). ◊ part praet act rozwaliwszy (4).
Sł stp notuje, Cn s.v. rozcinam co, Linde XVII – XVIII w.
1. Rozbić (zwykle na kawałki) [w tym: co (33)] (34): thedy kamień wielki z wierzchu koſcioła Panny Marijey zpadſzy, mało głowy kxiążęcia Henrika nierozwalił [dirupit]. MiechGlab 9; Gdzie
ony gory ábo ſkáły co ie ﬂagi morſkie rozwáliły. RejZwierc 87v;
WerGośc 260.
[Przen:
W przeciwstawieniu: »naprawiony ... rozwalić«: Bo/ by dobrze
teraz była [ojczyzna] náprawiona: ſnadź inſzyby ią potym Alexánder rozwálił. PlutBBud G4v.]
a. O budowlach: zburzyć, zrujnować; destruere, dissolvere
PolAnt, Vulg; diruere PolAnt, Mącz; collabefacere Mącz; demoliri, praecipitare, solvere Vulg (31): Tedy Máchábeycżyk wezwawſſy ná pomoc wielkiego Kxiążęćiá wſſego ſwiátá/ ktory bes táránow y bes ſtrzelby cżáſu Iozue rozwálił Ierycho/ przypuśćił
mocno k ſſturmowi Leop 2.Mach 12/15, 4.Esdr 15/42; rozwalże
Ołtarz Báálow ktory ieſt oycá twego BibRadz Iudic 6/25, Iudic
6/31; Mącz 180c, 361d; RejPos 60, 61; Abowiem nie może być
dom żaden thák pięknie fundowány/ álbo vpſtrzony/ áby s cżáſem ſwym pocżyrnieć prochem á páięcżyną przypáść nie miał/ á
więcby go iuż zárázem rozwálić álbo ſię im obrzydzić? RejZwierc 172; BudBib Ex 19/21, 34/13, Iudic 8/9, Is 14/17,
1.Mach 9/54; mury tylko y śćiány rozwálono fundámentow nieruſzywſzy CzechRozm 166; GostGospSieb +3; WujNT 178 marg,
308 marg.
W przeciwstawieniach: »rozwalić ... (z)budować (a. zbudowany) (7), wystawić« (8): BibRadz Mar 14/58; Bo to ſproſny goſpodarz czo ſobie dom rozwáliwſzy inego ſobie z nowu nie buduie.
RejZwierc 155v; CzechEp 182, 224; LatHar 709; Rozwalćie ten
kośćioł/ á we trzech dniách wyſtáwię gi. WujNT Ioann 2/19, Matth
26/61, Mar 14/58.
Zwrot: »do gruntu rozwalić« (1): Zágubćie ten zły naród/ ogniem miáſto ſpalćie/ A ich mury do gruntu ſámego rozwalćie. KochPs 201.
Przen (4): Leop Eph 2/14; Abowiem on ieſt pokoiem náſzym;
ktory oboie iednym vczynił/ y nieprzyiaźń ktora byłá iáko przegrodzenie śrzedniey śćiány/ rozwálił w ćiele ſwoim WujNT Eph 2/14;
[PiotrGonPonurz M7].
W przeciwstawieniu: »(z)budować ... rozwalić« (2): Z ktorych
I.M. ſłow/ káżdy to obácżyć może/ iż co przod budował/ to záś
wſzytko rozwálił CzechEp 159, 40.
2. [Siłą rozciągnąć na boki [co (żywotne)]: Kálkas [...] Wyeprzá w pośrzodek przynioſł/ ktorego ná dwoie roſciąwſzy/ rozwálił
[aby wróżyć z wnętrzności] HistTroj D5.
3. Wycieńczyć, osłabić [kogo; bezpodmiotowo]:
Szereg: »rozjąć albo rozwalić«: bo każ iedno chłopu ták schorzáłému prácowáć, vyźrzysz że mu w członki ták wnidźie, y żyły
ták zálęże, iż go prawie zemdli, á iáko oni mówią, rozeymie álbo
rozwáli OczkoPrzymiot 37.]
4. W zwrocie: »rozwalić brzuch« = położyć się lub usiąść w pozycji półleżącej (określenie lenistwa lub obżarstwa) [szyk zmienny]
(2): Bo praca záwżdy chce mieć przypádłe pożytki/ Co ieſt ná máłey piecży gdzye ſą náwſzem zbytki. Leży rozwáliwſzy brzuch
myſli álbo brząka/ Ledwe áż ſie ieść záchce toż iáko wieprz krząka.
RejWiz 6v; Pátrzayże też więc záſię oney ſzpetney mocy/ Co márny
brzuch rozwálił/ ſiedząc ná pułnocy. RejWiz 174v.
Synonimy: 1. poborzyć; 3. rozjąć.
Formacje współrdzenne cf WALIĆ.
Cf ROZWALENIE, ROZWALONY
RS, ALKa

fut 3 sg rozwali się (1). ◊ 2 pl rozwalicie się (1). ◊ 3 pl rozwalą
się (1). ◊ praet 3 sg [m rozwalił się]. f rozwaliła się (1). ◊ con 3 sg n
by się rozwaliło (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVII – XVIII w. s.v. rozwalić.
1. Rozpaść się na kawałki (5): Bowiem drzewo z láſá wjrębuie
robotá ręki rzemieſnicżej toporem: ſrebrem y złotem okráśił ie
gwoźdzmi y młothámi zbił áby ſie nierozwáliło [ut non dissolvatur]. Leop Ier 10/4; Y zadrżą od oblicżności moiey ryby morſkie
[...] y wſzyſcy ludźie kthorzy ſą náźiemi/ bo ſię rozwalą [diruentur]
gory/ zamki vpádną/ y káżdy mur obáli ſię ná źiemię. BibRadz
Ez 38/20.
Przen (1):
W porównaniu (1): Wy páſtyrze/ wyićie á wołayćie/ y wy przełożeni nad trzodą walayćie ſię/ ábowiem dokonywáią ſię dni wáſze/
iż pobići á rozproſzeni będźiećie/ y rozwálićie ſię [cadetis] iáko nacżynie drogie. BibRadz Ier 25/34.
a. O budowlach: ulec zniszczeniu, zrujnowaniu, zawalić się (2):
RejZwierc 247v; [Szedłem przez pole człowieka leniwégo/ y przez
winnicę mężá głupiégo: áno wſzędy zároſło pokrzywámi/ y ćiérnié
pokryło grunt iego/ y rozwálił ſie płot kámienny [maceria lapidum
destructa est] WujBib Prov 24/31].
Przen (1): Weſelſię niebo y raduyſie ziemio: śćiáná ſię ktora
dzieliłá wſchodny kośćioł od zachodnego rozwáliłá: y náwroćił ſię
pokoy: y zgodá/ przez on węgielny kámień Chryſtuſa SkarJedn
269.
2. [Rozdzielić się, podzielić się na kawałki, rozkruszyć się:
Weyćie iáko ſie ten ſyr złamał rozwálił Sehet, wie der keſe einzweg
gegangen iſt/ von ander ſich go teylt. Wokabul 1539 L4v.]
Synonim: 1. rozpaść się.
Formacje współrdzenne cf WALIĆ.
Cf ROZWALONY
RS, ALKa

ROZWALIĆ SIĘ (5) vb pf
się (3), sie (2).
o oraz a jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie).
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ROZWALINY (4) sb pl t
o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); a jasne.
A rozwaliny (2). ◊ L rozwalinach (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.
Szczątki zburzonej budowli, gruzy; diruta Vulg, Cn; parietinae,
parietum ruinae, rudeata loca, rudetum, ruta Cn (4): (marg) Dwoie
dziatek w obáleniu muru záchowánych. (–) Iedná śioſtrá powinowáta onych dziewecżek nád roſkazánie z kośćiołá wyſzłá/ y ſzukáiąc po onych rozwálinách dziewecżek/ znowu ná nie [lege: nię]
cżęść muru vpádłá SkarŻyw 193.
rozwaliny czego (1): Potym ſię wrocę/ y znowu zbuduię przybytek Dawidow vpádły/ á rozwáliny iego znowu pobuduię WujNT
Act 15/16.
Przen [czego] (1):
Szereg: »rozwaliny i rum« (1): Szcżeśliwe práwie miáſto ktore
w rozwálinách y rumie obálonego świeckiego pánowánia/ leżąc/
[...] ſzyrzey ſwoię duchowną władzą/ niſzli kiedy páńſtwo Rzymſkie/ rośćiąga SkarŻyw 408.
a. Leżące okruchy zburzonej budowli, gruz; lapis redivivus,
redivivum Cn (1): [św. Helena szukała krzyża Pańskiego] Lecż Izáák zámiotáną ſtudnią wybrał/ áby ſię wodá w niey nietáiłá: odmiecćie rozwáliny/ niech ſię żywot [tj. ukryty krzyż Pański] vkaże. SkarŻyw 398.
Synonimy: gruz, rum.
Cf ROZWALENIE
RS, ALKa
ROZWALON cf ROZWALONY
ROZWALONY (20) part praet pass pf
rozwalony (16), rozwalon (4).
Pierwsze o oraz a jasne; w formach złożonych -on-; forma niezłożona z tekstu nieoznaczającego ó.
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ROZWALONY

sg m N rozwal(o)n (4), rozwalony (3); ~ (praed) -(o)n (4), -ony
(2); -ony RejAp; -(o)n : -ony WujNT (4:1). ◊ G rozwalon(e)go (2). ◊
A rozwalony (1). ◊ I rozwalonym (1). ◊ f N rozwalonå (2). ◊ n N
rozwalon(e) (3). ◊ G rozwalon(e)go (1). ◊ pl N subst rozwalon(e)
(1). ◊ G rozwalonych (1). ◊ L rozwalonych (1).
Składnia dopełnienia sprawcy: rozwalony kim (1).
Sł stp s.v. rozwalić, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII(XVIII) – XVIII w. s.v. rozwalić.
1. Zniszczony; o budowlach: zburzony, zrujnowany; demolitus
Vulg; destructus, diruptus PolAnt; dirutus Mącz (19): Gdy thedy
wſtáli ráno mieſzczánie/ vyzreli rozwálony ołtarz Báálow BibRadz
Iudic 6/28, Ier 52/7; eruderare solum seu aream Siedlisko wyrumowáć/ wywieść y wychędożić precz z rozwálonego muru. Mącz
360a, 361d [2 r.]; Niezoſtánie kámień ná kámieniu/ ktoryby nie był
rozwálon [qui non dissolvatur] BudNT Mar 13/2; Tá moc pożárłá żywé/ Troia trupem leży/ Rum w kupách ſtoi/ gwałtem rozwálonych wieży. GórnTroas 8, 70; WujNT Matth 14/2, Mar 13/2,
Luc 21/6.
rozwalony czym (1): To ſą Adamantinae Turres, o ktorych Poetae fabulantur, kthore żadnymi śiłámi/ żadnym Iowiſzowym piorunem rozwálone być nie mogą. Phil B3.
W charakterystycznych połączeniach: rozwalone(-y, -a) domowstwo (2), miasto (2), mur, ołtarz, wieża (turris) (3).
Wyrażenie: »rozwalone budowanie« = ruinosa Vulg (1): vetus
rudus, Rum/ to yeſt/ ſtára materia ták kámienna yáko cegielna z rozwálonego budowánia/ ſtáry mur. Mącz 359d; [Leop 1577 Ez 36/33
(Linde s.v. rozwalić)].
Przen (6): Miáſto rozwálone (á) bez muru (ieſt) każdy/ ktorego
duch niema pohámowánia. BudBib Prov 25/27; Drugi błąd iego
[księdza kanonika] w tym ieſt/ iż chcąc nápráwić (iáko on rozumie)
rząd rozwálonego domv Bożego/ vćieka ſię do śrzodkow nieſłuſznych/ áni od Chriſtuſá Páná/ y Apoſtołow iego záleconych. NiemObr 8.
rozwalony czym (1): A też ieſt on grunt á on kámień węgielny/
ná ktorym ieſt ten prawdziwy Koſcioł iego fundowány/ [...] ále nie
ten ktory ieſt z nieprawdy á z wymyſłow ludzkich zlepiony/ z opoki
á s piaſku/ ktory ledá wiátrem zákołyſány y rozwálony być może.
RejAp 67v.
W przeciwstawieniach: »rozwalony ... budować, zbudowany«
(2): Acżeś ieſt Pánu miła [córko syjońska]/ świátuś ieſt niewdzięcżna/ wſzákżeć ſię iuż przybliżáią/ ktorzy ćię budowáć máią/ boć Pan
wie iákoś rozwálona ArtKanc K11; WujNT Ioann 2 arg.
W porównaniu (1): A rozwálona będzieſz [Jerozolimo] im [Babilonem] iáko źdźbło á oni tobie iáko ogień: y pożrą ćie y miáſtá
twoie Leop 4.Esdr 15/61.
2. [Rozdzielony, podzielony na kawałki, rozkruszony: Ten ſyr
e
ieſt zgniły/ robaczyſty rozwálony. wurmig von ander gerieſſen. Wokabul 1539 T3.]
3. W wyrażeniu: »rozwalony brzuch« = określenie lenistwa lub
obżarstwa (1):
Zwrot: »siedzieć z rozwalonym brzuchem« = siedzieć w pozycji półleżącej, eksponując brzuch (1): Poźrzy/ á on pan ſiedzi z rozwálonym brzuchem RejWiz 167.
Synonimy: 1. poborzony, rozbity; 2. pokruszony.
Cf ROZWALIĆ, ROZWALIĆ SIĘ
RS, ALKa
ROZWARCIE (1) sb n
N sg rozwarcié.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dziura w ziemi, przepaść: Chasma – Przépaſzc, rozpadnienię,
rozwarczię. Calep 187b.
RS, ALKa
ROZWARTY Cn s.v. prętki; Linde XVII – XIX w.
Cf 2. ROZEWRZEĆ

ROZWAŻACZ
ROZWARZAĆ Cn; Linde bez cytatu s.v. rozwarzyć.
ROZWARZENIE (1) sb n
G sg rozwarz(e)niå.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozgotowanie do uzyskania rzadkiej konsystencji [czego]: Cremor, Mączká którą ſzáty mączkuyą. Też mleko álbo klei z rozwárzenia pſzenice/ álbo yęczmieniá. Mącz 68a.
Cf ROZWARZYĆ
RS, ALKa
ROZWARZON (1) part praet pass pf
rozwarzon, [rozwarzony].
Oba o oraz a jasne.
sg [m N rozwarzony. ◊ G rozwarzonégo.] ◊ n A rozwarzono.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. rozwarzyć.
Mocno zagotowany, rozgotowany, rozpadły, miękki: GDy kogo
kurcz w ſzyi łamie/ [...] ſtrzeż ſie pokármów co ié żwáć trzebá [...]:
iedz dobrze rozwárzono SienLek 143; [Proch z niego [mirtu] álbo
też y ſam owoc rozwárzony/ gdy z białkiem iaiecżnym obycżáiem
emplaſtru będźie przykłádan około pępká álbo ná dołek/ tedy wrácánie zbytnie záſtánawia Cresc 1571 446; Rp. poléwki kápłóná
dobrze rozwárzonégo pół kwarty OczkoPrzymiot 154, 176, 442].
Cf [NIEROZWARZONY] (Errata), ROZWARZYĆ
RS, ALKa
[ROZWARZONY] cf ROZWARZON
ROZWARZYĆ (4) vb pf
o jasne; w imp a pochylone, w pozostałych formach jasne.
inf rozwarzyć (1). ◊ imp 2 sg rozwårz (1). ◊ [con 2 sg m byś
rozwarzył.] ◊ part praet act rozwarzywszy (2).
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Mocno zagotować, tak by stało się bardzo miękkie lub się rozpadło, rozgotować [co] (4): Chorey Wątrobie nayzdrowſzy pokarm/
po kilká dni iedząc/ mięſo kurze álbo kokoſze rozwárzywſzy s piotruſzczánym korzenim/ od kośći odebráć SienLek 88v.
rozwarzyć w czym (3): To wſzytko w wodzie dobrze rozwarzywſzy/ vcżyń Emplaſtr FalZioł V 37; [warz to w wodzie tey/ w ktoreybyś drzewiey rozwárzył Tłuſtoſz ogrodny SienHerb 531a]. Cf
rozwarzyć w czym na co.
rozwarzyć w czym na co [= by stało się jak coś] (2): Weźmi korzeń bykowy/ rozwarz go w ocćie ná kliy SienLek 79v, 79v.
Formacje współrdzenne cf WARZYĆ.
Cf ROZWARZENIE, ROZWARZON
RS, ALKa
(ROZWAŚNIĆ SIĘ) cf ROZWAŚNIENIE
ROZWAŚNIENIE (1) sb n
I sg rozwåśni(e)nim.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Skłócenie, konﬂikt: Ná nich [tj. na sejmach] ſię buntowánia y
ſedicye rodzą. z nich z więtſzym rozwaśnienim wyiezdżaćie/ niźli
przyiezdżaćie. SkarKazSej 673a.
Synonim: pogniewanie.
RS, ALKa
ROZWAŻACZ (1) sb m
N sg rozw(a)ż(a)cz.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.
Ten, kto rozważa, rozmyśla; considerator, quaesitor Cn: Pensitator, Ponderator, examinator, pensiculator – Rozwazacz pilni.
Calep 771b.
Synonimy: przypatrzyciel, rozmyślacz.
RS, ALKa
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ROZWAŻAĆ (169) vb impf
o oraz drugie a jasne; w inf -wå- (28), -wa- (9); -wa- MurzHist,
BielSpr; -wå- : -wa- Mącz (1:6), RejPos (13:1); w imp -wå- (26),
-wa- (1); -wå- : -wa- OpecŻyw (2:1); w pozostałych formach -wå(w tym 3 r. błędne znakowanie).
inf rozwåżać (39). ◊ praes 1 sg rozwåżåm (19). ◊ 2 sg rozwåżåsz (1). ◊ 3 sg rozwåżå (6). ◊ 1 pl rozwåżåmy (1). ◊ praet 1 sg
m rozwåżåłem, -m rozwåżåł (6). ◊ 3 sg m rozwåżåł (8). f rozwåżała
(1). ◊ 1 pl m pers -smy rozwåżali (1). ◊ 2 pl subst [f] -ście rozwåżali
(1) PaxLiz. ◊ 3 pl m pers rozwåżali (4). ◊ fut 1 sg m będę rozwåżåł
(1). ◊ 2 sg m rozwåżać będziesz (1) RejPos, będziesz rozwåżåł (1)
RejZwierc. ◊ 1 pl m pers będziem rozwåżać (1), będziemy rozwåżać (1) RejPos (1:1). ◊ imp 2 sg rozwåżåj (25) [w tym: rozwåżåj
każdy (1) może 3 sg]; -åj (23), -aj (2); -åj : -aj OpecŻyw (1:2). ◊ 1 pl
rozwåżåjmy (3). ◊ 2 pl rozwåżåjcie (1). ◊ con 2 sg m byś rozwåżåł
(2). ◊ 3 sg m by rozwåżåł (2). ◊ 1 pl m pers bychmy rozwåżali (2)
RejPos, RejZwierc, bysmy rozwåżali (1) SarnStat. ◊ 2 pl m pers
byście rozwåżali (1). ◊ 3 pl m pers by rozwåżali (6). ◊ con praet 3
sg m by był rozwåżåł (1). ◊ [impers praet rozwåżało się.] ◊ part
praes act rozwåżając (33).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w. s.v. rozważyć.
1. [Ważyć; przen [„to”, ze zdaniem dopełnieniowym]:
Zwrot: »jakoby na wadze rozważać«: Wargi ludźi wielomownych mowią nie k rzeczy/ ále to co mądrzy powiedaią iákoby na
wadze rozważaią [statera ponderabuntur]. BibRadz Eccli 21/28
(Linde s.v. rozważyć).]
2. Oceniać merytorycznie (1):
Zwrot: »u siebie rozważać [co]« (1): áby v śiebie więcey rozważáli [plus ponderare] wotá niżli ie licżyli. ModrzBaz 26.
3. Myśleć, rozmyślać, zastanawiać się, dociekać; considerare
Mącz, Modrz, Calag, Calep, Cn; meditari Vulg, Mącz, Calep, Cn;
perpendere (mente) Mącz, Modrz, Calep, Cn; cogitare Vulg, Calag,
Calep; reputare Vulg, Mącz, Cn; disputare Mącz, Modrz, Calep;
commentari, contemplari (animo), retractare, volvere (animo a.
cum animo a. in corde) Mącz, Calep, Cn; discurrere HistAl, Cn; accipere in corde Vulg, PolAnt; dispicere Mącz, Cn; circumspicere
(animo a. mentibus), versare (medio animo) Calag, Cn; agitare
(cum animo a. mente), commeditari, ratiocinari, volutare (animo a.
mentibus) Calep, Cn; contrectare a. ducere animo, deputare, praemeditari, speculari, trutinare Mącz; mente complecti, mentionem
facere Calep; revolvere JanStat; aestimare, existimare, exputare,
pendere, pensiculare, perlustrare animo, perpensare, ponderare
iudicio, putare, recogitare, recolere Cn (156): Meditor, Myſlię/ rozważam/ przigotowuyę ſie. Mącz 212d; Disputo, [...] per translationem, Dyſputuyę/ gadam ſie/ słowy którą rzecz rozbieram/ rozważam/ prawdę od fáłſzu wydźielam. Mącz 333b, 289b, 333c; Kto nie
rozważa mądrych ſłow ſłucháiąc/ Iáko woł lutniey ſłucha RejZwierc
215; BielSpr 60v; Calep 222a, 241b, 771b.
rozważać co (91): OpecŻyw 46; A tedy Mądry káże ijm wyſtępićz/ ij pocżnie z ijnymi ławniki tę rzecż rozważaćz ForCnR Ev;
FalZioł +2v; y pocżął ſie Allexender nad Philipa oycza ſwego podnoſić, á rzecży ſwych wielgoſć rozważać. BielŻyw 104, 142;
WróbŻołt 76/6; RejPs 168v, 179v, 183, 183v, Ff7v; KromRozm III
B6v; GliczKsiąż A4; LubPs bb5v; Leop Deut 11/19, Ps 118/59;
BibRadz Eccli 51/24; BielKron 195, 245v, 368, 369v; Dispicio [...]
per translationem, Vważam/ Rozważam Przepátrzawam á Rozrządzam którą rzecz. Mącz 405d, 213a, [407]a, 467b, 504d; GórnDworz C5v, M8; RejPos 40v, 112v, 117 [2 r.], 125, 131 (21); To
gdy tám Burmiſtrz z Rádą pilniey rozważáli/ Po długich ſwych namowach ten dekret wydáli HistLan F2v; KuczbKat 40; Iáko mądry
przygody ſobie rozważáć ma. RejZwierc B2v; Rozważayże cżáſy
ſwe/ rozważayże pomiárę ſwą w káżdey ſpráwie ſwey RejZwierc
149v; A tego nie máſz áni go ſłycháć ktoby ſie ſtárał o płácż á o
vpadek vćiſnionego/ ábo ktoby rozważał rzecży przyſzłe/ ábo vpadki/ ábo doległośći Koronne. RejZwierc [193], B2v, 23v, 81v, 90v,

92 (13); BudBib 4.Esdr 7/16; ModrzBaz 14, 25v, 28; Wſpomionę
twoie ſpráwy niewyſłowioné/ Spráwy dawné rozumem nie ogárnioné. Będę rozważał twoie poſtępki święté/ Będę powiádał ſądy twé
niepoięte. KochPs 114; Zli mię trapią/ że rozważam twé ſłowá ſtáteczné KochPs 183; Phil G2; GrabowSet A2; Item/ po przerzeczonym poſtánowieniu náſzym/ gdyſmy rozważáli punkty Státutów ná
Séymie bliſko przeſzłym [...] SarnStat 931; CiekPotr 53; CzahTr
C4, E5; Bárzo ćięſzki fráſunek/ ſobie rozważáiąc/ Z ktorego iuż ſie
zdáłá/ ku płácżu ſkłániáiąc. PaxLiz C3, Ev. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.
rozważać czym (5): OpecŻyw 9v; RejPs 183; ztąd nam przyſzło: żeſmy wnętrznym vżáłowániem y gorzkośćią ſerdeczną rozważáiąc/ iáko wielkié y wiele roſtérków y złych rzeczy z woien
pochodźi: [...] SarnStat 1067. Cf »rozważać nabożnemi myślami«,
»rozumem rozważać«.
rozważać o kim, o czym (7): [...] Rozwazayącz [...] o począczyu
nayczyſthſzym panny maryey PatKaz I 21; RejPs 168v; RejPos
231, 253v; RejZwierc B2v, 170v; PEwnieśćie ſie bezemnie/ bárzo
fráſowáli/ Y o moim żywoćie/ dźiwnie rozważali. PaxLiz C3v;
[HistAl 1510 372].
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: to (11),
wszytko (1), to wszytko (1), na to (1); zaimek pytajny (20), zaimek
względny (4), iż(e), że (14), (a)by (3), jeśli ‘czy’ (1)] (42): OpecŻyw
13v; BielŻyw 15, 52; SZczeſliwy to człek ktory ſie niekocha w
vpádku zeſzłego człowieká owſſem to ſobie rozważa iż mu ſie to
czáſem złáſki bożey trefuie RejPs 62, 32v, 168; MurzHist B3v; Diar
30 [2 r.], 53, 60; W przypowieſcyach otworzę vſtá ſwe ku tobye/
Abyſcye od pocżątku rozważáli ſobye/ To coſcye z dawnych cżáſow
yuż yáwnye ſłycháli/ Co wam oycowye wáſſy głośno powyedáli.
LubPs R5v; Nie z onych liczby/ ktorzy ſnadź zá koffel piwá á zá
parę groſzy przyſyęgliby iż Bogá niemáſz ná niebie/ nie rozważáiąc
ſobie co ieſt przyſyęgá/ á iáko Pan Bog krzywoprzyſyężce ſrodze
záwżdy karał/ y karze. GroicPorz z; Przyſyęż nic to nie ieſt/ iákobyś Paćierz zmowił [...] nie rozważáiąc namniey ieſli ſpráwiedliwie
ma przyſyądz álbo nie. GroicPorz z3v; Kiedy co potrzebnego w
rozmowach ſłychamy/ Iż to przy ſwey pámięći długo záchowamy.
A potym rozważáiąc iż ſie tym ćwicżymy/ Cżás przeſzły y przygody ná pálcoch licżymy. RejWiz 68; Leop Gen 26/7; BielKron 204,
240; Mącz 333c; A rozważay/ iácy też ſtanowie/ á iákie przekázy
ná cię wołáią RejPos 69; Rozważay tu moy miły brácie á pilnie rozważay/ co to ieſt zá grzech niedowiárſtwo. RejPos 131; A thu ſobie
rozważay káżdy/ co maſz obácżáć s tey roſpráwy ſwięthey Páná
ſwego. RejPos [254], 117, 142v, 177v, 228v, 325; Abowiem tenże
to Ariſtoteles ták to więc w ſwych rozmowach rozważał/ iż ia wolę
mieć rozum á náukę niż bogáctwo bo mię to ſnádnie opuśćić może/
ále to oboie áż mię do grobu doprowádzić muśi RejZwierc 13; Ale
gdy piſmá cżytaſz/ rozważay ſobie ſkąd maſz y pociechy w niebeſpiecżeńſtwiech ſwoich bráć RejZwierc 198v, 8v, 20, 88, 91, 113v
(10); ModrzBaz 101; GrabowSet B3; Ieſt rzecz pożyteczna dowiedowáć ſie o tym/ y pilnie przeględáć: áby iáko ludźiom dáiemy ćieleſné dobrodźieyſtwá/ téż ábyſmy rozważáli/ iákobyſmy im y niebieſkié pokarmy dawáli SarnStat 986, 1067.
Zwroty: »dobrze rozważać« = omni cogitatione pertractare
Mącz; pensiculare Calep [szyk zmienny] (3): Rozważay ſobie dobrze czo vſłyſzyſz á ſkoſztuy dobrze cżemu wierzyć maſz. BielŻyw
52; Omni cogitatione pertractans, Dobrze rozważáyąc. Mącz 462a;
Calep 772a.
»mądrze rozważać« (1): Futura bene prouide. Przyſzłe rzecży
przeźieray y mądrze rozważay/ Byſtrą chćiwość rozumem co nalepi
zrażay. CzahTr C4.
»rozważać w myśli, z myślą, myśląc« [szyk zmienny] (3:1:1): a
rozwáżáy myſlątz wſſytki iey [Maryi] vcżynki oſobno ijż tak bogata/ tzudná/ znamienitá/ tako iawnie pokutuie. OpecŻyw 46; Co
ſzyrzey vſłyſzyſz z Ewányeliey tey ſwiętey/ ktorą nam ku pocieſze
náſzey Ian ſwięty nápiſał tymi ſłowy/ iedno ią ſobie rozważay w
myſli ſwoiey. RejPos 125; z wierną myſlą á s ſtátecżnym ſercem
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ſwoim/ rozważał to ſobie á vmnażał w ſobie záwżdy ſtátecżną wiárę
o tym Pánie ſwoim. RejPos 289v, [203]v, 307v.
»rozważać nabożnie, nabożnemi myślami« (1:1): Vbacż że
ſtego wſſytkiégo/ wielkoſtz ſwięta dziſieyſſe go/ a ſercem zupelnym
rozwáżay iako nábożniey możeſſ OpecŻyw 9v; RejPos 194v.
»pilnie (a. pilno) rozważać« = considerare, perpendere
Modrz; diligenter retractare Mącz; diligenter revolvere JanStat
[szyk zmienny] (20): BielŻyw 142; RejPs 183v; Gdyż tedy iam to
ſobie rozważał pilnie/ ácż miałem to zápewne/ że ludzie doſić wychowánia dobrego znáią GliczKsiąż A4; Diligenter retractare, Pilnie rozwáżáć. Mącz 462b; Bo pátrzay á pomyſl ſobie ná to pilno/
co to ieſt zá roſkoſz á co to ieſt zá pociechá/ páráć ſie ſłowem Páńſkim/ vcżyć ſie go/ dopythawáć ſie o nim/ á pilnie ie rozważáć á
rozmyſláć w ſercu ſwoim. RejPos 167; A ták tę ſwiętą Ewányelią/
ktorą nam nápiſał Lukaſz s. o ſpráwach Páná náſzego/ pilnie rozważaymy. RejPos 173v, 117, 131, [203]v, 263; HistLan F2v; Tu
iuż trzebá pilnie rozważáć/ y s kogo przykłády bráć/ y komu dufáć/ y kogo ſobie zá przyiacielá rozumieć y poſthánowić. RejZwierc 20, 8v, 113v, 206; ModrzBaz 14, 28; SarnStat 110, 985; Ale
y powtore cię vpominam, ábyś Rozważał wſzyſtko pilnie ſobie.
CiekPotr 53.
»poradnie rozważać« (1): ále ſtárzy wſzyſtki rzecży cżynią porádnie rozważáiąc [consilio titubantes]. HistAl B5v.
»przestrono rozważać« (1): Iakoſz tho Florian na kończu ninieyſzych kxiąg przeſtrono rozważa y przypomina. FalZioł +2v.
»roztropnie rozważać« (1): ále ſie przypátruy ludziom y ich
kſtałtom á obycżáiom/ [...] á háwtuy ie ſobie moczno iáko wzory ná
pámięći y ná vmyſle ſwoim/ ábyś ie długo pámiętáć y roſtropnie
rozważáć vmiał RejZwierc 23v.
»rozumem rozważać« (1): A terázeyſze [rzeczy] też iuż ſobie
rozumem rozważa co z nimi cżynić RejZwierc 88.
»sobie, (sam) z sobą, u siebie, w sobie, miedzy sobą rozważać«
= reputare (secum) Vulg, Mącz, Cn; considerare secum in animo a.
cum animis suis Mącz, Modrz, Cn; cogitare, meditari Vulg; animo
ducere a. volvere, commentari, praemeditari, speculari Mącz; colligere, computare, ratiocinari, ratiocinatione deprehendere Calep;
meditari a. recogitare a. recolere a. retractare secum Cn [szyk
zmienny] (57:6:5:3:1): tedy kniemu cżęſto liſti piſał [Seneka do św.
Pawła], á zaſię od niego piſanie pilnie ſobie rozważał BielŻyw 142,
52; aby [Bóg] raczył podnieſc ku gorze vpadle myſli ſerca naſſego
aby ſobie nic inſſego nie rozwazali: wſſytki yne rzeczy ziemskie
opuſciwſſy na ſtronę: iedno o wielmoznoſci a o wyſokoſci ſwiętego
ymienia maieſtatu twego. RejPs 168v; Rozważałem ſobie wſſytek
ſtan żywotá moiego nic inſſego ſobie potrzebnieyſſego nienayduię
iedno obroćić nogi ſwoie ná drogę ſluſſnoſći/ á náuk twoich RejPs
179v; ábowiem ten właſnie bywa vtwierdzon ktory pilnie ſlucha á
rozważa ſobie zakon y náuki páná ſwego. RejPs 183v, 62, 168;
MurzHist B3v; posłowie żałościwi odeszli, to u siebie rozważaiąc,
iż Krol invitis illis na nie winę tę kładł i jeszcze srogimi pogrożkami dotyskował. Diar 60, 53; GliczKsiąż A4; LubPs R5v; GroicPorz z; Bo ſye obawał wyznáć żeby mu byłá oddaná wmałżeńſkie
ſthadło: rozważaiąc ſobie by go lepak niezábili dla iey vrody á
pięknośći. Leop Gen 26/7, Ps 76/7, 118/59; Myſl moiá rozbieráłá to
ſámá w ſobie/ y rozwazałem ſobie ſpráwy moie [diligentiam habui].
BibRadz Eccli 51/24; gdzie ſie ich wiele zgadzáło ná Włádziſłáwá
Lokietká/ rozważáiąc miedzy ſobą iego prętkość/ y gotowość/
thakież bliſkość przyrodzoną ku kroleſtwu Polſkiemu BielKron 368,
240, 245v; Commentor, Zmyślam/ Myſlę ſam w ſobie/ Rozważam
ſam w ſobie. Mącz 61c; Institit reputare secum ipse quomodo promissi ﬁdem praestaret, Począł s ſobą rozważáć yáko by obiecáney
rzeczy dośić vczinił. Mącz 333c, 63d, [95]d, 213a, 382c, [407]a,
504d, 506c; GórnDworz C5v, M8; Co ſobie s tey Ewányeliey krotko rozważáć mamy. RejPos 131; Obacżayże tho thu pilnie/ ocżći tu
idzye/ rozważayże ſobie miłoſierdzye Páná ſwego á vpadek ſwoy
RejPos 198v; Słuchayże co im thu wnet Pan powiedzyeć racżył/
zoſtáwiwſzy też to ná pámiątkę nam nędznym potomkom ich/

ábychmy nie vnośili ná potim myſli ſwoich/ á dwornie ſobie nie
rozważáli o możnośći á o iſtnośći Páná tego. RejPos 231, 117 [2 r.],
125, 142v, 177v, 181v (19); KuczbKat 40; Abowiem ſą iedni co pilnie ſłucháią ludzkich rozmow poććiwych áby ſobie iedno vſzy
nápáſli álbo ſie náſmiali/ ále áby to ſobie álbo rozważáć/ álbo do
ſtátecżney pámięći przypuśćić mieli/ áby ſie im też to ná potym
przygodziło/ [...] nicz o tym nie myſlą. RejZwierc 91; Mądry co
ſobie o ſmierći rozważáć ma. RejZwierc 170v, B2v [2 r.], 88, 90v,
92, 155v (14); Záś obywátelom przyſtoi/ áby vrzędu ſwego posłuſzni byli/ to wſzytko com powiedźiał v śiebie rozważáli: á poſtronnemi ſię przykłády karáli. ModrzBaz 101, 14; Calep 896a; GrabowSet A2, B3; CiekPotr 53; PaxLiz C3.
»rozważać (i) na tę i na owę stronę« = disputare a. perpendere
in utramque partem Modrz [szyk zmienny] (4): Gdy ſie tedy ziecháli
Ellektorowie do Fránfortu [...]/ napierwey wotował Arcybiſkup
Mogutińſki/ długą rzecż vcżyniwſzy ná Kárła zdomu Rákuſkiego/
rozważáyąc y na tę y ná owę ſtronę możność/ záchowánie/ przyległość/ y iednego yęzyká ſnimi być. BielKron 195, 204; Gdy ma
[król] wſzytek Senat, ábo Pány Rádne zebráć/ áby śię z temi pirwey
w káżdey rzecży/ rozważáiąc ią/ ná tę y ná owę ſtronę/ námowił/
niżliby ią przed wſzytkiem Senatorſkiem kołem przełożył. ModrzBaz 25v, 28.
»w umyśle, na umyśle rozważać« = animo revolvere JanStat
(2:1): Amurátes przyiechawſzy/ nie co obiecał/ ále coby mu było
pożytecżniey tho ſobie ná vmyſle rozważał. BielKron 240; Co my
pilniéy w vmyśle náſzym rozważáiąc/ á widząc Króleſtwu náſzému
[...] nieprzeſpiecznośći nálégáć: ábyſmy ie tedy tym łátwiéy od nas
y poddánych náſzych gardł odpędźić mogli/ obiecuiemy [...] SarnStat 985, 110.
Szeregi: »baczyć (a. obaczać) a rozważać; rozważając obaczyć« (2;1): OpecŻyw 13v; Y rozwáżáiąc obaczyćie iáko ieſt [Pan]
ná wſſem hoynie dobrowolny RejPs 49v; A radbych to widźiał/ áby
wielcy Pánowie pilnie obacżáli á v ſiebie rozważáli [cum animis
suis considerent] ty dwory v ktorych ſię Cicero báwił/ y ich vmysły
ModrzBaz 14.
»(albo, i) rozważać albo (i) pamiętać (a. do pamięci przypuścić, a. w pamięć wbić)« [szyk 2:1] (3): A ták poććiwa rádá á
rozważna rozmowá tákiego cżłowieká ma być v ciebie y wdzięcżna
y ták vważona/ iákobyś to ſobie y rozważał y w pámięć wbił RejZwierc 90v, 23v, 91.
»rozważać a przypatrować się« (1): ROzważáiącz ſobie z dáleká/ á pilnie ſie przypátruiąc [...] rozlicżnośći cżáſow dziſieyſzych/
[...] nicz inſzego pewnieyſzego áni náleść áni rozeznáć v ſiebie nie
vmiem/ iedno iż ſądy Páńſkie [...] iáwnie á iáſnie ſie wſzędy zyawiáią á okázuią. RejZwierc 184.
»rozważać a (i) przypominać (a. wspominać)« (2): FalZioł
+2v; á onći będzie powiedał przygody á przypadki ludzkie co ſie
komu przygodziło/ á ty ſobie iedno będzieſz rozważał á wſpominał/
iż ſie też to wſzytko działo zá cżáſow onych młodſzych lat twoich.
RejZwierc 173.
»rozważać a pytać się« (1): To gdy rozważáć będzyeſz/ á pytáć
ſie o tym będzyeſz/ wnet on [Pan] nie omieſzka przybliżyć ſie kthobie RejPos 112v.
»rozbirać a rozważać« (1): [rozum człowieczy] przez znáki z
podánya ſmyſlow/ álbo z powyeſći czyyey (komu wyárę dawa)
przyyęte/ rozbiráyąc á rozważáyąc ye/ ku vznányu rzeczy káżdey
[...] przychodźić muśi KromRozm III B6v.
»rozmyślać (a. pomyślać, a. myślić), (a, et) rozważać« = cogitare et in mente habere Vulg [szyk 10:2] (12): [Pitakus] mowił też
aby mądrzy pirwey niżli by czo poſtanowili na to pomyſlali á rozważali czoż kto cżynić ma aby ſie z tim nie pyſznił BielŻyw 12;
WróbŻołt 76/6; Speculor, [...] metap. myśtlę [!] Rozmyslám á Rozważam nieco ſam s ſobą. Mącz [407]a, 443c, 461c; RejPos 167;
Zadna rzecż więcey poruſzyć ſerc y vmyſłow náſzych niemoże/ nád
tę ſámę/ kiedy vtrapienia/ boleśći/ y męki iego wſzyſtki ſobie rozmyślamy á rozważamy. KuczbKat 40; Calag 82a; Cogito, [...] Me-
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ditor, contemplor, mente complector, mente agito – Miſzlię, rozwaząm. Calep 212a, 221a, 646a, 772a.
»uważać a (i) rozważać« (2): Praemeditor, Námyślam ſie przed
tym/ vważam y rozważam ſam s ſobą rzecz. Mącz 213a; A nie cżytay ſobie piſmá ſwiętego iáko fábuł tylko dla roſkoſzy á dla krotoﬁle
ſwoiey/ ále ſobie pilnie vważay á rozważay/ iż co ſie kolwiek z
wiernemi działo w dziwnych niebeſpiecżeńſtwiech á przeſládowániu ich/ to ſie też iſcie s thobą nieomylnie dziać będzie RejZwierc 206.
W przen (16): Bo nigdy nic ſnadz ſmacznieyſſego nieieſt wuſćiech moich/ iedno gdy ſlowy ſwemi rozważam vſtáwy zakonu
twego RejPs 183; SarnStat 1067.
Zwroty: »rozważać w duszy« (1): Bo twoye poſtánowyenye
myśl cżłowyecżą wzruſſy/ Co y ſam cżęſto rozważam w ſwoyey
nędzney duſſy LubPs bb5v.
»w głowie rozważać; rozważa głowa« (1;1): Tám popłyną
piękne ſłowá/ Ktore wprzod rozważa głowá. Phil G2; Te przypowieśći w głowách ſwoich rozważayćie/ Y do innych narodow w
rozſądek podayćie. CzahTr E3.
»rozważać w sercu, sercem, z sercem« = in mente habere, meditari cum corde suo Vulg; accipere in corde suo PolAnt [szyk
zmienny] (8:2:1): OpecŻyw 9v; WróbŻołt 76/6; I rozważałem ſobie
w nocy w ſercu moim/ y ćwicżyłem ſie: y vmiáthałem duchá mego.
Leop Ps 76/7; Ieſliż ią [tj. ewangelię] będzyem chcieli rozważáć nabożnemi myſlámi á wiernemi ſercy ſwemi. RejPos 194v, 167, 273v,
289v, 296, 307v; Przecżże w ſercu twoim nie rozważaſz rzecży
przyſzłych rádſzey niſz tych ktore ſą teráznieyſze? BudBib 4.Esdr
7/16; Smutna byłá [Zuzanna]/ iednák W trwogách/ ná piecży miáłá
By cżyſtość záchowáłá/ Y ták w ſwym ſercu ſobie rozważáłá: Co
mam cżynić GrabowSet B3.
a. W funkcji przysłówka: »nie rozważając« = bez zastanowienia; inconsiderate, inconsulte, temere Calep (2): Temerarius – Ten
ktori z ſtrzaskiem nie rozwazaia [!] rzecz nie iako poczina, wycher.
Calep 1051b, 522b.
4. Przedstawiać do przemyślenia, zastanowienia się, napominać; considerare, expendendum proponere a. suadere, ruminari Cn
[komu] (12):
rozważać co (6): Poſlalysmi kniemv pana Lyessnyowſkiego
Rothmyſtrza v.k.m napomynayacz go ſtego podrugie abi sye on snamy zyechal roſwazayacz mv thi rzeczi wſzitkj ktoreſmi do niego
pyerwej wſkazowaly LibLeg 11/76v; Rozważayże mu zakłády o
ktoreć idzie/ boć idzie o żywot wiecżny y o nieſkońcżone rádośći
twoie. RejZwierc 130, 130, 151; StryjWjaz C2; [BielKron 1597
328]. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym; [»z pilnością rozważać«].
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (1);
zaimek pytajny (5), aby (2), [że]] (7): Lepey by mu był rozwazal Iaką wnim nadzieie miecz mial. RejKup c2v, X; MurzHist C3; GroicPorz z3v; BielKron 203, 320v; iż bárzo rad pátrzał [Platon] ná ty
ſwowolne á wſzetecżne krotoﬁle á ſpráwy ludzkie/ to ſie im vſmiawſzy á nádziwowawſzy záſię to powoli diſcipułum przyſzedſzy rozważał iáko to ſą rzecży zelżywe á ſproſne RejZwierc 17; [Zeznała
też, gdy się jej to rozważało, dlaczego to czyniła, iż nie chciała powiedzieć zrazu przed pany na Mikołaja Węgrzyna, aby był winien
KsięgaKrymKrak 1580 nr 131; KronMieszcz 77].
[Z przytoczeniem: y ten [Jan Tarnowski] obacżywſzy iż Krol
kazał iuż wozom ſie nágotowáć po nie iecháć/ iął mu to rozważáć
tymi ſłowy: Y coſz cżyniſz nalepſzego Krolu/ że ſwoie gniázdo mażeſz BielKron 1597 328.
Zwroty: »rozważać namowami«: Naszy też odjachali, nie żegnając Maksymiliana, rozważając mu pirwej wielkiemi namowami
szeroce, że to źle czyni Maksymilian; potym nic nie pomogło, aże
też i przymówkami. KronMieszcz 77.
»[co] z pilnością rozważać«: A tak wtym przodkiem chwalę
Boſzą/ a potym swoy wlaſtny doczeſny y wieczny powod a sbawienie/ ktore w tym ieſt zaloſzone/ s pilnoſcią ym nawiętſzą roſwaſzali
UstKościel B4.]

W przen (1):
Zwrot: »w sercu rozważać« (1): począł mu duch panſki w ſercu
iego rozważać i wielką go mocą odwodźić/ aby śię zbawiciela ſwego
i prawdy iego nie przáł MurzHist C3.
Synonimy: 3. baczyć, obaczać, obserwować, ponderować, przemyślawać, przypatrować się, przypatrzać się, rozbaczać, rozbaczać
się, rozbierać, rozejmować, rozmyślać, rozmyślać się, rozprawować
się, roztrząsać; 4. napominać, pouczać, przestrzegać.
Formacje współrdzenne cf WAŻYĆ.
Cf ROZWAŻAJĄCY, ROZWAŻANIE, ROZWAŻANY
RS, ALKa
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ROZWAŻAJĄCY (2) part praes act
N sg m rozwåżający (2).
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. rozważny.
Zastanawiający się, przemyśliwający; consideratus, meditatus,
prudens Calep (2): Spectativus – Rozwazaiąci. Calep 996b.
rozważający co (1): Consideratus – Kazdą rzecz rozwazaiący,
mądry, oppatrny. Calep 246a.
Cf NIEROZWAŻAJĄCY (Errata), ROZWAŻAĆ
RS, ALKa
ROZWAŻANIE (20) sb n
o oraz drugie a jasne, pierwsze a oraz e pochylone (w tym w a
1 r. błędne znakowanie).
sg N rozwåżanié (12); -é (2), -(e) (10). ◊ G rozwåżaniå (1). ◊ D
rozwåżaniu (1). ◊ A rozwåżani(e) (3). ◊ I rozwåżani(e)m (1). ◊ L
rozwåżaniu (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w. s.v. rozważyć.
1. Merytoryczne ocenianie [czego] (1):
Wyrażenie: »pilne rozważanie« (1): Ten tedy obycżay pilnego
rozważánia wotow [mos ponderandi sentientias]/ łácno otrzyma
mieyſce w zgromádzeniu ludźi/ ktorzi chcą rozumu vżywáć/ á nim
śię ſpráwowáć. ModrzBaz 29v.
2. Myślenie, rozmyślanie, zastanawianie się, dociekanie; consideratio, contemplatio Mącz, Calep, Cn; speculatio Mącz, Calep; reputatio Mącz, Cn; circumspectio, commentatio, meditatio, theorema
Calep, Cn; dispicientia, theoria, versatio Mącz; animadversio, pensitatio, solutio Calep; excogitatio, dispectus, examinatio, perpensatio, ratiocinatio Cn (17): Reputatio, Rozważánie rozmyślánie/ też
powagá. Mącz 333c, 443c, 486d; Calep 251b, 771b.
rozważanie kogo, czego (4): BiałKat 271; Tám [w swawolnym
ciele] leniſtwo/ oſpálſthwo/ á tu záſię cżuyność á pilne rozważánie
cżáſow/ áby nigdy dármo á ſzpetną fuzą nie wychodziły. RejZwierc
122; Druga iſz z ſercá ludzkiego wſpominánie gęſtſze ná Bogá y
rozważánie dobrodzieyſtw iego wykráść y wybić chcą. SkarŻyw
301; Phil G.
rozważanie czyje (2): Paweł vſliſawſzy zadrzwiamj czudne
roſzwiązanie [lege: rozważanie; lekcja: rozwiązanie mniej prawdopodobna] Kupczowo dobrże mu thuſſi y mowj ku Koſzmuſſowij
RejKup p6; iáką wielką rádość y iáką pociechę on vbogi ſtárzec s
tego odnieść muſiał/ to iuż ia twemu rozważániu porucżam. RejZwierc 199.
W połączeniu szeregowym (1): SLyſzałeś iuż tę pocieſzliwą
Ewányelią/ y ty wdzięcżne ſłowá Páná ſwego/ ktoremi tu racżył
rozmawiáć s tymi zwolenniki ſwemi/ y ktore káżdemu wiernemu
ſwemu ná pámięć á ná rozważánie/ y ná pilne roſzcżytánie zoſtháwić racżył. RejPos 174.
Wyrażenia: »pilne rozważanie« [szyk 3:1] (4): Dispicientia,
Pilne rozwáżánie/ Rozpráwá/ Rozrządzenie/ Opátrzenie. Mącz
405d, [407]a; RejZwierc 122; Phil G.
»rozważanie na umyśle« = theoria Mącz; commentatio, speculatio, theorema Calep [szyk 1:1] (2): Theoria, latine speculatio,
Rozważánie ná vmyśle/ rozum. Mącz [454]c; Calep 1064a.
Szeregi: »baczenie, (i) rozważanie« (2): Calep 246b; Bo iż Pan
Bog wſzechmogący/ będąc nawyſzſzą mądroſcią/ zwykł rzadko
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mowić/ y tylko rzecży ſwiętobliwe y potrzebne: ták ten kto z bácżenim y rozważániem pilnym rzecży nouit tacere, proximus est
Deo. Phil G.
»rozważanie i rozsądzanie« (1): O gdyćby proſty chléb thám
prziymowano/ y tákże proſté wino pito/ cóżby pothym rozważániu/
y rozſądzániu człowiekowi ſamégo śiebie BiałKat 271.
3. Rozpatrywanie, rozsądzanie (1):
Wyrażenie: »rozważanie sprawiedliwości« (1): mendaces ﬁlij
hominum in ſtateris [...] ſynowie ludſci ſą kłamliwi przy rozważaniu
ſprawiedliwoſći WróbŻołt 61/10.
4. Przedstawianie do zastanowienia się, napominanie (1):
[Aſzeby [...] chwalę Boſzą/ a potym swoy wlaſtny doczeſny a
wieczny powod [...] s pilnoſcią ym nawiętſzą roſwaſzali/ a w takowem roſwaſzaniu [...] tak ſię zachowali UstKościel b4.]
rozważanie czyje (1): RejZwierc 77v cf Wyrażenie.
Wyrażenie: »roztropne rozważanie« (1): Ale nie ták áby ſie
ſrożyć miał iáko kát/ ále iego nadobne vpominánie á roſtropne rozważánie/ choćby też było y s pogrożkámi iákiemi/ tedy pożytecżnieyſze ieſth niżli owego co wytrzáſka wſzytko iáko grom y s pámięći y z obycżáiow ludzkich. RejZwierc 77v.
Szereg: »upominanie a rozważanie« (1): RejZwierc 77v cf Wyrażenie.
Synonimy: 2. obaczanie, przemyślanie, przemyślowanie, przypatrowanie, przypatrowanie się, rozbieranie, rozmyślanie, rozmyślawanie, roztrząsanie; 4. napominanie, przestrzeganie.
Cf ROZWAŻAĆ
RS, ALKa

rozważenie czym (1): przethoć podawam ty APOPHTEGMATA/ to ieſt krociuchnemi ſłowy długich rzecży rozważenia/ iż wżdy
ſobie przecżedſzy/ y s tego y z owego wirſzyká możeſz ſobie co
vpodobáć á do pámięći przykowáć. RejZwierc 209.
rozważenie czyje (2): A iż to znam/ nie s pochlebſtwá bo mi
thego nie potrzebá/ ále y z właſnego rozważenia/ y s powieśći ludzkich/ iż W ielmożność thwoię Pan Bog nie ledá dáry á vpominki
obdárzyć racżył. RejZwierc [283]; (nagł) Cżwarte lekárſtwo ná
gniew. (–) TEż ná rozważeniu przyiacielſkim śiłá rozgniewánemu
cżłowiekowi należy. RejZwierc 81.
W połączeniach szeregowych (6): Bo ći thego wſzytkiego vżywáią w wielkiey roſkoſzy/ w zacney ſławie/ w roſtropnym rozważeniu káżdey rzecży/ w boiáźni Bożey/ w ſpokoynym ſumnieniu/ á
w pomiernym á w poććiwym żywocie ſwoim. RejZwierc 132v; A
iuż ſie nie ćwicż mnimániem ludzkim áni biegłoſcią ſwiátá tego/
iedno ſie ćwicż rozumem/ cnotą/ boiáźnią Bożą/ á ná wſzem pomiernym káżdey rzecży ſwey rozważeniem/ káżdą rzecż roſtropnie
vpátruiąc ku ktoremuby końcowi ſłuſznie miáłá być przywiedziona.
RejZwierc 146, 122v, 145, 161; Deliberatio, consultatio, consilium
– Rozmiſzlenię, rozwazenię naradzenię. Calep 300b.
Wyrażenie: »roztropne rozważenie« (3): Bo ow chociay nic s
práwá/ ále rádą/ piſmem/ á roſtropnym rzecży przyſzłych rozważeniem śiłá poććiwy cżłowiek może ku dobremu Rzecżypoſpolitey
poſłużyć RejZwierc 145, 132v, 161.
Szereg: »rozum i rozważenie« (1): Smácżneć też bywa od ludzi
owo pochlebſtwo ſproſne/ owo przemierzłe dutkowánie/ álbo miłośćiwy pan/ ále ſmácżnieyſzy ma być rozum y káżdey rzecży pomierne rozważenie/ ták áby áni zá dáry/ áni zá żadnemi vpominki/
áni zá żadnym dudkowániem myſl ſie wſpaniła nie vnośiłá RejZwierc 147. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
a. W funkcji przysłówka (8):
»rozważeniem« = rozważnie (4):
~ Wyrażenia: »roztropnym rozważeniem« (3): Bo co ieſt ſproſnieyſzego iáko cżłowiek ſtátecżny á v ludzi zá mądrego wzięty/ gdi
ſpádnie z rozumu á da ſie nieſzcżęſciu trwożyć/ á nie vmie w ſobie
roſtropnym rozważeniem żadney ſtátecżney myſli poſtánowić. RejZwierc 150, 87v, 130.
»rozważeniem rozumu« (1): gdyż to káżdy ſłuſznie zeznáć muśi iż ieſth s przyrodzenia cnotliwy/ ſwe ſpráwy á ſwe poććiwe poſtępki ſtánowić y ku iákiemuby ie końcowi rozważeniem rozumu
przywodzić miał RejZwierc A3v.
Szereg: »rozważeniem a rozumem« [szyk 1:1] (2): Wodźże go
[ciało swoje] też vſtáwicżnie po tym plácu kędy bieżeć ma/ á vkázuj mu rozumem á roſtropnym rozważeniem do kreſu dokąd bieżeć
ma. RejZwierc 130, 87v. ~
Wyrażenia przyimkowe: »krom rozważenia« = nierozważnie
(1): Nihil absque praemeditatione faciendum censeo, Nie rádzęć nic
czinić króm rozmyślenia/ rozważenia. Mącz 213a.
»z rozważenia« (1):
~ Szereg: »z dobrego umysłu i z rozważenia« (1): yedno wyedzecz naleſzy yſzem sdobrego vmyſzlu y sroswaſzyenya wrakowniczi wmayęntoſczi ſwy dziedziczny Mlyn [...] przedalem ZapKościer
1582/40v. ~
»z rozważeniem« (2):
~ Wyrażenie: »z statecznym rozważeniem« (1): A mądrym to
cżłowiekiem zową kto káżdą rzecż s ſtátecżnym rozważeniem zácżyna. RejZwierc 80v.
Szereg: »z rozważeniem i statecznością« (1): A iżby tá iedność z tákim rozważeniem y ſtátecznośćią przedśięwźięta do mocnégo y ſtałégo porządku ná wieki chowánia byłá przywiedźioná:
oné przez ártykuły niżéy nápiſáné zdało ſie nam rozpiſáć. SarnStat
1068. ~
3. Rozpatrzenie, rozsądzenie (2):
W połączeniu szeregowym (1): Trutina, Wagá/ złota waſzká/
też klobá v ważki. Et per translationem ponitur pro iudicio, Miáſto
vważenia/ rozważenia ſądu. Mącz 467b.
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ROZWAŻANY (2) part praet pass impf
o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); pierwsze a pochylone,
drugie jasne.
sg f N rozwåżanå (1). ◊ pl N subst rozwåżan(e) (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Będący obiektem myślenia, rozmyślania, dociekania (2): Cogitatum – Rzecz rozwązaną. Calep 212a.
Wyrażenie: »w myślach rozważany« (1): [słowa Pana naszego]
Nie thylko tu/ ále vſtáwicżnie w ſercoch á w myſlach náſzych miáłyby być wſpominany/ á rozważáne RejPos 246.
Szereg: »wspominan a rozważany« (1): RejPos 246 cf wyżej.
W przen (1):
Wyrażenie: »w sercoch rozważany« (1): RejPos 246 cf wyżej.
Synonimy: rozbierany, roztrząsany.
Cf ROZWAŻAĆ
RS, ALKa
ROZWAŻCA Sł stp; Cn, Linde brak.
1. ROZWAŻENIE (24) sb n
o oraz pierwsze e jasne, a oraz końcowe e pochylone.
sg N rozwåżenié (5); -é (1), -(e) (4). ◊ G rozwåżeniå (7); -å (5),
-(a) (2). ◊ I rozwåżeniem (9); -em (1), -(e)m (8). ◊ L rozwåżeniu
(2). ◊ pl A rozwåżeniå (1).
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
1. [Dokonanie pomiaru (pomiarów), zmierzenie: Rozvazenye,
Rozmyerzenye modiﬁcacio i d est mensuracio, temperancia modi
et mensure capcio ReuchlinBartBydg t7v.
a. Zważenie, odważenie: pensacio Rozwazenye i d est recogitacio vel ponderacio auri aut argenti ReuchlinBartBydg z3v.]
2. Przemyślenie, zastanowienie się; pensatio BartBydg; iudicium Mącz; consilium, consultatio, deliberatio, ratiocinatio Calep
(22): BartBydg 110b; Ratiocinatio – Zamknienie z pewnego rozwazenia, rozrachowanię. Calep 896a.
rozważenie czego (9): Dla rozważenia ſłow náturá nam vſzy y rozum dáłá. RejZwierc B; Bo tu pokoy/ ſławá/ ſpráwiedliwość/ pomierność/ roſtropność/ káżdey rzecży poważne rozważenie/ wdzięcżny á
ſpokoyny żywot. RejZwierc 122v, 91, 132v, 145, 146, 147, 161, 209.

1. ROZWAŻENIE

ROZWAŻNY

Wyrażenie: »rozważenie sądowne« (1): Stanąwſzy personaliter
Sliachetny Iakub Piersczewski, Pars Actorea [...] s Sliachetnym Ianem Wyozlinſkim, takze i Irzim Wyozlinſkim ktorzy za rozwazeniem ſądownym [uczynili przysięgę według roty dekretu wojewody
pomorskiego] ZapKościer 1580/8.
Synonimy: 1. rozmierzenie; 2. obaczenie, przemyślenie, przypatrzenie, przypatrzenie się, rozbaczenie, rozebranie, rozeznanie, rozmyślenie; 3. rozmierzenie.
Cf ROZWAŻYĆ
RS, ALKa

ſpráwuie. RejZwierc 144v; Paulus Emilius thákże drugi Hetman
Rzymſki/ ktory iuż był rozważnieyſzym á ná wſzem ſie rozumem
ſpráwował/ gdy przyciągnąwſzy do Mácedoniey treﬁł bliſko ná
ſpráwione woyſká. RejZwierc 149v, 77, 88, 91v, 142v, 155v.
W połączeniach szeregowych (2): Bo ćichy/ ſkromny/ á rozważny cżłowiek więcey ſpráwić y poſtánowić może oną nadobną á
vkládną ſkromnoſcią ſwą zá godzinę/ niżli pirzchálec zá cáły dzień
RejZwierc 139v, 145v.
Wyrażenia: »poćciwie rozważny« (1): A thák cżłowiek poććiwy á poććiwie rozważny ieſth iáko bláſk ſłonecżny co wſzytki kąty
oſwieca RejZwierc 71v.
»roztropnie rozważny« (1): A ták bácżnemu á roſtropnie rozważnemu cżłowiekowi pilnie trzebá obacżáć/ y co od kogo bierze/
y co też prze kogo cżyni RejZwierc 99v.
Szeregi: »baczny a rozważny« (1): RejZwierc 99v cf »roztropnie rozważny«.
»mądry, (a) rozważny« (5): A thák mądremu á rozważnemu
cżłowiekowi trzebá rozważáć y ſtany y cżáſy y co prze kogo cżynić/
y kiedy czo cżynić. RejZwierc 98v, 76, 160, 165v, 267.
»poćciwy a rozważny« (4): ABowiem poććiwy á rozważny
cżłowiek á ſercá záwżdy wſpaniłego/ ieſth podobien ku onemu
pięknemu drzewu miedzy drobną ſzeliną ſtoiącemu RejZwierc 143v,
71v, 119, 166. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
Przen (2):
Wyrażenia: »rozważne lata« = starość (1): A Ták ty poććiwy
káżdy cżlowiecże/ á zwłaſzcżá ktory iuż przydzieſz ku rozważnym
látham ſwoim/ nie tráć ſobie márnie cżáſow ſwoich/ á nie vkraday
ſobie żywothá ſwego poććiwego tymi zámotánemi ſpráwámi ſwiátá
tego. RejZwierc 161v.
»rozważna starość« (1): Iáko mu pomknąć cżáſu Pan Bog racżył áż do rozważnieyſzey ſtárośći iego/ y iáko go w wielkiey ſławie s ſwiátá ziąć racżył/ śiłáby było piſáć o tym. RejZwierc 125v.
a. W funkcji rzeczownika (2):
W połączeniu szeregowym (1): A ow poććiwy/ ćwicżony/
trzeźwy/ rozważny wżdy álbo bywał/ álbo cżytał/ ábo ſie záwżdy
miedzy ludźmi pytał RejZwierc 143.
Szereg: »mądry a rozważny« (1): A to wſzytko mądremu á rozważnemu nic nie ſzkodzi/ bo tego [tj. języka] obycżáynie á z rozumem vżywa. RejZwierc 142v.
2. O działaniach, cechach lub sytuacjach (35):
a. Poprzedzony zastanowieniem się, przemyślany (7): bo y naſrożſzy boiownik záwżdy tego obmija kto ſkromnie ſtoi/ bo záwżdy
tego pilnieyſzy kto mu ſie ſprzećiwi. Abowiem iuż tháką rozważną
ſkromnoſcią/ y inemi nadobnemi poſtępki/ iuż nie tylko młody ále y
ſtáry śiłá ſobie y zwyciężyć y poſtánowić ſnádnie będzie mogł. RejZwierc 21.
W połączeniach szeregowych (2): RejZwierc 18v; Lecz przyśięgi prawdziwey/ ſpráwiedliwey/ rozważney/ á z dobrym rozſądkiem vczynioney/ nie tylko Bog nie zákázuie/ ále ią owſzem roſkázuie. WujNT 22.
Wyrażenia: »roztropnie rozważny« (1): Tu záſię trzebá máło o
thym pomowić/ ieſliże go iuż Pan Bog ták ozdobić y poſtánowić
będzie racżił/ iáko y tych cnot y tych ſwych y pomiernych y roſtropnie rozważnych poſtępkow ſwoich ſpokoynie/ pobożnie/ á záwżdy z weſołym vmyſłem y vżywáć ma/ y w tym iáko ſie záchowáć
ma. RejZwierc 106v.
»rozważna sprawa« (3): Tedy cżytáiąc ony zacne/ mądre/ á rozważne ſpráwy onych zacnych przodkow náſzych/ ktorzy ieſzcże y
dziś/ prze ſwe zacne á poważne ſpráwy/ iáko żywi miedzy námi ſłyną/ á pámięć ich nigdy vmrzeć nie może. RejZwierc 18v, 112v, 173.
Szereg: »rozmyślny a rozważny« (1): Iż prożná ieſt walká ná
polu/ ieſli pirwey nie będzye rozmyſlne á rozważne poſtanowienie
w domu. RejPos 334.
b. Skłaniający do zastanowienia się, pouczający (14): Bo piękne á rozważne ſłowá ſą iáko młoth/ á przerażáią áż do ſerczá
cżłowiecżego. RejZwierc 81; A ták poććiwa rádá á rozważna roz-

2. (ROZWAŻENIE) cf NIEROZWAŻENIE
ROZWAŻNIE (11) av
o jasne, a pochylone; teksty nie oznaczają é oraz -é.
comp rozwåżni(e)j (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Z rozwagą, przemyśleniem (8): dał [Pan] rozność dziwnych
náuk/ kthore ſie rozſiały po wſzemu ſwiátu/ rozważnie przyſtrzegáiąc
tego nędznego cżłowieká/ iáko miał gwałt cżynić tym twárdym
przypadkom przyrodzenia ſwego RejZwierc 4v; A to iſcie vcżynek
przyſtoyny pohámowáć rozważnie rozgniewánego/ choćby mu też
to málucżko przykro było. RejZwierc 81, 106, 127, 131, 162v, 255v.
Szereg: »rozważnie a roztropnie« (1): A ták wielka to ieſt rzecż
kto ſwe poććiwe cżáſy á przeminęłe láthá rozważnie á roſthropnie
wychowa áż do ſzedziwośći ſwoiey. RejZwierc 143v.
2. Dogłębnie (3): Exquisite, Pilnie vważnie rozważnie. Exquisitim pro exquisite Mącz 336d; á coż on [Bóg] będąc nieſkońcżoną
mądroſcią niema wſzytkiego rozmyſlić y rozważniey wiedzieć
gdzie ſie co dzieie? RejZwierc 147v.
Zwrot: »rozważnie rozeznać« (1): Ale tu iuż teraz pilno ſie
dzierz mądrośći/ ábyś tho mogł wſzytko rozważnie rozeznáć/ co ieſt
przyſtoynego á czo ieſth nieprzyſthoynego ſzedziwośći twoiey RejZwierc 146.
Synonimy: 1. bacznie, obacznie, opatrznie, ostrożnie, rozmyślnie, roztropnie, wiadomie.
RS, ALKa
ROZWAŻNOŚĆ (1) sb f
G sg rozwåżności.
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
Zastanowienie się, reﬂeksja [o czym]:
Szereg: »ani rada ani rozważność«: y iáko w nim [w człowieku
bez zasad] nádzieię iáką pokłádáć maſz? bo iuż tám áni rády/ áni
rozważnośći o iákich przygodach ábo też o przyſzłych rzecżach nie
naydzieſz/ iedno trwogę we łbie niepotrzebną á nárzekánie RejZwierc 85v.
RS, ALKa
ROZWAŻNY (58) ai
o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); a pochylone.
comp rozwåżni(e)jszy (3).
sg m N rozwåżny, rozwåżni(e)jszy (15). ◊ G rozwåżn(e)go (5).
◊ D rozwåżn(e)mu (3). ◊ A rozwåżny (1). ◊ I rozwåżnym, rozwåżni(e)jszym (4). ◊ f N rozwåżnå (3). ◊ G rozwåżn(e)j, rozwåżni(e)jsz(e)j (2). ◊ D rozwåżn(e)j (1). ◊ A rozwåżną (1). ◊ I rozwåżną (1).
◊ n N rozwåżn(e) (1). ◊ G rozwåżn(e)go (5). ◊ I rozwåżnym (2). ◊
pl N subst rozwåżn(e) (1). ◊ G rozwåżnych (6). ◊ D rozwåżnym (1).
◊ A subst rozwåżn(e) (2). ◊ I f rozwåżn(e)mi (2). n rozwåżn(e)mi
(1). ◊ L rozwåżnych (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
1. O ludziach: podejmujący decyzję lub przystępujący do działania po uprzednim zastanowieniu się, kierujący się w życiu rozwagą, rozsądny, przezorny, przewidujący (23): Ale rozważny cżłowiek
ieſli ſie vda ná Rycerſki żywot/ tedy wſzytko rozmyſlnie/ roſtropnie/
trzeźwie/ w káżdey rzecży bacżeniem y vważeniem/ około ſiebie
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ROZWAŻNY

ROZWAŻYĆ

mowá tákiego cżłowieká ma być v ciebie y wdzięcżna y ták vważona/ iákobyś to ſobie y rozważał y w pámięć wbił RejZwierc 90v,
73, 91, 267v.
W połączeniu szeregowym (1): Bo znaydzieſz w iednych nadobną/ poććiwą/ rozważną/ y práwie prawdziwą rádę/ náukę/ y
ćwicżenie. RejZwierc 84v.
Wyrażenia: »rozważne napominanie (a. upominanie)« (3) A
gdyż o to nic nie dbáią ći ktore Pan Bog y náukámi ozdobić y
vbłogoſłáwić racżył/ áby piſániem ſwym álbo rozważnym vpominániem ſwym ludzi przeſtrzegáli z ich powinnośći RejZwierc A3,
78v, 267.
»rozważna przestroga« (1): Tákże też ći náſzy brácia/ gdy z
nich pięknym vpominániem á rozważnemi przeſtrogámi then brud
ich obycżáiow ſproſnych chcą odrzeć á w piękne ie obycżáie oblec/
tedj im to bárzo nie miło RejZwierc 105.
»rozważna rada« [szyk 2:2] (4): Ale gdzie ieſt rádá rozważna/ á
ſpráwá ćwicżona/ więcey ieden rádą ſwą poráźić y ſpráwić może/
niżli ich wiele co nic nie vmieią. RejZwierc 163v, 23v, 84v, 163.
»rozważna sprawa« [szyk 1:1] (2): A tu pátrz/ iáko rozważna
rádá á ſpráwá/ więcey cżáſem może niżli nawiętſza moc. RejZwierc
163, 23v.
Szereg: »poczciwy a rozważny« (1): Tákże ſie zábawiaj y náukámi pocżćiwemi á rozważnemi/ ktoreby w tobie nadobne cnoty á
pocżćiwe obycżáie y ſtánowiły y polerowáły. RejZwierc 20v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
c. Wymagający rozwagi (3): Ale cżłowiek vmyſłu wielkiego/
ktory ſobie przypadki ty Fortuny lekce waży [...]/ iedno iż ſie puśći
ná rzecży rozważne [...]/ iuż on máło ſobie thych drobnych przypadkow od ſwiátá y od fortuny waży/ á máło ſie ná to rozmyſla.
RejZwierc 22; Bo mu fortuná wziąć nie może ſthałośći/ ſpráwiedliwośći/ pobożnośći/ poććiwośći/ á ná wſzem ſtátecżnego á rozważnego około ſiebie poſthánowienia. RejZwierc 134v.
Szereg: »rozważny a stateczny« [szyk 1:1] (2): Thákże y mądry
á roſthropny cżłowiek/ gdy co rozważnego á ſtátecżnego zácżąć ma/
pirwey ma vważyć ſobie cel RejZwierc 22v, 134v.
d. Powstały z rozwagi, świadczący o rozwadze; zawsze w wyrażeniach pleonastycznych w znacz. ‘rozwaga’ (11):
»rozważne baczenie« (2): Do kthorey [polskiej niedbałości]
máło piorká potrzebá/ bo ſie iey iáſnie ocży káżdego przypátrzyć y
vſzy przyſłucháć mogą/ kto iedno kęs iákiego rozważnego bacżenia
v ſiebie ználeść będzye mogł. RejZwierc 182, 182.
»rozważny rozsądek« (1): A wybieráć ſobie wſzythko po ziarnku iáko pthaſzek wybiera mák miedzy gorcżycámi/ cżyniąc ſobie w
głowie ſwey rozważny rozſądek/ y z obycżáiow y z rozlicżnych
ludzkich przypadkow/ tákże y z náuk pocżćiwych. RejZwierc 21.
»rozważny rozum« (3): A ták trzebá mu pirwey záwżdy do
rozważnego ſie rozumu vciec niżli co ma zácżąć álbo vcżynić RejZwierc 97v, 87, 88.
»rozważny umysł, rozmysł« [szyk 4:1] (3:2): A ták tu ſobie
vważ co to ieſt rozważny vmyſł poććiwego cżłowieká. RejZwierc
81v, 88v, 100v, 149v, 168.
Szereg: »rozważny i poważny« (1): doſyć ieſt zacnych á poććiwych ludzi ná ſwiecie/ ktorzy [...] żywotow ſwych y obycżáiow
ſwych poććiwych záwżdy rozmyſłem rozważnym y poważnym
vżywáią RejZwierc 100v.
Synonimy: 1., 2. baczny, rozmyślny, roztropny; 1. obaczny,
ostrożny, rozsądny.
Cf NIEROZWAŻNY
RS, ALKa

sg m N rozwåżony (4). ◊ f N rozwåżonå (2), rozwåżon(a) (1). ◊
n N (praed) rozwåżono (1). ◊ pl N subst rozwåżoné (3); [-é], -(e)
(3). ◊ L rozwåżonych (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Zmierzony (3): Drogi twoie przed wiekiem/ ſznurem wymierzone/ Sćieſzki twoie przed iego okiem rozważone GrabowSet D3v.
Wyrażenie: »rowno rozważony« (1): Przetho w dobrich rzecżach zwali thę Licżbę [tj. dwoie] ſtarzy mędrci zgodą towarzyſtwa/
y ſprawiedliwoſćią/ iż ſie w dwoich cżęſćiach kocha rowno rozważonych. KłosAlg A2.
Przen [czym] (1): Bładzić [!] też ten kto ſie tu domnimawa bezpiecżnego krola, gdzie nic bezpiecżnego nie [= nie ma] od krola, bo
bezpiecżnoſć bezpiecnoſcią ma rozważona być. BielŻyw 144.
a. [Zważony; przen:
Wyrażenie: »na wadze rozważony«: Vſtá nieopátrznych mówić
będą głupié rzeczy: á ſłowá mądrych ná wadze będą rozważoné
[statera ponderabuntur]. WujBib Eccli 21/28.]
2. Przemyślany, przeanalizowany; meditatus Modrz, Calep;
commentatus, consideratus, deliberatus, provisus Calep (8): Deliberatus – Rozwazoni. Calep 300b.
Wyrażenie: »roztropnym rozmysłem rozważony« (1): Bo kthora rzecż nie będzye ſłuſzną rádą á roſtropnym rozmyſłem rozważona/ trudno kiedi ma być y ſtátecżna y doſkonáła. RejZwierc 162v.
Szeregi: »obaczon i rozważon« (1): A cokolwiek gwałtownie
do przyrodzenia przypádnie/ y wzrok do ocżu/ y ſłuch do vſzu/ nie
może ták ſłuſznego rozſądku dáć/ iáko gdy tho powoli y obacżono y
rozważono będzie. RejZwierc 15.
»rozważony i poznany« (1): máią te rzecży być rozważone y
poznáne [Sunt ... ea cognoscenda]/ ktore pieniężną winę zbijáią/ á
głowną ſtánowią. ModrzBaz 27v.
»rozważony, (i) rozmyślony (a. namyślony)« [szyk 2:1] (3): Bo
ſię te rzecży zdádzą być lepiey rozmyślone y rozważone [cogitata
et meditata]/ ktore z piſmá cżytáią ModrzBaz 88; Calep 222b, 246a.
Przen [w czym] (1): gdyż káżda ſpráwá chocia ią ktho iáwnie
widzi ocżymá ſwoiemi/ ieſli nie będzye w vſzoch wiádomość iey
rozważona/ nie może być dobrze zrozumianá. RejPos 204.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Pensitatus, Ponderatus
sive examinatus – Rozwazoni, rozmiſlioni. Calep 772a.
Synonimy: 1. pomierzony; 2. rozmyślony.
Cf ROZWAŻYĆ
RS, ALKa
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ROZWAŻON cf ROZWAŻONY
ROZWAŻONY (12) part praet pass pf
rozważony (10), rozważon (1), rozważony a. rozważon (1).
Pierwsze o jasne, a pochylone; w formach złożonych drugie o
jasne; forma niezłożona z tekstu nieoznaczającego ó.

ROZWAŻYĆ (81) vb pf
o jasne; w inf -å- (13), -a- (3); -a- GliczKsiąż (2); -å- : -a- RejZwierc (5:1); w imp 2 sg a jasne; w pozostałych formach a pochylone (w tym 2 r. błędne znakowanie).
inf rozwåżyć (17). ◊ fut 2 sg rozwåżysz (6). ◊ 3 sg rozwåży (12).
◊ 1 pl rozwåżymy (2). ◊ praet 1 sg m rozwåżyłem, -m rozwåżył (2). ◊
2 sg f -ś rozwåżyła (1). ◊ [3 sg f rozwåżyła.] ◊ imp 2 sg rozważ (9); -aż
(2) KromRozm I, RejZwierc, -(a)ż (7). ◊ 3 sg niech, niechåj(że) rozwåży (3). ◊ 2 pl rozwåżcie (2); -åż- (1), -(a)ż- (1). ◊ 3 pl niechåj rozwåżą (1). ◊ con 3 sg m by rozwåżył (1). f by rozwåżyła (1). ◊ 2 pl m
pers byście rozwåżyli (1). ◊ 3 pl m pers by rozwåżyli (1). ◊ part praes
act rozwåżąc (1) BielKron 200. ◊ part praet act rozwåżywszy (21).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVII(XVIII) – XVIII w.
1. [Rozmierzyć, odmierzyć części do podziału: rozvazycz, rozmyerzicz, zamyerzicz, zagraniczicz limito, -are i d est terminare
ReuchlinBartBydg Q5.
a. Zważywszy podzielić na części [co]: A Ty ſynu cżłowiecży
weźmi ſobie miecż oſtry/ coby y włoſy golił: á wziąwſſy ij/ powlecżeſz go po głowie twoiey/ y po brodzie twoiey: y weźmieſz też ſobie
ſzale z gwichty/ y rozważyſz [divides] włoſy. Leop Ez 5/1 (Linde).]
2. Zastanowić się, przemyśleć, zbadać; perpendere Mącz, Calep; acie mentis pertractare Mącz; expendere Modrz; consultare,
decernere, deliberare, deliberationem habere, statuere Calep (76):

ROZWAŻYĆ

ROZWAŻYWAĆ

rozważyć co (62): BielŻyw 44; RejŁas w. 10; á on [Bóg] niezmienił przyrodzenya dobrotliwoſći ſwoich/ y rozważywſſy to
wmiłoſierdziu ſwoiem wywiodł ie ná ſſerokie roſkoſſy beſpieczeńſtwá ich. RejPs 159v, 22, 69v, 114, 150, 179v (11); Niechai że ſię
każdy/ wtych ſłowiech obezry iako we zwierciedle/ a ſwoie panieńſtwo rozważy. SeklWyzn f3; SeklKat F4v [2 r.]; KromRozm I E2; Bo
ty [nadziejo] ſamá cieſzyſz záſmucone/ [...] Y mnieś teraz pocieſzyć
racżyłá/ Gdyś tu głupſtwo náſze rozważyłá BielKom G5v, nlb 4;
GliczKsiąż D3, H4, I2; Ieſtći żywot roſkoſzny/ lecż kto gi rozważy/
Iuż ſwobodę s ſumnieniem/ práwie ná ſzańc waży. RejZwierz 117v;
BielKron 81, 112, 231, 392v; Mącz 289b, 405d, 462a; GórnDworz
O8, V2; RejPos 263, 326v; RejPosWiecz3 99v; álbo też tákże o tym
y młode ludzi będzieſz vcżył y ćwicżył/ ieſli ſobie y im też nie rozważyſz trzeźwośći/ cżuynośći/ dziwnych ſpraw/ cznoth/ pomiáry/ y
inych przypadkow onych ludzi zacnych tymi cnotámi ozdobionych
RejZwierc 14v, A3v, B2v, 18v, [283], 71v [2 r.] (17); ModrzBaz 27,
72; PaprUp F. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: to (6),
wszytko (1); zaimek pytajny (11), iż(e, -by) (8), zaimek względny
(1), aby (1), jeśli ‘czy’ (1)] (22): RejPs 133v, 180v; RejJóz B4; Naprzód wroćimyśię do tego coſmy onich przy śiodmęm cap. ſłyſzeli/
Potém co tam powiedźiáno pilnié rozwáżywſzy/ mimo wielé inſzych rzeczy/ tę włáſnośc prawie wſzyſtkich naſzego czaſu fałſzywych prorokow pamiętáimy MurzNT 108v; A iż ſye prętko wymyſlu ſwego imye/ nyerozważywſſy v ſyebye yeſli co ma w ſobye
prawdźye przećiwnego KromRozm II p3v; tedy nyechayże ſobye
dobrze rozważy [matka]/ áby táką [mamkę] yednáłá coby y żywotá
byłá dobrego/ y rozumu nyepodłego. GliczKsiąż D5v; co nyechayby ſobye rozważyli/ ći ktorzy chcą ſyny ſwe młode do dworu odſyłáć/ yáko ieſt bárzo ſzkodliwa rzecż y nyeprzyſtoyna bez náuki yákyey/ ktorąby ſyn nye był wypolerowan to cżynić. GliczKsiąż I2,
H3, M7; BielKron 200; Muśiſz rozważyć ſobie/ iż thu iuż ná zyemi
żadnego wſpomożenia/ żadney rády/ áni żadnego rátunku ſobie ználeść nie możeſz/ ieſli nie podnieſieſz ocżu ſwoich w niebo do tego
Páná á miłoſiernego dobrodzyeiá ſwoiego RejPos 202, 173v, 196v,
235v; RejZwierc 21v, 57, 72, 80v, 87v [2 r.], 90v, 151v.
Zwroty: »dobrze rozważyć« (3): GliczKsiąż D5v; Krol pan
moy proſi/ ábyśćie to v ſiebie dobrze rozważyli/ á nań dobre bacżenie mieli. Ieſli [...] BielKron 231; Co ták rozumiem iż cżtąc powoli
lepiey to będzieſz vmiał rozważyć niżli iákoć tu ieſt krotko wywiedziono RejZwierc A3v.
»rozważyć jaśnie« (1): Rozważyłem ty wſzytki rzecży ſam w
ſobie iáſnie [Omnia haec tractavi in corde meo Vulg Eccle 9/1]/ iż
ſpráwiedliwi y mądrzy/ y ich ſłudzy ſą w ręku Bożych. BielKron 81.
»w myśli, na myśli (swej) rozważyć« [szyk zmienny] (2:1):
Czozby kolwiek powiedać chciał pirwey na myſli rozważ. BielŻyw
44; RejPs 206; ROzważywſzy pilnie w myſlach ſwoich/ czo tho ieſt
zá Pan/ á iákie ſą nierozmierzone dobrodzieyſtwá iego przećiwko
narodowi ludzkiemu RejPos 173v.
»pilnie rozważyć« = diligenter perpendere Mącz [szyk zmienny] (4): A kto to pilnie rozwáży obaczy ſie iż to ieſt bog ktory ma
moc nád wſſytki národy RejPs 69v; MurzNT 108v; Mącz 289b;
RejPos 173v.
»roztropnie (a. roztropnym rozumem) rozważyć« (2): Zwycięży [cnotliwy] w ſobie ſnádnie y łákomſtwo/ gdyż to ſobie roſtropnie
rozważy/ iż náturá cżłowiecża ná rownym á ná ſłuſznym przeſtáć
może. RejZwierc 21v; Tákże y cżłowiekowi poććiwemu/ ktory roſtropnym rozumem wſzytko około ſiebie rozważyć może/ á czo mu
złego záſzkodzić może? RejZwierc 71v.
»sobie, (sam) u siebie, sam w sobie, sobą, sam z sobą rozważyć« = expendere secum Modrz [szyk zmienny] (28:8:2:1:1): POſluchay pilno kto chce powieſći moiey á rozwaſz vſiebie ſlowá moie
RejPs 114; rozwaſz ſobie coś obiecował przodkom náſſym RejPs
133v, 22; SeklKat F4v; Oſtátek ſlow ſwyętego Pyotrá ſam z ſobą
rozwáż/ vźrzyſz iż ſye wſſyſtko ná Lutrá y vcznye yego przytráﬁ
KromRozm I E2; KromRozm II p3v; BielKom nlb 4; Ale co wyele o

thym piſáć/ od proſtego przykłádu to możem wzyąć y ſobie rozwáżyć. GliczKsiąż H4, D3, D5v, H3, I2, M7; Cyrus rozważywſzy
ſam w ſobie ty rzecży/ co iednemu dziś potym drugiemu przychodzi/ kazał go [Krezusa] od śmierći odwieść/ á chowáć pocżćiwie
iáko ná krolá zależy. BielKron 112; Napierwey dzywuiąc ſie [kardynał Kampeius] tákim mężom zácnym cierpieć miedzy ſobą tákie
odmyennośći w náuce Piſmá Swyętego w ktorey przodkowye ich
porodzili ſie [...]/ dla niektorych trochę porády wywrotow á ſwego
mnimánia/ á nie rozważąc [!; zam. rozważając a. rozważywszy] ſobą
[= sobą a. z sobą] gdzye ciągnie to powonienie/ á iáki koniec będzye mieć. BielKron 200, 81, 231; GórnDworz O8; RejPos 196v,
202, 235v, 326v; RejPosWiecz3 99v; RejZwierc 14v, 18v, 21v, 57,
76v (15); á ktorzi też nierozważywſzy pirwey v śiebie ſpraw [negotiis non recte prius expensis] o ktorych rádá ma być/ przychodzą do
kołá rádnego ModrzBaz 27, 72.
Szeregi: »(i) rozważyć a (i) obaczyć (się)« [szyk 2:1] (3):
Wcżym rodzicy myeliby ſie obácżyć/ á to ſobye rozwáżyć/ iże potrzebá/ áby y ſyny ſwe ku temu y tákyemu rzemyęſlu wyedli. GliczKsiąż H3; A poććiwemu cżłowiekowi iáko tho ieſt ſzkodliwy przymiot [tj. pycha]/ tho iuż káżdy ſnádnie y rozwáżyć y obacżyć może.
RejZwierc 72, 83.
»rozmyślić się, (a) rozważyć« (5): Gdy ſie dobrze rozmyſliſz á
rozważyſz zaſługi tego y onego ludu/ naydzyeſz to nieſprawiedliwie
być od ćiebie BielKron 392v; Mącz 462a; RejZwierc 162v; PaprUp
F; Calep 300a.
»w głowę wziąć a rozważyć« (1): iż kto ono wſzytko ſobie w
głowę weźmie/ á rozważy/ záraz oſądzi iż białegłowy/ nigdy ku
temu kreſu przyść niemogą. GórnDworz V2.
W przen (1)
Fraza: »żadna myśl rozważyć nie może« (1): A coż tho zá zapłátá ma być náſz miły Pánie? oto ią maſz opiſáną z rozlicżnych
głoſow piſmá ſwiętego/ iż iey obﬁtośći/ bogáctwá/ á roſkoſzy [...]
żadne piſmo wypiſáć/ żadna myſl rozważyć nie może. RejPos 263.
3. Przedstawić do zastanowienia się; zaproponować, poinformować, pouczyć, upomnieć; facere intelligere PolAnt [komu] (5): á
ták rozważywſzy im vpominał ie/ zwłaſzcżá Rákuſzány/ Węgry/
Cżechy/ y pogránicżne Niemce/ coby chćieli poſtępić ku obronie
tákiey. BielKron 219v.
rozważyć co (2): [rozważyłá to Krolowi/ pokazawſzy mu że ſię
to w Polſzcże nie záchowuie PlutBBud R]. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym. [Cf 2. rozważyć co RejZwierc 14v.]
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: to (1),
wszytko (1); zaimek względny (3)] (3): A czo ſie z nimi dzieie
wſzytko im rozwaſcie RejJóz P6v; Iużći [przyjaciel w rozmowie]
wſzytko nadobnie rozważy/ rozwiedzie/ czoby mu ſie [...] nie podobáło RejZwierc 90v; BudBib Iob 6/24.
Szregi: »rozważyć, rozwieść« (1): Iużći wſzytko nadobnie rozważy/ rozwiedzie/ czoby mu ſie do kogo y do ciebie ſámego nie podobáło/ y s cżegobyś ſie ſam w ſobie pokáráć y pohámowáć miał.
RejZwierc 90v.
»rozważyć a wyłożyć« (1): poſłał do niego [Pan do pustelnika]
Anyołá ſwego/ áby mu one mieyſce [w liście św. Pawła] rozważił á
wyłożił. RejZwierc 174v.
Synonimy: 1. rozmierzyć; 2. obaczyć, przepatrzyć, przypatrzyć
się, rozbaczyć się, rozebrać, rozeznać, rozliczyć, rozmiarkować,
rozmyślić, rozmyślić się, rozpatrzyć, roztrząsnąć, rozwieść.
Formacje współrdzenne cf WAŻYĆ.
Cf 1. ROZWAŻENIE, ROZWAŻONY
RS, ALKa
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[ROZWAŻYWAĆ vb impf
3 pl imp niech rozwåżywają.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. rozważyć.
Przemyślać, oceniać [„to”, ze zdaniem dopełnieniowym]: Ia zásię iákom ſię dobrze y wymowy ku ſądom potrzebney y tego ſpokoynego o ﬁlozoﬁj rozważánia náucżył/ niech to inſzy rozważy-

ROZWAŻYWAĆ

ROZWESELIĆ

wáią: álemći ſię záprawdę y w tem y w owem z pilnośćią ćwicżył
CiceroKosz 2 (Linde s.v. rozważyć).
Synonimy: baczyć, obaczać, obserwować, ponderować, przemyślawać, przypatrować się, przypatrzać się, rozbaczać, rozbaczać
się, rozbierać, rozejmować, rozmyślać, rozmyślać się, rozprawować
się, roztrząsać.
Formacje współrdzenne cf WAŻYĆ.]
RS, ALKa

ROZWESELENIE (7) sb n
Teksty nie oznaczają é oraz ó lub oznaczają é niekonsekwentnie; o oraz pierwsze i drugie e prawdopodobnie jasne (tak w rozweselać); końcowe e pochylone.
sg N rozweselenié (3); -é (1), -(e) (2). ◊ A rozweseleni(e) (3). ◊
I rozweselenim (1).
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. rozweselić.
Rzeczownik od „rozweselić się”: radość; pogoda ducha; laetitia Vulg; recreatio, refectio, refocillatio Calep (7): Bo zyąwſzy s
ſiebie żałobne á wdowſkie odzyenie/ Oblokłá ſzáty koſztowne ná
rozweſelenie LubPs hh3v; Recreatio, Refectio et Refocillatio –
Rozweſſelenię, ochłodzenię. Calep 900a.
[Szereg: »rekreacyja i rozweselenie«: proſzę przełożonego domu tego/ áby mię nigdy ná recreátią y rozweſelenie iákie do miaſt y
miedzy ludźie nie wypuſzcżał DesidWilkow 1589 63.]
a. Jako przeżycie religijne; po śmierci: zbawienie wieczne (5):
A wykupieni od Páná/ náwrocą ſie y prziydą ná gorę Syon z chwałą: á rozweſelenie wiekuiſthe ná głowie ich Leop Is 35/10.
rozweselenie z czego (1): LatHar 424 cf W przeciwstawieniu.
W przeciwstawieniu: »wzgardzenie ... rozweselenie« (1): rácż
nam dáć ſwieckiey ſzcżęśliwośći wzgárdzenie/ a z niebieſkiey poćiechy vſtáwicżne rozweſelenie. LatHar 424.
Zwrot: »mieć rozweselenie« = weselić się (1): Kápłany iego
oblokę w wdzyęcżne á miłe zbáwienie/ A ſwięći iego w duſzy ſwey
będą mieć rozweſelenie. LubPs dd2v.
Szereg: »rozradowanie i rozweselenie« (1): Y ſtháło mi ſie ſlowo twoie rozrádowánim y rozweſelenim [in gaudium et in laetitiam
cordis mei] ſercá moiego Leop Ier 15/16.
W przen (2):
Wyrażenia: »rozweselenie ducha« (1): Iż to rozweſelenie duchá
moiego/ y wſzytká nádzyeiá moiá ni w kim nie ieſt/ iedno w Pánu á
zbáwicielu moim. RejPos 303v.
»rozweselenie serca« (1): Leop Ier 15/16 cf Szereg.
Synonimy: pocieszenie, radowanie, rozradowanie, ucieszenie,
uradowanie, uweselenie.
Cf ROZWESELIĆ SIĘ
RS, ALKa
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ROZWESELAĆ (13) vb impf
o oraz oba e jasne.
praes 3 sg rozweselå (6). ◊ 3 pl rozweselają (5). ◊ imp 2 sg rozweselåj (1). ◊ part praes act rozweselając (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVII w. (z Cn) s.v. rozweselić.
Czynić wesołym, radosnym, radować, cieszyć; laetiﬁcare Vulg,
PolAnt, Cn; afferre hilaritatem a. iucunditatem a. laetitiam, afﬁcere
gaudio a. laetitia a. voluptate, beare, conicere in laetitiam, exhilarare, facere a. obicere laetitiam, hilarare (animum), integrare animum,
traducere a severitate ad hilaritatem Cn [kogo, co (W przen)] (13):
RejPs 152v; [słońce] Iedny dziś/ drugie iutro pięknie rozweſela. RejWiz 148v; Mąż ktory miłuie mądrość/ rozweſela oycá ſwoiego: ále
ktory żywi ſwowolne niewiáſty/ vtráći máiętność. Leop Prov 29/3;
RejAp 188v; TRzy mię rzecży rozweſeláią [In tribus pulchra facta
sum]/ y ozdobiáią przed Bogiem/ y przed ludzmi. BudBib Eccli 25/1.
W przeciwstawieniu: »rozweselać ... frasować« (1): A ſyn mądry [...] rozweſela oycá/ á ſyn głupi fráſuie mátkę ſwoię. RejPosWstaw [414]v.
W przen (7): A roſkazánie iego przyemne rozweſela vmyſly á
wola iego wypełnioná oſwieca oczy záćmyone. RejPs 27v; RejPosWiecz2 95v.
Zwroty: »żałosną myśl rozweselać« (1): A ma [Minerwa] ſyná
Rácio co ná lutni grawa/ Ony piękne wierſzyki przy niey przyſpiewáiąc/ A káżdemu żáłoſną myſl rozweſeláiąc. RejWiz 67v.
[»rozweselać oblicze« = wywoływać uśmiech: Serce weſołé
rozweſela oblicze [decorabit faciem]: w fráſunku ſercá duch vpada.
WujBib Prov 15/13 (Linde s.v. rozweselić).]
»rozweselać serce« = laetiﬁcare cor PolAnt [szyk zmienny] (4):
Bądź mądrym ſynu moy/ á rozweſelay ſerce me/ ábych mogł odpowiedźieć themu kthory mi wyrzucá przed ocży. BibRadz Prov
27/11, Prov 27/9; Bo iáko chleb obżywia ciáło to cżłowiecże/ á wino rozweſela ſerce iego/ ták też rownie ciáło Páná Kryſtuſowe/
obżywia duſzę/ á rozweſela zátrwożone ſumnienie/ cżyniąc ie wolne od ſproſnośći grzechow. RejPosWiecz2 95v; CzechEp 112.
Synonim: cieszyć.
Formacje współrdzenne cf WESELIĆ.
RS, ALKa
ROZWESELAĆ SIĘ (3) vb impf
o oraz oba e prawdopodobnie jasne (tak w rozweselać); a
jasne.
praes 1 sg rozweselåm się (1). ◊ 3 sg rozweselå się (1). ◊ fut 1
pl m pers rozweselać się będziem (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde brak.
Stawać się wesołym, cieszyć się, radować się; dare se iucunditati, hilarari Cn (3): Recreo, Reﬁcio, instauro, refoveo – Ochładząm, rozweſſeliamſie. Calep 900a.
W przen (1):
Fraza: »rozwesela się serce« (1): Lepſzy ieſt gniew niżli
śmiech/ gdyż przez záfráſowánie twárzy rozweſela ſię ſerce [iucundum erit cor]. BibRadz Eccle 7/4.
a. Jako przeżycie religijne [w kim = w Bogu] (1): Ktory [Bóg]
morze wyſuſza/ przez rzekę przeydą ſuchą nogą: thám ſie wnim
rozweſſeláć będziem [laetabimur]. Leop Ps 65/6.
Formacje współrdzenne cf WESELIĆ.
RS, ALKa

ROZWESELIĆ (24) vb pf
o oraz oba e prawdopodobnie jasne (tak w rozweselać).
inf rozweselić (5). ◊ fut 2 sg rozweselisz (1). ◊ 3 sg rozweseli
(2). ◊ praet 2 sg m -ś rozweselił (1). ◊ 3 sg m rozweselił (4). f rozweseliła (2). ◊ 3 pl m pers rozweselili (1). ◊ imp 2 sg rozwes(e)l (5).
◊ con 3 sg m by rozweselił (2). ◊ part praet act rozweseliwszy (1).
Sł stp brak, Cn s.v. rozweselam kogo, Linde bez cytatu.
Uczynić wesołym, radosnym, uradować, ucieszyć; laetiﬁcare
PolAnt, Vulg; iucundare Vulg; iucunditate afﬁcere PolAnt [kogo, co]
(24): [panna Maryja] porodzywſzy ſyna bozego myala wſzytek
ſzwyat y anyoly rozueſelycz PatKaz II 76v, 59, 61v, 85; á ná oſtátek
powiedáiąc im ſen wiáry godny/ bárzo ie rozweſelił. BibRadz 2.Mach
15/11, 4.Esdr 12/34; áby [Pan] nas miłośćiwie á łáſkáwie rátowáć racżył/ á dał nam powſtáć s tych nędznych vpadkow náſzych/ á rozweſelić y roſkocháć ty wſzyſztki [!] ſtany niebieſkie. RejPos 165v, 169;
CzechEp 178; GDy ſię Kryſtus národźił/ Anioły rozweſelił/ z rádośćią mu ſpiewáli/ Bogu cżeść chwałę dáli ArtKanc B3v, B4.
rozweselić czym (2): Wyznam cyebye Pánye moy z vmyſłu ſtałego/ Iżeś mye rozweſelił ſpráwą twey możnośći/ Mocą rąk twych
prziwiodłeś mye k wielkiey rádośći. LubPs V2; A też choćiaſz pijáńſtwem/ bieſiádámi/ kołácyámi/ muzyką/ inſtrumentámi rozmáitymi/ ſerce twe rozweſelić chcą CzechRozm 113.
W przeciwstawieniach: »rozweselić ... zasmucon(y) (2), trapić«
(3): Rozweſel nas przez thák długi cżás iákoś nas trapił BibRadz Ps
89/15; Bo iesli ia was záſmucam/ á ktoż ieſt coby mię rozweſelił/
chyba záſmucony zemnie? BudNT 2.Cor 2/3[2]; WujNT 2.Cor 2/2.
Zwroty: »rozweselić w radości« (1): Rácż mi być moy Pánie
miłośćiwy/ k tobie wołam záwżdy pokim żywy/ Rozweſel mię Bo-

ROZWESELIĆ

ROZWESELIĆ SIĘ

że moy w rádośći/ k tobie wołam głoſem mym w żáłośći. ArtKanc
Q14v.
»rozweselić w troskach« (1): Rozweſel myę w tych troſkach co
ná ſobye noſſę. LubPs T2.
W przen (7):
Zwroty: »rozweselić duszę« = laetiﬁcare animam Vulg, PolAnt
[szyk zmienny] (3): o myla matko matky bozey ſzwyąta hanno, o
yakyeſch ueſele twoye bylo noſzącz tą uczyeſną dzyeueczką ktora
duſſą twoyą roſzweſelyla y ſercze roſlodzyla PatKaz II 84v; Leop Ps
85/4; BudBib Ps 85/4.
»rozweselić serce« = iucunditate afﬁcere cor PolAnt [szyk
zmienny] (4): LubPs X5v; Bo krotoﬁlá káżda ſkądkolwiek przypádnie/ Záfráſowáne ſerce rozweſeli ſnádnie RejZwierc 239; BudBib
Iudic 19/22; CzechRozm 113.
Synonimy: pocieszyć, rozkochać, rozradować, uradować.
Formacje współrdzenne cf WESELIĆ.
RS, ALKa

od oblicża twego: á ia niech będę zákryty w ſkrytośći twarzy twoiey/ niech ſię rozweſelę z ſynámi twemi LatHar 589.
rozweselić się z czego (1): Bo ten dzyeń ktoryś ſpráwił mocą Boſtwá ſwego/ Słuſſnye ſye rozweſelić mamy wſſyſcy s thego. LubPs aa3v.
rozweselić się w kim, w czym (14): Rozweſelcyeſz ſie yuż
wſſyſcy w łáſce Páná tego/ Ktorzyſcye ſą ſpráwyedliwi á ſercá práwego LubPs H4, I, hh6; á ty rozráduieſz ſię w Pánie/ y w ſwięthym
Izráelu rozweſeliſz ſie. Leop Is 41/16; Ale duſzá moiá á niechay ſię
rozráduie w Pánu/ á niechay ſię rozweſeli w wybáwieniu iego. BibRadz Ps 34/9, Ps 39/17, Is 65/18; BudBib Ps 149/5. Cf »rozweselić
się w Panu (Bodze)«, »rozweselić się w radości«.
Zwroty: bibl. »rozweselić się w Panu (a. Panie) (Bodze), Bogu,
Panu, przed Jehową« = exsultare in Domino, laetari coram Domino
PolAnt [szyk zmienny] (5:1:1:1): Ale duſſycżká moyá wywyzſſona
będzye/ A w Pánu ſwym dziwnye ſie rozweſeli wſſędzye LubPs I3;
Rozweſelcie ſie Bogu wſpomożycielowi ſwemu/ A záſpyewaycie
Pánu á Bogu Iákobowemu LubPs S4, P3, hh2; BibRadz 1.Reg 2/1;
RejPos 303, 304; BudBib Deut 27/7.
»rozweselić się radością, w radości« = exsultatione exsultare
Vulg [szyk zmienny] (1:1): ROzweſel ſie wſzythek ſwiát Pánu w
ſwey rádośći/ A day chwałę imieniu iego wielmożnośći LubPs P3;
Kápłany iego oblokę w zbáwienie: á ſwięći iego rádośćią ſie rozweſelą. Leop Ps 131/16.
»rozweselić się wdzięcznie« (1): W tym ſie záwżdy rozweſeli
ſerce náſſe wdzyęcżnye/ Gdy w imyenyu yego ſwyęthym vfamy
ſpołecżnye LubPs I.
»rozweselić się jako winem« (1): Y będzie Efraim iáko mocarz/ á rozweſeli ſię ſerce iych iáko winem [laetabitur cor eorum
sicut bibentis vinum] BudBib Zach 10/7.
Szereg: »rozweselić się i (a) (roz)radować się« = exsultare, (et)
gaudere Vulg, PolAnt; exsultare et laetari Vulg; gaudere a. laudare
et laetari PolAnt [szyk 7:4] (11): Leop Cant 1/3, Act 2/26; A ći
wſzyſcy co vfáią w tobie/ niechać ſie rozweſelą y wiecżnie rozráduią [laetabuntur omnes ... in saeculum] BibRadz Ps 5/12; Náſyćże
nas z poránku twym miłoſierdźiem/ y rozráduiemy ſię/ á rozweſelemy po wſzytki cżáſy náſze. BibRadz Ps 89/14, Ps 34/9, 39/17, Is
65/18; RejAp 17; RejPos 126v; Niechay ſię rozráduią y rozweſelą
wſzyścy/ ktorzy ćię ſzukáią. LatHar 179; WujNT Act 2/26.
W przen (14): Gdyż ſam daſz rádość z weſelem moyemu ſłyſſenyu/ Rozweſelą ſie kośći me w ſtrwożonym ſumnyenyu LubPs N4.
Frazy: »duch, dusza (a. duszyczka) się rozweseli (a. rozweselić się może)« = anima exultabit PolAnt [szyk zmienny] (3:3): Iedno
w tobie moy pánie á Abráámow Boże/ Duſzycżká moiá záwżdy
rozweſelić ſie może LubPs hh6, I3; BibRadz Ps 34/9; Iuż wielbi
duſzo moiá Páná. Abowiem ſie rozweſelił duch moy w Pánie Bodze
zbáwicielu moim [Vulg Luc 1/47] RejPos 304, 303, 306v.
»rozweseli się serce« = laetabitur cor Vulg, PolAnt (7): Rácżże
ſam być łáſkáwym tu obrońcą moim. Wyelce ſie rozweſeli nędzne
ſerce moye LubPs D, I, hh2; A przetoſz rozweſeliło ſie ſerce moie/ y
rozrádował ſie ięzyk moy Leop Act 2/26; BibRadz 1.Reg 2/1; BudBib Zach 10/7; WujNT Act 2/26.
Przen (8): Philiſtea ſie zemną rozweſeli wdzyęcżnye. LubPs
O5v, Nv.
Zwroty: »rozweselić się Panu« (1): ROzweſel ſie á wykrzykay
Pánu wſſyſtká ziemiá [Iubilate Deo, omnis terra]/ day chwałę imieniu iego: cżyńćie cżeść chwale ie go. Leop Ps 65/1.
»rozweselić się w radości« (1): A ſłuſznie ſie rozweſelić iuż ma
zyemiá w rádośći LubPs V5v.
Szereg: »rozweselić się, i (a) rozradować się« = exultare, (et)
laetari PolAnt, Vulg [szyk 2:2] (4): I Iehowa kroluie/ niech ſię rozráduie ziemiá/ niech ſię rozweſelą oſtrowy mnogie. BudBib Ps 96/1;
Vsłyſzał á rozweſelił ſię Cyion/ y rozrádowáły ſię cory Iehudſkie/
dla ſądow twoich Iehowo. BudBib Ps 96/8 [przekład tego samego
tekstu LatHar], Is 35/1; LatHar 369.
b. O Bogu (8): oto ſyą dzyſz roſzweſelyl oczyecz bog zeſlawſſy
panną maryą naſzwyath PatKaz II 74; Rzekł Bog ná myeyſcu ſwym

ROZWESELIĆ SIĘ (64) vb pf
sie (39), się (25).
o oraz oba e prawdopodobnie jasne (tak w rozweselać).
inf rozweselić się (4). ◊ fut 1 sg rozweselę się (7). ◊ 2 sg rozweselisz się (2). ◊ 3 sg rozweseli się (11). ◊ 1 pl rozwesel(e)m się
(1) Leop, rozwesel(e)my się (1) BibRadz, rozweselim się (1) BudBib. ◊ 2 pl rozweselicie się (1). ◊ 3 pl rozweselą się (8). ◊ praet 3 sg
m rozweselił się (8). n rozweseliło się (6). ◊ 3 pl m pers rozweselili
się (1). ◊ plusq 3 sg m był się rozweselił (1). ◊ imp 1 sg niech się
rozweselę (1). ◊ 2 sg rozwesel się (2) [w tym: rozwesel się wszytek
świat (1), wszytka ziemia (1) może 3 sg]. ◊ 3 sg niechåj, niechże się
rozweseli (2). ◊ 2 pl rozweselcie się (2). ◊ 3 pl niech, niechåj, niechåć się rozweselą (5).
Sł stp: rozwiesielić się, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn) s.v. rozweselić.
Ucieszyć się, uradować się; laetari HistAl, Vulg, PolAnt, Cn;
exsultare Vulg, PolAnt, Cn; gaudere PolAnt, Cn; collaetari PolAnt;
gaudium a. laetitiam capere a. percipere, gaudio compleri, hilarari,
hilarescere, indulgere gaudio, laetiﬁcari, laetitia efferri a. excitari,
pergaudere, triumphare Cn (64): Alexander gdi ſie rozweſelił/ tym
więcey picia pożądał. HistAl N; BudBib Ps 57/10.
rozweselić się z czego (2): BibRadz Iob 20/18; Iáko y Bog
Ociec Abráámowi obiecał/ iż ſie miał zyáwić z narodu iego. Iáko
ſie Abráám s tego był rozweſelił RejPos 86.
rozweselić się czym (2): Przydz/ będziem vżywáć miłośći aż do
záránia/ rozweſelim ſię miłośćią. BudBib Prov 7/18. Cf Zwrot.
rozweselić się w kim (1): rozráduiemy y rozweſelem ſie w thobie/ pámiętáiąc ná pierſi twoie nád wino Leop Cant 1/3.
W przeciwstawieniu: »rozweselić się ... frasować się« (1): Záprawdę wam powiedam/ iż gdy ſie ſwiát nawięcey rozweſeli/ á będą
ſie rádowáć/ tedy wy fráſowáć ſie nawięcey muśicie/ ále ten ſmętek
obroći ſie wam w tákie weſele/ iż go od was żaden nigdy odiąć nie
będzie mogł. RejPos 126v.
Zwrot: »rozweselić się radością« (1): rozweſeliło ſię rádośćią
[exsultavit in gaudio Vulg Luc 1/44] dziećiątko w żywoćie moim.
SkarKaz 576.
W przen (1):
Fraza: »serce [w czym] się rozweseliło« (1): Serce moie w niey
[mądrości] ſię rozweſeliło [laetatum est cor meum]/ á nogá moiá
proſtho chodźiłá/ y ſzukałem iey też z młodośći moiey. BibRadz
Eccli 51/20.
a. Jako przeżycie religijne (47): Nyech ſie rozráduye narod
Iákobá wyernego/ W ten cżás ſie też rozweſeli lud twoy Izráelſki/
Gdy okażeſz nam możność ſwą o Pánye nyebyeſki. LubPs D2; Rozweſelę ſie ku chwale Bogá wſzechmogącego/ Poki doſtawa mieſzkánia tu moiego nędznego LubPs ff2, L2, Q2; Leop Ps 106/42,
Zach 10/7; BibRadz Ps 33/3; BudBib Ps 5/11[12], Zach 10/7, Tob
14/8; Iáko płynie woſk od ogniá/ niechay ták zniſzcżeią grzeſznicy
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1. ROZWIĄZANIE

ſwyętym że ſie rozweſelę LubPs O5v, Y6v; Leop Ps 107/8; BibRadz
Ps 59/8.
rozweselić się w kim [= z kogo] (2): Y rozráduię ſie w Ieruzálem/ y rozweſelę ſie w ludu moim Leop Is 65/19; BibRadz Is 65/19.
Zwrot: »rozweselić się weselim« (1): othoſz dzyſz z yey począczya roſzueſelyl ſyą nouem ueſelym wboſthwye ſwym PatKaz
II 74v.
Szereg: »rozweselić się a (i) rozradować się« = exsultare et
gaudere Vulg, PolAnt [szyk 1:1] (2): Leop Is 65/19; Rozweſelę ſię w
Ieruzálem/ á rozráduię ſię nád ludem moim BibRadz Is 65/19.
Synonimy: pocieszyć się, rozkochać się, rozradować się, ucieszyć się, uradować się.
Formacje współrdzenne cf WESELIĆ.
Cf ROZWESELENIE, ROZWESELONY
RS, ALKa

Zwrot: »nadzieje rozwiać« (4): Skoro duch wynidźie z ćiáłá/
[...] náſzé płoné nadźieie Po powietrzu dmá rozwieie. KochPs 211.
Cf Fraza.
a) O Bogu (2): [mówi Pan:] wnośiliśćie do domu á iam to rozwiał BibRadz Agg 1/9.
rozwiać czym dokąd (1): Rozwiałem ie też łopátą (wieiálną) do
miaſt ziemſkich/ oſieroćiłem (y) wygubiłem lud moy BudBib Ier
15/7.
[rozwiać po kim: Y rozwiałem [dispersi] ie [tj. niepobożnych]
po wſzech narodziech/ ktorych nie ználi (marg) Yrozwieię [mówi
Jehowa] ábo rácżey/ rozwichrzę ie [...] (–) BudBib Zach 7/14.
W połączeniu szeregowym: rozpłoſzy/ rozłącży y rozwieie Bog
tych ktorzy ſą od niego rozni RotRozm M2.
Szereg: »rozwiać abo rozwichrzyć«: BudBib I 464a marg cf
rozwiać po kim.]
2. Zrobić coś przeciwko komuś: zakłócić, zepsuć jakiś układ,
związek; dirumpere, irritare, irritum facere Mącz (3): Irritum facere, Rozwiać roſproć/ nie pewnie nie ſtále vczynić. Mącz 347d,
347d.
rozwiać co (1): Dirumpere societatem, Roſwiać towárziſtwo.
Mącz 361a.
Synonimy: 1. porwać, rozchwiać, rozmieść, roznieść, rozpłoszyć, rozproszyć, rozwichrzyć; 2. rozproć.
Formacje współrdzenne cf WIAĆ.
ZCh

78

ROZWESELONY (3) part praet pass pf
Teksty nie oznaczają é oraz ó; pierwsze o oraz oba e prawdopodobnie jasne (tak w rozweselać).
sg m N rozweselony (1). ◊ A rozweselony (1). ◊ pl N m pers
rozwesel(e)ni (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Uradowany, ucieszony (3):
Przen (1): Ieſliże cie będzie chciał [Pan] doſwiádſzyć w ſthałośći twoiey/ ieſli wiernie dufaſz iemu/ á iż nie kładzieſz w wſpomożeniu ſwiátá tego/ ktory widziſz thák buyny á ták rozweſelony/
nádzieie ſwoiey: iż Pan nie długo zámieſzka ná wſpomożenie twoie.
RejPos 126v.
a. Jako przeżycie religijne (2):
rozweselony z czego (1): y wſzytek ſzwyath bądzye rozweſelony znarodzenya yey dzyeueczky [tj. Maryi, córki św. Anny] PatKaz II 76v.
W przen (1):
Wyrażenie: »na sercu swym rozweselony« (1): Táką łáſkę kyedy vźrzą ludzye vtrapyeni/ Będą dziwnye ná ſercoch ſwych yuż rozweſeleni LubPs Qv.
Synonimy: pocieszon, uradowany.
Cf ROZWESELIĆ SIĘ
RS, ALKa
ROZWIAĆ (11) vb pf
roz- (9), roſ- (2).
o jasne; w inf a pochylone; w fut e jasne; w praet sg -wiåł(-) (2)
BibRadz, BudBib, -wiał (1) HistAl; w pl -wiał-.
inf rozwiåć (3). ◊ fut [1 sg rozwieję.] ◊ 3 sg rozwieje (5). ◊ [3
pl rozwieją.] ◊ praet 1 sg m rozwiåłem, -m rozwiåł (2). ◊ 3 sg m
rozwiał (1). ◊ [3 pl subst rozwiały.]
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVII w.
1. O wietrze: roztargać; porwawszy, roznieść bez śladu; rozproszyć; dispergere, sufﬂare PolAnt [co, kogo (Przen)] (8):
Fraza: »wiatr rozwieje« (2): HistAl [I]3; Odbieżą was iáko
cháłupki przy iábłkách/ [...] ktorą ládá wiátr rozwieie. SkarKazSej 673b.
Szereg: »rozwiać i podrzeć« (1): wiátr ze wſchodu ſlońcá thák
okrutnie á nagle iął wiać iż też wſzytki námioty z woyská rozwiáł y
podárł [tanta virtus Euri ﬂare cepit, quod omnia tentoria … laceravit]. HistAl [I]3.
[Cf ROZWIJAĆ 3. ReuchlinBartBydg V2v.]
Przen (6): [[katolik o heretykach] Słomáć byli ći/ co od nas
odpadli/ plewać byli ći/ co ie he/ rezie rozwiáły. SkarUp 51.]
Fraza: »wiatr rozwieje« [zawsze: „nadzieje”] [szyk zmienny]
(3): Iużeś w licżbie nieśmiertelnych duchow/ iuż nádźieie W ſkutek
ſię tám obroćiły/ wiátr ich nie rozwieie. KlonŻal D4, C3; Ieſli zá
żyto odnieśieſz nádźieie [tj. dasz na kredyt]/ Wiátrem nádźiane/
wiátrći ie rozwieie KlonFlis H2.

ROZWIAĆ SIĘ (2) vb pf
o jasne; w fut e prawdopodobnie jasne (tak w rozwiać); w
praet a jasne.
fut 3 sg rozwieje się (1). ◊ [3 pl rozwieją się.] ◊ praet 3 sg n
rozwiało się (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozproszyć się na wietrze, z wiatrem ulecieć (2):
W porównaniu (1): iáko proch ktory wicher z źiemie wzbudźi/
po powietrzu tám y ſám prędko ſię rozwieie/ ták przez Boſką kaźń
káżdy z nich [tj. niepobożnych] márnie zniſzcżeie. ArtKanc P20v.
Zwrot: »po powietrzu się rozwiać« (1): ArtKanc P20v cf W porównaniu.
Przen: Nie przetrwać, ulec zniszczeniu, zatraceniu (1): Quod
modo erat ratum, irritum est, Co ſie dopiero podobáło á vtwierdzono było/ roſwiáło ſie Mącz 347d; [jeśli nie z Boga, samo się to rozwieje, jeśli z Boga, [...] nie oprze mu się nikt. Listy 123].
[W porównaniu: rownie ſmrodliwe náuki Antykryſtowe [tj. papieskie] iako dym rozwieią ſie áni wiedzieć kędy/ gdy [...] KrowObraz Hv.]
Synonimy: rozlecieć się, roznieść się.
Formacje współrdzenne cf WIAĆ.
Cf ROZWIEJĄCY SIĘ
ZCh
ROZWIĄZAĆ cf ROZWIĘZAĆ
ROZWIĄZAĆ SIĘ cf ROZWIĘZAĆ SIĘ
(ROZWIĄZAŁY) cf NIEROZWIĄZAŁY
ROZWIĄZAN cf ROZWIĄZANY
1. ROZWIĄZANIE (67) sb n
o oraz a jasne, e pochylone.
sg N rozwiązanié (11); -é (2), -(e) (9). ◊ G rozwiązaniå (37); -å
(33), -a (1) SkarJedn, -(a) (3). ◊ D rozwiązaniu (3). ◊ A rozwiązani(e) (10). ◊ L rozwiązaniu (6).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) i XVIII w. s.v. rozwiązać.
I. Rzeczownik od „rozwięzać” (58):

1. ROZWIĄZANIE

ROZWIĄZANY

1. Rozplątanie, rozsupłanie; enodatio Mącz, Cn; resolutio
Mącz; dissolutio Cn (11): Enodatio, Rozwiązánie/ Roſplećienie/
Wywikłánie. Mącz 249a, 401c.
Wyrażenie: »rozwiązanie rzemyczka« (1): miał ſię zá niegodnego do rozwiązánia rzemyczká/ y vczynienia namnieyſzey poſługi
tobie Pánu ſwemu [w nawiązaniu do Ioann 1/27] LatHar 213.
a. Ściągnięcie z kogoś więzów (8): Pan przez ſámyſz Apoſtoły/
Lázárzá wſkrzeſzonego Zwolennikom ná rozwiązánie dał KuczbKat 210.
α. Uwolnienie więźnia (7):
rozwiązanie kogo (4): Potym iuż Apoſtoł tego dokłáda co ſie
miáło dzyać po rozwiązániu ſzátáná przed przyſciem Páńſkim. […]
będzie záſię rozwiązan ſzáthan z więzienia ſwego/ á wynidzie áby
zwodził narody RejAp 169v, Cc4v, 165v, 170v. [Zawsze w nawiązaniu do Apoc 20/7.]
Przen: Wybawienie (3):
Wyrażenie: »rozwiązanie więzienia, z więzienia« (1:1): á tym
[jętym i skruszonym] ten wſzechmogący Pan roſkazał opowiedzieć
ty látá miłoſierne Bogá […]/ y to rozwiązánie á oſwobodzenie
nędznego więzienia ich á vpadkow ich RejPos 118v, 119v.
Szeregi: »rozwiązanie i (a) oswobodzenie« [szyk 1:1] (2): RejPos 118v; poſłáł mię [Pan] [...]/ ábym poimáńcom obwołał oſwobodzenie y więźniom rozwiązánie [indulgentiam et … apertionem
Vulg Is 61/1] niewidzącym przeyźrzenie CzechRozm 119.
»wyzwolenie a rozwiązanie« (1): A tym iedno roſkazał opowiedzyeć to wyzwolenie á rozwiązánie z onego wiecżnego więzyenia á przeklęcia Páná ſwoiego. RejPos 119v.
2. Odpuszczenie winy, rozgrzeszenie; dispensatio BartBydg
(32): Dispensatio, est iuris communis et rigoris eius per eum, ad
quem spectat, provida relaxatio […] sfolgovanye, rozvązanye, popusczenye BartBydg 43b; á to zowiem rozwiązanie/ á ktorzy nie
maią ſkruchy/ […] czy ſą związany y grzechi ich nie będą odpuſcony SeklKat X2; RejPos 119, 120, 302v marg; BiałKat 166; Bo
ieſli […] pewniſmy tego/ że wſzeláka moc rozwiązánia przy nim
[Piotrze]/ nie z nátury/ ále Páná náſzego łáſki zoſtáwiona ieſt: iáko
[...] LatHar 286; [Dispensatio {(folgovanye rozvyązanye popuſczenye)} Glosy III nr 8/27].
[rozwiązanie czym: Iże wierzę […] być dane księżej klucze Odwierać nam skarby Boże, […] Przez pokutę zmiłowanie, Słowem
Pańskim zawiązanie, Temże zasie rozwiązanie. WierzNauka 227.]
rozwiązanie czyje, czego (7) [w tym: G sb i pron (5), pron poss
(2)], czego czyjego (2): Mogę mv też to powiedzieć/ o czo mię ſvmnienie gryzie/ dla pocieſzenia ſ ſłowa bożego/ rozwiązania ſvmnienia mego/ y navki. SeklWyzn o4v; OrzList h2v; RejPos 118v, 119,
119v, 120, 121, 303; SkarŻyw 599.
W przeciwstawieniu: »rozwiązanie … związanie (a. [zawiązanie])« (1): Nie mnieyſzą moc dał Pan kośćiołowi ſwemu rozwiązánia/ á niżli związánia. WujNT 77; [WierzNauka 227].
Wyrażenie: »rozwiązanie grzechow, od grzechow, z grzechow«
(3:1:1): A tho rozwiązánié od grzéchów iáko ieſt w kośćiele chrześćiáńſ [!] potrzebné/ […] Chryſtus ſam ſłowem ſwym iáſnie okázuie
BiałKat 166, 336; BiałKaz B4, M4; SkarJedn d9.
Szeregi: »rozgrzeszenie, (i) rozwiązanie« (1): Zátymże idzie/
iſz wſzyſcy ich Biſkupi y Popowie/ ácżkolwiek poświęcenie máią
[…] ále mocy ná rozgrzeſzenie/ y rozwiązánie nie máią. SkarJedn
339; [absolucio a peccatis rozgrzeshenye, rozvyązanye ReuchlinBartBydg a2v].
»(i) związanie (a. wiązanie) i rozwiązanie« [szyk 13:4] (17): w
tym ſlowie dál iemu [Jezus Piotrowi] ij jego námiaſtkom/ motz
związaniá ij rozwiązaniá na ziemi. OpecŻyw 56v; OrzList h2v; RejAp 166; iż tu Ian s. przypomina/ iáko […] moc związánia y rozwiązánia/ wiernych y niewiernych ná ſwiecie/ porucżyć im racżył
RejPos 118v, 119, 120, 121, 303; BiałKat 336; BiałKaz M4; SkarJedn 107; SkarŻyw 599; Wtory ſpoſob związánia y rozwiązánia/ do
dyſcypliny zborowey należy/ kędy grzeſzące ktorzy nie ſłucháią
rády y nápominánia zborowego/ Chriſtus wyłącżáć roſkázuie Niem-

Obr 38; LatHar 109, 431; WujNT Matth 18 arg, s. 76; [HerbOdpow
Nn]. [Ponadto w przeciwstawieniu 1 r.]
3. Wyjaśnienie, wytłumaczenie, rozstrzygnięcie; interpretatio
PolAnt; solutio Calep; resolutio Cn (9): CzechRozm 147v; Solutio –
Rozwicizanie [!]. Calep [991]a.
rozwiązanie czego (4): BudBib Eccle 8/1; [iż iáko niéktóré rzeczy dla vćiechy/ y śmiéchu ták ſie záwięzuią/ iż rozwiązánié ich/
nieumieiętnému bywa trudné/ á vmieiętnému bárzo łatwié/ á przećię
[…] SenekaGórn 244 (Linde s.v. rozwiązać)]. Cf Zwrot, Wyrażenie.
W połączeniu szeregowym (1): Dissolubilis, Latwi ku rozwiązániu/ roſpráwiániu/ zgádnieniu. Mącz 401b.
Zwrot: »naleźć rozwiązanie [czego]« (2): A ieſliż też w piśmiech nie możemy wſzytkiego/ o co ſię pytáią/ náleść rozwiązánia
CzechEp 129, 238.
Wyrażenie: »rozwiązanie wątpliwości« (1): iż święte Koncylia
dla rozwiązánia wątpliwośći [...] máią záwſze przytomność Duchá
S. WujNT 463.
Szeregi: »rozwiązanie, zgadnienie« (1): Indissolubilis, Trudny
ku rozwiązániu/ zgádnieniu. Mącz 401b. [Ponadto w połączeniu
szeregowym 1 r.]
»zrozumienie i rozwiązanie« (1): Gdy co trudnego piſać á wykłádáć miał/ […] od Duchá S. zrozumienie y rozwiązánie trudnośći
proſząc. SkarŻyw 201.
4. W wyrażeniu teol. »moc rozwiązania« = odpowiednik łac.
pojęcia „potentia absoluta” (w odniesieniu do Boga) (2): PatKaz I
3v [2 r.] cf RZĄDNY znacz. 4.
** Bez wystarczającego kontekstu; absolutio BartBydg, Mymer2; solutio Mącz; dissolutio Calep (4): BartBydg 3; Absolutio
Entpindung Rozwiązánie. Mymer2 11; Solutio, Zápłácenie też rozwiązánie/ wyſwiebodzenie. Mącz 400d; Calep 333b.
[Cf ROZWAŻANIE 2. rozważanie czyje RejKup p6.]
II. Rzeczownik od „rozwięzać się” (9):
1. Rozsupłanie się, rozplątanie się [czego] (2):
Przen (1):
Wyrażenie: »rozwiązanie węzła« (1): przecżći iedno v Sálomoná
y v inſzych Prorokow/ co ſie dzyeie z wiernemi Páńſkiemi po rozwiązániu tego nędznego węzłá duſze s ciáłem káżdego RejPos Ooo3v.
a. O przypadłości chorobowej: samoistne rozprostowanie się,
rozkręcenie się (1): [ziele pępownik] wyſtąpienie pępka z iego mieſcza naprawia, y też iego rozwiązanie albo rozmiękcżenie naprawia.
FalZioł I 65a.
2. Rozpad na części; rozsypanie się (2): Solutilis – łatwi do
rozwiazanią. Calep [991]a, 334a.
3. Rozłączenie się, odejście; solutio Vulg, PolAnt; resolutio
Vulg (5):
a. O małżeństwie: rozwiedzenie się (3): Leop 1.Cor 7/27; BudNT 1.Cor 7/27; Przywiązaneś do żony? nie ſzukayże rozwiązánia.
WujNT 1.Cor 7/27.
b. O śmierci (2):
rozwiązanie czyje (1): Boć mnie iuż oﬁárowáć máią/ y nádchodźi czás rozwiązánia mego. WujNT 2.Tim 4/6.
Wyrażenie: »rozwiązanie ciała z duszą, [z ciałem]« [szyk
zmienny] (1): BiałKat 103v; [A gdy vchá náchylał ná tákie śpiewánie/ W tym duſzá święta wźięłá z ćiáłem rozwiązánie. ProtJałm 22v].
Synonimy: I.1. rozplecienie, rozsucie; a. oswobodzenie; 2.
popuszczenie, rozgrzeszenie, sfolgowanie; 3. rozprawienie, zgadnienie.
Cf ROZWIĘZAĆ, ROZWIĘZAĆ SIĘ
ZCh
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2. (ROZWIĄZANIE) cf NIEROZWIĄZANIE
ROZWIĄZANY (115) part praet pass pf
rozwiązany (114), roźwiązany (1) ZawJeft.
rozwiązany (66), rozwiązan (48), rozwiązany a. rozwiązan (1).

ROZWIĄZANY

ROZWIĄZANY

o jasne; w formach złożonych a jasne; w formach niezłożonych
w N sg m -ån; w pozostałych formach -ån- (21), -an- (2) Leop,
BielKron.
sg m N rozwiązany (22), rozwiązån (25); ~ (attrib) -any (1);
~ (praed) -any (15), -ån (25); -any KrowObr, ZawJeft, Phil, SiebRozmyśl, SkarKaz; -ån MurzHist, RejPos (7); -any : -ån Leop (1:1),
RejAp (1:11), BiałKat (3:1), CzechRozm (1:1), WujNT (4:3). ◊ A
rozwiązany (2), rozwiązan(e)go (1). ◊ I rozwiązanym (2), [rozwiązan(e)m]. ◊ f N rozwiązanå (6), rozwiąz(a)n(a) (1). ◊ G rozwiązan(e)j (1). ◊ n N rozwiązåno (21), rozwiązan(e) (7); ~ (attrib) -(e)
(1); ~ (praed) -o (21), -(e) (6); -o OpecŻyw, MurzNT, KromRozm II,
KromRozm III (2), RejWiz, Leop, BiałKat, WujJud (3), RejPosRozpr, SkarJedn, ArtKanc, WujNT (3); -(e) KrowObr, CzechRozm,
CzechEp (2) SkarKaz; -o : -(e) RejPos (4:1). ◊ A rozwiązan(e) (1). ◊
m a. n I rozwiązanym (1). ◊ pl N m pers rozwiązani (12). subst m
rozwiązané (5), rozwiązany (2); ~ (attrib) -é (1); ~ (praed) -é (4)
BiałKat, WujJud, MWilkHist, WujNT, -y (2) SeklKat, BielKron; ~ -é
(1), -(e) (4). n i m a. f rozwiązan(e) (4). ◊ A subst rozwiązan(e) (2).
Składnia dopełnienia sprawcy: rozwiązany od kogo (1) WujNT,
przez co czyje [= przez kogo] (1) BielKron.
Sł stp s.v. rozwięzać, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
I. W funkcji właściwej (115):
1. Niezwiązany; solutus PolAnt, Mącz, Calep, Vulg, Cn; dissolutus Mącz, Calep, Cn; resolutus Mącz, Calep (47): Dissolutus,
Rozwiązány/ rozſypány. Mącz 401a; Resolutus, Rozwiązány/ rozſuty/ rozeſzły/ roſtąpiony. Mącz 401c; Calep 333b, 917b.
W przeciwstawieniu: »cały … rozwiązany« (1): Thamze theſz
vkradl stuką plothna Glogowſkyego dwye stucze mvchayeru czale a
drugye dwye stucze rozwyazane. LibMal 1551/158v.
Wyrażenie: »włosy rozwiązane« (1): włoſy potárgáné/ W żalu
zmárłych iuż wiſzą rozwiązáné [= rozpuszczone] GórnTroas 13.
Przen (8):
Frazy: »rozwiązan(y, -a) (jest) język (a. związka języka)«
= niemy odzyskał mowę; też o darze mowy na chwałę Boga [szyk
zmienny] (7): Pan Bog ſam prziydzie/ á zbáwi was. [...] Ná ten cżás
[...] rozwiązány będzie ięzyk [aperta erit lingua] niemych Leop Is
35/6 [przekład tego samego tekstu RejPos 313]; Y wnet ſię otworzyły vſzy iego/ á związká ięzyká iego rozwiązána ieſt [solutum est
vinculum linguae eius]/ y mowił wybornie. BibRadz Mar 7/35
[przekład tego samego tekstu i nawiązania do niego RejPos (3)];
RejPos 203v, 206 [2 r.], 313 [2 r.].
»rozwiązany są węzły« (1): ſiedzi w mocy łuk iego/ y rozwiązány ſą wezły [!] rámion y ręku iego [dissoluta sunt vincula
bracchiorum et manuum illius Vulg Gen 49/24]/ przez ręce tego/
ktory ieſt moc Iakobowá BielKron 18v.
a. Któremu zdjęto więzy; oswobodzony, wolny; expeditus Mącz
(33): Był tedy iakoby kto wcięſzkiem więśięniu położony/ ktory by
chciáł być rozwiązán i zwobodnym záirzáł rozumieiąc ie byc ſzczęſliwemi MurzHist I; BielKron 443v; Solutus, Rozwiązány/ wyſwiebodzony. Mącz 400c; Calep [991]a; Phil C4.
Wyrażenia: »jakoby rozwiązany z łancuchow« (1): Wnet gdy
przyiął ćiáło Páńſkié/ iákoby rozwiązány z łáncuchów/ weſele
vmárł. BiałKat 326.
Przen (w apokaliptycznej wizji św. Jana): Którego już nic nie
hamuje, nie powściąga; spuszczony z uwięzi (27):
Apoc 9/15 i nawiązania do tego wersetu (9): BibRadz Apoc 9
arg, 15; A ſtądći to poſzedł ten nieſláchetny narod/ á tenći to był
rozwiązan y z inymi rozlicżnymi narodj od wſchodu ſłońcá RejAp
82v; iż też thám roſkázuie Pan rozwięzáć krola ná pomſthę ſwiátá
nád tą rzeką Eufratem mieſzkáiące. [...] iż ilekroć ſie obłądzi w tych
ſwych ciemnoſciach á odſtąpi od iáſnego Páná ſwoiego [...]/ iż ći
krolowie pewnie záwżdy będą rozwiązáni RejAp 137, 81, 81v; A
gdy ſzoſty ánioł zátrąbił/ czterey ániołowie byli rozwiązáni/ ktorzy
wielkim woyſkiem iezdnych/ trzećią część ludzi pobić mieli. WujNT Apoc 9 arg, 15.

~ rozwiązany na co [= w jakim celu] (1): Słyſzelichmy w dziewiątym kápitulum/ [...] Iáko byli rozwiązáni pogánie ná pomſtę niewiernikom RejAp 110. ~
Apoc 20/3, 7 i nawiązania do tych wersetów (18): kiedy iuſz
był/ iáko otym piſze Ian ſwięty w táiemnicy ſwoiey/ Dijabeł rozwiązány. A to Pan Bog dla wielkich złośći y grzechow náſzych dopuśćił KrowObr 137v; ſie tu cieſz káżdy wierny/ iż to márne rozwiązáne kſiąże nie długo buiáć będzie á vpáść muśi RejAp 171,
BB5, Cc4, 164v, 165v, 166v marg (11); WujNT Apoc 20 arg, 3;
[Gdy w tyśiąc Lat po národzeniu Páńſkim Szátan był roźwiązány,
ięły ſię wynarzać rozmáite żabobony [!] nabożeńſtwá. ŁaszczOkulary D].
~ rozwiązan na co [= w jakim celu] (1): ty ſie niewierniku
lękay/ iż ſłyſzyſz że ieſt rozwiązan pan twoy. A ná coż ieſt rozwiązan? Otho ſłyſzyſz iż ná vpadek twoy RejAp 167.
Ze zdaniem celowym (1): Y związał go [Pan Szatana] ná tyśiąc
lat. [Apoc 20/3]) [...] kiedy záſię ſzátán będzie rozwiązány/ áby ludzie zwodził WujNT 885.
Wyrażenie: »rozwiązan z ciemnice, z więzienia« (1:1): RejAp
169v; A gdy ſię ſkończą tyśiąc lat/ będźie rozwiązan ſzátan z ćięmnice [solvetur … de carcere] ſwoiey WujNT Apoc 20/7.
2. Który rozłączył się; solutus Vulg (7):
a. Który umarł, opuścił swe ciało (5): Y ieſtem śćiśnion ze dwu
ſtron: prágnąc żebym był rozwiązan [dissolvi] y był z Chriſtuſem/
coby dáleko lepiey. ále zoſtáć w ćiele/ potrzebniey ieſt dla was.
WujNT Philipp 1/23.
Wyrażenie: »z ciałem, od ciała rozwiązan(y)« [szyk 3:1] (3:1):
BiałKat 103v; Cupio diſſolui et eſſe cum Chriſto. Prágnę być z ćiáłem rozwiązánym/ a być z P. Chryſtuſem. WysKaz 45; SkarKaz 3b,
635a. [Zawsze w nawiązaniu do Philipp 1/23.]
b. Który przestał być żonaty [od kogo] (2):
W przeciwstawieniu: »przywiązany … rozwiązany« (1): Przywiązaneś do żony? nie ſzukayże rozwiązánia. Rozwiązányś od żony? nie ſzukayże żony. WujNT 1.Cor 7/27.
Wyrażenie: »rozwiązan(y) od żony« = solutus ab uxore Vulg
(2): Ieſliś poiął żonę? nie ſzukayże rozwiązánia. Ieſteś rozwiązan od
żony? nie ſzukayże żony. Leop 1.Cor 7/27; WujNT 1.Cor 7/27.
3. Z którego zdjęto jakiś ciężar; niczym nieobciążony, nieskrępowany; oczyszczony (20):
Przen (2): Absoluta potentia, vyzvolona, rozvyązana BartBydg 3.
Szereg: »wolny a rozwiązany« (1): modl ſie [...] proſzącz [Maryję] o przycżynę do iey ſyna miłego, wpływaiącz ſobie na pomocz
ſwiętych iego, abi ſie modlili za tobą do nie go [...] A tak zawżdy
bedącz myſli wolney á rozwiązaney: ocżekaway nawiedzenia Bożego FalZioł V 66.
a. Uzdrowiony [od czego] (1): rzekł iey [Jezus]: Niewiáſto/ rozwiązánaś ieſt [dimissa est] od niemocy twoiey. WujNT Luc 13/12.
b. Któremu odpuszczono grzechy, rozgrzeszony (14): RejPos
119, 303, 319; quodcunque ſolueris [...] ſuper terram: erit ſolutum in
coelis. iákoby [Pan] rzekł: które kolwiek Piotrze ſumnienie rozwiążeſz ná źiemi/ w niebieśiéch będźie rozwiązano. BiałKat 166, 336
[2 r.]; CzechEp 78; WujNT 354 [2 r.].
rozwiązan czym (1): RejPos 119v cf rozwiązan z czego.
rozwiązan od czego (3): iż żáłuieſz vpadku ſwego/ iuż tego
bądź iſt/ iżeś ieſt rozwiązan przez ſwięte miłoſierdzie iego/ od tego
nędznego vpadku ſwego y od onego wiecżnego więzyenia RejPos
119. Cf Wyrażenie.
rozwiązan z czego (1): Tu iuż nie máſz w tym poſelſtwie/ áby
mocą/ klątwą/ dzwonkiem/ interdiktem/ miał być kto związan y
rozwiązan s tego vpadku ſwoiego. RejPos 119v.
[W połączeniu szeregowym: opowiedamćię być wolnem proznem y rozwiązanem od wſſech grzechow twoich UstKościel 116.]
W przeciwstawieniu: »związan … rozwiązan« (2): tu iuż ieſt
związan y v ciebie y v Páná Bogá twoiego/ á rozwiązan być nie
może/ poki ſie nie obacży w oney krnąbrnośći ſwoiey RejPos
120, 119v.
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Wyrażenie: »od grzechow rozwiązany« [szyk zmienny] (2):
Day nam abyſmy byli od grzechow rozwiązáni/ [...] abyſmy byli
otzyśćieni. KrowObr 175; KuczbKat 220; [HerbOdpow M3; UstKościel 116].
[Szeregi: »absolwowany to jest rozwiązany«: Ktorzy [...] od
ſwych sług Kościelnych/ rozwiązani albo związani będą/ oni [...]
wniebie od pana Boga ſamego/ albo Abſolwowani/ to ieſt/ rozwiązani/ albo Excommunicowani/ to ieſt/ wyłączeni. UstKościel 60v.
»rozwiązany albo związany«: UstKościel 60v cf »absolwowany to jest rozwiązany«. [Ponadto w przeciwstawieniu 2 r.]]
c. Który otrzymał wyjaśnienie swoich wątpliwości [w czym]
(3): o tym ſie zakonie będę pilnie pytał/ przeto iżem w they mierze
nie ieſt rozwiązan. CzechRozm 87; CzechEp 285.
Wyrażenie: »cale rozwiązany« (1): Wſzákże ćię proſzę/ ábys
mi przedſię ná dálſze wywody odpowiedał/ ktorychem ſie ia z piſm
tych nowo wydánych náucżył/ ábych w nich cále rozwiązány był
CzechRozm 52v.
4. Unieważniony, zniesiony, nieistotny (41):
a. Zerwany (4): Sam Pan śluby wiąże/ ſam wié iáko Może bydź
rozwiązány SiebRozmyśl F3.
rozwiązany czym (3): iż zwiąſká Małżeńſtwá/ żadnym rozwodem rozwiązána być nie może WerKaz 284, 284; WujNT 22.
b. Odpuszczony, wybaczony; solutus Vulg [zawsze Matth 16/19
i 18/18 i w nawiązaniach do tych wersetów] (28): Rozgrzeſzenie nić
ynego nie ieſt/ iedno vpewnienie odpuſczenia grzechow zmiłoſierdzia Bożego/ Tak pan Chriſtus racził powiedzieć/ ktore rozwiązecie
na ziemy będą rozwiązany w niebie. SeklKat Xv; RejWiz 160v;
RejPos 235, 303; gdyż to co Kápłan ná źiemi rozwiąże/ y w niebie
ieſt rozwiązano. WujJud 81v, 82v, 160; SkarKaz 634a.
rozwiązany komu (2): WujJud 224; S tego ná was tchnienia
mego. Komu grzechy przepuśćićie Y od nich go rozwiążećie. Temu
będą odpuſzcżone Tu y w niebie rozwiązáne. MWilkHist L.
rozwiązany czym czyim [= dzięki komu] (2): Weyrzy Pánie/ áby
náſzych grzechow Zwiąſki zaſlugą Błáżeiá Swiętego były rozwiązáne. KrowObr 172 [idem] 217.
W przeciwstawieniu: »związan … rozwiązan« (12): dám tobie
[Piotrze] klucże krolewſtwa niebieſkiégo/ a tzo koli zwiążeſs na
ziemi/ będzie związáno ij na niebieſiech/ a tzokoli rozwiążeſs na
ziemi/ będzie rozwiązáno ij na niebie. OpecŻyw 56v; KromRozm III
F4v, M3v; Leop Matth 18/18; RejPos 299v, 300v; BiałKat 161; RejPosRozpr b4; SkarJedn 67; ArtKanc N15v; WujNT Matth 16/19,
18/18.
Fraza: »grzechy (a. związki a. brzemię grzechow) będą (będzie) rozwiązane« (6): KrowObr 70v, 172, 217; Komu rozwiążećie
grzéchy ná źiemi/ będą rozwiązáné y w niebie BiałKat 161; WujJud
224; WujNT 354.
Szeregi: »rozwiązany i odpuszczony« [szyk 2:1] (3): tedy tam
kthorykolwiek tzłowiek będzie pokropion od kxiędzá/ brzemię
grzechow przes wſzyſthek rok/ będzie rozwiązáne y odpuſztzone.
KrowObr 70v; WujJud 224; MWilkHist L.
»związan i (albo) rozwiązan« (2): KromRozm II f4v; iż cokolwiek oni zwiążą ábo rozwiążą ná ziemi/ to będzie związano y rozwiązano w niebie. WujNT 133. [Ponadto w przeciwstawieniu 12 r.]
c. Rozstrzygnięty, wyjaśniony (5):
rozwiązany czym (2): tedy też tąſz odpowiedźią y onym/ ktore
ſie w przeſzłych rozmowách podawáły mogą być [słowa Tomasza
na widok Zmartwychwstałego] rozwiązáne. CzechRozm 147; WysKaz 3.
Wyrażenia: »wątpienie, wątpliwość rozwiązana(-e)« (1:1):
SkarJedn 129; W drugiej [części kazania] iáko wątpliwość/ o iedney przewłoce weśćia do żywotá y ſzcżęśćia wiecżnego po śmierći/
[...] iednym bárzo potężnym wywodem/ może być ſnádnie rozwiązána WysKaz 3.
»węzeł [= trudność] rozwiązany« (2): Bo ſie iuſz potym [...] z
inſzymi Hiſtoryki/ Miechowius porządkiem lat/ [...] tákże ſamą
prawdziwą rzeczą Hiſtoriey należącą zgadza. Dla tego iuſz ten wę-

zeł rozwiązány opuściwſzy do pierwſzego porządku Hiſtoriey przyſtępuię. StryjKron 380; ZawJeft 28.
Szereg: »rostrzygniony i rozwiązany« (1): Ieſli Páweł/ powiáda/ trąbá Duchá S. vćiekł ſię do Piotrá [tj. do słów Piotra]/ áby tym
ktorzy w Antyochiey o zakonie gadáli/ wątpienie roſtrzygnione y
rozwiązáne przynioſł: [...] SkarJedn 129.
d. Poddany w wątpliwość, zakwestionowany, podważony (w
nawiązaniu do Ioann 10/35) (4): CzechRozm 8v; tę wątpliwość zoſobná ſamże Chriſtus Pan odeymuie. Ian 10.v/ 33. gdy ná potwarz
Zydom odpowiada/ ktorą mu zádáli/ żeby ſię Bogiem cżynić miał:
ták mowiąc: Zali nie ieſt nápiſano w zakonie wáſzym? Iam rzekł
Bogowie ieſteśćie. [...] á piſmo rozwiązáne być nie może CzechEp 283.
Szeregi: »rozwiązany to jest wniwecz obrocony« (1): Nie możeć być rozwiązáne to ieſt w niwecż obrocone piſmo Ian. 10.v/ 35.
[...] Bo łácniey (iáko indźiey mowi) niebu y źiemi przeminąć/ niż
iedney kreſce z zakonu vpáść CzechEp 113.
»rozwiązan abo solwowan« (1): piſmo niémoże być ruſzono
(marg) rozwiązáno abo ſolwowano (–) [non potest solvi scriptura]
MurzNT Ioann 10/35.
II. [W funkcji przymiotnika: leniwy, gnuśny, niedbały: Rospusczony, rozwyązany resolutus, pigricie et quieti deditus ReuchlinBartBydg D2.]
Cf NIEROZWIĄZANY, ROZWIĘZAĆ
ZCh

81

[ROZWICHRZYĆ vb pf
1 sg fut rozwichrzę.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) – XVII(XVIII) w.
Rozproszyć wiatrem; przen o Bogu [kogo]: [mówi Jehowa:] Y
rozwiałem [dispersi] ie (marg) Yrozwieię ábo rácżey/ rozwichrzę ie
[...] (–) po wſzech narodziech/ ktorych nie ználi. BudBib Zach 7/14
(Linde).
Synonimy: rozchwiać, rozmieść, rozpłoszyć, rozwiać.
Formacje współrdzenne cf WICHROWAĆ.]
ZCh
ROZWICIE (1) sb n
N sg rozwicié.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w. s.v. rozwić.
Rozwinięcie, wypuszczenie liści:
Wyrażenie: »listow rozwicie«: Pampinarium – Liſtow rozwiczię. Calep [750]a.
Cf [ROZWIĆ SIĘ]
ZCh
ROZWIĆ (5) vb pf
o jasne.
fut 3 sg rozwije (1). ◊ praet 3 sg f rozwiła (3). ◊ con 3 sg f by
rozwiła (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
1. Rozciągnąć, rozprostować na całą długość lub szerokość;
przen [co] (2):
Zwroty: »rozwić włosy« (1): [po potopie] Ziemiá ku ſłoncu pełné ćiężkiéy roſy Rozwiłá włoſy. KochPieś 32.
»żagle rozwić« (1): Więc co tám ſpokoynego/ gdźie burza
vſtáwna/ Przeto woli mey rádá/ [...] Chętne żagle rozwiła SzarzRyt C4.
2. Zdjąć to, co owijało [kogo] (1): na nym [stole] myla panna
cziſta ſwego syna rozwyla. LibMal 1544/89.
3. Upleść; przen (2):
Zwrot: »rozwić [gdzie, w kim] sw(oj)e gniazdo« = osiąść na
stałe [szyk zmienny] (2): TO mieyſce [ratusz krakowski] [...] Miáłoby tho w ſobie mieć/ práwo przyrodzone. Aby thu ſpráwiedliwość/ ſwe gniazdo rozwiłá RejZwierz 111v; RejPos 322v.
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Synonimy: 1. rozpuścić; 3. spleść, upleść.
Formacje współrdzenne cf 2. WIĆ.
Cf ROZWITY
ZCh
[ROZWIĆ SIĘ vb pf
o jasne.
fut 3 sg rozwije sie. ◊ 3 pl rozwiją sie. ◊ praet 3 sg m rozwił sie.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozwinąć się z pąków; wypuścić liście: iáko trefnie náturá
vczyniłá/ że záwdy ſie to drzewo [tj. jesion] piérwéy rozwiie/ niżli
wężowie z źiemie wynidą/ á liſtu nie ſpuśći/ áż záśię w źiemię wlázą ná źimę. UrzędowHerb 344b.
Fraza: »list się rozwił«: iż zákwitnęłá laſká Aaronowa w domu
Lewi: y gdy nápęczniáło pąkowie/ wyſzły kwiatki/ które/ gdy ſie liſt
rozwił [foliis dilatatis] w migdały ſie obróciły. WujBib Num 17/8.
Szereg: »roztoczyć się albo rozwić«: Pálmowégo drzewá ſkórá/
którą Elatem zową/ ieſt ſkórká/ którą/ niżli kwiátki ſie roſtoczą/ álbo
rozwiią/ zákrywáné bywáią UrzędowHerb 368a.
Synonim: roztoczyć się.
Formacje współrdzenne cf 2. WIĆ.
Cf ROZWICIE, ROZWITY]
ZCh
[ROZWIEDZENIE] cf ROZWIEDZIENIE
ROZWIEDZIENIE (2) sb n
rozwiedzienie (2), [rozwiedzenie].
Teksty nie oznaczają ó oraz é; o prawdopodobnie jasne (tak
w roz-).
sg N rozwiedzieni(e) (1). ◊ D rozwiedzieniu (1). ◊ [pl A rozwiedzeniå.]
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych
przykładów) s.v. rozwieść.
1. Odciągnięcie tego, co przylegało, odwiedzenie; tu: wyprostowanie ręki (1):
Wyrażenie: »ręki rozwiedzienie« (1): iż táka ordynácya woyſká
[na klin]/ pożytecżnieyſza ieſt niżli gránowita/ á to przeto/ iż w niey
wolnieyſzy viazd y przyiazd/ y ręki z bronią rozwiedzienie BielSpr 22v.
2. Rozbicie na szerokość, rozpłaszczenie [na co] (1): [srebro]
ieſt rzecż miękka ktora ieſt łaczna ku rozwiedzieniu na cieńkie
blaſzki iakoby pargamin FalZioł III 34c [idem] [SpiczZioł 130b
(Linde s.v. rozwieść)].
3. [Rozejście się małżeństwa, rozwód: repudium d icitu r repulsio vel scriptum repulsionis ... zagnanye, rozvyedzyenye, rozdzyelenye, inde repudium d icitu r discidium, divortium vel repulsio
mulieris a viro rozvyedzyenye, zagnanye, Rozdzyelenye ReuchlinBartBydg D.
4. Odgałęzienie: Stáłá ſie tedy winnicą/ kthora zrodziłá gáłęźie/
y wypuśćiłá rozwiedzenia [palmites]. Leop Ez 17/7 (Linde s.v.
rozwieść).]
Cf ROZWIEŚĆ, ROZWOD, ROZWODZINY
ZCh
ROZWIEDZIONA cf ROZWIEDZIONY
ROZWIEDZIONY (6) part praet pass pf
Oba o oraz e jasne.
sg f G rozwiedzionéj (4); -éj (1), -(e)j (3). ◊ pl [N m pers
rozwiedzi(e)ni.] ◊ A subst rozwiedzioné (1). ◊ I f rozwiedzionémi (1).
Składnia dopełnienia sprawcy: rozwiedziony od kogo (1).
Sł stp s.v. rozwieść, Cn s.v. rozwód czynię, Linde XVII w. s.v.
rozwieść.

1. Szeroko rozłożony; odsunięty od boku ciała; przen (w antropomorﬁzowanym opisie gwiazdozbioru) (1):
Wyrażenie: »ręce rozwiedzione« (1): Nieśie [wschód] Wężownikowé ręce rozwiedźioné KochPhaen 23.
2. [Których rozprowadzono po różnych miejscach; rozproszeni
[między kogo]: gdy dobyto [Konstantynopola] a męzkie pogłowie
wszytko wysieczono oprocz dzieci a niewiast, ktorzy wszyscy rozwiedzieni między Pogany PamJancz 76.]
3. Którego małżeństwo zostało unieważnione; per divortium
separatus JanStat (3): ſądowi Duchownému ſą poddáné [...]: tákże
téż Rozwody/ y wiáná między rozwiedźionémi perſonámi. SarnStat
215, 215.
Wyrażenie: »rozwiedziona od męża« (1): Nierządnice zá żonę
y plugáwey nie poymą: y niewiáſty rozwiedzioney od mężá iey
[repulsam a viro suo] nie poymą BudBib Lev 21/7.
α. W funkcji rzeczownika: »rozwiedziona« = repudiata PolAnt;
digressa a marito, dimissa a matrimonio Cn (2):
W połączeniu szeregowym (1): Záś wdowy y rozwiedzioney y
plugáwey nierządnice/ tych niepoymie/ lecż dziewicę zludu ſwego
wezmie zá żonę BudBib Lev 21/14.
Szereg: »wdowa i rozwiedziona« (1): Zás ſlub wdowy y rozwiedzioney [viduae et repudiatae] káżdy/ ktorym obowiązałá duſzę
ſwą trwa nád nią [gdyż nie ma męża, który by uwolnił od ślubowania]. BudBib Num 30/9. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
Cf ROZWIEŚĆ
ZCh
ROZWIEJĄCY SIĘ (1) part praes act
N sg m rozwiejący sie.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozwiewający się, ulotny, ulegający rozproszeniu: Solutilis,
Calep. sine autore, Roſipuyąci rozwieyący ſie/ co trudno może być
ſpoyono/ á łatwie ſie roſypie. Mącz 400d.
Cf ROZWIAĆ SIĘ
ZCh
ROZWIELCZYĆ (1) vb pf
rozwielczyć, [rozwieliczyć].
o oraz e jasne.
[praet 3 sg m rozwieliczył.] ◊ imp 2 sg rozwielcz.
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu: rozwieliczyć.
1. Zwiększyć, zwielokrotnić [co]: Rozwielcż panie lata/ w cirpliwoſci a w pokorze naſſego żywota. OpecŻyw 90v.
2. [Zadrzeć wysoko, zamachnąć się (tu w dosłownym tłumaczeniu łac. magniﬁcare ‘powiększać’); przen:
Zwrot: »rozwieliczyć [na kogo] piętę« = wystąpić przeciwko
komuś, zdradzić: Też mąż pokoiu mego ná ktoregomſię nádziewał/
bárzo ná mię wierzgał. (marg) Rozwieliczył ná mię piętę [magniﬁcavit adversum me calcaneum]. (–) BudBib Ps 40/9.]
Formacje współrdzenne cf WIELICZYĆ SIĘ.
ZCh
[ROZWIELICZYĆ] cf ROZWIELCZYĆ
[ROZWIELICZYĆ SIĘ vb pf
o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w roz- oraz rozwielczyć).
praet 2 sg m rozwieliczyłeś się. ◊ 3 sg m rozwieliczył się. ◊
imp 3 sg niech się rozwieliczy.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych przykładów) s.v. rozwieliczyć.
Być potężnym, wzmóc się; magniﬁcari PolAnt: Niech ſię rozweſelą y rozráduią w tobie wſzytcy/ ktorzy ćię ſzukáią/ á niech mowią záwżdy/ niech ſię rozwielicży Iehowá BudBib Ps 39/16[17]
(Linde s.v. rozwieliczyć), 2.Reg 7/22 (Linde s.v. rozwieliczyć).
a. Rozpanoszyć się, rozzuchwalić się, stać się pysznym [przeciw komu]: Vpoyćie go [Moawa]/ bo przećiw Iehowie rozpuśćił ſię

ROZWIELICZYĆ SIĘ
(marg) rozwieliczył ſię. (–) [magniﬁcavit os suum] BudBib Ier
48/26.
Synonim: a. rozpuścić się.
Formacje współrdzenne cf WIELICZYĆ SIĘ.]
ZCh
ROZWIELMOŻYĆ (4) vb pf
Oba o oraz e jasne.
fut 1 sg rozwielmożę (1). ◊ praet [1 sg m rozwielmożyłem.] ◊ 2
sg m rozwielmożyłeś (1). ◊ 3 sg m rozwielmożył (2).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych przykładów).
1. Uczynić silnym, potężnym; wzmocnić kogoś [kogo] (1):
Zmocnił ſię Solomon ſyn Dawidow ná kroleſtwie ſwym/ á (bowiem) Iehowá Bog iego (był) znim y rozwielmożył go [magniﬁcavit
eum] wyſoce. BudBib 2.Par 1/1.
2. [Zwielokrotnić, powiększyć [co]: Rozwielmożyłem [Magniﬁcavi] dźiełá moie: nábudowałem ſobie domow/ y naſadźiłem winnic. WujBib Eccle 2/4 (Linde).]
3. Rozsławić, rozgłosić, ukazać czyjąś moc; magniﬁcare PolAnt
[co] (3): [mówi Bóg] Y rozmnożę ćię w narod wielki/ y vbłogosłáwię ćie/ y rozwielmozę imię twoie/ y będzieſz błogosłáwieńſtwem.
BudBib Gen 12/2; wyznáwáć będę imię twoie/ [...] dla prawdy twoiey/ bo rozwielmożyłeś náde wſzytko imię twoie (marg) Abo powieść twoię. (–) BudBib Ps 137/2.
Zwrot: »w sławie [u kogo] rozwielmożyć« (1): Pan ſtolicę ſwą
w nyebye thák możnye záłożył/ A kroleſtwo ſwe w ſławye v wſſech
rozwyelmożył LubPs X5.
Formacje współrdzenne cf WIELMOŻYĆ.
ZCh
ROZWIELMOŻYĆ SIĘ (3) vb pf
Zawsze się.
Oba o oraz e jasne.
[fut 3 sg rozwielmoży się.] ◊ praet 2 sg m -ś się rozwielmożył
(1). ◊ 3 sg m rozwielmożył się (1). f rozwielmożyła się (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (trzy z niżej notowanych przykładów) s.v. rozwielmożyć.
1. Ujawnić, okazać swą potęgę, moc; magniﬁcari PolAnt (2):
rozwielmożyć się w czym (1): Práwicá twoiá Iehowo rozwielmożyłá ſię wmęſtwie/ práwicá twoiá Iehowo złamáłá nieprzyiacielá. BudBib Ex 15/6.
Zwrot: »wielmożnie, [wielmożąc] rozwielmożyć się« = magniﬁcando magniﬁcari PolAnt (1): śpiewayćie Iehowie iſz wielmożnie
rozwielmożył ſię/ koniá y iezdce iego zrućił do morza. BudBib Ex
15/21, [Ex 15/1 (Linde s.v. rozwielmożyć)].
2. Wzmóc się, spotężnieć (1):
Szereg: »rozwielmożyć się i rozmoc« = magniﬁcari et roborari
PolAnt; magniﬁcari et invalere Vulg (1): BudBib Dan 4/22[19];
[Tyś ieſt królu/ któryś ſię rozwielmożył y rozmógł: á wielmożność
twoiá vroſłá/ y dośięgłá áż do niebá WujBib Dan 4/19 (Linde s.v.
rozwielmożyć)].
3. [Zyskać jeszcze większą sławę, uwielbienie: Bo rozwielmoży
ſię [magniﬁcetur] imię twoie ná wieki/ gdy będą mowić/ Iehowá
Cewooth Bog nád Izráelem BudBib 2.Reg 7/26.]
Formacje współrdzenne cf WIELMOŻYĆ.
ZCh
ROZWIENION (1) part praet pass pf
N sg m (praed) rozwieni(o)n.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozproszony, rozniesiony w różne strony, porwany:
Wyrażenie: »wiatrem rozwienion«: POpioł iże ma w ſobie barzo
drobne cżęſci: lekkiem wiathrem bywa rozwienion FalZioł IV 52c.
Cf ROZWIONĄĆ
ZCh

ROZWIESIELIĆ SIĘ
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(ROZWIENIONY) cf ROZWIENION
ROZWIERAĆ (1) vb impf
part praes act rozwierając.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn) s.v. 2. rozewrzeć.
Otwierać, rozchylać; aperire Cn:
Zwrot: »[komu] usta rozwierać«: gdy weń ſynowie iego [...]/
ręce mu opak wiążąc i moćą [!] vſta rozwieraiąc dwa kroć przes
dźień/ nieco polewki wléwali. MurzHist E.
Formacje współrdzenne cf ODEWRZEĆ.
ZCh
ROZWIERAĆ SIĘ (1) vb impf
o jasne, e pochylone.
praes 1 sg rozwiéråm sie. ◊ [praet 3 pl subst rozwiérały sie.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVII w. s.v. 2. rozewrzeć.
Pękać, rozstępować się, rozpadać się na części; hiare Cn: Dehiscere, Aperiri, ﬁndi, rimas agere – Ziewąm, rozwierąm ſie. Calep
298b; [z onégo trzęśiénia źiemie/ rozwiéráły ſye domy/ iż ći co tám
wewnątrz byli/ wiérzchem domów ſwych niebo widźiéć mogli.
JanWróż 44 (Linde s.v. 2. rozewrzeć)].
Formacje współrdzenne cf ODEWRZEĆ.
ZCh
ROZWIERCIEĆ (4) vb pf
o oraz pierwsze e jasne.
imp 2 sg rozwierć (2). ◊ [3 sg niech rozwierci.] ◊ part praet act
rozwierciåwszy (2).
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu: rozwiercić.
Utrzeć, rozetrzeć, kręcąc w naczyniu odpowiednim narzędziem
[co] (4): koźié bobki wpićiu rozwierćiawſzy/ ná noc zedwie łyżce
pić SienLek 148v, 153v, 155v; [rozwÿercz ÿaÿe a oleyv przyk [...]
GlosyKórn II 171].
rozwiercieć z czym (1): SienLek 129; [niech rozwierći co wſkok
gorcżyce z octem/ á co napręcey niech przyłoży/ poki ſie iad [z ukąszenia] niewkorzeni. SienHerb 557b].
Formacje współrdzenne cf WIERCIĆ.
ZCh
ROZWIESIĆ (2) vb pf
o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w roz- oraz zawiesić).
fut 3 sg rozwiesi (1). ◊ imp 2 sg rozwieś (1). ◊ [2 pl rozwieście.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Powiesić kilka rzeczy jedną obok drugiej [co] (2): Pierwey niżli [...] przeſciradła na łoże położyſz: rozwies ie w ſwietniczy FalZioł V 65; [rozwieście zwycięstwa znak – niemieckie zbroje. StryjPocząt 283].
Zwrot: »po ścianach rozwiesić« (1): żeby mu [gospodarz gościowi] pierwey ármáturę ſwoię do poſpolitego ruſzenia należącą
okazał/ Co [...] vbożſzy w temże gmáchu gdźie z gośćmi śiadá po
śćiánách rozwieśi GrabPospR K3v.
Formacje współrdzenne cf WISIEĆ.
Cf ROZWIESZONY
ZCh
[ROZWIESIĆ SIĘ vb pf
3 sg fut rozwiesi się.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozciągnąwszy się zwisnąć: Záwieſzam nie iednemu/ ná ſzyiey
złoty łancuch/ We troię obwinąwſzy/ áż ſię rożwieśi pod brzuch
NeothAcros A3v.
Formacje współrdzenne cf WISIEĆ.]
ZCh
ROZWIESIELIĆ SIĘ cf ROZWESELIĆ SIĘ

ROZWIESZAĆ

ROZWIEŚĆ

ROZWIESZAĆ (2) vb impf [i pf]
impf (2), [pf [fut, part praet act]].
rozwieszać (2), [roźwieszać].
o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w roz- oraz wieszać); a
jasne.
inf rozwieszać (1). ◊ [praes i fut 2 sg rozwieszåsz. ◊ 3 pl rozwieszają. ◊ praet 3 pl m pers rozwieszali.] ◊ imp 2 sg rozwieszåj
(1). [part praet act rozwiesz(a)wszy.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. rozwiesić.
Wieszać (powiesić) kilka rzeczy w różnych miejscach; suspendere PolAnt; appendere Cn [co] (2): [I takeście Koronę prawie wystawili, Jako dzieci, kiedyby na to się zmówili, Klejnoty rozwieszawszy, kurka drzewianego Strzelać i o królestwo i klejnoty jego
PismaPolit 26; StryjPocząt 283.]
[rozwieszać na czym: Gámádowie też ná wieżach twoich byli/
páwezy ſwoie rozwieſzáli ná murzech twoich w około BudBib Ez
27/11; nákoniec go [tj. katolika] rożſiekáią ná ſztuki/ ktore po rożnych cżęśćiách miáſtá ná palách roźwieſzáią PersOkrucPrzedm d2v.]
a. Wkładać na szyję wiele ozdób (1): (nagł) Ná Vtrátniki. (–)
RZeżyſz brácie ten kábat/ [...] rozwieſzay łáńcuchy. RejZwierz
122v.
b. Rozciągać (rozciągnąć) sznury (1): GórnDworz Qv; [ptaki
co owocem śię żywią lepem poimaſz gdy rożdżki albo powrozki
przy onych owocach iuż doſtałych rozwieſzaſz/ na ktore pádnąwſzy
powiązną. Cresc 1571 634].
Formacje współrdzenne cf WISIEĆ.
Cf [ROZWIESZANY]
ZCh

ROZWIEŚĆ (56) vb pf
rozwieść (56), [roźwieść].
o jasne; w inf e jasne; w fut -wiédz-; w praet sg m -wiódłeś
KochPs, -wiodł KochPieś; w pl -wied-; pozostałe formy z tekstów
nieoznaczających é oraz ó.
inf rozwieść (13). ◊ fut 1 sg rozwiodę (1). ◊ 3 sg rozwiédzie
(5). ◊ praet 2 sg m rozwiódłeś, -ś rozwiodł (3). ◊ 3 sg m rozwiodł
(9). f rozwiodła (5). ◊ 3 pl m pers rozwiedli (1). subst rozwiodły
(1). ◊ plusq 3 sg m był rozwiodł (1). ◊ imp 2 sg rozwi(e)dź (2). ◊ 3
sg niech rozwiedzie (1). ◊ con 1 sg m bych rozwiodł (1). ◊ [2 sg m
byś rozwiodł.] ◊ 3 sg m by rozwiodł (5). ◊ 3 pl m pers by rozwiedli
(1). ◊ con praet [1 sg m bym był rozwiodł.] ◊ 3 sg m by był rozwiodł (1). f rozwiodłaby była (1). ◊ 3 pl m pers by byli rozwiedli
(1). ◊ impers praet rozwiedzi(o)no (1). ◊ impers con by rozwiedzi(o)no (1), [by się rozwiodło]. ◊ part praet act rozwiodszy (2).
Sł stp notuje, Cn s.v. roszczepierzam w innym znaczeniu, Linde
XVI (osiem z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Rozciągnąć szeroko, rozszerzyć, powiększyć; dilatare Vulg,
PolAnt; ampliﬁcare Vulg [kogo (Przen), co] (6): Kthory przemogł
rozprzeſtrzenić miáſto/ […] y rozwiodł [rozſzérzył WujBib] weśćie
do domu (marg) Bożégo. (–) y do ſieni. Leop Eccli 50/5.
Przen (1):
Zwrot: »rozwieść szeroko« (1): ktore […]/ áby tych dźiſieyſzych cżáſow chowáne tákże były/ nie rozwiodłáby byłá nigdy ták
ſzeroko ſwych proporcow roſpuſtá ReszList 148.
a. O terytorium (3): Pirrhe ná co woyſká zbieraſz: […] Zebych/
powieda/ rządnie wezbrał wſkorę Nieprzyiaćielá/ y odniosł gorę. A
coſz będźie potym? Páńſtwo ſwe rozwiodę RybGęśli B3v.
Zwroty: »[daleko], szeroko rozwieść« (1): znia [tj. Panią Świętą] barzo ſzeroko rozwiedli granice PaprUp A3v; [JanWróż 55
(Linde)].
»rozwieść granice« [szyk zmienny] (1): PaprUp A3v cf »szeroko rozwieść«, [JanWróż 55 (Linde) cf »wzdłuż i wszerz rozwieść«].
[»wzdłuż i wszerz rozwieść«: gránice Króleſtwá tego/ y ſławę
imięnia ſwégo/ wzdłuż y wſzérz dáleko rozwiédźie JanWróż 55
(Linde).]
Przen (1):
[Zwrot: »rozwieść granice«: Gdy Pán Bog twoy rozwiedzie á
rozprzeſtrzeni gránice twoie [dilataverit … terminos tuos] […]
Leop Deut 12/20 (Linde).]
Szeregi: »albo rozwieść albo rozciągnąć« (1): Bog Iáphetá niechay rozmnaża [dilatet] miłośćiwie/ […] (marg) Albo rozwiedźie/
álbo rośćiągnie. To blogoſłáwieńſtwo znáczy powołánie poganow/
ktorzy z Iáphetá poſzli. [...] (–) BibRadz Gen 9/27.
[»rozwieść a rozprzestrzenić«: Leop Deut 12/20 (Linde) cf
Zwrot.]
b. O urodzajnej plantacji: dać rozrosnąć się; przen [dokąd] (1):
Rozwiódłeś iéy [Panie] płodné rózgi do morzá ſámego/ A iéy piękné látorośli do brodu wielkiego. KochPs 121.
2. Rozdzielić, rozłączyć [w tym: kogo, co (10)] (11):
a. Rozdzielić walczących (2):
Zwrot: »od siebie rozwieść« (1): Było krzyku doſyć/ áż ie
gwałtem od ſiebie rozwiedzyono trzećiego dniá ſie rozſtawáli [król
węgierski i królewic z królewną] [...] BielKron 414v.
α. Z podmiotem nieosobowym: być przyczyną ukończenia walki (1): z obu ſtron bitwá iednáko trwáłá áż ie noc rozwiodłá BielKron 105v.
b. O więzach społecznych (8): Zaczni to dzis dom na ſwieczie
[mowa o kotach] Pelno go w kazdim powieczie […] Wierzmie zadni nierozwiedzie Tak rano iak po obiedzie [tj. kotów w gromadzie
nikt nie tknie, nie rozdzieli] RejRozm 394.
Przen [z kim] (3): ktora [dusza twoia] iuż owdowiáłá prze
ſproſność grzechu twego/ á rozwiodłeś ią z wdzięcżnym oblubieńcem iey á s pánem iey. RejPos 223.
Szereg: »rozwieść a odłączyć (a. rozłączyć)« [szyk 1:1] (2):
RejPos 218; iż złośći náſze/ thák iáko ſam [Pan] do nas wſkázowáć
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[ROZWIESZANY part praet pass impf a. pf
N sg m rozwieszany.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Wieszany (powieszony) w różnych miejscach (o wielu częściach) [do czego]: nákoniec [kary zadawanej katolikowi] żeby vwárzony y ná ſztuki rozſiekány/ do rożnych bron miáſtá był rozwieſzány PersOkruc 41.
Cf ROZWIESZAĆ]
PP
[ROZWIESZAWAĆ vb impf
3 pl m pers praet rozwieszåwali.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. rozwiesić.
Wieszać wiele rzeczy [co gdzie]: bo ie [odpusty] rozwieſzawáli
Włoſzy po Cmintarzách iákoby iákie towáry StryjKron 723 (Linde).
Formacje współrdzenne cf WISIEĆ.]
ZCh
ROZWIESZCZAĆ (1) vb impf
1 sg praes rozwieszczåm.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozsławiać, rozgłaszać: Rumifero, Rumorem fero: hoc est, famam spargo – Rozwieſzcząm, rozsławiam. Calep 932a.
Synonimy: rozgłaszać, rozkrzewiać, roznaszać, roznosić, rozsławiać, rozszerzać.
Formacje współrdzenne cf WIESZCZYĆ.
ZCh
ROZWIESZONY (2) part praet pass pf
A pl subst rozwiesz(o)n(e) (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
O wielu rzeczach: powieszone jedna obok drugiej (2): Zeznal
yſch vyrzawſchy [...] na Wodney vliczy wyeczor koſſulye y szathi
na Gorze rozwyeſchone, wlyaſl na gorą thym vmyſlem aby koſſulie
pobral LibMal 1546/112; RejWiz 12.
Cf ROZWIESIĆ
ZCh

ROZWIEŚĆ

ROZWIEŚĆ

racży/ rozwiodły nas z nim/ á dáleko nas odłącżyły od niego RejZwierc 263v.
α. Z podmiotem nieosobowym: być powodem rozdzielenia [z
kim] (1): [Ea res multo maxime diſiunxit illum ab illa. Tá rzetz go
nawięcey rozwiodłá z nią. TerentMatKęt P.]
Przen (1): Drugi więc ſwą wioſkę mija Rozwiodłá go ſnią
deliya [tj. stracił wieś wydając pieniądze na ubiory] RejRozpr Iv.
β. Udzielić rozwodu; rozbić małżeństwo (3): Ieſcze tez kv ſądu
dvchownemv przyſlvſſecz ma rozprava […]. Ktemv orozvody, o
vznanie poſſagu oſſoby tey ktorąby rozwiedziono ComCrac 21.
W przeciwstawieniach: »złączyć, [zwieść] ... rozwieść« (1): [do
biskupa] Ale złącz/ iákoś rozwiodł: […] y ia/ y oná [żona]/ Nie prágniewá do śmierći być rozdźieloná. KochPieś 52; [SądParysa C2v].
[Zwrot: »[miedzy kim] małżeństwo rozwieść«: myſliłeś miedzy
námi małżeńſtwo rozwieſć A mnie ku ſwey luboſći zwieſć. SądParysa C2v.]
Przen (1): A z iednayćie Commiſſyią Rozwieſć tę Contrybuciią Boć iáko ſkoro náſtáłá Ták wnet z wiárdunkiem ſlub bráłá RejRozpr G2.
c. O szyku wojennym: rozprowadzić na boki, tworząc odstępy
między oddziałami (1): ktorzy ná przodku ſthoią rozwieść ich połowicę ná práwą ſtronę/ á drugą połowicę ná lewą ſtronę/ ták iákoby
rowno wſzyſcy ſzli poſkokiem złożywſzy drzewcá iedni zá práwą/
drudzy zá lewą ſtroną. BielSpr 72.
3. Przerwać, zakończyć coś; dissolvere Mącz, Calag; discindere Mącz; dirimere Calag [w tym: co (10)] (11): Amicitias dissolvere, Prziyąźń [!] s kim rozerwáć/ rozwieść. Mącz 401a, 372a; Zutrennen. Rozwieść. Rozproſzyć. Roziąć. Dirimere. Calag 597b.
[rozwieść komu czym: [Biesiadnicy posłali sługę po pannę dla
zabawy] nie było go długo; […] Wynidą z izby, a on śpi na skrzyni.
I takiem śmiechem rozwiódł jem biesiadę, A ze złej w dobrą obrócił ich radę. Otwin(?)Erot 43.]
α. Z podmiotem nieosobowym: być przyczyną końca (1): Ten
też pobudził wſzytki krole y pány Krześćiáńſkie […] przećiw Turkowi/ ále iego krotki wiek tę rzecż rozwiodł/ ábowiem […] morem
vmárł/ drudzy ſie dla moru roziecháli. BielKron 189.
a. Pojednać walczących, zwaśnionych; być rozjemcą (7): [Ksieni] oná y s ſyny y z rádą ſwoią/ […] zámknęłá ſie ná zamku Mákowie. pocżęli ich Sláchtá dobywáć/ […] Rozwiodł te burzkę Ian z
Laſká BielKron 416v.
rozwieść czym (2): Disceptare controversias aliquorum, Miedzi
dwie ſporne ſtronie wſtępić/ á rozwieść rzecz słowy. Mącz 90a;
[ktorzy [posłowie papiescy] tę woynę wnetże roźwiedli miedzy
nimi Compromiſem BielKron 1597 317].
Zwrot: »bitwę, [wojnę] rozwieść« (3): tego [Juliusza papieża]
krol Fráncuſki Lodwig był poráźił. Tę bitwę chciał był Ceſarz Máxymilian rozwieść/ gdy poſłał biſkupá Sálopurſkiego do Iuliuſzá o
przedłużenie/ áby ie poiednał. BielKron 190, 190, 411; [Krol Iágieło z Witołtem […] gdy ciągnęli [na Krzyżaków] do Pruſkiey ziemie/ Tám do nich przyiechał Bartolomeus Capra […] od Papieżá/
ktory onę woynę rozwiodł […] y przymierze do dwu lat miedzy
nimi á Krzyżakámi vtwierdził. StryjKron 548 (Linde); AktaSejmikPozn 1600/215].
α. Z podmiotem nieosobowym: być przyczyną przerwania bitwy (2):
Zwrot: »bitwę rozwieść« (2): noc bitwę rozwiodłá. NázáiutrzTroillus s Pariſem wywiedli woyſko przećiw Grekom BielKron58v, 252.
4. Przedstawić słowami; (o)powiedzieć; wyłożyć obszernie [w
tym: co (24), komu (21)] (28): RejJóz Gv; Co tho ieſt ſwego ſtanu
vżywáć pocżćiwie/ […] Acż mi to on ſwięty mąż też był pirwey
rozwiodł/ Ale […] RejWiz 96v, 9v; BielKron 301; ActReg 150; [Byłoby tu co rozwieść; gdybym rzeczy nieſkracał. HerbNauka o2
(Linde)].
rozwieść czym (2): iż thá mądra páni/ Szyrokoć to rozwiodłá
ſwemi rozmowámi. RejWiz 96. Cf »rozwieść rzeczą szeroką«.
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (1);
zawsze: zaimek pytajny] (3): Zdało się im [posłom] potrzebno, [...]

aby im [senatorom] to rozwiedli, w jakowe zniewolenie wszytki
przywodzą a co za szkodliwa sequella, aby Krol imo wiadomość
szlachty miał, co chciał, na nie stawić. Diar 61; BielKron 198v;
RejZwierc 90v.
Zwroty: »rozwieść rzecz, [sprawę]« [szyk zmienny] (1): Ceſarz
wyſłuchawſzy wſzytkich wotá/ rozwiodł im rzecż długą/ ſprzodku
pocżąwſzy/ […] BielKron 219v; [JanPrzyw 122].
»szyroko, rzeczą szeroką rozwieść« [szyk zmienny] (3:1): To
ćwicżenie żebych ſſerzey mogł rozwyesć/ wten cżás miyam/ […]
bo to káżdy wye iż thák yeſt/ yáko piſſę. GliczKsiąż I2v; RejWiz
A5v, 96; Ládziſław [...] Sálomoná poimał [...]/ wſzákże potym
rozwiodſzy mu rzecżą ſzeroką iego ſkutki/ puśćił go wolno BielKron 301.
[»ustnie rozwieść«: co bym ustnie był Waszym Miłościam rozwiódł, […] to pisaniem swym teraz czynię. DudEpist III 323.]
Szeregi: »powiedzieć a rozwieść« (1): ktorzy máią wybráć ludzi vcżone/ […] ktorzy by roſſądek piſmá ſwiętego powiedzieć á
rozwieść vmieli BielKron 217.
»i przeczyść i rozwieść« (1): ieſliże ſam cżytáć nie vmieſz/
więcz komu inſzemu kázáć/ coby y nadobnie przecżedł y rozwiodł
RejZwierc 173.
»przypomnieć a rozwieść« (1): áby ná przod Kſiążętom przypomniał/ á rozwiodł/ iáko on [papież] tego zá wychrzenia Lutrowego z żáłoſcią vżywa BielKron 198v.
»rozwieść a ukazać« (1): Y roſwiedż mu wſſytky blędy A vkaż
mu yako kędy Ma oċyſcżic ſwe ſumnienie RejKup Pv.
»rozważyć, rozwieść« (1): Iużći [przyjaciel] wſzytko nadobnie
rozważy/ rozwiedzie/ czoby mu ſie do kogo y do ciebie ſámego nie
podobáło RejZwierc 90v.
a. Argumentami przekonać, wyperswadować; zabronić, zapobiec czemuś (6): Y byłby to Krol vdzyáłał ktoremu ſnich [skazał na
śmierć]/ by byli thego pánowie Polſcy krolowi nie rozwiedli
BielKron 401v, 419; [Diar 1566 28; chćieli [Polacy] wtárgnąć do
Sląſká: ále Krol Włádyſław dowiedźiawſzy ſie tego rozwiodł im to/
obawiáiąc ſie áby mu to przeſzkody iákiey do woyny Tureckiey nie
vcżyniło BielKron 1597 375].
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym: iż (2), aby (1)] (3): [bogacz z piekła prosił o posłańca] z vmárłych do brátow á do prziyacyoł ſwych/ ktorymby rozwyodł/ áby ſie w ſwyecye nye kocháli/
dobrze áby lepyey Bogu ſlużyli GliczKsiąż G8v; ktory [zamek]
chćieli drudzy Turcy poddáć/ ále im to ieden rozwiodł/ iż lepiey
poććiwie vmrzeć niż bez ćći żyć. BielKron 243v, 249.
Zwrot: »rozwieść z [jakiej] przyczyny« (1): Rádá żydowſka
[…] zgodźiłá ſię ná Dekret/ Apoſtoły wygłádźić: Gámáliel […]
miedzy nimi Senator/ rozwiodł to/ z tey przycżyny. Ieśli ći ludźie
nie ſą z Bogá: tedy zá cżáſem ſámi vſtáną […]. Ieśli też z Bogá ſą/
trudno co przećiw woli iego zácżynáć maćie. PowodPr 55.
[Szereg: »rozwieść a pohamować«: abys tho w.m. urodzonemu
Olbrichtowi Laskiemu rozwiodl a w tim go pohamowal, aby […]
CorfusDocum 1563 nr 117.]
b. Objaśnić, wytłumaczyć (6): cżego zyemſki krol/ ledwe áż
mu prokurator ábo pomocnik iáki rozwiedzie/ zrozumieć nie może.
RejPos 133.
Ze zdaniem dopełnieniowym [zawsze z zapowiednikiem: to;
zaimek pytajny (2), iż (1)] (3): coż potym iż widzę/ Ale iż nie rozumiem/ […] Rozwiedź mi to moy brácie/ co ſie to wżdy dzyeie RejWiz 168; iżem ia ieſt Anyoł iego do ciebie ná vrząd poſłány/ ábychći to rozwiodł cżemuś ſie dziwował/ y w cżymeś wątpił. RejZwierc
175v, 200.
Zwrot: »rozważnie rozwieść« (1): ſnadź y ſzalony […]/ gdyby
mu to rozważnie rozwiodł/ […] ſnadźby wyrozumiał co ieſt lepſzego/ ieſli ták błogoſłáwionego żywotá vżywáć […] cżyli być tym
głogiem drapieżnym RejZwierc 131.
Przen: Być czyimś przewodnikiem, poprowadzić kogoś (1):
Tenći [rozum] twe wſzytki ſpráwy nadobnie rozwiedzie/ A ku
wdzięcżney ſtałośći ſnádnie cie przywiedzie. RejZwierc 180.
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ROZWIEŚĆ

ROZWIEWAĆ

Formacje współrdzenne cf 2. WIEŚĆ.
Cf ROZWIEDZIENIE, ROZWIEDZIONY
ZCh
ROZWIEŚĆ SIĘ (38) vb pf
sie (31), się (7).
o jasne; w inf -wieść (10), -wiéść (1) KochFr; w formach praet
sg m -wiódł; pozostałe formy z tekstów nieoznaczających é oraz ó.
inf rozwieść się (20). ◊ fut 3 sg rozwiedzie się (2). ◊ 3 pl rozwiodą się (2). ◊ praet 1 sg m -m rozwiódł się (1). ◊ 3 sg m rozwiódł
się (7). f rozwiodła się (1). ◊ plusq 3 sg m był się rozwiódł (1) BielKron, rozwiódł się był (1) GliczKsiąż. ◊ [imp 2 sg rozwiedź się.] ◊
con 1 sg m bych się rozwiódł (1). ◊ 3 sg m by rozwiódł się (1). ◊
part praet act rozwi(o)dszy się (1).
Sł stp s.v. rozwieść, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w. s.v. rozwieść.
1. Wykonać szybki, energiczny ruch do przodu (4):
a. Zamachnąć się bronią, przygotować się do użycia broni [w
tym: z czym (2)] (3): BielKron 348; Rzymiánie to [szykowanie wojska jako klin] zwali Forfex, tedy tymi kleſzcżámi záchwyćić klin w
koło/ á nie dáć ſie mu rozwieść BielSpr 18; Náſzy záſie gdy ſie s
nimi máią potykáć/ prędko w nie vderzą drzewcy/ áby im ſzyk rozerwali/ poki ſie z łuki nie rozwiodą BielSpr 68.
b. Odchyliwszy się dla nabrania rozpędu, ruszyć (1): iż był
chłop wyſoki Piecinig/ Ruſſin tym ſię niżey ſchylał/ rozwiodſzy ſie
vderzył Piecinigá w tłuſty brzuch głową/ [...] áſz vpadł StryjKron 134.
2. Rozdzielić się, rozłączyć się (27):
a. O związkach międzyludzkich [w tym: z kim (19), z czym
(Przen) (3)] (25): Se ab aliquo removere, Rozwieść ſie s kim nie
chcieć mieć s kim towárziſtwa. Mącz [234]d.
Przen (3): A ták miáſto powagi zá piecem pan cżáſem/ Przeſtałby ná cżámlecie/ rozwiodł ſie z hátłaſem. RejWiz 15v; bom ná
támtéy bieśiedźie rozwiódł ſye z tą ſwárliwą Ewányelią: w któréy/
[…] zámknióné ſą [...] duſzné y ćieleſné/ vpadki człowieczé: [...]
wróćiłem ſye do onéy naſzéy ſtáréy Ewányeliéy potćiwéy OrzQuin B3.
Zwrot: »z ciałem się rozwieść« = umrzeć (1): Inſze źwierzętá
wyrodny ſtrách ſuſzy Gdy ſię więc z ćiáłem rozwieść przydzie
duſzy. KlonŻal A4v.
α. Zostawić współmałżonka, wziąć rozwód; divortium facere
Mącz, Calag; libellum repudii a. repudium mittere Mącz (21):
Thegoż roku Káthárzyná/ z ktorą ſie był rozwiodł Krol Angielſki
vmárłá. BielKron 215, 305; Mącz 113c, 353a; Calag 141a.
rozwieść się dla kogo, dla czego [= z jakiej przyczyny] (4):
GliczKsiąż B6; KrowObr 233; poiął ią zá małżonkę ſobie/ [...] ále
ſie potym z nią rozwiodł dla iey ſtárośći BielKron 154v, 215v.
rozwieść się o co [= dlaczego] (1): Kárbilius małżonkę ſwoyę
dla tego był opusćił/ y o to ſie ſnyą rozwiodł/ iż nyemogł myeć ſnyą
żadnych dzyeći GliczKsiąż C2.
Zwroty: »rozwieść się z mężem« = deserere maritum Mącz
[szyk zmienny] (3): KromRozm I K4v; Ale ſlub káżdey wdowy/ ábo
tey co ſie rozwiodłá z mężem [repudiatae] [...]/ ma być wypełniony. BibRadz Num 30/10; Mącz 387d.
»rozwieść się z żoną, z małżonką« = divortium facere cum
uxore, missam facere uxorem, repudiare (uxorem), repudium renunciare Mącz [szyk zmienny] (10:1): iż zá ledá przyczyną może ſye
mąż z żoną rozwyeſć/ y żoná z mężem/ á w ine małżeńſtwo wſtąpić.
KromRozm I K4v; GliczKsiąż B6, C2; KrowObr 233; BielKron 212,
447; Mącz 225b, 254a, c, 353a, 488a; PRzyſzedł chłop do biſkupá/
chcąc ſię rozwiésć z żoną KochFr 42.
Szeregi: »opuścić i rozwieść się« (1): GliczKsiąż C2 cf rozwieść się o co.
»porzucić i rozwieść się« (1): iż thego Pelágyuſzá [papieża]
[...] byłá náuká przećiwna/ nauce páná Kryſtuſowey/ ktory tylko dla
cudzołoſtwá porzućić y rozwieść ſie z żoną dopuśćił. KrowObr 233.

[»rozwieść albo rozłączyć się«: Iulius Cezár żonę ſwą Pompeiám/ odeſłał od ſiebie/ á rozwiodł/ álbo rozłącził ſie ſnią/ Iż ſie dowiedźiał/ [...] ErazmJęzyk Gg5 (Linde s.v. rozwieść).]
b. O szyku bojowym: rozsunąć się tworząc odstępy (1): tákże
theż y owi co ná zad ſtali mogą vcżynić/ thákież ſie rozwieść/ iednę
ſtronę ná práwą á drugą ná lewą złożywſzy drzewcá poſkokiem.
BielSpr 72.
3. Rozwinąć temat, obszernie wyłożyć, przedstawić, rozciągnąć
wywód (3): Widźićie W.M. pánowie/ iáko mi ſie plác do rzeczy
otwiéra/ w którym iákobym chćiał/ tákbym ſie rozwieść mogł/ y
wielą narodów przykłády to pokazáć/ że [...] OrzJan 25.
W porównaniu (1): ten gdy ſye ná kazániu głoſem rozwiodł/ iáko ſłowik inny/ [...] w zápaleniu obiecował rzeczy przyſzłe/ kthore
ſye pełniły. OrzRozm G2v.
Zwrot: »z rzeczą się rozwieść« (1): Ale máiąc ia to wywieść/
[...] thrzebá ábych ſie troſzkę z rzecżą rozwiodł/ iżbym obiáſnił to
ſłowo miłość GórnDworz Kk8v.
4. Rozpanoszyć się, zwiększyć swój wpływ i znaczenie (1): gdy
tych [ani bogatych, ani ubogich w państwie] będzie więtſza licżbá/
będą też bez chyby śilnieiſzy: ták iż áni bogátym/ áni vbogim/
rozwieść ſie nie dopuſzcżą/ iżby [...] rozruch w ziemi cżynić mogli.
GórnDworz Hh8.
5. [Rozejrzeć się wokół, przepatrzeć okolicę [z czym (żywotne)
gdzie]: Rozwiedź ſię w ſtronách z chárty/ pátrz przy dołowinie/
Gdźie ſię Záiąc ábo Lis przed ogárem ſzynie. BielawMyśl D4v.]
6. W funkcji biernej (4):
a. Nie zostać spełnionym, wykonanym [kim] (1):
W przeciwstawieniu: »dowieść ... rozwieść się« (1): [Ksant ślubował sampierzowi, że wypije całe morze, ale zażądał, by ten zmienił bieg rzek wpływających do morza] By ſámo morze zoſtáło/ A
wnie nic nieprzybywáło. [...] Cżego ieſli on dowiedzie/ Mną śię tá
rzecż nierozwiedzie. BierEz D4v.
b. Być wyłożonym, przedstawionym (3): te wszytkie mowy y
podania ktore za okazyą bez pochyby się rozwiodą. Natym iednym
fundamencie sadzić się muſzą [...]. Iz [...] ActReg 149, 149.
Zwrot: »szeroko rozwieść się« (1): Ktora ſámá rzecż/ mogłábyſię ſzeroko rozwieść/ [...] wſzákże/ iż ſię muśi krotkośći folgowáć/ [...] tedy rzecż tę krotko [...] pokażę CzechEp 123.
Formacje współrdzenne cf 2. WIEŚĆ.
ZCh
ROZWIEWAĆ (4) vb impf
o jasne, e pochylone.
praes 3 sg rozwiéwå (4). ◊ [part praes act rozwiéwając.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
Porywając swą siłą cząsteczki czegoś, sprawiać, że się przemieszczają, ulatują gdzieś, giną; difﬂare Cn (4):
[rozwiewać po czym: Powietrze záś bezliſz ćiepłe [...]/ duch
rozpuſzcża/ prágnienie mnoży/ śiły duſzne potłumia/ trawienia w
żołądku nie dopuſzcża/ ogień przyrodzony (ktory ieſt nacżynie
ſtrawnośći) po ćiele rozwiewáiąc. Cresc 1571 4.]
a. O niszczącym podmuchu wiatru; differre, dissipare Cn (4):
Fraza: »wiatr (a. [wicher]) rozwiewa« (4): [Będą [grzesznicy] iáko plewy ná wietrze/ y iáko perzyná/ kthorą wicher rozwiewa [turbo
dispergit]. Leop Iob 21/18 (Linde s.v. rozwiać); WujBib Iob 21/18].
~ rozwiewa od czego (1): ktore [proch albo plewy] wiatr barzo
richło rozwiewa/ od ziemie WróbŻołt B2.
W porównaniu (1): KrowObr 23v cf Przen.
Zwrot: »obłoki rozwiewać« (1): Iż to ſą [...] obłoki/ ktore wiátr
rozwiewá. KrowObr 73v.
Szereg: »rozwiewać albo wywracać« (1): ktorą [opokę] áni
wodá plocze/ álbo podrywa/ áni wyátr rozwyewa álbo wywraca
KromRozm II tv.
Przen (1): A batzyſz to tedy? iáko ten twoy dowod ieſt ſláby/ y
nitzemny/ kthory wiáthr iáko páiętzynę rozwiewa? KrowObr 23v. ~
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Formacje współrdzenne cf WIAĆ.
Cf [ROZWIEWAJĄCY], [ROZWIEWAN]
ZCh
[ROZWIEWAJĄCY part praes act
A sg m rozwiéwający.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Niszczący podmuchem wiatru; przen: TAk mowi Iehowá/ Oto
ia wzbudzę ná Bawel/ [...] duch rozwiewáiący [ventum corrumpentem]. Y poślę do Bawelá ktorzy wieią/ że i y rozwieią/ á wyprożnią ziemię iego BudBib Ier 51/1.
Cf ROZWIEWAĆ]
ZCh
[ROZWIEWAN part praet pass impf
N sg m (praed) rozwiéwån.
Sł stp s.v. rozwiewać, Cn brak, Linde XVI w. (te same przykłady) s.v. rozwiać.
Rozpraszany wiatrem, roznoszony na wszystkie strony, porywany przez wiatr na zatracenie:
Fraza: »wiatrem bywa rozwiewan«: POpioł iże ma w ſobie
drobne bárzo cżęſci/ lekkim wiátrem bywa rozwiewan SpiczZioł
168 (Linde s.v. rozwiać) [idem] SienHerb 331 (Linde s.v. rozwiać).
Cf ROZWIEWAĆ]
ZCh
(ROZWIEWANY) cf [ROZWIEWAN]
[ROZWIEZIENIE sb n
D sg rozwiezieniu.
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu w innym znaczeniu.
Rozregulowanie, niestrawność [czego]: [manna] Pomocna bárzo przećiw rozwieźieniu żołądká UrzędowHerb 447a.
Cf [ROZWIEŹĆ SIĘ]]
ZCh
[ROZWIEZIONY part praet pass pf
Oba o oraz e jasne.
sg m D rozwiezionému. ◊ A rozwieziony.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Który źle funkcjonuje, rozregulowany, popsuty (o żołądku):
ieſliby w winie żelázo ogniſté gáſzono/ tedy gryźienié w trzewách
około pępká [...]/ piiąc vśmiérza/ żołądek rozwieźiony śćiąga.
UrzędowHerb 410a, 393b.
Szereg: »zapalony i rozwieziony«: [sok z ziarnek myrtowego
drzewa pomaga] Zołądkowi zápalonému y rozwieźionému UrzędowHerb 362b.
Cf [ROZWIEŹĆ SIĘ]]
ZCh
[ROZWIEŹĆ vb pf
o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w rozwieźć się).
con 3 pl m pers by rozwieźli. ◊ impers praet rozwiezi(o)no.
Sł stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.
Zawieźć w różne miejsca [co dokąd]: Tamże staw jest, z którego czasu spustu [...] nasolono ryb [...] Nadto jeszcze i drugie rozwieziono do sadzawek, i drugie żywizną pojedziono. LustrRus 105;
A oniby to [handlujący zbożem] záś rozwieźli gdźieby rozumieli/
ná cżymby dobry zarobek mieć mogli. GrabZdanie H4.
Formacje współrdzenne cf WIEŹĆ.]
ZCh
[ROZWIEŹĆ SIĘ vb pf
3 sg fut rozwiezie sie.
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu w innym znaczeniu.
7 – Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXXVII
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Przestać dobrze funkcjonować, rozregulować się, popsuć się:
Szereg: »rozwieźć się albo zepsować«: A to [pigwy] ná żołądek/ gdy ſie rozwieźie álbo zepſuie UrzędowHerb 336b.
Synonim: zepsować się.
Formacje współrdzenne cf WIEŹĆ.
Cf [ROZWIEZIENIE], [ROZWIEZIONY]]
ZCh
ROZWIĘZAĆ (203) vb pf
o oraz a jasne (w tym w a 2 r. błędne znakowanie).
W inf -więz- (48), -wiąz- (14), -więz- a. -wiąz- (1); -wiązLeop (2), RejZwierz, StryjKron, LatHar; -więz- : -wiąz- RejAp
(2:1), RejPos (12:1), CzechRozm (8:2), WujNT (4:5); w imp 2 sg i
pl -wiąż(-) (21), -więż(-) (13); -wiąż(-) RejZwierc (2), BudNT;
-więż(-) RejKup, RejAp, KochPs, LatHar; -wiąż(-) : -więż(-) OpecŻyw (1:1), KrowObr (11:4), BibRadz (1:1), RejPos (3:2), WujNT
(2:1); w pozostałych formach -wiąz-, -wiąż-.
inf rozwięzać, rozwiązać (63). ◊ fut 1 sg rozwiążę (2). ◊ 2 sg
rozwiążesz (10). ◊ 3 sg rozwiąże (6). ◊ 2 pl rozwiążecie (14). ◊ 3 pl
rozwiążą (3). ◊ praet 2 sg m rozwiązåłeś, -eś, -ś rozwiązåł (5). ◊ 3
sg m rozwiązåł (14). f rozwiązała (1). ◊ 1 pl m pers -chmy rozwiązali (1). ◊ 3 pl m pers rozwiązali (5). ◊ imp 1 sg niech rozwiążę
(1) [zapis: -e]. ◊ 2 sg rozwiąż, rozwięż (23), rozwięży (2); -więż :
-więży RejPos (2:2). ◊ 2 pl rozwiążcie (5), rozwiężcie (4) [w tym:
-więſzcie (2), -więście (2)]. ◊ con 1 sg m bych rozwiązåł (4) MurzNT, RejPos (2), BudBib, bym rozwiązåł (3) Leop, ReszPrz, WujNT.
◊ 2 sg m byś rozwiązåł (2). ◊ 3 sg m by rozwiązåł (13). f by rozwiązała (1). n by rozwiązało (1). ◊ 2 pl m pers byście rozwiązali
(2). ◊ 3 pl m pers by rozwiązali (2). ◊ impers praet rozwiązåno (2).
◊ part praet act rozwiązåwszy (15); -åwszy (11), -awszy (1) OpecŻyw, -(a)wszy (3).
Sł stp notuje, Cn s.v. mowę dać niememu, Linde XVI (jeden z
niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Rozsupłać, rozplątać węzeł i zwykle zdjąć to, czym coś (ktoś)
jest obwiązane(-y); solvere PolAnt, Vulg (92): Levare vincula, Rozwięzáć. Mącz 190a, 349b.
rozwięzać co [= co jest wiązaniem] (24): cf »jarzmo rozwiązać«, »rozwięzać rzemyczek«.
rozwięzać co [= co jest związane] (3): cf »boty rozwięzać«.
Zwroty: »boty rozwięzać« = calceamenta solvere PolAnt, Vulg
[szyk zmienny] (3): Y rzekł mu Pan: Rozwięż boty nog twoich: bo
mieyſce ná ktorem ſtoiſz/ ziemiá święta ieſt. BudNT Act 7/33, Act
13/25; [św. Jan Chrzciciel o Chrystusie] oto idźie zá mną/ ktorego
botow ná nogách nie ieſtem godźien rozwięzáć. WujNT Act 13/25.
»jarzmo, węzeł rozwiązać« (1:1): ktorego [wozu w Gordyn] kto
iárzmo rozwiąże/ miał poſieść wſzytkę Azyą. BielKron 124; StryjKron 86.
bibl. »rozwięzać rzemy(cze)k (a. rzemień) u bota (a. trzewika
itp.)« = solvere corrigiam calceamenti(-orum) PolAnt, Vulg [szyk
zmienny] (22): ktoregom iá nie ieſt godźień/ abych rzemięń iego bota
rozwiązáł. MurzNT Ioann 1/27; Myał też [Chrystus] boty v ktorich
obawiał ſie Ian krzćicyel rzemycżkow rozwyęzáć. GliczKsiąż G6;
KrowObr 49, 83v, 206; ktoremum ia nie ieſt godzien/ bym rozwiązał rzemycżek v botá iego. Leop Ioann 1/27, Mar 1/7; iż ták wywyſzſzył ſtan iego [św. Jan Chrystusa]/ iż ſie położył niegodnym
być rozwięzáć namnieyſzego rzemyká v trzewiká iego. RejPos 12v,
9 [2 r.], 12, 12v, 13, 288; BudNT Luc 3/16; CzechEp 172, 304;
ReszPrz 7; LatHar 685; WujNT Mar 1/7, Luc 3/16, Ioann 1/27.
Przen (6):
Zwrot: »związkę rozwiązać« (1): Ták tedy mocną ieſt związká
małżeńſka: że ią ſam tylko rydl á motyká rozwiązáć może. WujNT 164.
a) Usunąć to, co zamyka, unieruchamia [co] (5):
Zwroty: »[komu] żywot rozwięzać« = wywołać rozwolnienie
(1): áby mu dáli trunek potáiemnie przypráwiony coby mu żywot
rozwiązał. BielKron 95v.
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»rozwięzać język [czyj a. komu]« = dać dar wymowy [szyk
zmienny] (3): We ſnie mu [Ezopowi] ſie Bog vkazał/ Trudny mu
ięzyk rozwiązał BierEz A3; Rozwiężyſz nędzny ięzyk náſz ku
wyznawániu á wyſławiániu ſwiętego á wielmożnego Boſtwá twego.
RejPos 207, 205v, 207.
Szereg: »rozwiązać a otworzyć« (1): iż on [Pan] rozwiąże á
otworzy ięzyk twoy/ że ſnádnie będzyeſz mogł wyſławiáć á wyznawáć dziwną możność iego RejPos 205v.
a. Aby rozsypało się to, co było powiązane razem (3): Podawſzy im [ojciec synom] ſnopek ſtrzał mocno záwiązány/ […] A gdy
żaden dokazáć nie mogł ty z nich śiły/ Zeby one w gromádźie
ſtrzały ſię ſkáźiły. Rozwiązawſzy po iedney dał w rękę kożdemu/
[…] Snádnie kożdy ſwę złamał CzahTr E2.
rozwięzać co [= co jest związane] (2): BierEz I4; Gdy ſie ſtáre
poſzyćie popſuie/ […] tedy odárwſzy ſnopki rządnie rozwięzáć/ y
ná gromádźie mieć/ […] dla Ieśiennego gnoiu. GostGosp 52.
b. Aby móc dostać się do wnętrza; aperire PolAnt [w tym: co
(10)] (11): miech rozdźiergay/ [...] Niemożeſzli go rozwięzáć/ Nie
żáłuy go też y zrzezáć. BierEz B2v; RejKup aa5 [2 r.]; vkradl thlomok nakladzyony zaſchnurowany lyezaczy na ſanyach. Sthym obay
poſchli wpuſthky […], thamze gi rozwyazawſchy nalyeſly wnym
dwa wylky wyprawyone LibMal 1554/183v; RejFig Cc4; BibRadz
Gen 43/21.
Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Niech ya też yedno rozwiąże
Com tu przinioſł yako Xiąże […] (did) Kryſtus każe rozwięzać
wezły czo ſſobą Xiąże przinioſło (–) RejKup aa5.
Zwrot: »rozwięzać pieczęci« = solvere signacula Vulg (2): Widźiałem […] kśięgi nápiſáne wewnątrz y zewnątrz/ zápieczętowáne
śiedmią pieczęći. Y widźiałem ániołá […] obwoływáiącego: Ktoż
ieſt godźien otworzyć kśięgi/ y rozwięzáć pieczęći ich? WujNT
Apoc 5/2, Apoc 5/5.
Przen (2):
Zwrot: »rozwięzać workowi (a. grzywnie) szuprynę« = wydać
dużo pieniędzy (2): Potym poćiągnieſz zá dworem Tám więc iuż
miey rozum zworem Bo tám ledá o przyczynę Rozwiążeſz grzywnie ſuprymę [!] RejRozpr F2; RejZwierz 91.
c. Rozluźnić uciskający pas; dissolvere PolAnt [co (= uciskane)] (2): Welgał ſię był do Kłaſtora Wiedzaċ yż tam Beczka ſpora
By proznuyącz niedzełał nicz Iedno rozwiazawſſy Brzuch picz RejKup cc3v.
Przen (1): TAk mowi Iehowa […] ábych położył przed oblicżem iego narody/ á biodrá krolow ábych rozwiązał (marg) Abo
zemdlił/ to ieſt żeby mu ſie żaden krol nie oparł. (–) BudBib
Is 45/1.
d. Zdjąć więzy; uwolnić związane(go) [w tym: kogo, co
(= związane(go)) (37), co (= związanie) (3)] (40): a związany byly
iego [Łazarza] ręce ij nogi. Y rzekl pán iezus apoſtolom/ Rozwiążcie go OpecŻyw 68; Leop Act 22/30; Idzćie do miáſteczka [...]/
naydźiećie oślę vwiązáne/ […] rozwiążćież ie á przywiedźćie.
BibRadz Mar 11/2; BielKron 113, 320 [2 r.], 409v, 412, 452v;
RejPos 2v, Ooov; BudNT g4 marg; WujNT Ioann 11/44, s. 353,
495 marg.
W przeciwstawieniu: »związać ... rozwięzać« (2): Leop Iudith
6/10; związáli ią [Hesjonę na oﬁarę] á położyli ná brzegu morſkim
Wieloribowi/ ktorą to nadiecháli Argonánte/ wzyęli y rozwiązáli
BielKron 54.
Zwroty: »pęta [czyje] rozwiązać« (1): Kto wypuśćił Oſlá dzikiego wolno/ á pętá iego ktho rozwiązáł [vincula ... solvit]? Leop
Iob 39/5.
»od związki, z związek, związanego rozwięzać« = solvere a
vinculo PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (2:2:1): BibRadz Luc 13/16;
KuczbKat 210; A tey corki Abráámowey ktorą oto związał ſzátan
od ośminaśćie lat [pokurczonej] zali nie potrzebá było od związki
tey rozwięzáć w dźień ſobotny? WujNT Luc 13/16, Act 22/30; Iáko
wielkie miłośierdźie/ związánego rozwięzáć/ […] ták y […] SkarKaz 386b.

Przen (18):
rozwięzać kogo, co (3): RejPos 87; iż kogo tu zwiążą [włodarze
Pańscy] ná ziemi będzie związan ná niebie/ á iż koſcioł ma moc
zgwałćić á odmienić wedle cżáſu vſtáwy Páńſkie. O nędzny więzácżu rozwięż pirwey ſam ſiebie/ toż potym rozwięż kogo drugiego
będzieſzli mogł. RejZwierc 192v.
a) O Bogu: wybawić [kogo (= związanego), co (= związanie)]
(6): LubPs X3v; [Chrystus jechał na uwolnionej z pętów oślicy] to
ſie známionowáło/ iż on rozwięzáć miał narod żydowſki/ kthory był
związány zakonem á przeklęciem RejPos 2v; LatHar 168.
W przeciwstawieniu: »rozwiązać ... powiązać« (1): O Boże/
[…] rácż przyiąć prośby náſze/ áby zmiłowánie twoiey łáſkáwośći/
te wſzytkie rozwiązáło/ ktore ſpętánie wyſtępkow rozlicżnych powiązáło. LatHar 181.
Zwroty: »rozwiązać okowy [czyje]« (1): Zaiſte Iehowo/ […]
rozwiązałeś okowy moie [solvisti vincula mea]. BudBib Ps 115/16.
»rozwiązać [czyje] powrozy« (1): zmiłuy ſię [Zbawicielu] nád
grzeſzną duſzą moią. Rozwiąż iey związki y powrozy LatHar 155.
»rozwiązać związki« (1): LatHar 155 cf »rozwiązać powrozy«.
b) Spuścić z uwięzi; przestać powstrzymywać, hamować (Apoc
9/14 i w nawiązaniach) [kogo] (9): BibRadz II 138b marg, Apoc
9/14; iż miał Pan rozwiązáć pogány ná pomſtę niewiernikow ſwoich od wſchodu ſłońcá. RejAp CC2; iż też thám roſkázuie Pan rozwięzáć krole ná pomſthę ſwiátá […]. Co y tám y tu inácżey rozumieć nie możemy/ iedno iż Pan chowa ty ſrogie pogány wſchodoſłońcowe ſobie miáſtho bicżá ſwego ſrogiego. RejAp 137, 81, 81v
[2 r.], 166v; Rozwiąż onych czterech ániołow/ vwiązánych v wielkiey rzeki Euphráty. Y rozwiązáni ſą […]: áby pobili trzećią część
ludźi. WujNT Apoc 9/14.
2. Uwolnić kogoś od ciężarów i zobowiązań; unieważnić, zakwestionować; solvere Vulg (89): dispensare vero est ipsum votum
relaxare, rozwyązacz, ffolgovacz, popuscicz, seu determinare etc.
BartBydg 32b.
rozwięzać kogo (6) cf rozwięzać kogo od czego; kogo z czego.
rozwięzać co [= zobowiązanie] (12): CzechRozm 87, 90v; Alexander też Ceſarz […] wolnieyſze práwo ná ten wyſtępek [przeciw
majestatowi] vcżynił/ […] y wiele rzecży ktore tákowym wyſtępkiem zwano rozwiązał ModrzBaz 81v; Ktobykolwiek tedy rozwiązał iedno z tych przykazań namnieyſzych [zakonu]/ y tákby ludźi
náucżał: będźie zwan namnieyſzym w kroleſtwie niebieſkim WujNT
Matth 5/20. Cf »brzemię rozwięzać«, »rozwięzać zakon«.
rozwięzać kogo od czego (2) cf »od przysięgi rozwięzać«.
rozwięzać kogo z czego (4): [Panie] rozwiąż mię z trudnośći/ A
vżiy zwykłéy nádemną litośći. KochPs 208. Cf Zwroty, W przen.
W przeciwstawieniu: »rozwięzać ... (wy)pełnić« [zawsze: zakon; w nawiązaniu do Matth 5/17] (6): Cżemu to Iezus y iáko
powiedział iż nie przyſzedł zakonu rozwięzáć ále gi wypełnić.
CzechRozm 90v marg, 87, 90v, 91, *v, **2.
Zwroty: »brzemię, z brzemienia rozwięzać [kogo]« (1:1):
CzechRozm 92; [po stracie męża i dwóch synów Melania] pádáiąc do nog Chryſtuſowych/ […] rzekłá: wolniey tobie ſłużyć
Pánie będę: iżęś [!] mię z tákiego brzemienia rozwiązał. SkarŻyw
[197].
[»rozwięzać [kogo] z długow«: rozwiązał go [utratnika] z długów SenekaGórn 69.]
»od przysięgi, z przysięgi rozwięzać« [w tym: kogo (3)] [szyk
zmienny] (3:1): Piſał [cesarz] też y do poddánych iego [księcia wirtemberskiego]/ áby go poſłuſzni nie byli/ á od przyſięgi ie rozwiązał
kthorą ie był vćiſnął BielKron 228, 226v, 389v; NiemObr 171.
»rozwięzać zakon« [szyk zmienny] (7): CzechRozm 91 cf »rozwięzać abo zepsować«. Cf W przeciwstawieniu.
Szeregi: »rozwięzać to jest skazić« (1): á cżemuſz ſam Iezus
Chriſtus/ to powiedział [Matth 5/17]/ że on nie przyſzedł rozwięzáć/
to ieſt ſkáźić zakonu: ále pełnić. CzechRozm 90v.
»rozwięzać abo zepsować« (1): Ieſzcże go [Chrystus zakonu]
też nierozwiązał/ ábo zepſował/ poniewaſz […] CzechRozm 91v.
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W przen (1):
Zwrot: »[kogo] z węzła rozwięzać« (1): Z onej odpowiedzi był
weſoły S. Woyćiech/ iſz go Pan Bog ſam z onego węzłá rozwiązał.
SkarŻyw 355.
a. Zdjąć z kogoś winę; oczyścić z grzechów [głównie w przekładach Matth 16/19 i 18/18 oraz w nawiązaniach do tych wersetów] (66): Do kthorych Pan poſłał Ewánielią á co ieſt rozwięzáć
RejPos 118v marg.
rozwięzać kogo, co (czyje) [= kogo (W przen)] (15): Nie mniemaycie ze by pan Bog dal tę moc kaplanom czinić czo chcą/ vczić
czego chcą/ rozwięzac kogo chcą SeklKat X2; RejKup z5; RejPos
120, 302v [2 r.]; RejZwierc 27v. Cf rozwięzać kogo od czego; kogo z
czego; W przeciwstawieniach, W przen.
rozwięzać kogo od czego (2): Rozerwałes moie związanie miły
panie […] (koment) Rozwiązałes [Ps 115/16]), to ieſt wyzwoliłes
mie od wſzelkiey przekazy. WróbŻołt nn. Cf Zwrot.
rozwięzać kogo z czego (2): [rozlawszy krew] ſzedłby do drugyego áby go s tego rozwiązał wedle woley á mocy ſwoiey RejPos
302v. Cf Zwrot.
rozwięzać co [= z czego] (30): SeklKat Xv; KromRozm I I3;
KromRozm II f4v; Ktoremu [papieżowi] tám táką moc/ ták ſłyſzę
nádano/ Iż co tu on rozwiąże/ będzye rozwiązano. RejWiz 160v;
RejPos 235, 300v; iáſnie to pokázuią one ſłowá Chriſtuſowe: Cokolwiek rozwiążećie ná źiemi/ będźie rozwiązano etć. Bo rozgrzeſzenie od kápłaná dáne/ známieniem ieſt pozwirzchnym odpuſzcżenia grzechow WujJud 160, 81v, 82v; WujNT 69, 77, 133; SkarKaz
634a. Cf W przeciwstawieniach; Zwrot.
rozwięzać co komu (1): Komu rozwiążećie grzéchy ná źiemi/
będą rozwiązáné y w niebie BiałKat 161.
W przeciwstawieniach: »zwięzać (16), uiścić ... rozwięzać« [w
tym: co (= winę) (15), kogo (= winnego) (1)] (17): dám tobie
[Chrystus Piotrowi] klucże krolewſtwa niebieſkiégo/ a tzo koli
zwiążeſs na ziemi/ będzie związáno ij na niebieſiech/ a tzokoli rozwiążeſs na ziemi/ będzie rozwiązáno ij na niebie. OpecŻyw 56v;
KromRozm III F4v, M3v; Leop Matth 18/18; [Chrystus do Apostołów:] A kogo obacżycie s tháką wiárą być ná zyemi/ iuż go
możecie pewnie rozwięzáć/ á będzye rozwiązan ná niebie: á kogo
też obacżycie niewiernego ſłowom moim tu ná zyemi/ iuż go
pewnie viśćić możecie RejPos 319, 118v, 299v, 300v; BiałKat 161;
RejPosRozpr b4; SkarJedn 67; NiemObr 38; Co tu zwiążećie to w
niebie związano/ á co tu rozwiążećie będźie rozwiązano ArtKanc
N15v; WujNT Matth 16/19, 18/18, s. 77 [2 r.].
Zwrot: »grzechy, od grzechow [kogo], z grzechow [kogo] rozwięzać« [szyk zmienny] (3:1:1): BiałKat 161; WujJud 224; Prziymićieſz duchá świętego [...] Komu grzechy przepuśćićie Y od nich go
rozwiążećie. Temu będą odpuſzcżone Tu y w niebie rozwiązáne. A
komu ie zádźierżyćie Y z nich go nierozwiążećie. Temu będą zádźierżáne MWilkHist L; WujNT 354.
Szeregi: »rozwięzać abo (a, i) odpuścić (a. przepuścić)« [szyk
3:2] (5): RejPos 302v [2 r.]; WujJud 224; MWilkHist L; iż co Piotrowi obiecał/ […] wſzytkim wobec Apoſtołom dał/ gdyż rozwięzáć/
ábo grzechy odpuśćić/ záśię zwięzáć/ ábo grzechy zátrzymáć/ iednęż rzecż znácżą. NiemObr 38.
»związać a(l)bo (i) rozwięzać« [szyk 4:1] (5): KromRozm II
f4v; nędznażby to byłá nádzyeiá náſzá/ áby był ná cżłowieku ſmiertelnym miał Pan fundowáć á záłożyć ten Koſcioł ſwoy/ ábo dáć
mu moc właſną iego/ áby mogł rozwięzáć y zwięzáć tu kogoby
chciał/ wedle woley ſwoiey. RejPos 300v; Kápłani mogą związáć y
rozwiązáć. WujNT 77 marg, 69, 133. [Ponadto w przeciwstawieniach 16 r.]
W przen [co (czyje)] (4): ále o to ſie napirwey ſtáray/ ábyś
przez tę ſkruſzoną myſl ſwoię/ á przez ták poſtánowioną wiárę ſwoię o pánu ſwoim/ napirwey rozwiązał ſerce ſwoie/ á vcżynił ie
wdzięcżnym ſercem Bogu oycu ſwemu. RejPos 119v, 118v, 302v;
które kolwiek Pietrze ſumnienie rozwiążeſz ná źiemi/ w niebieśiéch
będźie rozwiązano. BiałKat 166.

α. O wstawiennictwie Maryi i świętych (zwykle w prześmiewczych naśladownictwach modlitw pisarza reformacyjnego M. Krowickiego) (19):
Zwroty: »rozwięzać grzechy, [kogo] od grzechow« [szyk
zmienny] (3:3): Panno oſobliwá […] Rozwiązawſſy grzéchy ijſté/
Vcżyń nás ciché cżyſté. OpecŻyw 190v; Przenieſienie Swiętego
Stániſláwá bluznierſtwá. Abyś nam Swięty Staniſláwie dał ſerce ćiche/ y náſze rozwiązał grzechy KrowObr 174; Do Ioáchimá y Zony
iego bluznierſtwá. Ioáchimie z Zoną thwoią rozwięśćie nas od grzechow. KrowObr 174v, 163, 174v, 217v.
»rozwięzać przekowy (grzechow a. grzesznym)« (3): Rozwiąż
przekowy grzéſſnym/ [...] Vkaż ſie bytz matką/ Gdyż prziymie prozbę
wſſelką/ Ktory dlá nás narodzon OpecŻyw 190; KrowObr 152 [2 r.].
»związki (grzechow a. grzesznych), od grzechow związek
[kogo] rozwięzać« [szyk zmienny] (9:1): Dobry paſterzu Pietrze/ łáſkáwie przyimi wzdychánie modlitw náſzych/ y grzechow zwiąſki
rozwięſz. Máćieiu ſpráwiedliwy/ rozwięſz nas od grzechow zwiążek
náſzych. KrowObr 162v; Tyś Duſz vtrapionych nádzieiá Márya.
Thy ſlug twoich rozwięſz zwiąſki Márya. KrowObr 176v, 155v,
162, 168v, 174v, 175, 176v, 217v.
b. Unieważnić małżeństwo [kogo, co] (2):
rozwiązać czym (1): SkarŻyw 143 cf Zwrot.
Zwrot: »rozwięzać węzeł« (1): iſz gdy P. Bog rozwiąże tęn
węzeł śmierćią iednego/ żáłość ſię towárzyſzá mocnieyſzym z chrjſtuſem ſpoienim […] gáſić ma. SkarŻyw 143.
Szereg: »rozwięzać albo rozerwać« (1): ták mocą tego Sákrámentu/ bywa mąż z żoną zobopolnie zięt y związan/ áby żadna
rzecż ná swiećie/ oprocż ſámej śmierći/ rozwięzáć ich álbo rozerwáć niemogłá. KarnNap F4.
c. Pozbawić władzy [kogo] (1):
Szereg: »ani rozwięzać ani zwięzać« (1): iż Papieżá żadna
zwierzchność źiemſka/ áni rozwięzáć áni zwięzáć może/ iáko Bogá
iákiego. CzechEp 334.
3. Zniweczyć, usunąć, zniszczyć, zwalczyć, pokonać; solvere
HistAl, Vulg [co] (11): ſtąd mnimam iż z Bożą pomocą Dariuſa
zwyciężę/ y moc Perską rozwiążę HistAl C2v.
rozwięzać około kogo (1): Powieda Pan. Ale chceſzli mi
wdzięcżny poſt vcżynić/ rozwięż około ſiebie vporne myſli ſwoie/
kthoreś náſadził ná ſkázę bliźniego ſwego RejPos 71.
Przen: O Bogu (8): ktory [Krystus] rozwyązawſzy przeklyączye dal blogoſlauyenſtwo PatKaz III 115v; Tego [...] przybiwſſy/
zábiliſćie. Ktorego Bog wſkrzeſił rozwiązawſſy boleśći piekielne
Leop Act 2/24; Rozwiązawſzy boleśći piekielne [Act 2/24].) To
mieyſce ták rozumie Auguſtyn święty/ że Chriſtus sſtąpiwſzy do
piekłá wybáwił mnogich od boleśći piekielnych. WujNT 403, Act
2/24, s. 403; iż ty móy namilſzy ſtworzyćielu żywieſz/ rozwiązawſzy wſzyſtkié boleśći śmierći/ y vśiadłeś ná práwicy Bogá oycá
twégo SiebRozmyśl E3; [Lecż tę moię myśl prożną rozwiązał Bog z
niebá ProtJałm A2v].
Zwrot: »rozwięzać związki« (1): Tyś rozwyązał wſſytki zwyąſki y káżde wyęzyenye/ Co vſtawicżnye trapiło me nędzne ſumnyenye. LubPs aa2.
Szereg: »oddalić i rozwięzać« (1): Tę táką trwogę y trudność
mądrość nam Bogá oddaliłá j rozwiązáłá: dáiąc nam tákie ludzie
poſłáńce ſwoie/ w ktorych ſam Chryſtus mowi. SkarJedn 44.
4. Uczynić zrozumiałym, wytłumaczyć; rozstrzygnąć [co] (12):
powiedz mi ieſzcże ná to/ iáko by to rozwięzáć co Moyżeſz mowi o
Bogu. I. Moy I.v/ I. 26. CzechRozm 14v, 147, 147v; CzechEp 95.
rozwięzać komu (1): Więcći teraz odpowiem/ á węzeł ći ten
rozwiążę. CzechRozm 49; [BielKron 1597 679 (Linde)].
[rozwięzać czym: Ale ia dwiemá ſłowy/ […] ten węzeł wam
rozwiążę. BielKron 1597 679 (Linde).]
Zwroty: »gadkę rozwiązać« (1): Leop Iudic 14/14 cf »dojść a
rozwiązać«.
»wątpienie rozwięzać« (1): áſz Piotr S. […] Dekret vcżynił/ y
wątpienie rozwiązáł/ mowiąc: Wiećie Bráćia/ […] SkarJedn 76.
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»węzeł rozwięzać« (4): thedy pilno rozmyſlay […]/ iáko ſie
maſz w tym bez obráżenia cnoty záchowáć/ bo wierz mi iż to trudny węzeł á trudno gi rozwięzáć RejZwierc 38v; Ale opuśćiwſzy
inſze węzły/ ktorych żadną miárą rozwiązáć nie mogą/ ći co twierdzą iż obá Ewánieliſtowie iednę geneálogią piſzą: toć […] CzechRozm 151v, 49, 150; [PismaPolit 219; BielKron 1597 679 (Linde)].
Szeregi: »dojść a rozwiązać« (1): niemogli przez trzy dni gadki
tey doiść á rozwiązáć [Nec potuerunt ... propositionem solvere]
[…]/ rzekli do żony Sámſonowey: Lágodnie […] námow go [męża]
żeć powie co ſie przez tę gadkę rozumie. Leop Iudic 14/14.
»rozwięzać i zamknąć« (1): ktory [doktor Johannes] wparyzu
zadal wſzytkym doctorom pythanye. yeſzly panna w grzechu początha albo nye gdzye wſzytkych doctorow argumenta pomyątayącz yeden raſz ſlyſzany roſzwyązal y zamknąl. PatKaz I 11v.
Iron. (1):
rozwięzać czym [= w jaki sposób] (1): Bo y to nie k rzecży/
chćieć tę rzecż zákryć rozwięzowániem węzłow Arrianow ſtárych.
A o thych węzłách ábo o piśmiech Arriáńſkich to twierdźić/ iż ie
przodkowie iego popalili [...]. Coż będźie rozwięzował/ gdy iuż to
dawno przedtym przodkowie iego ogniem rozwiązáli? CzechEp 94.
Synonimy: 4. rozdziergnąć, rozwikłać.
Formacje współrdzenne cf WIĄZAĆ.
Cf NIEROZWIĄZAŁY, 1. ROZWIĄZANIE, ROZWIĄZANY
ZCh

Zwrot: »z węzłow rozwięzać się« (1): Niechayże ſię wprzod ći
z tego wypráwią/ y z węzłow w ktorych chodzą rozwiązą/ á zbroię
[...] przeciwko nam niechay wynioſą/ á potym ku obáleniu wſzytkiego piſmá/ y zwalcżeniu nas niechay prziydą GrzegRóżn C4.
2. Nie być razem, przestać tworzyć całość, rozdzielić się; rozsypać się (3): Gdy z was ieden drugiemu będźie wiernym brátem.
zaden was nie przemoże gdy ſię rozwiążećie/ Snádnie was kożdy
zmoże prędko poginiećie. CzahTr E2.
Przen (2):
W połączeniu szeregowym (1): (marg) Stárſzy czym ſą poddánym ſwoim. (–) ábyśćie to co ſię do vpadku náchyliło podpárli/
co ſię ſkáźiło nápráwili/ co ſię zrániło zleczyli/ co ſię rozwiązáło
ſpoili SkarKaz 657a.
Zwrot: »rozwięzać się z ciałem« = umrzeć [szyk zmienny] (1):
WujNT 2.Cor 5 arg; [y [św. Arnulf biskup] przy zakonnikach onych
á ſpiewániu y czytániu Ewányelijey z ćiałem ſie tym rozwiązał.
SkarŻyw 766 (Linde s.v. rozwiązać)].
3. Zrozumieć, pojąć (4):
rozwięzać się z czego (1): NiemObr 81 cf »wyprawić się i rozwięzać«.
rozwięzać się w czym (2): Tákże/ kto mowił/ we krzu do Moiżeſzá/ ony ſłowá/ Iam ieſt Bog [...]. Bo ná tym wiele należy/ w tym
ſię rozwięzáć. Abowiem ieſliby to mogło być pokazano/ iż to tám
ſyn mowił/ á nie ſam Bog oćiec [...]: tedyby [...] CzechEp 279;
NiemObr 70.
Szeregi: »rozwięzać się i upewnić« (1): W cżym ábyſmy ſię
rozwięzáć y vpewnić mogli/ przyidźie nam vćiec ſię do wyrokow
páńſkich NiemObr 70.
»wyprawić się i rozwięzać« (1): z ktorey [rzekomej trudności
Pisma Świętego] ludźie prośći trudnoby ſię wypráwić/ y rozwięzáć
mogli. NiemObr 81.
a. Odrzucić błędną interpretację [z czego] (1): Przykład Moyżeſzow/ nieſłuſznie X. Arcyb. do cżáſow Nowego teſtámentu przyćiągą [!]: y znáć iże Iego Mość/ nie cżęſto y z nie vwazenim w piſmá
Nowego przymierza wgląda/ co kiedyby cżynił/ ſnádneyby/ ztego
ſwego árgumentu/ y przykłádu rozwięzać ſię mogł. NiemObr 83.
4. Stać się zrozumiałym, wyjaśnić się (2): O práwie/ teraz nic
mowić nie będę: bo ſie o tym może potym nieco powiedźieć/ ábo
ſie y to ſámo rozwiąże/ gdy ſie w przod ná obronę/ [...] odpowie.
CzechRozm 233v.
Fraza: »węzeł się rozwiąże (a. [rozwiązać się mogł])« (1): ktorey [niezgodności w nazwaniu osób przez Mateusza i Łukasza]
trudno tym nápráwić iż iednego dwoiáko názywáno: bo ſie y ták
iákom iuż rzekł węzeł ten nie rozwiąże. CzechRozm 153; [ŚmiglLichwa 32].
5. O roślinie: wybić z korzenia, wypuścić pęd [z czego] (1): ktora [róża] ſię iuż z ſwoiey Máćice rozwiązawſzy pełne liſtki bierze
WitosłLut A3.
6. W funkcji biernej: Zostać unieważnionym (o małżeństwie)
[od kogo (dopełnienie sprawcy)] (1): O małżeńſtwie S. y zwiąſku
iego nie rozdzielnym w nowym zakonie nic nie trzymáią. rozumieiąc iż ſię rozwiązáć to może od ludzi/ co ſię od ſamego Bogá
wiąże. SkarJedn 343.
Synonim: 6. rozprząc się.
Formacje współrdzenne cf WIĄZAĆ.
Cf 1. ROZWIĄZANIE
ZCh
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ROZWIĘZAĆ SIĘ (20) vb pf
się (17), sie (3).
o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); a jasne (w tym 1 r.
błędne znakowanie).
W inf -więz- (6) GórnDworz, CzechEp, NiemObr (3), WujNT,
-wiąz- SkarJedn (2); w pozostałych formach -wiąz-, -wiąż-.
inf rozwięzać się, rozwiązać się (8). ◊ fut 3 sg rozwiąże się (3).
◊ 2 pl rozwiążecie się (1). ◊ praet 3 sg m rozwiązåł się (1). f
rozwiązała się (2). n rozwiązało się (1). ◊ 3 pl subst rozwiązały się
(2). ◊ imp 3 pl niechåj się rozwiążą (1). ◊ part praet act rozwiązåwszy się (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
1. Przestać być związanym, rozsupłać się; dissolvi, rumpi PolAnt; solvi Vulg (8): chlopu yednemu 16 groſchi bill wyall schuſthką
skalyethy Alye ſzyą chuſthką rozwyązala LibMal 1547/129.
Frazy: »rozwiązały się pęta, związki« = dissoluta sunt vincula
PolAnt; vincula soluta sunt Vulg (1:1): ſtały ſię powrozy/ kthoremi
były związáne rámioná iego/ iako konopie/ [...] y rozwiązáły ſię
zwiąſki z rąk iego. BudBib Iudic 15/14; WujNT Act 16/26.
»rzemyk nie rozwiąże się« [zapewnienie o gotowości bojowej]
(1): á pás ná biodrách iego nie rozepnie ſię/ y rzemyk v trzewiká
iego nie rozwiąże ſię [nec rumpetur corrigia calceamentorum]. BibRadz Is 5/28.
Przen (4):
Frazy: »węzeł rozwiązać się mogł (a. musiał)« (2): on węzeł/
ktory wſzytek ſwiát ſciąga/ to jest kreẃ/ powinowácztwo/ á miłość
wrodzona/ kthorą ma káżdy cżłowiek ku dziecięciu właſnemu/ rozwięzáćby ſie muſiał. GórnDworz Z7; iedná ná świećie przycżyná ſię
nie náydzie: dlá ktoreyby ten ſię węzeł/ gdzie ſię porządnie raz ſtánie rozwiązáć ſię ták mogł/ áby drugą żonę ábo drugiego mężá zá
żywotá kto miec mogł ábo mogłá. SkarJedn 344.
bibl. »rozwiązał się język, związka języka« = ktoś odzyskał
mowę (1:1): [Jezus] ſplunąwſzy/ dotknął ięzyká iego [niemego]: [...]
y rozwiązáłá ſię związká ięzyká iego [solutum est vinculum linguae
eius]/ y wymawiał dobrze. WujNT Mar 7/35, s. 192 marg.
a. Zdjąć z siebie więzy (może wzajemnie) (1): [drudzy więzniowie [...] w nocy vpátrzywſzy ſwoy cżás rozwiązawſzy ſie [...]
vciekli. BielKron 1551 287.]
Przen (1):

(ROZWIĘZISTY) cf NIEROZWIĘZISTY
ROZWIĘZNĄĆ (1) vb pf
3 sg fut rozwięznie.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Zmięknąć, rozluźnić się: Też bolącżki miękcży/ [...] gdy s niego
vcżyniſz plaſtr z niedzwiedziem ſadłem á będzieſz przikładał: rozwięznie [bolączka]. FalZioł 66a.

ROZWIĘZNĄĆ

ROZWIĘZOWAĆ

Synonim: rozmiękczyć się.
Formacje współrdzenne cf WIĄZAĆ.
ZCh
ROZWIĘZOWAĆ (101) vb impf
Oba o oraz a jasne.
inf rozwięzować (30). ◊ praes 1 sg rozwięzuję (12). ◊ 2 sg
rozwięzujesz (1). ◊ 3 sg rozwięzuje (21). ◊ 3 pl rozwięzują (12). ◊
praet 3 sg m rozwięzowåł (5). ◊ 2 pl m pers -ście rozwięzowali (1).
◊ 3 pl m pers rozwięzowali (2). ◊ fut 3 sg m będzie rozwięzowåł
(1). ◊ imp 2 sg rozwięzuj (1). ◊ con 2 sg m byś rozwięzowåł (2). ◊ 3
sg m by rozwięzowåł (2). ◊ 3 pl m pers by rozwięzowali (4). ◊
impers praet rozwięzowåno (1). ◊ part praes act rozwięzując (4),
rozwięzująć SeklKat (2).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w. s.v. rozwiązać.
1. Rozsupływać, rozplątywać; dissolvere Mącz, Cn; deiugare,
dirimere Mącz; enodare, exsolvere, resolvere Cn (20): Deiugo,
Roſprzągam/ Rozwięzuyę. Mącz 177c; Dissolvo, Rozwięzuyę/ rozdziergam roſprowadzam yedno od drugiego. Mącz 401a, 103a.
Szereg: »rozwięzować i zawięzować« (1): iż tylko ſznurami
ſpięto [królowi szatę] gdzie było otwieráć potrzebá dla mázánia/
kthory vrząd był páná Podkomorzego koronnego/ ten rozwięzował
y záwięzował gdzie było potrzebá BielKron 329v.
W przen (1):
Zwrot: peryfr. »szupryny workom rozwięzować« (1): A ſynowie s pogány kopią ſzyrmuią/ Ták z dáleká ſzupryny workom rozwięzuią [tj. na wojnach zdobywają pieniądze, które ojciec wkłada
do worków]. PaprPan F2v.
Przen (1):
Zwrot: »rozwięzować język [przeciw komu]« = wygrażać, złorzeczyć (1): Nie rozwięzuy ięzika przeciw nieprzyiacielowi ſwemu.
BielŻyw 96.
a. Ściągać z kogoś więzy, uwalniać, oswabadzać; solvere
Mącz, JanStat, Cn; extricare Mącz (15): Solvo, Płácę/ też rozwięzuyę/ wybáwiam/ wolnym czynie [!] Mącz 400b, 464b.
rozwięzować kogo (2): rozwiązáli ich [więźniów tatarskich]
kilko/ potym ieden drugiego rozwięzował BielKron 409v; LatHar
109.
Przen [kogo, co] (10): Niemogliście ſię [św. Piotrze i Pawle]
pod żelázmi okowáni będąć/ ruſzyć: á świát wſzyćiek grzechem
związány/ przez liſtyśćie ſwe rozwięzowáli. SkarŻyw 595.
Zwrot: »jarzmo rozwięzować« (1): (marg) Litwie Król Polſki
iáko nowym Krześćiánom wolnośći nádáie. [...] (–) Iárzmo niewoléy/ w któréy do tego czáſu byli zámotáni y związáni/ z ſzyie ich
ſkłádáiąc y rozwięzuiąc [iugum … solventes JanStat 744] SarnStat 987.
a) O Bogu (8): TarDuch D3; On [Pan] ſam thy co ſą w okowách łáſkáwie rozwięzuie LubPs ff2.
Zwroty: »z okow rozwięzować« (1): Głodné chlebem opátruie/
Więźnie z oków rozwięzuie. KochPs 212.
»więźnie, jęćce, spętane rozwięzować« = solvere compeditos
Vulg [szyk zmienny] (2:1:1): WróbŻołt 145/7; Pan rozwięzuie
ſpętháne Leop Ps 145/7; KochPs 212; LatHar 584; [RozmyślDomin 93].
α) Spuszczać z uwięzi, nie powstrzymywać dłużej (1): A gdy zá
ſpráwiedliwym ſądem iego przypádnie ná ſwiát gniew iego/ tedy ie
[uwiązane anioły (cf Apoc 17)] Pan rozwięzuie á dopuſzcża im
mocy y zwirzchnośći ná pokaránie ſwiátá złośćiwego RejAp 137.
β) Pozwalać umrzeć (1): gdy rodźicy wnośili [do świątyni]
dźiećiątko IEſuſá/ [...] on [Symeon] też wźiął ie ná ręce ſwoie/ y
błogoſłáwił Bogá/ y mowił: Teraz Pánie puſzczaſz (marg) rozwięzuieſz. G. (–) [dimittis] ſługę twego w pokoiu WujNT Luc 2/29.
2. Uwalniać kogoś od ciężarów i zobowiązań; unieważniać,
znosić; solvere Vulg; relaxare Cn (54):
rozwięzować co (6): SarnStat 978 cf Szereg. Cf Zwroty.
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W przeciwstawieniu [Matth 5/18 i nawiązania do tego wersetu]: »rozwięzować … wypełni(a)ć« (3): Y ſtáło ſie zámieſzánie y
ſwar miedzy krześćiány y Zydy/ kthoryby zakon lepſzy był/ [...] to
ieſt w zákonie nowym wiele rzecży ieſt/ kthore bog wźiął z ſtárego
żakonu [!]/ iáko zbáwićiel mowi Nie przyſzedłem rozwięzowáć
zakonu/ ále wypełniáć. HistRzym 96; WujNT przedm 31, Matth
5/18.
Zwroty: »śluby rozwięzować« (1): Popowie y Włádykowie/
ſluby Bogu vcżjnione y Sákráment ten rozwięzuią SkarJedn 343.
»rozwięzować zakon« (3): HistRzym 96; Nie mniemayćie
ábym przyſzedł rozwięzowáć (marg) niſzczyć, ábo pſowáć. (–) zakon ábo Proroki [solvere legem] WujNT Matth 5/18, przedm 31.
»rozwięzować związki« (1): [Myncerz] ná Papieżá powiadał/ iż
názbyt wielkimi brzemiony obowiązał ludzkie duſze/ Luterá powiádał rozwięzowáć iego zwiąſki á ſwey woley dopuſzcżáiąc ná
złość Papieżowi BielKron 202.
Szereg: »odpuszczać i rozwięzować« (1): KAźimierz/ z łáſki
Bożey Krol Polſki [...]. Oznáymuiemy ninieyſzym liſtem/ [...] Iż
[Jan, wojewoda krakowski] [...] Ziemię Sędomiérſką [...]/ odpuſczáiąc y rozwięzuiąc [relaxando et dimittendo JanStat 86] zgołá znáczné Summy/ któré od Nas [...] ná przerzeczonéy Ziemi Sędomiérſkiéy [...] obádwá z nich [Jan z bratem] mieli obowiązáné y zápiſáné: [...] w moc náſzę [...] wróćił SarnStat 978.
a. Odpuszczać grzechy, rozgrzeszać (41): [czart:] Bo to vzrzjs
milie Xiężę Zeċ ya y Rzjmiąny [= katolików] wiażę Chocz vmieya
rozwieżowaċ Alie czo wadzy ſkoſſtowaċ RejKup z5v; KuczbKat
210; A ten záś rozwięzuie/ ktory odpuſzcza grzechy/ ktory wyzwala
od karánia/ ktory wolnym czyni od vſtaw/ od ślubow/ od przyśiąg/
y od innych obowiązek podobnych. WujNT 69.
rozwięzować kogo, co (czyje) [= kogo (W przen)] (12): weźmieſz záſię w miłość ſwą krześćiáńſką onego omylnie przeſtępnego
bráćiſzká ſwoiego/ [...] iuż y ciebie y onego pan rozwięzuie/ á
prziymuie obudwu w łáſkę ſwoię. RejPos 120, 119, 120, 300v;
RejZwierc 192v; ArtKanc N15v; [GilKat 269 (Linde s.v. rozwięzać)]. Cf »grzesznego człowieka rozwięzować«, W przen.
rozwięzować co [= z czego] (12): KromRozm III D2v; iż iedno
ſam Pan Bog rozwięzuie niepráwośći ſercá náſzego. LubPs aa2;
RejPos 119 [2 r.]; SkarŻyw 457 [2 r.]. Cf »grzechy rozwięzować«.
rozwięzować od czego (2): Oziwiać bliznego na duſzy/ roſzwięzuiąć iego ſąmnięnie od roſpaczi/ á okazac mu drogę zbawieńną. SeklKat I2v, F2.
rozwięzować z czego (2): A ia iuż ciebie rozwięzuię z onego
vpadku thwoiego y s przeklęcia twoiego/ w imię ſwięte iego [Pana]. RejPos 120. Cf »z grzechow rozwięzować«.
rozwięzować czym (3): iż iedno do tych ieſt wſkazano/ ktorzy
táką myſl/ táką wiárę/ á táką pokorę poſtánowią w ſercach ſwych o
Pánu ſwym/ iż ie Pan rozwięzuie miłoſierdziem ſwoim RejPos 119,
303; Cżego iáſnie świádectwo káżdy mieć może/ z ich rozlicżnych
odpuſtow [...]. Tákże z liſtow/ y przywileiow oſobnych/ kthorymi
grzechy zá pieniądze rozwięzowáli NiemObr 153.
W przeciwstawieniu: »rozwięzować … zwięzować (a. wiązać)« (3): KromRozm III M8v; CzechEp 563; Iż grzechow odpuſzcżenie przez imię Iezuſá/ y w niebie przebywánie bierze wierna duſzá/ Dał im tę moc Pan Kryſtus wierne rozwięzowáć/ á niepokutuiące kazał też zwięzowáć. ArtKanc N15v; [GilKat 269 (Linde s.v.
rozwięzać)].
Zwrot: »grzechy (a. związki grzechow), z grzechow, grzesznego człowieka rozwięzować« [szyk zmienny] (6:1:1): HistRzym
47; RejPos 117v marg; RejZwierc 250; WujJud 147v; CzechEp 363;
NiemObr 153; ReszList 151; Mocno y ſtátecznie w świetckich pokuſách trwáli/ Páná miłuiąc/ [...] Zá co ie téż pan raczył ſobie vmiłowáć/ Grzéchy dał rozwięzowáć/ y z ſobą królowáć SiebRozmyśl Bv.
Szeregi: »odpuszczać i rozwięzować« (1): (marg) Kápłáńſtwo
nowego zakonu inſze niż ſtárego. (–) Ono Trąd oględowáło/ lecż to
grzechy odpuſzcża y rozwięzuie etć. WujJud 147v.

ROZWIĘZOWAĆ

ROZWIĘZOWANIE

»rozwięzować, rozgrzeszać« [szyk zmienny] (1): SeklKat X2;
[ktoremu [Bóg Kościołowi swemu] dał klucże/ áby tych ktorzyby
byli ſpoſobni do odpuſzcżenia grzechow rozwięzował/ rozgrzeſzał:
á ktorzy niegodni áby zwięzował/ potępiał. GilKat 269 (Linde s.v.
rozwięzać)].
»(abo) zwięzować (a. więzać) i (abo, a) rozwięzować« [szyk
15:4] (19): KromRozm I F; KromRozm III D2v, P6; KrowObr 127;
ieſli ſobie przywłaſzcżał zwięzowáć ábo rozwięzowáć kogoby
chciał wedle woley ſwoiey ná zyemi: to s piſmá iego właſnego/ y s
ſpraw/ y s poſtępkow iego ſnádnie ſie káżdy ſpráwić y obacżyć może. RejPos 300v, 119, 299, 300v, 302, 302v, 303; Chryſtus każe
Piotrowi rozwięzowáć/ y záwięzowáć: á Piotr ma ſye stą władzą/
dla złych ludźi kryć? BiałKat 66, 133v; ktorzyby [tzw. namiastkowie Piotra św.] ſie rádzi vcżynili ſędziámi by mogło być y ſwiátá
wſzytkiego/ y rádziby rozwięzowáli y wiązáli káżdego wedle woley
ſwoiey. RejZwierc 192v; RejPosRozpr b3v; SkarJedn 67 [2 r.]; bo
piſano ieſt: iſz kápłani Bozy [!]/ co zwięzuią y rozwięzuią ná ziemi/
to Bog zwięzuie y rozwięzuie wniebie. SkarŻyw 457. [Ponadto w
przeciwstawieniu 3 r.]
W przen [co (czyje)] (5): SeklKat F2, I2v, X2; iż to ſwięte iego
[Pana] poſelſtwo/ ktore nam przynioſł od Bogá oycá náſzego/ [...]
iedno do tych [się ściąga] ktorzy ſą [...] ſercá ſkruſzonego [...]. A tákie ſercá iedno on [Pan] dopuśćił rozwięzowáć RejPos 119; BiałKat 133v.
b. Czynić zdrowym, uwalniać od choroby (6):
α. O Chrystusie [kogo] (2): Od dyabłow opętáne mocnie
rozwięzował LatHar 519.
rozwięzować z czego (1): Vciekáłá przed nim ſmierć/ bo roſkázował [Chrystus] vmárłym wſtáwáć/ chromym ſkákáć/ ſlepym pátrzyć/ y z inych rozmáitych vpadkow ludzi rozwięzuiąc. RejPos 16v.
β. O mocy natury [w tym: kogo, co (3)] (4): Krzyſztał gdy będzie powieſzon na ſzygi idącz ſpać/ [...] vrzecżone rozwięzuie. FalZioł IV 51c [idem [SienHerb]], IV 47d; [SienHerb 330 (Linde s.v.
rozwięzać)].
rozwięzować z czego (1): Mocz tych kamieniow ieſt odpądzaiąc pijańſtwo, abowiem gdy będą na pępek przywiązany/ tedy powciągaią pari z wina/ á tak rozwięzuią z pijańſtwa FalZioł IV 48a.
Szereg: »rozwięzować i rozpądzać« (1): Też kto dnę ſpoioną
cirpi/ rozwięzuie ią [ziele jeleni język] y roſpądza. FalZioł I 69b.
3. Rozstrzygać, wykładać, wyjaśniać; perputare Mącz; explicare Modrz; dissolvere, solvere Cn [co] (9): (marg) Węzły Arrianow stárych chce K siądz K anonik rozwięzowáć ktorych nie
máſz bo ie stárzy ſpalili. (–) Coż będźie rozwięzował/ gdy iuż to
dawno przedtym przodkowie iego ogniem rozwiązáli? CzechEp 94.
rozwięzować czym (3): KromRozm II v4v; Perputo, Dobrze ku
wyrozumieniu dawam/ którą rzecz wykładám/ rozkłádam/ rozwięzuyę słowy. Mącz 333c; CzechEp 94.
Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Ale ieſzcże y to/ niewiem
iáko ſię z prawdą y z ſobą zgodźi/ chćieć to rozwięzowáć cżego niemáſz: á záś powiedźieć iż to ſtárzy oycowie rozwiązáli/ á iż to ieſt
w kśięgách ich. [ale te księgi się spaliły] CzechEp 95.
W połączeniach szeregowych (2): tąże [mocą] koſcyoł [...] potoczne wątpliwoſci w wyerze y ſpráwye krzeſciyáńſkyey rozwyęzowáł/ błędy kácerſkye niſſczył/ á Cerdoná/ [...] Huſá/ y wſſyſtkye ine
brony pyekyelnye z ich náukámi zwyćyężył/ y tłumił KromRozm II
v4v; Mącz 333c.
Zwroty: »rożnicę [= różnicę zdań] rozwięzować« (1): poſłuchaymy/ cżego nas pan Chriſtus vcży/ y iáko tę rożnicę/ ktora dźiś
między Chrześćiány ieſt/ o Boſtwie ſwoim roſtrzygá/ y rozwięzuie.
NiemObr 101.
»wątpliwości (a. wątpliwe rzeczy) rozwięzować« = dubia explicare Modrz (2): KromRozm II v4v; áby ieden iáko głowá wſzytkiem drugiem cżłonkom/ [...] vſtáwy około ſpráwowánia rzecży
cżynił/ y wykonywał: wątpliwe á niepewne rzecży rozwięzował
ModrzBaz 25.

»węzły rozwięzować« (2): CzechEp 94 [2 r.]; [Nád to y ſáme
słowá przećiwiáią ſie Ambrożemu: Bo tám Apoſtoł nie o perſonách/
(iákich) boſkich/ ále o Obrzezániu duchownem y ćieleſnem mowi/
rć. oto maſz Cżytelniku/ że ſie ſámi Troycżanie borzą/ á ieden drugiego węzły rozwięzuie. BudArt a8].
Szeregi: »rostrzygać i rozwięzować« (1): NiemObr 101 cf »rożnicę rozwięzować«.
»rozwięzować i ugadzać« (1): iż częſto dni cáłe [św. Augustyn]
ná tákich ſpráwách trawił/ rozwięzuiąc ſpory świeckich ludzi y one
vgadzáiąc WujNT 248.
4. W interpretacji teologicznej (1.Ioann 4/3) zakładającej złożoność i zmienność natury Chrystusa [kogo] (13): to nie ieſt/ żebym
też ia Iezuſá Chriſtuſá cżłowieká pośrzedniká moiego do Bogá/ miał
kiedy cżynić mieſzáńcem/ abo ze dwu ſklionym [...]. Item żebym
będąc drzewiánym Theologiem/ z iedney ſtrony rozwięzowáć miał
oſobę Chriſtuſowę/ á z drugieybych miał mieſzáć boſtwo z cżłowiecżeńſtwem: [...] CzechEp 75; gdyż oni [papieżnicy] á nie kto
inſzy Iezuſá rozwięzuią. Bo raz go ſobie duchem/ ániołem/ Bogiem
bez ćiáłá ſtánowią/ á drugi raz go ćiáłem przyobłocżą/ wćieláią y
Boſtwo z cżłowiecżeńſtwem złącżáią: á złącżywſzy go ták w iednę
oſobę raz z Bogá y z cżłowieká/ y niewiedźieć z cżego trzećiego:
[...] CzechEp 75; Bo mowią z Bernárdá/ iż ſą trzy iſtnośći w iedney
oſobie [...] ácżći go potym rozwięzuią/ gdy to wſzędy twierdzą/ iż
gdy przyſzło do śmierći/ tedy ſámo cżłowiecżeńſtwo ćierpiáło/ [...]
á boſtwo tego nic nieućierpiało. CzechEp 75, 75 [2 r.], 245 [2 r.], 347
[2 r.], 348; Káżdy duch ktory wyznawa iż Iezus Chriſtus przyſzedł
w ćiele/ z Bogá ieſt: A káżdy duch ktory rozwięzuie (marg) nie wyznawa G.S. (–) Ieſuſá [non conﬁtetur (marg) solvit (–) Iesum Christum PolAnt]; z Bogá nie ieſt WujNT 1.Ioann 4/3, s. 825.
rozwięzować czym (1): Bo oni [papieżnicy] ſwym właſnym piſmem/ náukámi y świádectwy Iezuſá Páná rozwięzuią/ y oni go
ſámi/ á nie my mieſzamy. CzechEp 76.
W charakterystycznych połączeniach: Chrystusa (osobę Chrystusowę) rozwięzować (5), Jezusa (8).
*** Bez wystarczającego kontekstu; dissolvere, exsolvere, resolvere, relaxare Calep (5): Relaxo – Popuſzczam, rozwięzuię.
Calep 908a; Resolvo – Zaſię rozwięzuię. 917b, 333b, 390a, 990b.
Formacje współrdzenne cf WIĄZAĆ.
Cf ROZWIĘZOWAN, ROZWIĘZOWANIE, ROZWIĘZUJĄCY
ZCh
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ROZWIĘZOWAĆ SIĘ (1) vb impf
3 sg praes rozwięzuje się.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. rozwiązać.
Przestawać być mocno związanym, złączonym [od czego]:
W połączeniu szeregowym: Tym tedy ſpoſobem/ miłość małżeńſka bywa zátrzymána y záchowána/ y od tego rośćie: á od rzecży tem przećiwnych drobnieie/ rozrywa śię y rozwięzuie [minuitur, rumpitur et dissolvitur]. ModrzBaz 33.
Formacje współrdzenne cf WIĄZAĆ.
ZCh
ROZWIĘZOWAN (1) part praet pass impf
N sg n (praed) rozwięzowåno.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Wyjaśniany, rozstrzygany [czym]: przedśię to nie ogniem ále
ſłowem Bożym miáło być rozwięzowano. CzechEp 95.
Cf ROZWIĘZOWAĆ
ZCh
ROZWIĘZOWANIE (19) sb n
Oba o oraz a jasne; e z tekstów nieoznaczających é.
sg N rozwięzowani(e) (2). ◊ G rozwięzowaniå (10). ◊ D rozwięzowaniu (1). ◊ A rozwięzowani(e) (1). ◊ I rozwięzowani(e)m
(2). ◊ L rozwięzowaniu (3).

ROZWIĘZOWANIE

ROZWIJANIE

Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Uwalnianie z więzów [czego (żywotne)] (1): Iezu ktorys dwu
zwolennikow poſlał ku rozwięzowaniu oſlicze z oſlęciem/ á iżby k
tobie przywiędli [...]. TarDuch B6v.
2. Odpuszczanie grzechów, win [zawsze w nawiązaniu do
Matth 18/8] (14): [przez tego to vcżycielá wſzytkie rzecży/ ktore
teraz we Zborze mamy ſą poſtanowione/ iako słowá Bożego przepowiedanie/ klucże álbo rozwięzowánie/ diſcipliná/ cudow cżynienie BudArt D7.]
rozwięzowanie kogo (1): Cobykolwiek związáli. [Matth 18/8])
Iáko przedtym dał moc zwięzowánia y rozwięzowánia wſzytkich w
obec/ y káżdego z oſobná/ napirwey y oſobliwie Piotrowi ś. [...]
WujNT 76.
Wyrażenie: »rozwięzowanie grzechow« (3): którą nawyzſzy
Biſkup pan Chryſtus Apoſtołóm ſwym raczył dáć/ to ieſt záwięzowánia y rozwięzowánia grzéchów. BiałKat 161; NiemObr 17;
LatHar 33.
Szeregi: »rozwięzowanie i odpuszczanie« (1): [Duchu Święty]
kiedy Apoſtołom S. mocy ná rozwięzowánie y odpuſzcżánie grzechow/ w dźień cudownego Zmartwychwſtánia SYná BOżego vżycżyć miano/ twoią ie naprzod łáſką/ [...] hoynie opátrzono LatHar 33.
»z(a)więzowanie (a. wiązanie) i rozwięzowanie« [szyk 12:1]
(13): KromRozm III P5; RejPos 302v; BiałKat 161; ktoremu [Kościołowi] daná ieſt od Páná Bogá moc rozwięzowánia y związowánia SkarŻyw 520; NiemObr 14, 27, 28, 38, 39; Bo moc zwięzowánia y rozwięzowánia nie ieſt dána wſzytkiemu kośćiołowi/
(áby ią miał káżdy wierny/ ábo iey vżywáć mogł) ále przełożonym
kośćielnym WujNT 588, 76 [2 r.], Aaaaaa4; [ZebrzydOdpow i;
Klucż mocy Kápłańſkiey ieſt/ w porządnym ſpráwowániu Vrzędu Kápłanom zleconego; w Kazániu/ Swiętoſci ſzafowániu/ Oﬁarowániu/ w Zwięzowániu y Rozwięzowániu/ [...] HerbOdpow
Nn2v].
3. Wyjaśnianie, rozstrzyganie [w tym: czyje (2)] (3): Bo y to nie
k rzecży/ chćieć tę rzecż zákryć rozwięzowániem węzłow Arrianow
ſtárych. A o thych węzłách ábo o piśmiech Arriáńſkich to twierdźić/
iż ie przodkowie iego popalili [...] Oſobliwe y to rozwięzowánie:
tákći też rownie Chriſtus y Apoſztołowie cżynili [tj. powoływanie
się na Chrystusa i apostołów]. CzechEp 94.
Wyrażenie: »rozwięzowanie węzłow« (2): [ks. Powodowski
uważa] iż náſze piſmá záprawdę nota tego godne nie były/ áby ná
nie odpiſował: y záś/ że ie opuśćić/ á ſtárych Arrianow z rozwięzowániem węzłow miał ſię tym cżáſem báwić: á wżdy wſzytko opák
cżyni? CzechEp 93, 94.
4. Przen: W polemice religijnej dotyczącej natury Chrystusa
[kogo] (1): Co też piſze K siądz K anonik o rozwięzowániu Páná
Chriſtuſá/ tych ſłow w właſnym texćie nie máſz [...] ktorzy [Ksiądz
Kanonik ze swoją katoliką] ſklijwſzy dwie oſobie zmyſlone w iednę/ záſię te dwie oſobie znácżnie dźielą NiemObr 163.
Cf ROZWIĘZOWAĆ
ZCh

2. Odpuszczający grzechy (2):
Wyrażenie: »grzechy rozwięzujący« (1): ożywiáiącą [tę pannę
zowiecie] grzechy rozwięzuiącą/ odpuſztzenia grzechow dawáiącą
KrowObr 192.
Szereg: »zwięzujący i rozwięzujący« (1): A do tych ktorych
wiele ieſt/ zwięzuiących y rozwięzuiących ná ziemi/ ták mowi
SkarJedn 67.
3. Tłumaczący, wyjaśniający [co] (1): Problemata Ariſtotelis.
Gadki z piſma wielkiego philozopha Ariſtotela, y też inſzych medrczow tak przyrodzoney iako y lekarſkiey nauki z pilnoſcią wybrane
Pytanie rozmaite o ſkładaoſci [!] cżłowiecżich członkow rozwięzuiące GlabGad kt.
4. lek. Rozluźniający, rozkurczający (1):
Wyrażenie: »moc rozwięzująca« (1): Ma też [wrotycz] mocz
rozwięzuiączą/ Ieſth vżytecżno na niemoczy macicze. FalZioł I
148c.
Cf ROZWIĘZOWAĆ
ZCh

(ROZWIĘZOWANY) cf ROZWIĘZOWAN
ROZWIĘZUJĄCY (5) part praes act
o prawdopodobnie jasne (tak w roz-).
sg m N rozwięzujący (1). ◊ f A rozwięzującą (1). ◊ I rozwięzującą (1). ◊ pl N subst rozwięzując(e). (1). ◊ G rozwięzujących (1).
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. rozwięzać.
1. Rozkładający całość na części, rozbijający jedność; przen
[kogo] (1):
Szereg: »dzielący abo rozwięzujący« (1): ći mozgowcy bredzą/
iż Bog Kryſtuſá wſkrześił: Kryſtus lepak śiebie ſámego wzbudźił
[...]. Atoż iáſny Antychryſt według Ianá ś. dźielący ábo rozwięzuiący iednegoż Kryſtuſá [Cf qui solvit Iesum ex Deo non est Vulg
1.Ioann 4/3]. PowodPr 34.
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ROZWIJAĆ (7) vb impf
o jasne; a prawdopodobnie jasne (tak w -ać).
inf rozwijać (1). ◊ praes 1 sg rozwijåm (4). ◊ 3 pl rozwijają (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w. s.v. rozwić.
1. To, co zwinięte a. nawinięte na coś rozprostowywać, rozkręcać, rozciągać na długość; explicare, replicare Calep, Cn; distorquere Mącz; displicare Calep; evolvere Cn (6): Distorqueo, Roskręcam/ rozwiyam/ odwrácam/ odkrziwiam yedno od drugiego.
Mącz 459c; Explico – Rozwiiąm, rożcżagąm, rozkładąm. Calep
394a; Replico, Quod plicatum erat explico, et plicas resolvo – Rozwyam, odfałduię. Calep 913b, 331b.
a. O powijakach; fasciis exsolvere Cn [co = kogo] (1):
W przeciwstawieniu: »powijać ... rozwijać« (1): [Panna Maria
jest poświęcona] w rąku ſwych czyalo boze noſzycz pouyyacz y
roſzwyacz PatKaz II 38v.
b. O rulonie (o Torze) [co] (1): W Cerkwi ſwey żydowie chowáią dźieſięćioro Boże przykazánie/ ktoremv cżynią wielką pocżćiwość gdy ie rozwijáią. BielKron 465.
2. Wypuszczać liść (1): Cyma – Pączek kapuſtny, albo zioł inſzich, ktore liſt rozwiiąia Calep 283a.
3. [Powstrzymywać, rozpędzać (o zjawisku atmosferycznym):
Burzą rozvyacz [możliwa też lekcja: rozwiać], nyepogodą przekazicz tempesto, -are i d est tempestatem facere ReuchlinBartBydg V2v.]
Synonim: 1. odfałdować.
Formacje współrdzenne cf 2. WIĆ.
Cf ROZWIJANIE
ZCh
[ROZWIJAĆ SIĘ vb impf
o prawdopodobnie jasne (tak w roz-).
praes 3 sg rozwijå sie. ◊ 3 pl rozwijają sie.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w. s.v. rozwić.
1. Rozkręcać się, rozprostowywać; tu w przen:
Szereg: »zwijać się i rozwijać«: A nie proſtą áni iednoſtáyną
drogą poſtępuie [człowiek kłamliwy]/ ále iákoby śliſki á zwity wąż/
w rozmáite ſie kręgi zwija y rozwija WerReguła 115 (Linde).
2. Wypuszczać liście; agere a. mittere folia, explicare frondes
Cn [z czego]: Patrzcie na Figę i na inne drzewa/ gdy ſie iuż rozwjiaią ſpąkowia OrszakPos 4v.
Formacje współrdzenne cf 2. WIĆ.]
ZCh
ROZWIJANIE Cn; Linde bez cytatu s.v. rozwić.
Cf ROZWIJAĆ

ROZWIKŁAĆ

ROZWIONĄĆ

[ROZWIKŁAĆ vb pf
3 sg fut rozwikle.
Sł stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde bez cytatu s.v. rozwiklić.
Uczynić zrozumiałym, wyjaśnić; w przen [co]: Iedná mądra głowá, wiele rąk pobiie, y wiele rzeczy z przyrodzenia záwikłánych,
rozum rozwikle. LipsSzczerb 46.
Synonimy: rozdziergnąć, rozwięzać, rozwinąć.
Formacje współrdzenne cf WIKŁAĆ.
Cf ROZWIKŁAN]
AN

Synonimy: 1. rozciągnąć, rozpostrzeć; 3. rozwikłać.
Formacje współrdzenne cf 2. WIĆ.
Cf ROZWINIONY
ZCh, AN
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ROZWIKŁAN (1) part praet pass pf
N sg m (praed) rozwikłån.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. rozwiklić.
Rozplątany; pozbawiony zawiłości, zagmatwania: Inextricabilis, Ták zámotány/ zwikłány/ zátrudniony/ że trudno może być rozwikłan/ nierozwikłány. Mącz 464b.
Cf NIEROZWIKŁANY, [ROZWIKŁAĆ]
ZCh
(ROZWIKŁANY) cf ROZWIKŁAN
ROZWILŻAĆ (1) vb impf
o jasne.
praes [3 sg rozwilżå.] ◊ 3 pl rozwilżają.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. rozwilżyć.
Zmiękczać wilgocią [co]: bo żywot [małże] rozwilżaią y wilgotny cżynią. FalZioł IV 38c; [Máſtyx rozwilża bolączki w żołądku
UrzędowHerb 355b].
[W połączeniu szeregowym: [ślaz] ieſt to źiele ćiepłé w piérwſzym ſtopniu/ á wilżące w wtorym/ dla tego [...] rozwilża/ odmiękcza/ roſpądza zátwárdźiáłé ſadzele. UrzędowHerb 200a.]
Synonimy: odmiękczać, rozmiękczać.
Formacje współrdzenne cf WILŻYĆ.
ZCh
ROZWINĄĆ (8) vb pf
o jasne.
inf rozwinąć (2). ◊ fut 3 sg rozwinie (1). ◊ 3 pl rozwiną (1). ◊
praet 3 sg m rozwinął (3). ◊ imp 2 sg rozwiń (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVII w. s.v. rozwić.
1. To, co zwinięte, stulone, rozciągnąć, rozłożyć, rozprostować;
expandere Vulg, PolAnt [co] (8): BudBib Deut 22/17; Wziął Chorągieẃ Koronną [...]/ Rozwinął ią StryjKron 522; Tákich mędrcy
rownáią ślepey Proſerpinie/ Y Tyſiphonie przykrey/ gdy ſwoy łep
[tj. węże na głowie] rozwinie. Ná ktorym zá ſłonecżne ma ſobie
promienie/ One ogniſte węże KołakSzczęśl C2v.
W przeciwstawieniu: »zawiniony ... rozwinąć« (1): w kthorey
[ręce Boga] były záwinione kxięgi: Y rozwinął ie przedemną Leop
Ez 2/9.
Zwrot: »żagle rozwinąć« [szyk zmienny] (3): gdy przyidźie
przećiw wodźie płynąć/ Potrzebá żagle wydęte rozwinąć KlonFlis
E4v, D2, E4v.
Przen: Przejrzeć od początku do końca [co] (1):
Szereg: »rozwinąć i zwartować« (1): Weźmi ludu onego wybránego Zydowſkiego Kroleſtwo w ſwoie ręce/ rozwiń y zwártuy
go od głowy do nog/ nienaydźieſz w nim głowney żadney czwartey
rzeczy OrzRozm D4v.
2. [Zdjąć to, czym coś było owinięte; przen [co = owijające]:
chćiałeś podobno Nurkom twoim oczy témi ſłowy bluźniérſkimi zámydlić/ y plaſtrem ſmrodliwym zálepić áby fałſzów twoich nie widźieli. Rozwinę ia té twoié plaſtry/ á vkażę świátu ſmrody y nieprawdy twoie ŁaszczRecepta 27.
3. Uczynić zrozumiałym, wyjaśnić: vyslovicz, rozvynącz explico, -are ReuchlinBartBydg O7.]

ROZWINĄĆ SIĘ (5) vb pf
się (3), sie (2).
o jasne.
fut 3 sg rozwinie się (1). ◊ praet 3 sg m rozwinął się (1). n rozwinęło się (1). ◊ 3 pl m pers rozwinęli się (1). ◊ [plusq 3 pl m pers
rozwinęli się byli.] ◊ imp 2 sg rozwiń się (1). ◊ [con 3 pl m pers by
się rozwinęli.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w. s.v. rozwić.
1. Rozkwitnąć, rozłożyć płatki (1):
W porównaniu (1): Podobien [człowiek] kwiátu/ który/ gdy ſye
rozwinął Nalepiéy/ duſznym wiátrem zmorzony zginął. KochPs 154.
2. Przestać być w jakimś miejscu, rozproszyć się, rozpierzchnąć
się; dissipari Vulg (4):
a. O zjawiskach atmosferycznych (2): iż podcżás ſnadź przed
nimi [tj. zimnami srogimi] nie może wytrwáć drugi/ gdy w tákowey
niepogodzye zádzyerży Pan cżás długi/ Wſzákoż gdy puśći ſłowo
ſwe/ wſzytko ſie to rozwinie LubPs ff3.
rozwinąć się gdzie (1): Thako ſzią tha burza rozwyn na bori na
laſſi na pvſthe dzyądziny [...] gdzieby nykomv nyezaſkodzila ny yaremv ny ozymyemv, vymye ocza etc. LibMal 1544/89.
b. O ludziach:
[Zwrot: »rozwinąć się po wszem świecie«: iże inſzy był vrząd
Apoſtołow á inſzy Biſkupow/ ábowiem Apoſtołowie rozwinęli ſię
byli po wſzem świećie. BazHist 256v (Linde s.v. rozwić).]
α. Opuścić w pośpiechu jakieś miejsce (1): WujNT Act 5/36;
[Co WM piszesz do nas o służebne polskie, żeby się dla niedodania
pieniędzy i nierychłej płace nie rozwinęli, nad co nie mogłoby być
nic gorszego ListyZygmAug 1561/349; Po odejściu tych swatów
poczęli się byli do nas skradać to tam złodziejstwo; ale [...] gdyśmy
się porwali do rusznic, rozwinęli się. RadzPodróż 174].
[Zwrot: »rozwinąć się precz«: ná ten cżás Pánowie Litewſcy
wſzyſcy byli w Nowogrodku/ [...] ktorzy dowiedziawſzy ſie o Tatárách/ rozwinęli ſie precż BielKron 1597 499.]
c. Nie utrzymać się, rozpaść się (1): Gdy ſię tedy zgromadzili
ludzie/ ieden drugiemu czynił krżywdę/ [...] ábowiem mądrośći/ iáko Rzeczpoſpolit: ſpráwowáć/ miedzy niemi nie było/ prżeto ſię záś
ono zgromádzenie rozwinęło/ á oſobno ludźie mieſzkáiąc ginęli.
GórnRozm N2v.
Synonim: 1. roztoczyć się.
Formacje współrdzenne cf 2. WIĆ.
Cf ROZWINIONY
ZCh
ROZWINIONY (2) part praet pass pf
Teksty nie oznaczają ó; pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak
w roz-).
sg f G rozwinion(e)j (1). ◊ pl A subst rozwinion(e) (1).
Sł stp brak, Cn s.v. kwiat rozwiniony, Linde brak.
1. Rozkwitły (1):
W porównaniu (1): A kray iego [morza]/ iákoby kray v cżáſſe/
y iáko rozwinioney leliyey [repandi lilii] Leop 3.Reg 7/26.
2. Odwinięty z rulonu, rozwarty (1): iż widzyał [Ezechiel] áno
ręká Bożá byłá ściągnioná do niego/ dzyerżąc kſięgi rozwinione
BielKron 96.
Cf NIEROZWINIONY, ROZWINĄĆ, ROZWINĄĆ SIĘ
ZCh
ROZWIONĄĆ (3) vb pf
Pierwsze o jasne; drugie o prawdopodobnie jasne (tak w wionąć).

ROZWIONĄĆ

ROZWLEKŁY

fut 1 sg rozwionę (2). ◊ 3 sg rozwienie (1).
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
Rozwiać, rozproszyć [kogo, co] (3): ćiemnéy nocy ćienie/
Dźień/ gdy ſie rodźi/ niedługo rozwienie GosłCast 68.
Przen (2):
rozwionąć dokąd (1): [słowa Pana o Elamitach] rozwionę ie ná
wſzytki wiátry (y) ná końcżyny świátá BudBib Ier 49/32.
Zwrot: »rozwionąć na wszytki wiatry« = dispergere a. ventilare in omnes ventos PolAnt (2): [słowa Pana] rozwionę ie ná
wſzytki wiátry te/ że nie będzie narodu/ gdzie by nie byli zágnáni
Helámſcy. BudBib Ier 49/36, Ier 49/32.
Synonimy: rozpędzić, rozproszyć, rozrzucić.
Formacje współrdzenne cf WIAĆ.
Cf ROZWIENION
ZCh

Sł stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. rozwlec.
1. Rozciągnąć się na długość lub szerokość (3): Y bylibyśćie
[lisice bez ogonów] [...] ku biegu pośpieſznieyſze: Bowiem ogon
prozne brzemię/ Rozwlecże ſie iáko ślemię [= belka poprzeczna].
BierEz H4.
a. Utworzyć długi ciąg jednostek [z określeniem długości] (1):
bo okręty álbo nawy nigdy ſpołu nie idą/ ále iedná zá drugą w mili
[...]/ ták iż ſie rozwloką cżáſem przez trzydźieśći mil/ cżáſem przez
ſześćdźieſiąt kiedy ich wiele w kolei. BielKron 451v.
b. W funkcji impf: O jednostkach topograﬁcznych: rozciągać
się, zajmować znaczne miejsce w przestrzeni (1):
Zwrot: »daleko, [szeroko] rozwlec się« (1): Mącz 26d; [Miáſto
wielkie po gorach ſie bárzo ſzeroko rozwlokło StryjKron 17].
Szereg: »rozciągać się albo rozwlec« (1): Brachia montium,
Poległość gór/ gdy ſie dáleko roſciągáyą/ álbo rozwloką góry.
Mącz 26d.
2. [O wyprutych wnętrznościach: wypłynąć: Sámeś ſwą ręką
właſną/ ſzabłą [!] by rzeźnik iáki/ Sćinał/ ſztukował/ gładził/ áż ſię
rozwłekły [!] ﬂaki NeothAcros C2.]
3. Odwlec się na później, zostać odłożonym [czym] (1): tho tes
pewnie wyem ze yego K.m. pana wlodka dworzanyna svego myal
bil wpoſſelſtwo poſlacz do pana woyewodj yedno niewiem czim sye
tho rozwlioklo LibLeg 10/154.
4. O tekście: stać się za długim (1): Opuſzcżę wiele: żeby ſię
rzecż tá nie rozwlokłá: á rzecży tylko niektorych dotykáć będę.
CzechEp 409.
Formacje współrdzenne cf WLEC.
Cf [ROZWLECZENIE], ROZWLECZON, ROZWLEKŁY
ZCh

ROZWIONĄĆ SIĘ (1) vb pf
3 sg fut rozwienie się.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. rozwiać.
Rozwiać się, rozproszyć się, rozpierzchnąć się:
W porównaniach: Długoli będzye trwáło ono dobro iego [niesprawiedliwego]. Wnet iáko wicher plewy/ wſzytko ſie rozwienie
RejWiz 123; [duch náſz rozwienie ſię [diffundetur] iáko powietrze
prożne. BudBib Sap 2/3; WujBib Sap 2/3].
Synonim: rozproszyć się.
Formacje współrdzenne cf WIAĆ.
ZCh
ROZWITY (3) part praet pass pf
o jasne.
sg m N rozwity (2). ◊ f L rozwitéj (1). ◊ [pl A subst rozwit(e).]
Sł stp s.v. rozwić, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. rozwić.
1. Który został rozwinięty, wyciągnięty na całą długość; distortus Mącz (2): Mącz 459c; Tákżeć mężny Tezeus/ [...] wyſzedł z
wielką ſławą po nići rozwitéy/ Z Lábirintowych błędów KochPam 82.
2. Który się rozwinął (o roślinie) (1):
a. Rozkwitły (1): że bárźiey Iudaſzowá brodá Swiećiłá/ niż pochodnia [...] iáko liſt Oſowy Pod Ieśień; y rozwity kwiećiec krokoſowy KlonWor 27.
b. [Bujnie rozrośnięty: Vyźrzyſz dąbrowy rozwite CzahRzeczy
L4v.]
Synonim: 2.a. rozkwitły.
Cf NIEROZWITY, ROZWIĆ, [ROZWIĆ SIĘ]
ZCh
ROZWLEC (2) vb pf
3 sg fut rozwlecze (2).
Sł stp, Cn brak, Linde XVII – XVIII w.
1. Wlekąc, roznieść kawałki w różne miejsca [co] (1): martwé
członki [wrogów] źwiérż głodny rozwlecze. KochPs 90.
2. O tekście: uczynić zbyt długim [co] (1): orácią wſzythkę od
Adámá ią pocżąwſzy rozwlecże GórnDworz Ii6v.
Formacje współrdzenne cf WLEC.
Cf ROZWLECZON
ZCh
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[ROZWLECZENIE sb n
D sg rozwlecz(e)niu.
Sł stp, Cn, Linde brak.
O płynie: rozejście się, rozpłynięcie się:
Szereg: »rozciągnienie albo też rozwleczenie«: W káżdym nie
tylko drzewie ále też y źielu/ máterya liśćia ieſt wilgotność wodna
[...] z tákową grubośćią ſuchą zmieſzána/ áby byłá ku rozćiągnieniu
álbo też ku rozwlecżeniu ſpráwnieyſza. Cresc 1571 56.
Synonim: rozciągnienie.
Cf ROZWLEC SIĘ]
ZCh
ROZWLECZON (1) part praet pass pf
rozwleczon, [rozwleczony].
Pierwsze o oraz e jasne; w formie złożonej -on-; forma niezłożona z tekstu nieoznaczającego ó.
sg f N (praed) rozwleczona. ◊ [pl A subst rozwleczoné.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Rozniesiony kawałkami w różne miejsca:
W porównaniu: Ziemia iako piiany tak ſie chwiać będzie/ y
będźie rozwleczoná [movebit se] iáko budká BibRadz Is 24/20.
2. [Rozszczelniony, rozluzowany:
Szereg: »jakoby rozskoczony i rozwleczony«: gdyż tákich
[ludzi słabych] stáwy wszytki, ták są, iákoby rosskoczoné, y rozwleczoné, że [...] OczkoPrzymiot 437.]
Cf ROZWLEC, ROZWLEC SIĘ
ZCh
[ROZWLECZONY] cf ROZWLECZON

ROZWLEC SIĘ (5) vb pf
sie (4), się (1).
Pierwsze o jasne; w formach osobowych -wlo-; e prawdopodobnie jasne (tak w rozwlec).
fut 3 sg rozwlecze się (1). ◊ 3 pl rozwloką się (2). ◊ praet 3 sg
n rozwlokło się (1). ◊ [3 pl subst rozwlekły się.] ◊ con 3 sg f by się
rozwlokła (1).

(ROZWLEKŁOŚĆ) cf ROZWLOKŁOŚĆ
ROZWLEKŁY (12) part praet act
rozwlekły (7), rozwlokły (5); rozwlekły FalZioł; rozwlokły
GlabGad, ZbylPrzyg; rozwlekły : rozwlokły Mącz (6:3).
e oraz oba o jasne.

ROZWLEKŁY

ROZWOD

comp rozwlekl(e)jszy (1).
sg m N rozwlekły, rozwleklejszy (6). ◊ [I rozwlekłym.] ◊ f N
rozwlekłå (2), rozwlokł(a) (1). ◊ G rozwlokł(e)j (1). ◊ pl N subst
rozwlekł(e) (2). ◊ [A subst rozwlokł(e).]
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. rozwlec.
1. O rozmiarach i kształcie przestrzennym: szerszy, dłuższy itp.
niż przeciętnie (11):
a. Rozległy, szeroko rozpościerający się; vastus Mącz (1):
Szereg: »wielki, (i) rozwlokły« (1): Mącz 476b; [zá czym wielkie zebránie ludźi/ iáko Orłowie do ſcierwu prętko ſie w wielkie
Miáſto y rozwlokłe poſſády zgromádziło. StryjKron 399].
b. Spasiony, utuczony; otyły; diffusus Mącz (2):
Szereg: »wielki, rozwlekły« (2): Vastus homo atque foedus,
Wielki rozwliekły człowiek y ſzkárády. Mącz 476b, 139d.
c. Rozciągnięty wzdłuż, wydłużony; productus Mącz (4): Extentissima vallis, Bárzo długo rozwlokły wał. Mącz 444d, 96d; [Lecz
Gliński rozwlekłym był Litwę sprawił rzędem. Tak im strzały tatarskie mało zaszkodziły StryjPocząt 592].
α. O twarzy: pociągła (1): Twarz ſucha á rozwlokła vkazuie
cżłowieka w mowie ſmiałego ale mało cżyniącego GlabGad N2.
β. O piersiach kobiecych: obwisłe, sﬂaczałe (1): potrzeba aby
Mamka miała pierſi zupełne y doſtathecżne, Iżeby nie były chude/
albo rozwlekłe FalZioł V 36.
d. O częściach ubioru: obszerny; powłóczysty, długi (3): A
miáſto kornefaſá bieretá piornego/ Owey táwty rozwlokłey/ vżyway
dawnego Stroiu/ iáko twa mátká ná głowie nośiłá ZbylPrzyg B2.
W połączeniu szeregowym (1): Sinuosa vestis, Szeroka długa
rozwlekła ſzátá. Mącz 395d.
Szereg: »rozwlekły, długi« (1): Fluxa vestimenta, Rozwliekłe/
długie ſzáty. Mącz 131c. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
e. O gronie winnym: mniej zwarty, luźny (1): Sparsior racemus,
Rozwlekleyſzy/ cienczeyſzy. Mącz 403d.
2. O tekście: długi (może za długi) (1): Tractus [...], Ciągniony/
roſwliekły. Mącz 461a.
Synonim: 1.b. roztyły.
Cf ROZWLEC SIĘ
ZCh

praes 1 sg rozwłóczę sie. ◊ [con 3 pl subst by rozwłóczyły sie.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. rozwlec.
1. Rozciągać się na całą długość, rozprostowywać się: Sinuo,
Krziwię ſie/ fáłduyę ſie/ y tám y ſám ſie rozwłóczę/ roſpuſzczam
Mącz 395d.
2. [O tekście: stać się zbyt długim [czym]: ieſli krocey v nas w
Polſkim [języku]/ vcżyniliſmy to dla tego/ áby oną niepotrzebną
mową/ nierozwłocżyły śie Kśięgi bez potrzeby SienHerb 619.]
Formacje współrdzenne cf WLEC.
ZCh
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ROZWLOKŁOŚĆ Cn; Linde XVII w. (z Cn).
ROZWLOKŁY cf ROZWLEKŁY
[ROZWŁACZAĆ vb impf
3 sg m praet rozwłåczåł.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozciągać jak najdalej, rozprowadzać [co po czym]: Tytan
wtenczas złoty wóz swój z morza wytaczał, A promienie ogniste po
niebie rozwłaczał StryjPocząt 412 [idem] StryjKron 583.
Formacje współrdzenne cf WLEC.]
ZCh
ROZWŁOCZENIE Cn s.v. tynkowanie; Linde brak.
Cf [ROZWŁOCZYĆ]
[ROZWŁOCZYĆ vb pf
3 pl m an praet rozwłóczyli [cum N pl: psi, wilcy].
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. rozwlec.
Roznieść kawałkami w różne miejsca [co gdzie]: iż ich [trupy
pogan] część dla smrodu zagrzebali naszy, Inszych psi, inszych
wilcy rozwłóczyli w lasy. StryjPocząt 596.
Formacje współrdzenne cf WLEC.
Cf ROZWŁOCZENIE]
ZCh
ROZWŁOCZYĆ SIĘ (1) vb impf [i pf]
Pierwsze o jasne, drugie pochylone.

ROZWŁOKA (1) sb f
N sg rozwłoka.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w.
Przedłużanie w czasie, przeciąganie: Productio, Rozwłoká/
Roſciągánie. Mącz 96d.
Synonim: rozciąganie.
ZCh
ROZWOD (69) sb m
Pierwsze o jasne; -wód, -wod-.
sg N rozwód (14). ◊ G rozwodu (18). ◊ A rozwód (6). ◊ I rozwod(e)m (3). ◊ L rozwodzie (10). ◊ pl N rozwody (6). ◊ G rozwod(o)w (3). ◊ A rozwody (4). ◊ I rozwody (1). ◊ L rozwodach (3)
CzechEp, SkarKaz (2), rozwodzi(e)ch (1) ModrzBaz.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Rozłączenie, rozdzielenie; separatio BartBydg (64):
a. O emocjonalnych związkach międzyludzkich (63):
Przen (1): Iż ſobie [gdy dorośniemy] ten ſlup łamiemy Czo
nachrzczię spanem bierzemy Ba wneth będzie prętky rozwoth RejKup r7.
[W połączeniu szeregowym: O Niezgodo niewiáſto nieſſczeſna
[...] mnożyſz ſſkody Miedzy ludzmi zazdroſći rozſtyrki y rozwody.
SądParysa A3v.]
α. Rozwód, zerwanie, unieważnienie małżeństwa; divortium
BartBydg, Mącz, Modrz, Calag, Calep, JanStat, Cn; repudium
Mącz, Cn; diffarreatio Calep, Cn (62): Divortium, est viri ab uxore vel e converso legitima separatio, rozwod BartBydg 44; ComCrac 21; KromRozm I K4; KromRozm II l4; GroicPorz ggv; ták
iáko Duch ſwięty mowi. Przywiązaneś do żony/ nieſzukayże rozwodu KrowObr 140v; Leop Mar 10 arg; BielKron 212 [2 r.];
Mącz 353a [2 r.]; Małżeńſtwo święte rozmáićie plugáwią/ gdy po
rozwodźie nowożeńſtwá dopuſzcżáią WujJud 133v; Ewánielia
iednę żonę/ [...] záleca: á rozwodu oprocż cudzołoſtwá nie pozwala. CzechRozm 96, 96, 252; A ták máią być práwá poſtánowione o weſelách małżeńſkich/ o rozwodźiech/ o ná wolność puſzcżeniu ModrzBaz 76, 33, 53v; Calag 141a; SkarŻyw 242; KochFr
42; iż zwiąſká Małżeńſtwá/ żadnym rozwodem rozwiązána być
nie może WerKaz 284, 284 [2 r.]; Divortium – Rozłaczenie meza
z zoną, rozwod. Calep 337a, 322a; WujNT Matth 5 arg, s. 22, Mar
10 arg, s. 595 marg, Zzzzz4v, Bbbbbb3v; vznawánié [...] o zapiſách Przywianków/ między perſonámi przez rozwód rozdźielonémi/ do królewſkiégo Máieſtatu [...]/ ma bydź odſyłano. SarnStat
638, 215 [2 r.], 638 [2 r.], 639, 641, 1270 [2 r.]; SkarKaz 311b
[3 r.].
rozwod miedzy kim (3): ieſli ſię oboie dopuſzczą cudzołoſtwá;
tedy iuż miedzy nimi rozwod być nie może. WujNT 22. Cf »rozwod
miedzy małżonkami«.
rozwod z kim (4): BielKron 218v, 238; Krolowa Boná vſtáwicznie Krolá młodego z Pány Koronnymi fráſſowáłá/ wiodąc go do
rozwodu z Bárbarą Rádziwiłowną StryjKron 762; PowodPr 16.
rozwod czyj (1): ći co gánili rozwod Krolewſki z Kátárzyną
Krolową pierwſzą/ byli paleni. BielKron 218v.
W porównaniu (1): Tákie więc pochlebſtwá bywáią poſpolićie
przy pożycżániu pieniędzy: A kiedy przyidźie płáćić ábo wroćić

ROZWOD

ROZWODNIĆ

cudze/ Iuż tám dłużnik przymawia/ ſzcżypie/ ſzkáluie: przycżynki náyduie: iákoby niewſtydliwa żoná przy rozwodźie. KlonWor
ded **3.
W połączeniu szeregowym (1): ſtąd roſtą miedzy Małżeńſtwem
roſterki/ nienawiśći/ nieprzyiáźni/ cudzołoſtwá/ vſtáwicżne kłopoty/ rozwody/ trućizny/ zábijánia/ y inne nierozlicżne grzechy WerKaz 303.
Wyrażenia: »rozwod miedzy małżonkami, małżeński (a. węzła
małżeńskiego)« = divortium Mącz; discidium coniugum Cn [szyk
3:1] (2:2): KromRozm II k4; KrowObr 38v; Divortium, Rozwód
miedzy małżonkámi. Mącz 488a; Dwie żywe żenie mieć á rozwody węzłá małżeńſkiego cżynić/ to ieſt przećiw Ewánieliey SkarJedn 240.
»sprawa rozwodu« (1): DO ſądu Duchownégo należéć ma ſpráwá tá rozwodu [causae … divortiorum JanStat 237] SarnStat 638.
[»rozwod urzędny«: vktorich [Żydów] takowé rozwody urzędné iákie vnas ſą/ nie znaczy śię abybyły [cf Przen a)] MurzNT 16v
marg.]
Zestawienie: »list rozwodu« (3): Ktokolwyek opuſci żonę ſwoyę/ nyechay yey da kſyążki álbo liſt rozwodu [libellum repudii Vulg
Deut 24/1] KromRozm II l3v; BielKron 44v, 465.
Szereg: »(i) małżeństwo (a. niemieszkanie w małżeństwie), (i,
albo) rozwod« (3): KromRozm II d4v; kędy mówi, że máią ſądźić
práwo o śiedm Sákrámentach, tám y Małżeńſtwo ſie zámyka, y rozwód. SarnStat 638, 639.
Przen (1): A ziednayćie Commiſſyią Rozwieſć tę Contrybuciią/
Boć iáko ſkoro náſtáłá Ták wnet z wiárdunkiem ſlub bráłá A niebędzieli rozwodu Doczekaćie po nich płodu RejRozpr G2
a) [Kara śmierci za cudzołóstwo: tęmći nás nieuczy/ abych śię
ſcudzołożnicami abo także ſcudzołożniki/ niebranięm przes vrząd
gardłá ich/ ale daniem liſtu/ rozwodzili. [...] iako to ieſt vnás w
Polſcze/ gdzie nietilko rozwodu mieczowego [tj. przez ścięcie] ale
téſz ſnáć i liſtowégo dlá marnośći niemaſz MurzNT 20 (Linde); ći/
ktorzy by cudzołoſtwa karać mielj/ biorą i rozwodzą żóny zmężami
aby znięmi cudzołoſtwa płodzilj gdzie gdyby mąſz abo żona co
vkradła: hnet ié rozwiodą/ rozwodęm ieſli nieogniowęm/ tedy wodnęm abo grzebionęm [tj. przez spalenie, utopienie albo pogrzebanie
żywcem] abo iakiem inſzęm MurzNT 20v.]
αα. [Opłata od przeprowadzenia sprawy rozwodowej: LustrRus
I 277; PRZYPADŁE POŻYTKI Które się traﬁają w tym starostwie,
jako żyrowe [...], pojemszczyzna, przemyty, błędne, odumarczyzna,
rozwody, wychodne LustrRus II 36.]
β. [n-pr Imię diabła: Rozwot/ ieſt też ieden Rotmiſtrz Cżártowſki/ co nie thylko małżeńſtwá rozwodzi/ ále y iednánia/ y Seymy PostępekPrCzart 68v.]
b. O szyku bojowym: odstępy między żołnierzami (1):
Zwrot: »nie mieć rozwodu [z czym]« = nie móc uczynić zamachu bronią (1): Ieſliby nieprzyiaćiel ná ćie klin záſádźił chcąc przeráźić twoie Woyſko co maſz cżynić/ máſz [...] viąć klin w kleſzcże/
śćiſnąć dobrze/ iż nie będą mieć żadnego rozwodu/ áni s ſtrzelbą/
áni s ſzablą/ z drzewem BielSpr 23v.
2. Rozważanie, rozprawa, wypowiedź, wywód (4):
rozwod czyj [w tym: G sb (1), pron poss (1)] (2): Máło mu ſie
to zdáło [Młodzieńcowi nauk ﬁlozofa] y ſzedł do drugiego/ [...]
Powiedzyał ty rozwody Philozophá cnego/ A prośił go áby mu
więcey rozwiodł tego. RejWiz 9v; CzechEp 148.
Zwrot: »rozwodem, [rozwod] wywodzić« [szyk zmienny] (2):
Iż gdy co iedny mierźi podoba ſie drugim/ Wywodził to rozumem y
rozwodem długim. RejWiz 1v; CzechEp 177; [A też ſnimi rozmáite
tańce ſtroyſz A miłe rozwody wywodziſz. SądParysa A3].
Szereg: »wywody i rozwody« (2): twierdźi cżęſtokroć y dźiwnymi wywody y rozwody wywodźi/ dźiwnymi ſpoſoby/ [...] to pokázuiąc/ [...] iż [...] CzechEp 177, 148.
Synonimy: 1. rozłączenie; a.α.αα. rozpust, rozpustne.
Cf ROZWIEDZIENIE, ROZWODZENIE, ROZWODZINY
ZCh

[ROZWODKI sb pl
I rozw(o)dk(a)mi.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Roztopy, podtopienia: Na które zalanie urząd p. starościn społem i z mieszczany powiedzieli, iż to temi rozwodkami, które beły
natenczas niemałe, polało. LustrSand 258.]
ZCh
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[ROZWODNA] cf ROZWODNY
[ROZWODNE] cf ROZWODNY
ROZWODNIAĆ (2) vb impf
Oba o prawdopodobnie jasne (tak w roz- oraz zwodnić); a
jasne.
[inf rozwodniać.] ◊ praes 3 sg rozwodniå (1). ◊ 3 pl rozwodniają (1). ◊ [part praes act rozwodniając.]
Sł stp: rozwadniać, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w. s.v. rozwodnić.
Poddawać coś działaniu wilgoci, by stało się mniej ścisłe, rozrzedzać, rozcieńczać [co] (2): bowiem lekarze czo chczą od wildzic
tedy winem rozwodniaią GlabGad I8v; [Nie dopuſzcża też [wilgotny pokarm] ſuchośći źiemney zgromadzáć śię w kupę/ ále ią rozwodnia áby śię rozpływáłá po żyłach y po członkoch drzewá. Cresc
1571 132; [napój z jęczmienia] roztworzywſzy wodą/ álbo ná łyżce
rozwodniáiąc wpuſzcżáć w vſtá po troſze. Cresc 1571 163].
rozwodniać czym (1): GlabGad I4v; [iże oná [woda] ſwą wodnośćią y roſpływánim pokarm rozwodnia áby śię tym ſnádniey rozchodźił po wſzytkich cżąſtkach rzecży roſtących. Cresc 1571 72 (Linde)].
Szeregi: »rozpuszczać i rozwodniać« (1): Bowiem ona [portulaka] wilgothą ſwoią [...] rozpuſzcża y rozwodnia oſtroſć onę w
zębiech GlabGad I4v.
[»roztapiać i rozwodniać«: [proso] ma też moc roztapiáć y rozwodniáć wilgoty Cresc 1571 183.]
Synonimy: rozpuszczać, rozrzadzać, roztwarzać.
Formacje współrdzenne cf ROZWODNIĆ.
ZCh
[ROZWODNIAĆ SIĘ vb impf
3 sg praes rozwodniå się.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. rozwodnić.
Rozrzedzać się [w czym]: Wſzákoż oſtre źimnice rzadko śię im
[starszym ludziom] przydawáią/ á to iż brzuchy ich ſą bárzo roztworzone/ á ták śię w nich rozwodnia ſubtelność ktora ieſt w wilgoćie przyrodzoney. Cresc 1571 16 (Linde).
Formacje współrdzenne cf ROZWODNIĆ.]
ZCh
ROZWODNIĆ (1) vb pf
Oba o prawdopodobnie jasne (tak w roz- oraz zwodnić).
inf rozwodnić. ◊ [part praet act rozwodniwszy.]
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
Uczynić mniej ścisłym, rozrzedzić:
rozwodnić co: gdyż wſzelka gozkoſć [!] ma w ſobie moc rozpuſzcżać á rozwodnić rzecży zatwierdzone. GlabGad E6.
[rozwodnić czym: ná ſąd dwádźieśćiá wiáder wźiąć cżterdźieśći
iáiec [...]/ potym wſypáć do nich wáinſztinu tłucżonego iżby gęſto
było/ á rozwodniwſzy winem wlać w ſąd á mieſzáć dobrze Cresc
1571 352.]
Szereg: »rozpuszczać a rozwodnić«: GlabGad E6 cf rozwodnić co.
Synonim: rozrzedzić.
Formacje współrdzenne: rozwodnić się, zwodnić; rozwodniać,
rozwodniać się; zwodnieć.
Cf [ROZWODNIENIE], ROZWODNIONY
ZCh

ROZWODNIĆ SIĘ

ROZWODZIĆ

[ROZWODNIĆ SIĘ vb pf
3 sg fut rozwodni sie.
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
Stać się płynnym, rzadkim: weźmi [...] Cukru/ thák wiele Drágántu ile ieſt źiarno bobowe/ y ſoku Limuniowego. Stłucż naprzod
Drágánt w możdzerzu/ áż ſie práwie rozwodni. SienHerb 537a.
Synonim: rozrzedzić się.
Formacje współrdzenne cf ROZWODNIĆ.
Cf [ROZWODNIENIE]]
ZCh

[comp rozwodniejszy.]
sg m A rozwodny (6), [rozwodniejszy]. ◊ [f G rozwodn(e)j. ◊ n
G rozwodn(e)go.] ◊ pl G rozwodnych (1).
[Składnia comp: rozwodniejszy nad kogo.]
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVII w.
1. Dotyczący rozwodu, związany z rozwodem (7):
Zestawienie: »list rozwodny« = libellus repudii Vulg; libellus
repudiorum PolAnt (7): Leop Mar 10/4; BibRadz Ier 3/8; Bo ná ten
cżás kiedy dopuſzcżano liſtow rozwodnych/ łatwie to być mogło/ iż
ktorą był ieden odrzućił/ tę mogł drugi poiąć zá żonę KuczbKat
350; SkarŻyw 242; WujNT Matth 5/32, 19/7, Mar 10/4; [Powiedziano też takieſz przodkom wáſſym/ kthożkolwie opuśći żonę ſwą/
niech iey da liſt rozwodny. Leop Matth 5/31 (Linde)].
a. [W funkcji rzeczownika:
α. »rozwodna« = rozwódka:
W połączeniu szeregowym: Viduam autem et repudiatam, et
sordidam, atque meretricem non accipiet/ Biſkvp panne ſſobie za
malzonke poymie/ wdowÿ/ roſvodney nye poymye/ anÿ leda nyevyaſtÿ ſproſneÿ TomZbrudzBrul Lev 21/14.
W przeciwstawieniu: »rozwodna ... panna«: cf W połączeniu
szeregowym.
β. »rozwodne« = opłata za udzielenie rozwodu: Rozwodnego, to
jest gdy który Rusin mąż albo żona gardzą sobą z jakiejkolwiek przyczyny, tedy daje ﬂ. 2 p. staroście, dostało się … ﬂ. 2/0/0 LustrRus II 78.]
2. [Dociekliwy, zgłębiający: bo iáko ma rozum głębszy/ á rozwodnieyſzy nád inſzé/ ták téż rzeczy głębſzé y więtſzé obacza nád
inſzé głębiéy CerGór 49.]
Synonimy: 1.a.β. rozpust, rozpustne.
Cf ROZWODOWY
ZCh
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ROZWODNIEĆ Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf [ROZWODNIENIE]
[ROZWODNIENIE sb n
Teksty nie oznaczają ó oraz é; oba o prawdopodobnie jasne
(tak w roz- oraz zwodnić).
sg G rozwodnieniå. ◊ A rozwodnieni(e).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych
przykładów) s.v. rozwodnić.
1. Rzeczownik od „rozwodnić”: rozmoczenie, rozpuszczenie w
wodzie: bowiem oná [słona woda] ieſt bárzo wyſuſzáiąca/ i też paląca/ przeto wſzelkiemu wraſtániu przećiwna/ choćia też ſłoność
wſzelka niſzcżeie od rozwodnienia Cresc 1571 86 (Linde s.v. rozwodnić).
2. Rzeczownik od „rozwodnić się” a. „rozwodnieć”: wezbranie,
wylanie wody [czego]: ...Qui inundacionem maris roſvodnyenye
weſbranye morza quasi lac sugent iako mleko ſſacz bedv TomZbrudzBrul Deut 33/19.
Cf ROZWODNIĆ, ROZWODNIĆ SIĘ, ROZWODNIEĆ]
ZCh
ROZWODNIONY (3) part praet pass pf
Teksty nie oznaczają ó; pierwsze i drugie o prawdopodobnie
jasne (tak w roz- oraz zwodnić).
sg f N rozwodnion(a) (1). ◊ n [N rozwodnion(e).] ◊ G rozwodnion(e)go (1). ◊ pl N subst rozwodnion(e) (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. rozwodnić.
1. Nasiąknięty, nasączony wodą, wilgotny; w czymś rozmoczony (2):
rozwodniony z czym (1): Bowiem takowe zioła [pieprz, gorczyca] zwierzchu bywaią przykładane ſucho [...]. Przetho zoſtawaią w
ſwey prawey moci, ktora przepala ſkorę y rani ciało. Ale wnątrz nie
ſame bywaią wpuſzcżone ale z cżim inſzym rozwodnione przeto ich
mocz też ſie rozchodzi GlabGad K2v.
W przeciwstawieniu: »rozwodniony ... suchy (a. sucho)« (2):
GlabGad G6v cf Szereg, K2v cf rozwodniony z czym.
Szereg: »rozwodniony albo wilgotny« (1): Cżemu ſwieżi chleb
zda ſie cżerniejſzi niż ſtari. (–) Ieſt to dla wilgotnoſci iego, bowiem
wſzelka rzecż rozwodniona albo wilgotna cżernſza ieſt niżli ſucha.
GlabGad G6v.
2. Rozcieńczony, do którego dolano wody (1): [A [wino] rozwodnione trochę lepſze będzie Cresc 1571 369 (Linde s.v. rozwodnić).]
W przeciwstawieniu: »nieroztwarzany ... rozwodniony« (1):
Cżemu wino roztwarzane wodą więcej cięży w żywocie y richley
vpoi cżłowieka niż ſamo wino prawe. (–) [...] Takież dla tego iż nie
roztwarzanego [wina] mniey może cżłowiek pić niż rozwodnionego, á to dla iego mocznoſci GlabGad G8v.
Synonimy: 2. rozrzedzony, roztworzony.
Cf ROZWODNIĆ
ZCh
ROZWODNY (7) ai
Oba o jasne.

ROZWODOWY (1) ai
N sg m rozwodowy.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).
Dotyczący rozwodu, związany z rozwodem:
Zestawienie: »list rozwodowy« = libellus repudii Cn: Gdzie
ieſt liſt rozwodowy [liber repudii] mátki wáſzey żem ią porzućił?
BudBib Is 50/1.
Cf ROZWODNY
ZCh
[ROZWODZAĆ vb impf
1 sg praes rozwodzåm.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Oddzielać, odłączać jedno od drugiego: [inseparabiles praepositiones] vt: [...] Seduco Rozwodzam. UrsinGramm 298.
Formacje współrdzenne cf 2. WIEŚĆ.]
ZCh
ROZWODZENIE Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf ROZWOD, ROZWODZIĆ
[ROZWODZENIE SIĘ sb n
I sg rozwodz(e)ni(e)m się.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozprawianie, rozwlekłe wywody [czyje]:
Wyrażenie: »rozwodzenie się długie«: i okazała się z przodku
jaka taka otucha tego sejmiku/ ale wczorajszego dnia za rozwodzeniem się długiem niektórych z rycerstwa [...] przyszło się zachwiewać. AktaSejmikPozn 1600/219.
Cf ROZWODZIĆ SIĘ]
ZCh
ROZWODZIĆ (90) vb impf
Pierwsze o jasne; -wodz-; imp z tekstów nieoznaczających ó.

ROZWODZIĆ

ROZWODZIĆ

inf rozwodzić (6). ◊ praes 1 sg rozwodzę (6) [w tym zapis: -e
(2)]. ◊ 3 sg rozwodzi (10). ◊ 3 pl rozwodzą (4). ◊ praet 1 sg m -m
rozwodził (1). ◊ 2 sg m -ś rozwodził (1). ◊ 3 sg m rozwodził (31). f
rozwodziła (3). n rozwodziło (1). ◊ 3 pl m pers rozwodzili (6). ◊
imp 2 sg rozw(o)dź (2). ◊ con 2 sg m byś rozwodził (3). ◊ [3 sg m
by rozwodził.] ◊ 3 pl m pers by rozwodzili (1). ◊ impers praet rozwodz(o)no (1). ◊ part praes act rozwodząc (14).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVIII w. s.v. rozwieść.
1. Powiększać, poszerzać; diducere Mącz; ampliﬁcare Calep
(4): Mącz 96c; Ampliﬁco – Rozmnazam, rozſzerzam, rozvodze.
Calep 64b.
rozwodzić co (1): [tedy kłádźiem tym w dźiurkę, áby sye rosprzestrzeniłá, ládá korzeń suchy, coby tám rospęczniał á powoli
dźiurkę z sobą rozwodźił OczkoPrzymiot]. Cf Zwrot.
Zwrot: »granice rozwodzić« (1): gránice koronné rozwodźili/ á
oyczyzny brónili OrzJan 55.
a. Tworzyć, tu: budować na wielkiej przestrzeni [co gdzie] (1):
Byś páłace rozwodźił nie tylko ná źiemi/ Lecz y morzá kámienmi
zábudował ſwemi. KochPieś 1.
2. Rozprowadzać w różne strony, wieść dokądś; diducere, dispergere Cn [kogo, co] (1):
[rozwodzić do kogo: iż […] niżli by miano żony nasze i dzieci
przed naszemi oczyma brać a do Poganow rozwodzić [wodzić P],
radniej chciejmy swe gardła ważyć PamJancz 77.
rozwodzić po czym: chćiałliby maćice na drzewo iakie zápuśćić/ áby śię po nim krzewiła/ tedy iey dopuść rość wzgorę […] wtorego roku potym latorośli […] rozdźielay po gałęźiu onego drzewa
[…]/ by też chćiał ie rozwodźić po gałęźiach aż do wierzchu drzewá. Cresc 1571 320.]
Przen [po czym] (1): Iák ſkoro dźień świátło ſwe rozwodźi po
niebie/ Przezeń śiedmkroć wychwala Boże wiecżny ćiebie SapEpit A4.
3. Rozdzielać, rozłączać (10): Intercido, Rozrzezuyę Roſprawiam/ Rozwodzę. Mącz 30a.
a. Odstawiać, rozsuwać; divaricare Mącz, Cn; distinguere, intercidere Mącz; diducere, digerere, explicare Cn (4): Divarico et
Divaricor, Rozkráczam/ rozkłádam ſie też roſciągam/ rozwodze [!]/
yáko gdy cirkiel rozwodzę gdy im chcę okrąd [!] czynić. Mącz
475d.
rozwodzić co (2): Mącz 475d cf wyżej. Cf rozwodzić co od
czego.
rozwodzić co od czego (1): Distinguo, Rodzielam [!]/ roſpráwiam/ rozwodzę yedno od drugiego. Mącz 416a.
α. O szyku wojennym: rozprowadzać na boki, tworząc odstępy
między oddziałami (1):
Zwrot: »na strony rozwodzić« (1): Ten Ordynek ná ſześć Vfcow ſtoi. Po trzy ná ſtrony rozwodźić BielSpr 71v.
b. Rozdzielać zwaśnionych (1): Ktho widzi ſzpetną chmurę
przed ſobą/ á nadziewa ſie prętkiey pluchy/ wcżás ſobie opońcżą
odwięzuie. Tákże też ty gdy widziſz iáką chmurę ná iákiey bieſiedzie/ á oná ſie ná gniew á ná zwádę zánośi/ odwięzuy wcżás opońcżą/ álbo wcżás rozwodź/ á ſam ſie hámuy RejZwierc 80.
c. Rozwiązywać małżeństwo, udzielać rozwodu [w tym: kogo,
co (3)] (4): iż wedle Duchownego Práwá cudzołożniki álbo z zboru
wiernych wyłączáią/ álbo rozwodzą. GroicPorz kk4; SkarJedn 344.
Zwrot: »rozwodzić stadło małżeńskie, [małżeństwo]« [szyk
zmienny] (1): Grzeſa ktorzy roſwodzą ſtadlo małzenſkie krom czudzoloſtwa SeklKat K3; [rozvodzicz malzenstwo divorcio ReuchlinBartBydg O3; GrzegŻarnPos 1582 519 (Linde)].
Przen [z kim] (1): A nie rozwodź iey [duszy] s tym wdzyęcżnym oblubieńcem iey/ s Pánem á z odkupicielem iey. Gdiż ſie iey
głośno wypowiedáć racży z małżeńſtwá tego RejPos 223v.
4. Przedstawiać, szeroko omawiać, przekazywać [w tym: komu
(63), co (50)] (73): RejJóz H5; RejKup h2v, p8; Tho dzyecię Rácio
zleciawſzy z obłokow/ iáko thego młodzyeńcá ſtánowi w roſtrop-

nym bacżeniu/ iáko mu rozwodzi krotkość ſwiátá/ omylność żywotá RejWiz A6, A5v [2 r.], A6v, 43v, 143v; Rozwodźi obietnice
vczynione kośćiołowi ku náprawie iego. BibRadz Is 60 arg; Tám
krolá wſzytcy karáli z iego zbytniey ſmiáłośći/ rozwodząc mu rozmáite przygody. BielKron 351, 29, 237, 248v, 349 [2 r.]; RejZwierc
151, 175v marg, Aaa3; SkarŻyw 14.
rozwodzić czym (12): Tu yuż Paweł rozwodzj Kupcżowij dzjwne Miłoſerdzie Panſkie sprawą. RejKup r6; RejWiz 36, 96; Powſtał
Eneás rozwodził cudnemi ſłowy/ iż lepiey cudny pokoy mieć/ niż
ná okrucieńſtwo pátrzyć. BielKron 59v; GosłCast 49. Cf Zwroty.
rozwodzić o kim, o czym (5): radby theż był wiedzyał o piekle.
Co mu ſzyroko rozwodził Solon Philozoph/ o náturze y o mocy
cżártowſkiey od Bogá nádáney/ y o ﬁgloch ich/ y iáko ſie z nimi
obchodzić mamy RejWiz A7v, A7; BielKron 219v; [nawrócony
Szaweł] rozwodził ſzyroce o Kryſtuſie/ iż tho był prawdziwy ſyn
Bozy [!]. RejPos 283, 271.
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (8);
iż (14), jako ‘że’ (5), zaimek pytajny (3)] (22): RejWiz A5v, A6v,
A7v; ten [zakonnik Augustyna] go náwiodł áby ſie okrzćił ná Krześćiáńſką wiárę/ rozwodząc mu też iáko ſwięty Antoni proſty puſtelnik był oświecony BielKron 160v; A gdy im [poganom] to rozwodził S. Woyćiech iż to nie ſą żadne świątośći iedno ſtworzenie
Boże/ rzućili ſie nań y zábili go BielKron 344v, 56v, 59v, 120, 155v,
166v (14); chocia Kſiążę rozwodziło mu [księdzu Opatowi] to/ iż
im więtſzy by ſie doł kopał/ tymby więczey ziemie ná gorę wychodziło: żadną miárą inácżey rozum iego niemogł poiąć/ [aby]
GórnDworz P2v; RejPos 271; [starzy ludzie] dziatkam álbo też
ſłużkam to nadobnie rozwodzili co ieſt ſzkodliwego á co ieſth przyſthoynego komu wedle biegu ſwiátá tego. RejZwierc 165v; SkarŻyw
134; Cotez natym nalezy rozwodzic nie trzeba res ipsa loquitur ActReg 148.
Ze zdaniem dopełnieniowym przechodzącym w przytoczenie [w
tym z wyrazem zapowiadającym: tak (2)] (3): BielKron 205v, 460v;
kazał ony chárty obudwu wolno puśćić. On ieden iáko zwykł w
kocieł łeb wnurzył/ á drugi wnet záiączá vgonił. Y rozwodził im to
iż widzicie co to ieſt zwycżay. RejZwierc 28.
W połączeniu szeregowym (1): [Izydorus kardynał] przyiechawſzy z Rzymá/ gdy pocżął w Moſkwi kázáć á rozwodźić y náucżáć
cżłonkow Krześćijáńſkiey wiáry/ poimáli go. BielKron 388.
W przeciwstawieniu: »rozwodzić ... przywodzić« (1): iżbyś go
cieſzył á rozwodził mu odmienność cżáſow á nie ſtałość fortuny/ á
przywodził go kthemu áby ſie nie fráſował RejZwierc 150v.
Zwroty: »rozwodzić długą rzeczą, długo« [szyk zmienny] (3:1):
Przećiw temu [bezżeństwu duchownych] był od Grekow Páfuncyus/
rozwodząc im długą rzecżą iż s tego nic dobrego nie vroście/ iedno
zábijánie/ cudzołoſtwo BielKron 155v, 119v, 219v; RejPos 271.
»rozwodzić szyroko (a. szyrzej), szyroką rzeczą (a. szerokimi
słowy)« [szyk zmienny] (9:4): RejWiz A6v, A7, A7v [3 r.], 67v; Ty
kſiążki Luterowe niektorzy gánili iż ſrogie/ ále on to rozwodzył
ſzeroce/ iż złego nietrzebá cierpieć ná źiemi BielKron 203v; Rozwodził mu Krol [Zbigniewowi] ſzeroką rzecżą iego niecnotliwe
vcżynki przećiw dobrodzieyſtwu brackiemu BielKron 351v, 56v,
226, 311; RejPos 271, 283.
Szereg: »rozwodzić a opowiedać; rozwodząc powiedać« (1;1):
RejWiz A7v; Támże mu [Ezdraszowi] dáley y o tym zyáwieniu
Páná tego/ y o możnośći/ y o ſądzyech iego długo á ſzyroce Pan
rozwodzić á opowiedáć racżył. RejPos 271.
Przen (1):
Zwrot: »[komu co] na myśli rozwodzić« (1): myſlámi onemi/
pocżął nieco w ſwoim przedſięwzięćiu ſłábieć: gdy mu ono Cżárt co
ſłyſzał wſerce wbijał/ ná myſli rozwodził/ y trudną mu pokuſę cżynił. SkarŻyw 166.
a. Namawiać, nakłaniać (8):
rozwodzić w czym [= komu] (1): poſłał [król] Kánclerzá do
woyſká/ ktory imieniem krolewſkim ſzeroko to w woyſce rozwodził/ áby ſie przyłożyli ku odćiągnieniu BielKron 306v.
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Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (3);
zawsze: (a)by] (6): Lepyey byś mu rozwodził/ by ſie vſpokoił/ Gdyż
widziſz iáko dziwno myſl ſobie rozdwoił. RejZwierz 6; więtſza połowicá ich wotowáli/ áby miáſtho podali Dybrę Turkom. Perłat proſił rozwodząc im/ áby ſwoy vmyſł zmienili/ niechćieli tego BielKron 249, 197, 309. Cf Zwrot.
Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia w
zdaniu nadrzędnym [kogo; aby] (1): Tu prorok rozwodzi człowieká/
áby ráno to ieſt zmłodoſći bogá chwalił RejPs 137.
Zwrot: »szeroko, szyroką rzeczą rozwodzić [aby]« (1:1): ktory
im przed tym ſzyroką rzecżą rozwodził/ áby nic nie pocżynáli przećiw woley Ceſárſkiey BielKron 146v, 306v.
α. Odradzać [iż] (1): [Królewna, by dostać się do uwięzionego]
chćiáłá ſwymi rękomá kłothki tłuc. Ale gdy iey to rozwodźił y
prośił Dymitr z Goráiá/ iż tho ná iey ſtan nie przyſluſzáło/ dáłá ſie
hámowáć. BielKron 381.
b. Czynić zrozumiałym, wykładać, tłumaczyć; solvere HistAl (3):
Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Przed potkánim ma ie [wojsko] pirwey vpomináć Hethman/ rozwodząc im rzecżą ſzeroką/
przecż á dla cżego cżynią z nieprzyiaćielem BielSpr 15v.
Zwroty: »sny rozwodzić« (1): iż [Egipcjanie] ſny rozwodzą
[somnia solvunt]/ známioná vkázuią HistAl A2v.
»rozwodzić szyroko, rzeczą szeroką« [szyk zmienny] (1:1):
Vźrzał młodzyeniec z gory/ á śmierć okrutna rozmáite ſtany morduie/ […] dziwował ſie temu. Aż potym przyſzedſzy Pállás Bogini
Mądrośći/ ſzyroko mu to rozwodziłá RejWiz A6v; BielSpr 15v.
5. Mieć działanie rozkurczające, rozluźniające (2): thym [olejkiem migdałowym] dobrze mázáć członki ſtłuczoné/ żyły ſkurczoné:
ábowiem miernie zágrzéwa y rozwodźi. SienLek 161.
rozwodzić co (1): Tłuczony raz/ y Kurcz/ zágrzewa y rozwodźi.
Migdałouy [!] oley SienLek 161 marg.
Synonimy: 1. rozciągać, rozprzestrzeniać, rozszerzać; 3. rozdzielać; b. rozejmować; 4.a.α. rozradzać; 5. rozkurczać.
Formacje współrdzenne cf 2. WIEŚĆ.
Cf ROZWODZENIE
ZCh

a. Kończyć małżeństwo rozwodem, brać rozwód; divortium facere, repudiare Cn (4):
rozwodzić się o co (1): Rozwodzą ſie [Turcy] też o niepłodność.
BielKron 261.
W przeciwstawieniu: »ślubić ... rozwodzić się« (1): Kto ſlubi/
kto ſie rozwodzi […] Muſi okrążne poſtáwić RejRozpr E2v.
Zwrot: »rozwodzić się z żoną« = dimittere a. missam facere a.
repudiare uxorem Cn (1): Repudio, quasi ob rem pudendam aliquam repello, Rozwodzę ſie s żoną. Mącz 352d.
Szereg: »rozwodzić się a z małżeństwa łączyć« (1): yeſli żádną
[żonę] by poyął/ doſtányeſz męki/ to yeſt/ nye podobáłáćby ſie/ á
przethoby ſnyą źle myęſzkał/ yákoż tho y dzis yeſt/ że ſie y dla tego
rozwodzą/ á z małżeńſtwá łącżą GliczKsiąż P7v.
4. Przedstawiać swoje zdanie; wypowiadać się [w czym] (1):
[Młodzi skarżą się na brak wykształcenia, co uniemożliwia im godnie żyć] cżego wżdam wthen cżás rádziby nábyli/ ále yuż pozno y
prozno. Przeto tedi iż nye bárzo ſie wtem rozwodzę/ nyechay pámyętáyą rodzicy/ áby ſyny ſwe młode do ſzkoł záraz/ á nye do dworu dawáli. GliczKsiąż I4.
5. W funkcji biernej: być szeroko przedstawianym (1): By iuż
przycżyny nie były Ktore ſie tu rożwodźyły Tedy […] RejJóz F2v.
Synonim: 3. rozłączać się.
Formacje współrdzenne cf 2. WIEŚĆ.
Cf [ROZWODZENIE SIĘ]
ZCh
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ROZWODZINY (1) sb pl t
N rozwodziny.
Sł stp brak, Cn s.v. rozwód, Linde XVI (ten sam przykład) –
XVII (z Cn) – XVIII w.
Rozejście się, rozwód; diffarreatio, divortium, repudium Cn:
W przeciwstawieniu: »rozwodziny ... wywodziny«: Pierwey
rozwodźiny Będą w onym małżenſtwie/ niżli wywodziny. KlonWor 68.
Cf ROZWIEDZIENIE, ROZWOD
ZCh
ROZWODZISTY Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

ROZWODZIĆ SIĘ (13) vb impf
sie (12), się (1).
Oba o jasne.
inf rozwodzić się (5). ◊ praes 1 sg rozwodzę się (2). ◊ 3 sg rozwodzi się (2). ◊ 3 pl rozwodzą się (2). ◊ praet 3 pl subst rozwodziły
się (1). ◊ con 3 sg n by się rozwodziło (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w. s.v. rozwieść.
1. Rosnąć w siłę; panować, panoszyć się, przeważać (4):
Zwrot: »nie dać się [komu, czemu] rozwodzić« (4): RejZwierc
76v; Ale pan/ który niéma w miłośierdźiu miáry/ Sam z chęći ſwéy
[…] zátárł ich złośći/ Ani ſye dał rozwodźić ſwéy zapálczywośći
KochPs 117; Aby káżdy żywność miał trzebá w to vgodzić/ Przekupniom y máchlerzom nie dáć ſie rozwodzić. BielSjem 24; Królu
iedyny […] Vmiéſz ty hárdym dogodźić/ Ani ſye im daſz rozwodźić. KochPieś 45.
2. Ulegać rozproszeniu, ubywać (1): rownie podſzcżuwácż/ co
rádzi do złego/ Godzyenby […]/ też powrozá tego. Boby ſie wiele
cżáſem/ złego rozwodziło/ Kiedyby pomocnikow/ do tego nie było.
RejZwierz 117.
3. Rozdzielać się, rozłączać się z kimś (6):
Przen [z kim] (2): Iż tedy Pan Bog ten lud ſwoy ták vracżony
plagámi náwiedza/ y iákoby przez wiecżne iego porzucenie znim
ſię rozwodźi […]: Iáko tedy dáleko ſrodzey […] karze krześćiany
gdy […] PowodPr 16.
Szereg: »rozwodzić się a opuszczać« (1): położże przed nogi
iego [Pana] […] tę nędzną duſzycżkę twoię/ á proś áby ſie z nią
rozwodzić nie racżył/ á nie opuſzcżał iey prze ſproſność vpadku
twoiego RejPos 223v.

ROZWOJCA (1) sb m
N pl rozw(o)jcy.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Ten, kto udziela rozwodu: dziſieyſzi roſwoiczy to na oko widzym/ yz nieiedne zony od mezow odlączaią ale tez ſamy ſniemy
krom zadnego wſtidu mieſkaią SeklKat K3.
ZCh
[ROZWOJEWAĆ] cf [ROZWOJOWAĆ]
[ROZWOJOWAĆ vb pf
rozwojować, rozwojewać.
Wszystkie o oraz a jasne; e z tekstu nieoznaczającego pochyleń.
inf rozwojować. ◊ fut 3 sg rozwojuje. ◊ praet 3 sg m rozwojewåł.
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych
przykładów).
1. Odnieść zwycięstwo, rozgromić; przen [co]:
Zwrot: »piekieł rozwojewać«: BOzy Syn za nas męczon/ Y
Smierc podyal/ Piekel rozwoiewal/ Wtrzecy dzien on Zmiartwich
wſtal Krofej E4.
2. Zdemolować, złupić; diripere PolAnt:
W połączeniu szeregowym: Niemożeć nigd ſtatku mocárza iakiégo wſzedwſzy w dom iego połupić (marg) rozerwać abo rozwoiować (–)/ ieſliby piérwy tegoto mocárza niezwiązáł. Gdźie więc
dopiéro dom iego rozwoiuie MurzNT Mar 3/27 (Linde).
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Synonimy: 2. rozchwycić, rozerwać, splundrować.
Formacje współrdzenne cf WOJOWAĆ.
Cf ROZWOJOWANY]
ZCh
ROZWOJOWANY Sł stp s.v. rozwojować; Cn, Linde brak.
Cf [ROZWOJOWAĆ]
ROZWOŁAĆ (6) vb pf [i może impf]
pf (6), [może impf [BudBib, PoklSnów]].
Oba o oraz a jasne.
inf rozwołać (2). ◊ [fut a. praes 3 sg rozwołå.] ◊ praet 2 sg m
-ś rozwołåł (1). ◊ 3 sg m rozwołåł (1). f rozwołała (1). ◊ 3 pl subst
rozwołały (1). ◊ [imp 2 pl rozwołåjcie. ◊ part praet act rozwołåwszy.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.
1. Napełni(a)ć wołaniem, krzykiem, hałasem [co] (2): Ale oná
[Eudoksja] iáko wśćiekła/ dom wſzyſtek rozwołáłá/ grożąc S. Ianowi: iſz ią ták zelżył SkarŻyw 88; [Mátka ſię wroćiwſzy do domu/
vyrzáłá corkę ſwoię ták zámordowáną: y rozwoławſzy wſzytko
miáſteczko/ wnetże ná żydá pomyśliłá SkarŻyw 281].
Zwroty: [»rozwołać głowę« = (s)powodować hałasem ból głowy; clamore capitis dolorem afferre Cn: IAſkinią Sen ma zá gmách
[...]: Wcżáſom iego nie ſzkodźi Słońce/ áni morze. [...] Drzwi nie
ſkrzypią/ ſtraż/ trąbá/ nie rozwoła głowy. PoklSnów B2.]
»wszytek świat rozwołać [że]« (1): A tyś wſſytek ſwiát rozwołał Ześ tey dzieſięćiny kęs dał. RejRozpr A3v.
2. Rozgłosić, rozpowiedzieć (4):
rozwołać co (3): Sermonibus aliquid divulgare, Rozwołáć/ wywołáć co. Mącz 511d; [CEſarz Auguſtus córkę ſwą Iulią dla wielkiey iéy ſproſnośći [...] ſkarał wywołániém [...]/ obelżywſzy piérwéy [...] Céſárſki dom ſwóy. Potym wſtydząc ſie tego/ y máiąc
wielki żal/ iż takié rzeczy rozwołał/ [...] SenekaGórn 312]. Cf
Zwrot.
rozwołać gdzie (1): Bráćia chćieli dla ludu ná kilká dni śmierći
iego [św. Antoniego z Padwy] zátáić: ále dzieći po vlicách rozwołáły/ mowiąc: Vmárł nam oćiec święty/ vmárł. SkarŻyw 546.
Zwrot: »na (wszytek) świat [co] rozwołać« (2): ták pilnie będzie vpátrował/ áż ſie wſzytkiey prawdy dowie: á dowiedziawſzy
ſie/ iuż to będzie iego wielka roſkoſz/ ná wſzytek ſwiát ono rozwołáć. GórnDworz Dd2; RejZwierc 40.
3. [Namówić (a. namawiać), nawoływać do czegoś (współczesne tłumaczenia impf) [co]: á rozwołayćie [vocate] dobrowolne
(ofﬁáry)/ á dayćie ſię słyſzeć BudBib Am 4/5.]
Formacje współrdzenne cf WOŁAĆ.
Cf ROZWOŁANIE, ROZWOŁANY
LWil
[ROZWOŁAĆ SIĘ vb pf
3 sg f praet rozwołała się.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Zacząć coraz głośniej krzyczeć, wrzeszczeć: Taż Xántippe/ gdy
ſię rozwołáłá áż názbyt/ Sokrates odſzedł od niey y vśiadł przed domem. PlutBBud 58v.
Formacje współrdzenne cf WOŁAĆ.]
LWil
ROZWOŁANIE (1) sb n
A sg rozwołani(e).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozgłoszenie, rozpowiedzenie, oznajmienie wszystkim [czego]:
tákże [głos Pański] ſie roznieſie y od wſzyſtkich narodow ná dziwne
wyznawánie á ná rozwołánie wiekuiſtey á ſwiętey chwały iego.
RejAp [15]v.
Cf ROZWOŁAĆ
LWil
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ROZWOŁANY (1) part praet pass pf
Oba o oraz a jasne.
sg m N rozwołany. ◊ [n N rozwołan(e).]
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Rozgłoszony, rozpowiedziany [miedzy kogo]: Divulgatus,
Rozsławiony/ rozwołány/ rozſiány miedzi poſpólſtwo. Mącz 511d.
2. [Zwołany, wyznaczony na określony termin: Ale teraz, łaskawy panie, racz wm. sądzić, jako to a kim zeszło, pierwyj dosyć
rozwołane, toto nasze zgromadzenie. AktaSynod I 235.]
Cf ROZWOŁAĆ
LWil
ROZWOŁOWAĆ (1) vb impf
Pierwsze i drugie o prawdopodobnie jasne (tak w rozwołać).
praes 1 sg rozwołuję. ◊ [3 pl rozwołują.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Wykrzykiwać (obelżywie): Dilatro – Rozwołuię. Calep 324b.
2. [Ogłaszać [co]: Ale ieſzcże y ná tym ſtopniu zapamiętałośći
ſwey [prześladowcy katolików] nie zoſtawáią/ [...] oni ſámi tworzą
nowiny y cudo z Rzymu/ kthore ná kazániách/ przy ſtołách/ y w
kſięgách ſwoich rozwołuią. PersOkruc 148.]
Formacje współrdzenne cf WOŁAĆ.
LWil, PP
ROZWOŁYWAĆ (1) vb impf
3 pl m pers con by rozwoływali.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (ten sam przykład) – XVII (z
Cn) – XVIII w.
Rozgłaszać, rozpowiadać; conclamitare, deblaterare, dibalare
Cn [co]:
W połączeniu szeregowym: Y zákazał [Jezus] tłuſzcżam onym
áby tego nie roznaſzáli/ á iżby tego nie rozwoływáli/ áni żadnemu
opowiedáli. RejPos 204v.
Formacje współrdzenne cf WOŁAĆ.
LWil
ROZWORA (1) sb f
N sg rozwora.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
1. [Ogrodzone miejsce dla zwierząt: Rozworá/ vacerra, equile.
Volck Yyyv.
Wyrażenie: »rozwora końska«: Cella equi Standt Rozworá
konſka ArtNom H8; Vacerra, [...] ein pferdſtand/ oder baum zwiſchen den pferden. Pol. Rozworá konſká/ przerąb/ przegrodá.
Volck 686.]
2. Dyszel; lignum in extrema parte ﬁssum in curru Cn: Longale, rozvora vel dysshel BartBydg 83b.
3. [Zwłoka:
Szereg: »czas a rozwora«: [Scypio] gonił nieprzyiaćielá/ y śilną
rzecż Kartágińſkiego ludu pobiwſzy/ niedał ták wiele cżáſu á rozwory/ że by ſię do Kupi ziácháć/ álbo ſię gdźie záſtánowić mogli
PlutWojn I2v.]
Cf PRZEWORA, PRZYWORA
LWil
ROZWOZIĆ (1) vb impf
Oba o prawdopodobnie jasne (tak w roz- oraz wozić).
[inf rozwozić. ◊ praes 3 sg rozwozi.] ◊ 3 pl rozwożą.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn) s.v. rozwieźć; poza
tym w objaśnieniu s.v. rozwoźnik.
1. Wozić w różne miejsca; differre curru a. navi Cn [co dokąd]:
Tam [w Spirze] winá cżyſte cżerwone/ ktore do innych miaſt rozwożą BielKron 284v.
2. [Wozić zwykle [dokąd]: który [Maciej Koss] łowi niewodem i ryb przedawa wiele i rozwozi do imienia żony swej LustrPom 168.]
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3. [Rozsypywać jako nawóz [co gdzie]: Gdyby nie było gnoiu
doſtátek/ tedy nalepiej miaſto gnoiu ná rolach piaſzcżyſtych kretę
álbo wapienną źiemię rozwoźić Cresc 1571 660.]
Formacje współrdzenne cf WIEŹĆ.
LWil

nokci] lekkim pozbyćiu naukę mamy: [...] Theż Rożynki z Opoponakiem tłucżone/ á ná páznokćie przyłożone/ zmietáią ie. SienHerb
556b; Volck Xxx4v].
W połączeniach szeregowych (3): Radbych ćię też w ſwym
domv cżćił. Bo tám mam doſyć dáktylow/ Fig rozynkow y migdałow
BierEz Qv; Pomorańcże/ iabłka ziarniſte Limunije/ neſpuły/ migdały/ grona winne/ ﬁgi/ rozynki/ kapari, cżaſu thego dobrze ieſć.
FalZioł V 61v; RejWiz 109; [Agis, król lacedemoński] KIedy ciągnął ná Perſy/ wnet Tácianowie/ Zánieſli mu ſtácyie/ cżyniąc pokoy
ſobie. Figi/ cukry/ rozynki/ przytym ſuche chleby RejZwierz 38v.
Wyrażenia: »rozynki drobne, małe« = uvae passae minores
JanStat [szyk 15:4] (18:1): Thez ſok Kapuſtny z winem pity y z
rozynkami drobnemi/ żołtą niemocz oddala FalZioł I 34b; Takież
też Kapari z oczthem á z oliwą y z drobnemi rozynkami iedzone/
ſlezionę pothwierdzaią FalZioł III 14b; Naprzod piołyn z drobnemi
rozynkami w wodzie albo w winie warzony/ á na nocz na bolącze
ocży przyłożony/ boleſć vſmierza pewnie. FalZioł V 78; Też Migdałowa polewka z rozynkami drobnemi: dobra ku iedzeniu vſtawicżnemu. FalZioł V 82, I 1b, 11b, 13c, 23b, 32a (17); Warz w
wodźie ſzoczewicę zrozynkámi drobnymi/ á vwierć potym iż
będźie polewká s tego SienLek 85; SarnStat 274; [Rozynki máłe/
Paſſulae. kleinn Roſein SienHerb L2v#; różynków drobnych przed
obiádem ziadáiąc szczubać, przyrzekęć że sye rátuie. OczkoPrzymiot 259].
»rozynki wielkie (a. więcsze)« = uvae passae maiores JanStat
[szyk 5:2] (7): A kiedy będzie vwarzony Szcżyr s ćwikielną nacią á
z więcſzemi rozinkami wmięſney polewcze ſtolcze cżyni. FalZioł I
85d, I 3b, 84c, 99a, 103b; Chorey Wątrobie zdrowe ſą rozynki wielkie ieść SienLek 88v; SarnStat 274; [item roszynki vyelky 1½ lapis
minus 1 libra CracArtiﬁc 1512 nr 236].
LWil
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ROZWOZIĆ SIĘ (1) vb impf
3 sg imp niech się rozwozi.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Szerzyć się: Niechże ſię táki zbytek więcey nie rozwoźi. Lepieyći miła Páni/ kiedy co názbieraſz/ Ze to mężowi oddaſz/ marnie
nie roſteraſz ZbylPrzyg B4v.
Formacje współrdzenne cf WIEŹĆ.
LWil
ROZWOZISTO Cn; Linde XVII w. (z Cn).
ROZWOŻENIE (?) Sł stp; Linde bez cytatu s.v. rozwieźć.
ROZYĆ SIĘ cf ROZEJĆ SIĘ
[ROZYJMOWAĆ] cf ROZEJMOWAĆ
ROZYMAĆ cf ROZEJMAĆ
[ROZYMOWAĆ] cf ROZEJMOWAĆ
ROZYŚĆ SIĘ cf ROZEJĆ SIĘ
[ROZYNA sb f
N sg r(o)zyna.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Aug. od „rozynka”: Roziná/ Uva passa. rozinká/ dimin: Volck
Xxx4v.]
LWil
ROZYNEK (67) sb
rozynek m (52), rozynka f (3), [rożynek m, ruzynek a. ruzynka], rozynek a. rozynka (12); rozynek FalZioł (52); rozynka
Mącz (3).
ró- (3) KochFr, SarnStat (2), ro- (3) Mącz; a jasne (błędne znakowanie).
sg N rózynka (1). ◊ pl N rózynki (9). ◊ G rózynków (32); -ów
(2), -(o)w (30). ◊ A rózynki (6). ◊ I rózynkami (16), rózynki (1);
-ami : -i FalZioł (13:1); ~ -ami (2), -(a)mi (14). ◊ L rózynk(a)ch (2).
◊ [G sg a. N pl rózynki.]
Sł stp: rozenka, rozynka, Cn: rozynka, Linde XVI (dwa z niżej
notowanych przykładów): rozynka i XVIII w.: rozenka, rodzenka.
Suszone jagody różnych gatunków i odmian winorośli (zwykle
w pl); uva passa Vulg, Mącz, JanStat, Cn; astaphis Mącz, Calep,
Cn; acinus aridus Cn (67): tedy warz korzenie Soſnki s ſwiniem
mięſem á z rozynkami á s hanyżem/ á thak niechay pożywaią tey
tho polewki FalZioł I 42b; warz Lakriciją/ ﬁgi/ korzenie ſlazowe/
mak biały/ rozinki/ mathki bożey włoſki/ w tyzannie/ á tho day pić
FalZioł I 78c; Wino w ktorymby był vwarzony Imbier z Figami ſuchemi, y z rozynkami/ ieſt pomoczne naprzeciwko cięſzkoſci pierſi
FalZioł III 12b, I 3d, 6c, 7a, 24d, 48a (19); Dla tego też ﬁgi y rozinki gdy wyſchną ſłodſze bywaią niż grona winne ſwieże. GlabGad
I4; KłosAlg F4v; LibMal 1544/92; RejKup Rv; Leop 1.Reg 25/18,
30/12, 2.Reg 16/1; BielKron 67, 453v; Astaphis, Latine Uva passa,
Rozynka. Mącz [18]b, 187b, 511b; Zołądek potwierdzáią/ Iábłká
kwáśne/ Rozynki/ Oliwki/ białe Orzechy włoſkie z Figámi SienLek
9, 67; Iáko potym gdy był zgłodniáły Nábálowá żoná zánioſłá mu
ﬁg/ winá/ chlebá/ y rozynkow ná puſzcżą. RejZwierc 204, 59; KochFr 11; Calep 106b; [ReuchlinBartBydg L5v; Uva Passa. [...] Ruzynki. Rusſincken. Dict 1566 E3; Przeto tu o ich [chropawych paz-

ROZYNKA cf ROZYNEK
[ROZYNKOWY ai
Pierwsze o pochylone, drugie jasne.
sg m I rózynkowym. ◊ f L rózynkowéj. ◊ n L rózynkowym.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
Zrobiony, uczyniony z rodzynek: Przećiw kámieniu/ y vryny
rzezániu/ y záſtánowieniu/ [migdałowe drzewo] przypráwiáć z rózynkámi ábo z miodem rózynkowym. UrzędowHerb 322b, 382a,
414a.]
LWil
ROZZIELENIĆ SIĘ (1) vb pf
3 sg fut rozzieleni sie.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Pokryć się roślinami; przen:
Szereg: »rozkwitnąć się a rozzielenić«: Gdyżeś tego iſt/ iż ácżći
ſie kęs ná máły cżás roſkwitnie á rozzyeleni to márne mieſzkánie
twoie/ ále iż iuż wieſz s piſmá pewnego/ [...] iż to wſzytko márnie
tobie zniſzcżone być ma RejPos [292]v.
Formacje współrdzenne cf ZIELENIEĆ.
LWil
[ROZZIELENIEĆ SIĘ vb pf
3 pl fut rozzielenieją się.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) błędnie: rozzielenić się.
Pokryć się roślinnością:
Fraza: »łąki się rozzielenieją«: Iáko śię pſzcżoły rodzą. [...] ále
to w ten cżás [pszczoły] dźiáłáią/ gdy naprzod pocżyna wiać wiátr
Zephirus/ to ieſt poki śię ieſzcże łąki nie rozźielenieią Cresc 1571
594 (Linde).
Formacje współrdzenne cf ZIELENIEĆ.]
LWil

ROZZIEWAĆ

ROZŻALIĆ SIĘ

ROZZIEWAĆ (1) vb impf
Teksty nie oznaczają ó oraz é; o prawdopodobnie jasne (tak w
roz-).
[praes 3 pl rozziewają.] ◊ praet 3 pl m pers rozziewali.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w s.v. rozdziewić, rozziewić, rozdziewać.
1. Transit. Otwierać szeroko:
Zwrot: »usta rozziewać«: Ocżekawáli mie iáko dżdżá/ y vſthá
ſwe rozźiewáli [os suum aperiebant] by ná gwałtowny deſſcż z wiecżorá. Leop Iob 29/23.
2. [Intransit. Otwierać się szeroko: Trzebá ſie też y zbytniego
weſela chronić z rádośćią. á to iż ony otwory ſkorne rozźiewáią ku
poięćiu złego powietrza/ y zarázy morowey. SienHerb 539b.]
Formacje współrdzenne cf ZIAĆ.
LWil

Sł stp, Cn, Linde brak.
Ktoś, kto pełni funkcję ściągającego ubrania: Capsarius – Rozzuwacz, albo ſtroz ſzat w łazny. Qui mercedis gratia, servanda in
balneis vestimenta suscipit, custos capsarum. Calep 162b.
Cf ZUWACZ
LWil

ROZZIEWIĆ cf ROZDZIEWIĆ
[ROZZIWIĆ] cf ROZDZIEWIĆ
ROZZUCIE (1) sb n
G sg rozzuciå.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Zdjęcie buta: Záwsćięgni nogę twą od rozzućia [Prohibe pedem tuum a discalceatione] BudBib Ier 2/25.
Cf ROZZUĆ
LWil
ROZZUĆ (1) vb pf
o prawdopodobnie jasne (tak w roz-).
[inf rozzuć.] ◊ imp 2 sg rozzuj.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
Zdjąć, ściągnąć buty:
[rozzuć kogo z czego: Dałeś nam czerwone skornie, z ktorych
nas (PA nierychło a) niełatwie weźniesz [rozzuć możesz KP] PamJancz 37.]
Zwroty: »rozzuć boty«: rozzuj boty twoie z nog ſwoich [solve
calceamenta tua desuper pedibus tuis]/ bo mieyſce ná ktorym ty
ſtoiſz ziemiá święta ieſt. BudBib Ex 3/5.
»rozzuć z nog«: BudBib Ex 3/5 cf »rozzuć boty«.
Formacje współrdzenne cf OBUĆ.
Cf ROZZUCIE, [ROZZUTY]
LWil
[ROZZUTY part praet pass pf
rozzuty, rozuty.
o prawdopodobnie jasne (tak w roz-).
sg m G rozut(e)go. ◊ pl A m pers rozzutych.
Sł stp: rozuty, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych
przykładów) s.v. rozzuć.
1. Który zdjął buty: Ale ia gdym tám ſobie nogi vmywał/ widźiáłem też Maurow y Grekow rozzutych/ támże ſię vmywáiących
RymszaChor 52.
2. Zdjęty (o bucie):
Wyrażenie: »rozuty bot«: Tedy przyſtąpi iątrew iego k niemu
[temu, kto wbrew prawu nie poślubił wdowy po zmarłym bracie]/
przed ſtárſzemi/ y śćiągnie bot iego z nogi ie go/ y plunie ná twarz
iego/ [...] Y nazową imię iego w Izráelu/ dom rozutego botá
[Domus soluti calceamentum] BudBib Deut 25/10 (Linde s.v. rozzuć).
Cf ROZZUĆ]
LWil
ROZZUWACZ (1) sb m
N sg rozzuw(a)cz.
8 – Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXXVII
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ROZZUWAĆ (2) vb impf
rozzuwać (1) Calep, rozuwać (1) Mącz.
1 sg praes roz(z)uwåm (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. rozzuć.
Zdejmować buty; discalceare Mącz, Calep, Cn; excalceare
Mącz, Cn; calceos exuere Calep (2): Excalceo, Discalceo, Rozuwam. Mącz 31b; Discalceo, Calceos exuo. – Wizuwąm, rozzuwąm.
Calep 328b.
Formacje współrdzenne cf OBUĆ.
LWil
ROZZUWAĆ SIĘ (1) vb impf
3 pl praes rozzuwają sie.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Zdejmować buty: Abowiem y my co po tym ſwiecie do tego
kryſu obiecánego wędruyemy/ ieſtechmy podobni ku onym co w
drogę idą/ y potkáią gdzie iákie piękne drzewo [...] á cień roſkoſzny
pod nim/ to ſie tu pokłádą/ to ſie tu rozzuwáią RejZwierc 170.
Formacje współrdzenne cf OBUĆ.
LWil
ROZŻALIĆ SIĘ (16) vb pf
sie (13), się (3).
o jasne; w inf a pochylone; w pozostałych formach -żål- (13),
-żal- (1) MurzOrt.
inf rozżålić się (1). ◊ fut [1 sg rozżålę się.] ◊ 3 sg rozżåli się
(1). ◊ praet 1 sg m rozżåliłem się (1). [f -m się rozżaliła.] ◊ 3 sg m
rozżålił się (5). ◊ [2 pl m pers -ście się rozżålili. ◊ 3 pl m pers rozżålili się.] ◊ part praet act rozżåliwszy się (8).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (pięć z niżej notowanych przykładów).
1. Odczuć, okazać litość, współczucie, pożałować kogoś lub
czegoś; dolere, zelari Vulg; condolere, misereri PolAnt (7): Kapłany
ich y przebrane młodzieńce ich [Bóg] wydał pod ſrogoſć mieczową
á pánny ich/ bez wſſey poczćiwoſći były chowany [...]. Roſżaliwſſy
ſie potem pan obudził ſie iáko ſtwárdego ſnu ku rátunku ich RejPs
117v; [Volck Yyyv.]
rozżalić się kogo, czego (6): OpecŻyw 121, 148; Nákłonił Pan
ku ich proźbye vchá łáſkáwego/ [...] I rozżalił ſye według ſwey ták
wyelkyey miłośći/ Onego ich vćiśnyenya y tákyey ſrogośći LubPs
Y3v; Abowiem káżdy wierny właſnie ſie ma rozżalić vpadku bliźniego ſwego/ á kędy może w tym podpiráć iego. RejPos 29v, 30v;
BudNT Matth 14/14; [Bo wydzącz yą wtakyey nadzy [lege: nędzy]
polozoną, barzom szyą yey roszalyla ŻywEufr 103; Leop 1.Reg
23/21 (Linde), Ioel 2/18 (Linde); Rozżaliwſzy ſię záś pan niewolniká onego/ wyzwolił go/ y dług mu przepuśćił. BudBib Matth 18/27
(Linde)].
[rozżalić się nad czym: Niniwe zborzone ieſt/ y ktoż ſię rozżali
nád nim? BibRadz Nah 3/7.]
2. Odczuć żal, też skruchę, zasmucić się (8): Wyleię gniew
moy ná Syn/ [...] Záłożę ogień w Egiptćie/ á Syn ſię dźiwnie rozżali
[dolendo dolebit] BibRadz Ez 30/16.
rozżalić się czego (5): á rozżaliwſzy ſie tych thák mdłych niedoſtátkow ſwoich/ [...] ſłuſznie mamy prośić Páná ſwego/ áby dla
tych záſtárzáłych złośći á grzechow náſzych/ nie racżył nas wyrzucáć LubPs A3v; Goliáth on Philiſtin/ [...] Gdy bluźnił Páńſkie imię/
żydom ku lekkośći. Dawid młody wyroſłek/ rozżalił ſie tego/ Zábił
s proce obrzymá onego ſrogiego. RejZwierz 43v; RejPos 309v. Cf
Ze zdaniem dopełnieniowym.

ROZŻALIĆ SIĘ

ROZŻARZAĆ SIĘ

Ze zdaniem dopełnieniowym [z zapowiednikiem: tego; iż] (2):
A vznawſzy w ſobie ten niedoſtátek ſercá ſwego/ [...] rozżaliwſzy ſie
tego/ iż odſtąpili od krześćiańſkiej powinnośći ſwoiey/ á od woley
Páná ſwego/ odmienia w ſobie ono ſerce ſwoie złe á ſwowolne RejPos 118v, 118v.
Zwrot: »żalem rozżalić się« (1): Zalem wielkim rozżaliłem śie
[Zelo zelatus sum] dla Páná Bogá Zaſtępow. KuczbKat 280 [przekład tego samego tekstu] [WujBib 3.Reg 19/14].
W przen (1):
Zwrot: »rozżalić się na sercu« (1): że niektorzy z ludu żydowſkiego ſłyſząc ono kazánie Piotrá ſ. rozżaliwſzy ſie ná ſercu ſwoim
[compuncti sunt corde]/ rzekli: Coż cżynić mamy mężowie brácia?
RejPosWstaw [1433]v [przekład tego samego tekstu] [BibRadz Act
2/37].
[Przen: A dla tego rozżali ſię ziemia [Propter hoc lugebit terra]/ á ná wierzchu niebá záſmucą ſię BibRadz Ier 4/28 (Linde).]
3. [Okazać gorliwość, zapalić się do czegoś; zapałać miłością:
Zwrot: »rozżalić się miłością«: [Matatyjasz] ołtharz zburzył/ y
rozżalił ſie zawiſną miłoſćią zakonu [zelatus est legem] Leop
1.Mach 2/26 (Linde).]
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): ż żaba/ żywot/ żołna/
rozżalił śię/ rozżekł MurzOrt B3.
Formacje współrdzenne cf ŻAŁOWAĆ.
Cf ROZŻALONY
LWil

Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (trzy z niżej notowanych
przykładów) s.v. rozżalić się.
1. Okazać litość, współczucie, pożałować; poenitere PolAnt
(6): Abowiem y ktoż to wie/ ieſli ſię Bog nie náwroći/ á nie rozżáłuie ſię/ y odwroći ſię od popędliwośći gniewu ſwego BibRadz
Ion 3/9.
rozżałować się kogo [w tym: „sam siebie” (3)], czego (5): Rozżaluy ſie tey panny dóſtoyné/ a iey vboſtwa naſladuy/ a w njim ſobie
nie ſtiſkuy/ ale ſie go tym więcey prżykladem tey panny ſwięte rozmiluy. OpecŻyw 13; abychmyśię wżdy kiedy vpamiętali/ I patrząc
na nędzę inſzych abo inſzy na naſzę rozżałowaliśię ſami śiebie
MurzHist B2; rozżáłuy ſie wżdy thego wdzięcżnego ſtádká Páńſkiego/ áby nie vmárło w złey ſpráwie twoiey RejAp 36v; A thák obácż
ſie obácż nędzny cżłowiecże coś ieſth/ á rozżáłuy ſie ſam ſiebie RejPos 7v, 201; [Rozżałujcież się mnie dziś wciornastko stworzenie,
Widząc mój wielki smutek i też narzekanie. DramStp II 289; tedi
rozżáłuymy ſie iuż ná tym máłym á krotkim zámierzeniu żywotá
náſzego ſámi ſiebie PseudoMetStaw A3].
2. Okazać, odczuć żal, skruchę [czego] (3): Ták iż wielka rádość á wielka ſie pociechá sſtawa wſzem onym ták poważnym ſthanom/ z iednego ták márnego á mizernego robacżká/ ktorj powſtawſzy zá pomocą Páńſką vzna ſie á rozżáłuie ſie vpadku ſwego RejPos
166, 120, 303; [Tedy Iudáſz ktorygo [Jezusa] wydáł/ obáczywſzy
iże iuſz oſądzon ieſt rozżałowáwſzy śię [poenitentia ductus] (marg)
żałuiąc (–) vczynku ſwoiego wrocił Biſkupum i ſtarſzem trzydzieści
śrebrnych MurzNT Matth 27/3; WujPosN 1584 I 34 (Linde s.v. rozżalić się)].
Formacje współrdzenne cf ŻAŁOWAĆ.
LWil
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ROZŻALON cf ROZŻALONY
ROZŻALONY (3) part praet pass pf
rozżalony (2), rozżalon (1).
Teksty nie oznaczają ó; pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak
w roz-); a pochylone.
sg m N (praed) rozżål(o)n (1). ◊ pl N m pers rozżåleni (1). ◊ D
rozżålonym (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.
1. Pełen smutku, żalu, zasmucony (2):
rozżalon z czego (1): OTworzył ſie doł w Rzymie/ co miał ludzi
morzyć [...]. Ten Kurcius rozżalon z vpádku onego/ Chcąc wybáwić
oycżyznę/ wſkocżył tám do niego. RejZwierz 42v.
a. W funkcji rzeczownika (1):
Szereg: »skruszony a rozżalony« (1): Iż nikogo nie máią iśćić o
tym ſwiętym miłoſierdzyu iego/ iedno ie opowiedáć ſkruſzonym á
rozżalonym ſercá vpádłego RejPos 119v.
2. Rozpalony, pałający (1):
Wyrażenie: »rozżalony miłością« (1): Bo Pan Bog owych ſtrzeże ktorzy s pocżćiwoſcią/ Iádą tám rozżaleni bráterſką miłoſcią RejWiz 70.
Cf ROZŻALIĆ SIĘ
LWil
[ROZŻAŁOWAĆ vb impf
1 sg praes rozżåłuję.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Żalić się, smucić się: Rozżałuię/ Conqueror. Volck Yyyv.
Formacje współrdzenne cf ŻAŁOWAĆ.]
LWil
ROZŻAŁOWAĆ SIĘ (9) vb pf
sie (7), się (2).
Oba o jasne; -ża- (8), -żå- (1) OpecŻyw.
fut 2 sg rozżałujesz się (1). ◊ 3 sg rozżałuje się (2). ◊ [3 pl rozżałują się.] ◊ praet 2 sg m -ś się rozżałowåł (1). ◊ 1 pl m pers
-chmy się rozżałowali (1). ◊ imp 2 sg rozżałuj się (3). ◊ [1 pl rozżałujmy się. ◊ 2 pl rozżałujcie się.] ◊ part praet act rozżałowåwszy się (1).

ROZŻARZAĆ (5) vb impf
o jasne; w formach osobowych pierwsze a pochylone.
praes 1 sg rozżårzåm (1). ◊ 3 sg rozżårzå (4). ◊ [imp 2 sg rozżårzåj.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. rozżarzyć.
1. Czynić bardziej gorącym, rozpalać, rozniecać; incendere
Vulg; carbunculare, carbunculari Calep (3): Carbunculo, et Carbunculor – Rozzarząm. Calep 164b.
rozżarzać co (1): Przycżyna tego iż ciepło przyrodzone z wnątrza wychodząc gdy tak vſta będą zatworzone, tedy gorączoſć oney
karmiey mgli y zatłumia, ktorą wiatr w puſzcżony więcey rozżarza,
iako y ogien ſie żarzy gdy gi rozdymaią GlabGad G5v.
Przen (1):
Zwroty: »rozżarzać ogień« (1): Sporká prętka/ rozżarza ogień
[incendit ignem]/ á zwádá nágła wylewa krew Leop Eccli 28/13.
[»rozżarzać węgiel«: Nie rozrzażay [!] węgla grzeſſnikow [Non
incendas carbones peccatorum Vulg Eccli 8/13] karząc ie: á niebądź zápalon płomieniem ogniá grzechow ich. KsięgiEklez C5.]
2. Wzmagać, zwiększać intensywność [co] (2):
a. O uczuciach, namiętnościach (2): A tá ſłowna Modlitwá ma
ſwoy właſny pożytek y właſną potrzebę: Bo chuć y vmyſł náſz rozżarza KuczbKat 370.
rozżarzać do czego (1): WerGośc 204 cf Szereg.
Szereg: »rozżarzać i rozpalać« (1): A k temu [pijaństwo] náſzę
náturę z vłomnośći y krewkośći ſwey/ ku złemu ſkłonną/ nieinácżey
iáko oley wlany ná ogień/ do więtſzych roſpuſt rozżarza y roſpala.
WerGośc 204.
b. [O objawach chorobowych: co ieśli pomnisz, żeśmyć [ﬂuks]
zá znák przymiotu miedzy pewnémi napewnieyszy dali, że w nocy
niż wednie bárźiéy złość swą rozzarza OczkoPrzymiot 152.]
Formacje współrdzenne cf ŻARZYĆ.
LWil
ROZŻARZAĆ SIĘ (1) vb impf
o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); w formach osobowych
pierwsze a pochylone.

ROZŻARZAĆ SIĘ

ROZŻARZYĆ SIĘ

[praes 1 sg rozżårzåm się.] ◊ con 3 sg f by się rozżårzała.
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. [Stawać się bardziej gorącym, rozpalać się: Rozrzażam [!]
ſię/ Ardeo, conﬂagro. Volck Yyy; Rozżarzam ſię/ Exardesco. Volck
Yyyv.]
2. O uczuciach: wzmagać się, rozpalać się:
Fraza: »miłość się rozżarza«: ſpráwił to/ áby świeckie márnośći/ ktore ſą iáko iákie młoto/ y dym/ y ćiernie/ v ćiebie ſtániáły/ á miłość Boża w ſercu ſię twym/ iáko ogień rozżarzáłá LatHar 676.
Zwrot: »jako ogień się rozżarzać«: LatHar 676 cf Fraza.
Formacje współrdzenne cf ŻARZYĆ.
Cf [ROZŻARZANIE]
LWil

Teksty nie oznaczają ó; pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak
w roz-); -ża-, [-żå-].
[sg m N rozżarzony. ◊ f N (attrib) rozżårzona.] ◊ pl N subst
rozżarzon(e). ◊ [A subst rozżarzon(e).]
Sł stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w. s.v. rozżarzyć.
1. [Rozpalony:
W porównaniach: iż duch w nozdrzach náſzych ieſt iáko dym/
á mowá náſzá ieſt iáko iſkrá rozżarzoná z ſercá náſzego [et sermo
scintilla ad commovendum cor nostrum]. BudBib Sap 2/2; bo vbior
iey [pani] daleko świeći/ Iak ogień rozżárzony/ kto go w polu nieći.
RymszaDeket 1.
Wyrażenia: »iskra rozżarzona«: BudBib Sap 2/2 cf W porównaniach.
»ogień rozżarzony«: RymszaDeket 1 cf W porównaniach.]
2. Wzniecony, pobudzony:
a. O uczuciach: Kiedyć P. Bog záchował/ y národu náſzego łágodność zátrzymáła ſię od tákowych rozruchow/ gdy ono ieſzcże
znowotku áffekty oboiey ſtrony były rozżárzone: tedyć do nicżego
tákowego [...] nieprzydźie teraz PowodPr 46.
b. [Pobudzony przez ból: Krwawy bol serce męczy, Strapione
zmysły dręczy A rozżarzone członki wzruszać pewnie musi, Gdyż
boleści nieznośnej koniec – śmiercią tuszy. Smolik 7.]
Cf ROZŻARZYĆ, ROZŻARZYĆ SIĘ
LWil

[ROZŻARZANIE sb n
A sg rozżårzani(e).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Rozpalanie się; przen: szerzenie się, rozprzestrzenianie się (tu:
słowa Bożego): Iże żaden Prorok w oycżyznie ſwoiey nie ieſt przyiemny/ á Tyrannowie iuż thák tę vſługę vćiſkáli/ że gdzie nie mogli
do końcá iey zgubić/ tedy przedſię do kątow ią wćiſkáli/ á Pan Bog
y s kątow cżynił rozżarzánie. GilPos 285 (Linde).
Cf ROZŻARZAĆ SIĘ]
LWil
ROZŻARZENIE (4) sb n
o oraz pierwsze e jasne, a pochylone; końcowe e z tekstów nieoznaczających é.
sg N rozżårzeni(e) (2). ◊ D rozżårzeniu (2). ◊ [A rozżårzeni(e).
◊ I rozżårzeniém.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
I. Rzeczownik od „rozżarzyć” (2):
1. Rozpalenie (1): [rozrzażenie [!]/ Incendium. Volck Yyy.]
Wyrażenie: »rozżarzenie ognia« (1): Ine rzecży iáko ſtroie/ gonitwy/ máſzkáry/ woźby/ ktore wſzytki koſztu potrzebuią/ ſą iáko
ſmolne drwá/ ku rozżarzeniu ogniá GórnDworz Bb4.
2. Wzniecenie, pobudzenie, wzmocnienie [czego] (1): [żeby
wżdam oná przywykła popędliwość/ ku żywotowi ſwiątobliwemu
pochop bráłá/ gáſząc y vmartwiáiąc w nędznym ciele náſzym gwałtowne rozżarzenie poſtępkow złych PseudoMetStaw A7v.]
Wyrażenie: »rozżarzenie miłości« (1): ále theż cżęſtokroć
[oczy] gwałtownemi promieńmi ſwemi przenikáiącz przez drugie
ocży/ iáko iáſność przez ſkło do vpodobánego ſercá/ zágrzewáią ie/
y cżynią ie ſpoſobne ku przyięciu/ y rozżarzeniu miłośći. GórnDworz Cc4.
II. Rzeczownik od „rozżarzyć się” (2):
1. Rozpalenie się, zapłonięcie; przen (2): W rozmyślaniu
moim/ ogień ſię rozżarzy. gdzie rozmyślanie do rozumu/ rozżarzenie do woley ſię śćiąga. LatHar 663.
Wyrażenie: »rozżarzenie ognia« (1): z niego [z duchownego
rozmyślania] dźiwne rozżarzenie ogniá gruntownego nabożeńſtwá
LatHar 663.
2. [Nasilenie się (o objawach chorobowych) [czego]:
Szereg: »wzmocnienie albo rozżarzenie«: ábyśmy tám té przyczyny dálszé v śiebie vważáiąc, [...] przypadki, przez któré boleć
nieprzestawa chory, nieodwłocznie skrómili y błagáli: przestrzegáiąc, áby zá ich wzmocnieniém álbo rozżarzeniém co gorszégo wnet
nienástąpiło. OczkoPrzymiot 36.]
Cf ROZŻARZYĆ, ROZŻARZYĆ SIĘ
LWil
[ROZŻARZON] cf ROZŻARZONY
ROZŻARZONY (1) part praet pass pf
rozżarzony, [rozżarzon].
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ROZŻARZYĆ (2) vb pf
o jasne; w inf -ża-, [-żå-]; w pozostałych formach a pochylone.
inf rozżarzyć (1). ◊ [praet 3 pl m pers rozżårzyli.] ◊ part praet
act rozżårzywszy (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.
1. Rozpalić, zapalić [co] (1): Wezmi kopyto albo łayno oſlowe
á tho rozżarzywſzy: okurzay ſpodek rodzączey. FalZioł V 32v.
2. Wzbudzić, pobudzić, wzniecić [co] (1): Ignem ac materiam
seditioni subdere per translationem, Zwadę rozżárzyć. Mącz 93a.
[Zwrot: »rozżarzyć miłość«: A kiedy téż chce rozżarzyć miłość
Bożą przećiw miáſtu ábo króleſtwu którému/ [Pismo św.] zowie ie
Panną. WujBib 811b.]
3. [Poduszczyć, podburzyć [kogo na kogo]: Gdy tákowe ten
rzecży powiedział/ drudzy theż przyiaćiele będąc nieprzyiaćielmi
Iudzie/ rozżarzyli Demetriuſá [inﬂammaverunt Demetrium] nań.
Leop 2.Mach 14/11 (Linde).]
Formacje współrdzenne cf ŻARZYĆ.
Cf ROZŻARZENIE, ROZŻARZONY
LWil
ROZŻARZYĆ SIĘ (7) vb pf
o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); w formach osobowych a
pochylone.
fut 3 sg rozżårzy się (3). ◊ 3 pl rozżårzą się (1). ◊ praet [3 sg m
rozżårzył się]. f rozżårzyła się (1). ◊ 3 pl subst rozżårzyły się (1). ◊
con 3 sg m by się rozżårzył (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w. s.v. rozżarzyć.
1. Rozpalić się, zapłonąć; exardere Vulg (3):
Fraza: »ognie się rozżarzą ([ogień się rozżarzy]); jako ogień
rozżarzyć się« (1;1): Ieſli podedmieſz [iskrę] iáko ogień rozżarzy ſię
[quasi ignis exardebit] Leop Eccli 28/14; GrabowSet V3v; [Padła
raca na dach, rozżarzył się ogień, jął się dach. KronMieszcz 103].
Przen (1):
Fraza: »ogień się rozżarzy« (1): W rozmyślániu moim/ ogień
ſię rozżarzy. LatHar 663.
a) [Rozprzestrzenić się, rozszerzyć się: A ná ten cżás też y w
Toruniu/ Elbiągu/ y Gdańſku/ znowu ſie Luterſka wiárá rozżarzyłá.
BielKron 1597 580.

ROZŻARZYĆ SIĘ

ROZŻUWAĆ

W porównaniu: Gdyż thedy thá wieść po wſzyſthkyey Grecyey/ iákoby iákie pożarze/ rozżarzyła ſie/ y o thym pielgrzymowániu Iazonowym drudzy ludzie Rycerſcy dowiedzieli ſie/ [...] dobrowolnie ſie do Iazoná ziezdzáli HistTroj A7v.]
2. Wzbudzić się, wzmóc się (o uczuciach, namiętnościach); exardescere Vulg (4): Y widźim iáko ſie rozżarzyły chęći á prágnienia
máiętnośći GostGospSieb +2v.
Frazy: »rozżarzył się gniew« (2): Gdyby ſie nagle rozżarzył
gniew iego [cum exarserit in brevi ira eius]/ Błogosłáwieni ći
wſſyſtcy ktorzy duffáią wnim. Leop Ps 2/13; LatHar 360.
»miłość się rozżarzyła« (1): O Synu Boży/ á dokądże sſtąpiłá
pokorá twoiá? o iákoż ſię miłość twoiá rozżarzyłá? LatHar 268.
3. [Rozgniewać się: vdał ſie niektorym Senatorom płácż/ tákże
Poſłom: ále Krol ſie tym ieſzcże bárźiey rozżarzył/ y przeto niechćiał iedno do prawá. BielKron 1597 799.]
Formacje współrdzenne cf ŻARZYĆ.
Cf ROZŻARZENIE, ROZŻARZONY
LWil

ROZŻEGAĆ SIĘ (1) vb impf
o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w roz- oraz podżegać).
praes 1 sg rozżegåm sie. ◊ [3 sg rozżegå sie.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. rozżegać.
1. Rozpalać się, rozżarzać się: Recandesco, A verbo recandeo,
denuo candens, sive ignitus ﬁo – Rozegam ſzie. Calep 897b.
2. [Wzmagać się (o uczuciu):
Fraza: »miłość rozżega się [ku czemu]«: á Miłość vważáiąc v
ſiebie rzecży/ przez Wiárę poznáne/ przez Nádźieie cżekáne/ rozżega ſie ku miłowániu Páná Bogá y Blizniego HerbOdpow P2v
(Linde s.v. rozżegać).]
Formacje współrdzenne cf ŻEC.
LWil

106

ROZŻARZYSTY (1) ai
N sg m rozżårzysty.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozpalony, palący się:
Wyrażenie: »jako ogień rozżarzysty«: Bo gniew iż yeſth yáko
ogyeń rozżarzyſty/ w ktory gdi co wrzucą/ wnet ſie ſpali á ſpłonyeye/
thák on nye może nigdi áni popuſſcżáć áni pofolgowáć. GliczKsiąż G3.
LWil
ROZŻĄDAĆ SIĘ (1) vb pf
1 sg m praet -m sie rozżądåł.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Mocno zapragnąć [czego]: Ecce concupiui mandata tua in aequitate tua viuiﬁca me. Otom ſie ia rozżądał przykażania twego/ w
ſprawiedliwoſci twoiey racży mie ożywić. WróbŻołt 118/40.
Formacje współrdzenne cf ŻĄDAĆ.
LWil
ROZŻEC (1) vb pf
o jasne; w formach osobowych i part e jasne.
praet 3 sg m rozżegł. ◊ [imp 2 sg rozży. ◊ part praet act rozżegszy.]
Sł stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.
1. [Zapalić:
Zwrot: »rozżec świecę«: Ieſt wkuchni ogień idz ſpátrz/ á rozży
ſwiecę. Wokabul 1539 N5v.]
2. [Rozpalić, rozżarzyć w ogniu [co]: Alexánder ták woynę ná
Słoniach wyſwárzeł/ Słupy te mośiężnemi rozżegſzy ie párzeł. Trąbą k ſobie chcąc gárnąć/ w trąbę popárzoni/ Wſtręt mocno vcżyniwſzy potárli ſie oni. BielawMyśl C4.]
*** Bez wystarczającego kontekstu: ż żaba/ żywot/ żołna/ rozżalił śię/ rozżekł MurzOrt B3.
Formacje współrdzenne cf ŻEC.
Cf [ROZŻEŻONY], ROZŻŻENIE
LWil
ROZŻEGAĆ (2) vb impf
o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w roz- oraz podżegać).
praes 1 sg rozżegåm (1). ◊ 3 sg rozżegå (1).
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
1. Wzniecać, wywoływać (1):
Zwrot: »wojnę rozżegać« (1): LVter woyny niedopuſzcża/ ále
ią ſam rozżega. WujJud 214v marg.
2. Nadawać czerwony kolor (1): Rutilo, Rutilum facio – Rozzegam, rozgaliam [lege: rozpalam]. Calep 934a.
Formacje współrdzenne cf ŻEC.
LWil

[ROZŻEGNAĆ vb pf
part praet act rozżegn(a)wszy.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Pożegnać się ze wszystkimi:
Zwrot: »między sobą rozżegnać«: A potem po obiedzie Panu
Bogu podziękowawszy i pani Filipowskij, też sami między sobą
rozżegnawszy, każdy na swe miesce odjachał. AktaSynod I 114.
Formacje współrdzenne cf ŻEGNAĆ.
Cf [ROZŻEGNANIE]]
LWil
[ROZŻEGNAĆ SIĘ vb pf
1 pl m pers praet rozżegnali(s)my się.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Pożegnać się [z kim]: We czwartek po św. Marcie z jm. książęciem rozżegnaliśmy się [...], a na drogę jm. dał bonum viaticum
AktaSynod I 335.
Formacje współrdzenne cf ŻEGNAĆ.
Cf [ROZŻEGNANIE]]
LWil
[ROZŻEGNANIE sb n
L sg rozżegn(a)niu.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Pożegnanie się wszystkich: Przy rozżegnaniu potem żądał jm. a
prosił br. Jana i wszystkich nas na obiad Akta Synod I 334.
Cf [ROZŻEGNAĆ], [ROZŻEGNAĆ SIĘ]]
LWil
[ROZŻENIAĆ vb impf
1 sg praes rozżeniåm.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozrzucać, rozpraszać, rozsypywać: Rozżeniam/ Dissipo, dispergo. Volck Yyyv.
Formacje współrdzenne cf GNAĆ (Errata).]
LWil
[ROZŻEŻONY part praet pass pf
N sg f rozżeż(o)n(a).
Sł stp: rozżżony s.v. rozżec, Cn, Linde brak.
Rozpalony, rozżarzony:
Wyrażenie: »światłość rozżeżona«: y sswiatloscz rossesona
promyeny pochodzila zoczv iego [Jezusa] SprChęd 13.
Cf ROZŻEC]
AN
ROZŻURZAĆ Sł stp; Cn, Linde brak.
ROZŻURZE Sł stp; Cn, Linde brak.
(ROZŻUWAĆ) cf ROZŻUWANIE

ROZŻUWANIE

ROŻA

ROZŻUWANIE (1) sb n
N sg rozżuw(a)nié.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przeżuwanie: Ruminatio – Rozzuwanię. Calep 931b.
LWil
ROZŻWANY Sł stp s.v. rozżwać; Cn, Linde brak.
Cf ROZEŻWAĆ
[ROZŻYWIAĆ SIĘ vb impf
inf rozżywiać sie.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Ożywiać się, wracać do sił, świadomości: Hiſco Pocżynam ſie
rozżywiáć. UrsinGramm 251.
Formacje współrdzenne cf ŻYĆ.]
LWil
ROZŻŻENIE Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf ROZŻEC
ROZŻŻONY cf [ROZŻEŻONY]
[ROŹDZISTY] cf [ROŻDŻYSTY]
ROŹLAĆ cf ROZLAĆ
ROŹLAĆ SIĘ cf ROZLAĆ SIĘ
ROŹLANIE cf ROZLANIE
ROŹLANY cf ROZLANY
ROŹLEWACZ cf ROZLEWACZ
ROŹLEWAĆ cf ROZLEWAĆ
ROŹLEWAĆ SIĘ cf ROZLEWAĆ SIĘ
ROŹLEWANIE cf ROZLEWANIE
ROŹLEWCA cf ROZLEWCA
ROŹLICZNIE cf ROZLICZNIE
ROŹLICZNY cf ROZLICZNY
[ROŹMIEĆ] cf ROZUMIEĆ
ROŹWIĄZANY cf ROZWIĄZANY
[ROŹWIESZAĆ] cf ROZWIESZAĆ
[ROŹWIEŚĆ] cf ROZWIEŚĆ
ROŻA (242) sb f
f (237), m [w funkcji n-pers] (5).
-ó- (25) [też zapis: -uó- OpecŻyw (2)], -o- (17); -ó- Oczko (3),
KochFr (6), KochPieś (2), KochFrag (2), PudłFr (2), ZawJeft; -ó- :
-o- OpecŻyw (2:10), Mącz (5:6), SarnStat (2:1); -å (47), -a (3); -a
Murm, PaxLiz; -å : -a BielKron (4:1).
sg N różå (70); -å (47), -a (3), -(a) (20). ◊ G różéj (74), róży
(3), różé OpecŻyw (2); -y Calep, PaxLiz; -éj : -y Mącz (2:1); ~ -éj
(2), -(e)j (72). ◊ D różéj (5) KrowObr, RejWiz, WisznTr, PudłFr,
WitosłLut, róży (2) OpecŻyw, BibRadz; -éj (1), -(e)j (4). ◊ A różą
(29). ◊ I różą (22). ◊ L róży (7), różéj (2) Mącz, KochFr; -éj (1),
-(e)j (1). ◊ pl N róże (9); -e (1) Oczko, -é (1) OpecŻyw, -(e) (7). ◊ G
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róż (5), róży (1); róż : -y WyprKr (4:1); ~ [róż], r(o)ż (5). ◊ A róż(e)
(7). ◊ I różami (3). ◊ V róż(e) (1). ◊ [du A (cum nm) roży.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (cztery z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. bot. Rosa sp.; róża, krzew z rodziny różowatych (Rosaceae),
występujący w wielu odmianach; rosa Murm, Mymer1, HistAl, Vulg,
PolAnt, Mącz, Calep, Cn; rhodon Mącz (211): Murm 117; Mymer1
18v; ROża ieſt zimna w pirwſzym ſlopniu/ ſucha w wthorym ſlopniu FalZioł [1152]c, +4c, [1152]c, [1152]v żp; Około roż Iáłowce z
zyarnkámi wonnemi RejWiz 23v; Lilium konwálium w nadobney
ſklenicy/ Stoi pyęknie ná ſtole/ á Roża w dunicy. RejWiz 109, 56; A
gdy miáſtu kopano grunty/ nálezyono w zyemi Rożą/ przeto názwano Rodys/ tho ieſt Roża po Grecku. BielKron 26v, 269v [2 r.];
Rosaceus, Co z róży yeſt. Mącz 358c, 355c, 358c; SienLek 209;
KochPieś 48.
sg w funkcji pl (8): FalZioł I 87d; HistAl Kv; Szli dáley y vźrzeli gay piękny zyelony/ Zewſzech ſtron iáko płotem rożą oſádzony. Kierz biały/ kierz cżyrwony/ nadobnie ſie mienią RejWiz 23v;
KochFr 131; Przynieśćie [na grób Jana Kochanowskiego] rożey
naybuynieyſze krzaki KlonŻal D2; Rosetum – Ogrod rozy pełni.
Calep [928]a, [928]a; Ogrodek pięknie záśiać źioły oſobnie pachniącemi: rożey náſádźić/ ták dla wodki/ iáko też y dla wieńcow
GostGosp 128.
W połączeniach szeregowych (3): FalZioł II 2a; HistAl Kv;
gdzie [tj. w raju] ony ſády/ ony owoce/ ony iábłká/ ony roże/ kwitną záwżdy/ á rodżą [!]: gdzie ony weſołe polá/ gory/ rzeki/ łąki/ y
inne okiem ludzkim nieoglądáne/ áni ſercem obięte roſkoſzy. SkarŻyw 125.
W przeciwstawieniu: »roża ... pokrzywa« (1): Bo iuż tákiemu
kto iuż ták ſtátecżnie vmyſł ſwoy záfárbuie/ wſzytko mu záiedno
ſzcżęſcie y nieſzcżęſcie/ ták mu ſie miedzy rożámi vkłáść y vſnąć
iáko y miedzy pokrzywámi álbo piołunem. RejZwierc 22v.
W porównaniach (3): IA ieſtem iáko roża polná á lilia roſthąca
w dolinách. (marg) Ty ſą słowá oblubieńcowe ktore ták o ſobie
mowi iáko y o ſwey oblubienicy. (–) BibRadz Cant 2/1; Słuchayćie
mię ſynowie święći/ á rozraſtayćie ſię iáko roża wſadzona nád
ſtrumieniem wod. BibRadz Eccli 39/15; BudBib Is 35/1.
Przysłowia: A co więc rożey wádzi choć w pokrzywach ſtoi/
Káżdy ſie do niey ćiśnie choć ſie ſpárzyć boi. RejWiz 79v.
Pokryte ſłowá by w Roży żagáwká [= pokrzywa]/ A kto zrozumie co w złym łbie zá ſprawká. RejZwierc 216.
Zestawienia: [»roża aleksandryjska, damasceńska, piżmowa«
= Rosa x damascena Mill.; róża damasceńska, mieszaniec róży
czerwonej (Rosa gallica) i róży piżmowej (Rosa moschata) lub
dzikiej róży fenickiej (Rosa phoenicia): Roża Alexándriyſka/ Dámáſceńſka/ álbo Pizmowa/ Rosa Alexandrina, Damaſcena ſive Moſchata. SienHerb L2c#.]
»biała roża, [cielista]« = Rosa alba L. (Rost); róża biała, jedna
z najstarszych odmian róży, wyróżniająca się pełnymi, dużymi,
intensywnie pachnącymi kwiatami o barwie od białej do kremowej;
rosa alabandica a. coroneola a. incarnata Cn [szyk 2:1] (3): SienLek 237, Xxx3v; Ná iey [góry] wierzchu nád zwycżay piękny kwiatek ſtoi Podobny białey rożey WitosłLut A3; [Roża ćieliſta/ Roſa incarnata. i d est albo rufeſcens. Leybfárbroſen. SienHerb L2c#].
»roża czyrwona« = Rosa gallica L. (Rost); jedna z najstarszych, obok róży białej, odmian róży (tu zwykle jako środek leczniczy); rosa purpurea a. rubra Cn [szyk 15:1] (16): VEzmi włoſkiego kopru Ruty, Swiecżek/ wyſokiego Mlecżu, Bukwicze/ Rożey
cżirwoney/ Czelidonijey FalZioł II 15d; Też woda w koreyby [!]
była Roża ciemno cżyrwona vwarzona/ omyway dziecię/ barzo
pomaga. FalZioł V 38, II 19c, V 42v, 43v, 44, 68v (12); SienLek
68v, Xxx3v; Oczko 32v; Tákże brwi przymuſkiwáć/ trzebá by ſie
łſnęły/ Wotką z Roży cżerwoney/ tym wdźięcnieyſze były. PaxLiz
D2v; [Pozdrowiony bądzczie na ſlodſze wargi pana Iezuſowy rozkwitaiącze nad [= bardziej niż] cżirwoną włoſką rożą/ ktoreſz były
od cięſzkich razow ſpuchnęły Pozdraw A4].
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»polna, dzika, polska, psia roża« = Rosa canina L. (Rost); dzika (a. psia) róża, szypszyna, pospolity krzew o intensywnie pachnących, bladoróżowych kwiatach, wykorzystywanych jako surowiec
zielarski; cynorrhodos(-on) Mącz, Calep, Cn; rosa campi PolAnt;
rosa canina a. sylvestris Cn [szyk 10:2] (9:1:1:1): Wezmi ziela
ktore zową po łacinie virga aurea/ polney rożey/ wirzchołkow iałowczu. FalZioł V 101; BibRadz Cant 2/1; Cysthus, Drzéwko
nieyákie. Vulgo rosa canina, Pſia roża. Mącz 76d; Paliurus herba
spinosa et aspera, Polna álbo dźika róża. Mącz [273]c,76c, 410c;
Ktemuż náwierćieć náśienia polſkiey rożey/ náśienia ślazowego y
śiemieniá lniánego zwodą SienLek 117v, 126, 236v, Xxx3v; Calep
284a; [SienHerb 2c#; IEſt Pśia róża [...] Chróśćik iákoby źiele niewielkié/ práwie tylko iáko róża polna/ liſtki ma ſzáré UrzędowHerb
98a-b (Linde)].
»roża woniająca« = prawdopodobnie: Rosa odorata L.; odmiana róży wyróżniająca się płatkami o wielu odcieniach (od żółtego
do purpurowego) (1): WEzmi naſienia Rożey woniaiączey/ ktorą
zową Antera dragmę FalZioł V 38.
Szereg: »roża i (a) lelija« = rosa, lilium PolAnt (3): BibRadz
Cant 2/1; NIe záwżdy [...] Róża kwitnie/ y leliia: Nie záwżdy człek
będźie młody/ Ani téy/ co dźiś/ vrody. KochPieś 54; KochFrag 25.
Przen (może niektóre od znacz. a.) (7): Ey nuſz y wy ſtych
Liliy bierzćie przyklad Roż[e]/ A roſtzerſtwiayćie ſie teſz dziś przez
ſlowo Boże. KrowObr Av.
a) (Czerwona) róża jako symbol męczeństwa i świętości (6):
Iáką rożą Rzym pośle Chryſtuſowi. Iákiemi dwiemá koronámi ozdobiło ſię to miáſto [dzięki męczeństwu Piotra i Pawła] SkarJedn
90 [idem] SkarŻyw 93.
Wyrażenia: »czerwona roża« (2): Zdziewictwá powołał ią [św.
Dorotę] Pan Bog ná męcżenſtwo/ do wieńcá zliliey/ ten teſz z cżerwoney rożey przydáiąc. SkarŻyw 124, 487.
»woniająca roża« (1): pátrz iáką woniáiącą Rożą Pánu Bogu
Rzym poſle/ iákie dwie koronie [tj. korony męczeństwa Piotra i
Pawła] to Miáſto ná ſwey głowie noſi ReszList 180.
Szereg: »lelija i roża« (1): Nie ma zadnego [!] klaſztoru/ w ktorym by ſię táki piękny ſzcżep tey leliey y rożey y owocow/ wktorych ſię báránek y oblubieniec Chryſtus kocha/ oſadził SkarŻyw 71.
a. Kwiat róży (119): OpecŻyw 19; FalZioł V 38; Calix rosae,
Wnętrzna ókoliczność rożey kiedy ſie kwyát roskwitnie/ gniazdo
rożey. Mącz 32a, 261c, 320d; SienLek 12; GórnDworz Q; [Mówi
Teoﬁlus do Doroty:] Oblubieńco Chryſtuſowa/ poſli mi z ráiu twego
miłego/ iábłek ábo rożey. SkarŻyw 126, 126 [4 r.], 127; KochFr 44,
122; Calep [928]a.
sg w funkcji pl (10): OpecŻyw 98; LubPs P6; KochFr 44, 122;
Z tey rożey co dźień/ świeże wieńce pleććie. KlonŻal D2; ZawJeft
46; LatHar 508; WitosłLut A5v; iey nadobne ſkronie Ozdob rożą/
kwiatkámi ktore w Helikonie Roſtą SapEpit B3v; ZbylPrzyg B4.
W połączeniach szeregowych (2): TV różą/ tu ﬁiołki/ tu miecćie léliią KochFr 122; WitosłLut A5v.
W połączeniu niewspółrzędnym: »roża ... ciernie (3), głogi«
(4): yſz czo moze mocz nyſſza to moze y vyſſza ale natura rozą
ſzczyrnya rodzy PatKaz I 4v; RejWiz 98v; KochFr 6; ReszList 183;
[Muśiſz ſye głogiem zákłoć ábyś Rożey vrwał KołakWiek C
(Linde)].
W porównaniach (12): Zdrow bądz zbawienijé wſſytkich/ dziecię náſlicżnieyſſe/ iaſnieyſſeé nad liliją/ rumienſſé nad rożą. OpecŻyw 18; HistAl L2v; RejWiz 98v; Kryſtus ieſt przyrownan Liliey/ á
kośćioł iego roży. BibRadz Cant 2 arg; Mocz czyrwony/ iáko roża/
Ograżkę známionuie SienLek 26; Iáko różéy ﬁołek ná wieńcu nie
ſzkodźi/ Ták żárt ſtátkowi/ gdy go kto k rzeczy przywodźi. PudłFr
10, 70; Calep [928]a.
~ Ze względu na urodę, piękną cerę (4): VKaż mi ſię/ Mágdáleno/ vkaż twarz ſwoię/ Twarz/ która práwie wyraża różą oboię
[tj. białą i czerwoną]. KochFr 106; ZawJeft 46; Iáko leliia różą
przeplatána/ Zdáłá mi ſie twarz twoiá málowána KochFrag 27;
PaxLiz Bv. ~

Przysłowia: Day pokóy/ prze bóg/ ſámá báczyſz ſnádnie/ Ze nic
po ćiérniu/ kiedy róża ſpádnie. KochFr 6.
Rwi/ pánno/ różą zá nowégo kwiátá/ A pomni że ták bieżą
twoie látá. KochFr 44.
Wyrażenie: »roża woniająca (a. wonna)« [szyk 2:1] (3): bo
dobre vcżynki z wiárą Lutherſką walcżą/ iáko ogień z wodą nie
mogą być weſpołek: iáko ná złey roli/ dobre żyto: ná złym drzewie
dobry owoc: ná ćierniu oſtrym Roża woniáiąca rość nie może ReszList 183; ZawJeft 46; Stoią też zá wonną rożą y w tym wianku [tj.
różańcu]/ cżęśćią z piſmá ś. wyięte/ częśćią od Kośćiołá S. podáne
modlitwy LatHar 508.
Szeregi: »roża abo ﬁjołki« (1): Głádką głowkę Pánienko maſz
ſwoię ozdobić/ Nie day ſobie ná głowie tákich dźiwow [tj. wymyślnych fryzur] robić/ Ale kſztałtną tkaneczkę niechći matká wdźieie/
Z rożey ábo ﬁiołkow wianeczek vwiie. ZbylPrzyg B4. [Ponadto w
połączeniach szeregowych 2 r.]
»lilija i (a, albo) roża; roża z liliją« [szyk 3:1] (3;1): Tentzi ieſt
moy oblubienietz/ [...] w iego ziemi zawżdy ſą rożeé z liliją kwitnącé OpecŻyw 3, 98; LubPs P6; vcżułá zimie dziwną w komorze
liliey y rożey/ y innych niewymownych wonnośći kochánie SkarŻyw 178. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
α. Używany w lecznictwie, zwykle w postaci płatków (51):
vcżiń płokanie vſt ciepło gargarizuiącz/ vwarziwſzi Izop z rożą
FalZioł I 66d; Też woda w ktorey by był warzony krwawnik z babką/ z rożą á z moſzenkami/ [...] zaſtanawia każdą biegunkę FalZioł
I 80d; Roża/ miodunka s ﬁjołkowym/ kwiatem theż maią mocz na
przeciwko melankolijey. FalZioł I 123d; Theż ſok z rożey wyciſniony z winem zmieſzany á trochę prziwarzywſzy/ bolenie głowy
oddala. FalZioł I 116b, I [1152]a, c, 116a, b, II 21b (31); A przetoż
ieſli mieſzkánie ieſt ná gorącym mieyſcu/ maſz ſobie czynić chłod
rzeczámi chłodzącemi/ Wirzbiną/ grzybienim/ Rożą potrząſáiąc/ y
octem dom pokrapiáiąc. SienLek 2v; Roża tłuczona z octem/ dobra
ieſth ná żołądek przykłádáć/ kiedy choruie SienLek 96; Kotcze
łáyno vtłucz z rożą á z żywicą/ á vczyniwſzy czopek włono wetkni
SienLek 111, 40, 48, 50v, 51v, 52v (17); Zátacża ſie po domu [pijana pani]/ nárzeka ná głowę. Mąż wodką z Rożey kropi/ niewie co
ſie dzieie BielSat C2 [idem BielRozm]; Oczko 32; BielRozm 18;
[Sok ma bydź Rożány z świéżych Róż wyćiſkány UrzędowHerb
267b]. Cf też 1. »roża czyrwona«.
β. Motyw zdobniczy lub przedmiot ozdobny w kształcie kwiatu
róży (26): Czteri roze, wkaſdei czteri perly. WyprKr 5v, 4, 17 [2 r.],
19v, 25v [2 r.], 26v (11); BielKron 194v; RejZwierc 58v; [czapka
pilśniana, aksamientem i kitajką podszyta, a na wierzchu tafta z
różą InwMieszcz 1583 nr 246].
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy szlachetnego kamienia [zawsze: roża + przymiotnik] (5): Trzeczi Alspant, w nim trzi
wagſmaragdi. Dwa wagrubini, A miedzi niemi ſeſcz Roz perlowich,
wkaſdei rozi, czteri perli polowiczaſte WyprKr 4; OSMi Alspant,
w nim trzi Roze Diamentowe, dwie Roze Rubinowe. WyprKr 6v,
33, 37.
αα. Przedmiot ze złota w postaci gałązki rozkwitłej róży oﬁarowywany przez papieży władcom za zasługi dla wiary (8): BielKron
194v cf niżej.
Wyrażenie: »roża złota« [szyk 4:3] (7): Tegoż roku Leo papyeż poſłał do Niemiec przez poſłá ſwego Károluſá Mitticiusá [!]
Frychrychowi [!] Saſkiemu kſiążęćiu w dáry złotą rożą/ ktora bywa nakażdy rok w rzymie [!] od Papyeżá poſwyęcona/ ktorą zá
wyelki dar może dać Papyeż komu chce/ zwłaſzcżá Krolom albo
Kſiążętom (marg) Roza żłota [!]. (–) [...] oddał Milticius rożą y
poſelſtwo powiedzyał BielKron 194v, 201 [2 r.], 215v, Llll2v;
StryjWjaz A3v.
ββ. [Ornament w kształcie kwiatu róży w znaku herbowym: Tákimże kſtałtem herb Poronia rzecżony máluią/ tylko tę odmiánę ma/
co dwie Roży po ſtronách mu przykłádáią PaprHerby 230.]
b. Przenośnie, porównania i inne odniesienia do osób wybranych przez Boga (19):
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α. O Matce Bożej (8): Ktorá ieſt ta/ tzo tak ydzie iako zarza/
[...] powyſſeńſſá niżli cedrus z Libánu/ [...] a niżli palma w Kades/
ij niżli ſſcżépienijé ruóżé w Ierycho [cf Vulg Eccli 24/14] OpecŻyw 182v.
W połączeniu niewspółrzędnym: »roża ... ciernie« (3): Totz ieſt
panna ſſlachetná/ matka bożá miloſciwá/ ktorá iako liliá polná/ rożá
bez cirniá/ tak ta panna od wſſelkié zmazy grzéchu byla oddálona
OpecŻyw 183; yako ſczyernya chądoga roza powſtaye oſtrego tak
ſpokolenya yeuynego ſzwyątha poſla marya PatKaz I 9v; iáko ćiernie rodzi álbo wypuſztza s ſiebie Rożą/ ták teſz żydowká/ wypuśćiłá
albo vrodziłá Máryą. KrowObr 95.
Wyrażenie: »kwitnąca roża« (1): ta [Maryja] yeſth gwyazda
morſka [...] kwythnącza roza y grzechu nyemayącza. PatKaz I 9v.
Szereg: »roża i lilija« (1): Durandus wáſz piſarz/ dáie przytzynę/ dla tzego ziołá zbieraćie/ y tego ſwięta ſwięćićie powiedáiąc/
Iż Pánná Márya ieſt przyrownaná Rożey y Liliey KrowObr 95.
αα. O urodzie Maryi (2):
W porównaniach (2): OpecŻyw 3; Iagody yey nyepuczolouate
albo tluſte any uyſchle ale czudne byale a rumyone wbaruye yako
mleko a roza PatKaz III 121v.
β. O Jezusie (7):
αα. O Dzieciątku Jezus (6):
W porównaniach (4): Wargi twoie mlodziuchné iako różá ſwiétzątzá nad wſſytko ſlodziuchné OpecŻyw 18v; O maluſki nádobny
kwiátku wielmi ſlicżny/ o dziéciątko ſſlachetné/ roży podobné.
OpecŻyw 19, 17, 111v.
W połączeniu niewspółrzędnym: »roża ... cierznie« (1): przybiezy [!] [starzec Symeon] do kośćiołá/ oświecone ocży iego miedzy ćierznim poznáią rożą SkarŻyw 113.
Wyrażenie: »kwiatek roże« (1): [Mówi św. Bernat do Dzieciątka Jezus:] Wſſytek w mię racży wſtępitz ſtudnitzo ſlodkoſcij/ abych
cie mogl noſitz kwiátku rożé ſlicżné. OpecŻyw 18v.
Szereg: »roża i lilija« (1): Syn ſie boży narodzil z dziewice
przecżyſté/ iako rożá ij lilia s panieńſtwa Marie OpecŻyw 17.
ββ. O Chrystusie umęczonym (1):
W połączeniu szeregowym (1): Iáko ono ćiáło Chryſtuſowe w
ogroycu okrwáwione/ [...] dźiś ſię roſkwitnęło nád wſzytki roże y lilie y gwiazdy y kámienie drogie/ y nád ſámo ſłońce SkarKaz 205a.
γ. O sługach Bożych (4):
W porównaniach (2): [O kapłanie Szymonie:] Iáko tęcżá gdy
ſwieći miedzy mgłámi chwały/ y iáko kwiáth rożey w wioſnę: á
iáko Liliye ktore ſą przy ſthoku wody Leop Eccli 50/8; BudBib
Eccli 50/8.
αα. O męczennikach (2):
W połączeniu niewspółrzędnym: »roża ... ciernie« (1): PIotr
święty/ nowy Męcżennik/ [...] roża z ćiernia/ złoto z błotá/ błotem
ſię onym zárazić y pomázáć nie mogło. SkarŻyw 370.
Wyrażenie: »roża rajska« [sg w funkcji pl] (1): Cwierdziłá
[Maria z Egniej] o S. Sżcżepanie pierwſzym męcżeńniku y śpiewáłá zowiąc go Ogrodem rożey ráyſkiey SkarŻyw 583.
2. Nazwa herbu i rodu szlacheckiego (5):
[Zestawienie: »Pięć Roż« = herb szlachecki przyniesiony do
Polski w XII w., zawierający pięć srebrnych róż w czerwonym polu
(podobnie jak herb Grzymała), Ramułt, Stoice: Latá 1129. Swidrigier ktory był Niemiec/ Herbu Grzymáłá [...] był obran ná Biſkupſtwo Kruſzﬁckie/ po Báldwinie Fráncuźie/ z domu pięć Roż
BielKron 1597 110.]
a. Poraj, jeden z najstarszych polskich herbów szlacheckich,
zawierający w czerwonym polu pięciopłatkową srebrną różę (2):
BielKron 378; Iákubowſki z Herbu Roża y Imbráim Ciulicki zábići.
StryjKron 532 marg; [Chćiał proſto do Krákowá iecháć/ ále go tám
Dobieſław Korożwęcki z domu Roża/ Káſztellan Krákowſki puśćić
nie chćiał. PaprHerby *****4v, ***4].
b. Nazwa herbu Rzymian, przybyłych jakoby na Litwę, uważanych za protoplastów tamtejszych rodów szlacheckich (3): DORſprungus Iulianus też Palemonow Towárzyſz Patricius álbo Oyczyc

z Xiążąt Rzymſkich z Herbu y z Familiey Centauruſſow álbo Kitauruſſow y z Rożey/ widząc porządne oſſády Wnukow ſwoich Synow
Palemonowych/ ciągnął dáley z ludem ſwoim nad Swiętą Rzeką
StryjKron 81, 72, 265.
3. W komentarzu do tekstu biblijnego (1):
Wyrażenie: »roża świadectwa« = tytuł pieśni, której melodia
powinna być wykorzystywana do odśpiewywania Ps 59; tu: błędnie
skojarzona z instrumentem muzycznym (1): Suſáneduth/ Michtam
Dawidowe ku náuce. (marg) Ieſt przezwiſko inſtrumentu nieiákiego/ á niektorzy to wykłádáią/ rożą świádectwá. (–) BibRadz
Ps 59/1.
4. bot. Althaea rosea Cav. (Rost) a. Hibiscus syriacus L.; malwa ogrodowa a. ketmia syryjska, roślina z rodziny ślazowatych
(Malvaceae) (8):
Zestawienia: »czarna roża« = malva arborea a. maior Cn [szyk
zmienny] (3): Weźmi náśienia koźiorożcowego/ náśienia lniánego/
náśienia czarney rożey y náśienia ślazowego ktorego chceſz SienLek 113v, 108v, 109; [Roża cżarna/ Malua maior. Enroſen/ Herbſtroſen/ winterroſen. SienHerb L2c#; Ieſt też ieden rodzay ślazu
Włoſkiego ktory v nas zową Czarną rożą/ á temu właſne imię ieſt
Altea Cresc 1571 286 (Linde); Ziele owo wyſokié/ któré miewá ná
ſobie kwiéćié czérwoné iáko różá/ zową ie niewiáſty róża wyſoka/
drugié róża czarna UrzędowHerb 21b (Linde)].
»roża czyrwona« (1): roża cżyrwona, z ktorey na wſiach kmiotowny wiencze wiją, zową ią połacinie Ibiſcus. FalZioł V 19c.
»roża kmieca« (1): Z ſlazu/ z rożey kmieczey/ ktorą Ibiſcus zową Fenum grecum/ rumien/ kmin/ vwarzywſzy ty rzecży w wodzie/
á macżaiąc w tym gębkę albo chuſtę/ przykładay na maciczę FalZioł V 27.
»roża ogrodna« (2): Też ſam Czynamon z winem dobrym pity/
barzo pomaga [w porodzie]. [...] Takieſz Ibiſcus/ to ieſt Roża ogrodna FalZioł V 24v, V 25v.
»roża wysoka« (1): Wezmi/ ſlazu/ rumnu/ rożey wyſokiey: na
ogrodzie roſtączey FalZioł V 44v; [UrzędowHerb 21b (Linde)].
5. bot. Anemone L. (Rost); zawilec, bylina z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae) (1):
Zestawienie: »roża polna« (1): Anemone – Rozą polną. Calep 69b.
6. bot. Lilium chalcedonicum L.; lilia purpurowa, bylina z rodziny liliowatych (Liliaceae) (1):
Zestawienie: »polna roża« (1): Crinon – Polna roza. Calep
[271]a.
7. [bot. Cistus creticus L.; czystek kretajski, krzew z rodziny
czystkowatych, posłonkowatych (Cistaceae), o kwiatach różowych
lub szkarłatnych, występujący w krajach śródziemnomorskich, dostarczający wonnej, bardzo cenionej w średniowieczu żywicy zwanej ladan, laudanum, labdanum, opisywany dawniej jako roślina
dwupienna; cist(h)us Cn:
Zestawienie: »pczelna roża« = czystek o kwiatach męskich
[szyk zmienny]: Pcżelna Roża/ Ciſtus maſ: Binen roſen. SienHerb
L#v, E#v, E2#v.]
8. [bot. Narcissus L.; narcyz, bylina cebulkowa z rodziny amarylkowatych (Amaryllidaceae), roślina ozdobna wykorzystywana
również w perfumiarstwie:
Zestawienie: »roża haszarońska«: Ia roża Haſzárońſka/ lilia dolin [rosa campi, lilium convallium]. Iáko lilia miedzy ćierzniem/ ták
przyiaćiołká moiá miedzy corkámi. BudBib Cant 2/1.
Szereg: »roża, lilija«: BudBib Cant 2/1 cf Zestawienie.]
9. [bot. Rhododendron L.; azalia, różanecznik, rododendron,
ozdobny krzew z rodziny wrzosowatych (Ericaceae) występujący w
wielu odmianach barwnych:
Zestawienie: »bobkowa roża«: CHróśćik máły ieſt Bobkowa
Róża/ liśćié ma Bobkowému ábo Migdałowému podobné/ [...]
kwiát ma podobny Różánému/ owoc iednáki iáko v Migdałów/
wełny pełny/ rośćie przy rzékach y wielkich wodách. UrzędowHerb
223b.]
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10. [bot. Prawdopodobnie: Astericus pygmaeus; zmartwychwstanka, rosnąca na Bliskim Wschodzie drobna roślina roczna z rodziny astrowatych (Asteraceae), w czasie suszy stula listki, w czasie
deszczu otwiera je, by krople deszczu, uderzając w otwarty owocostan, wyrzuciły owoce:
Zestawienie: »roża jerychowa«: k temu rodzi się [...] róża jerychowa, która jest dziwna i wielką moc ma, gdy biała głowa przy
porodzeniu niebezpieczeństwo cierpi RadzPodróż 99.]
11. lek. Choroba skórna wywołana zakażeniem paciorkowcem;
erysipelas Cn (1):
W połączeniu szeregowym (1): Naſnádniéy tedy do ćieplic
obróćiém/ á zá poprawę przyrzeczém ówym/ którzy co ná wiérzchu
máią/ iáko więc świérzb bywa/ kroſty/ wrzódy/ ﬁſtuły/ róże/ (co
eriſipelata zowiém) aedemata, ſcyrri, trąd nowo záczęty/ dymióná/
wóle/ ſpárſné wrzody/ zanokczycé/ brodawki/ liſzáie/ y inſzé
wſzyſtki zwiérzchowné plugáſtwá Oczko 13v.
12. n-pers (14):
a. Imię żeńskie (9): yako ya tho vyem ysz Rosza nyepobrala.
ZapWar 1513 nr 2132; KrowObr 173v; A gdy on [Piotr] kołátał we
drzwi v wrot/ wyſzłá dźiewká widźieć imieniem Rodá (marg) Roża,
po náſzemu. (–). WujNT Act 12/13.
Zestawienia (6): Iakom ya nyerambyl drzewa any drew szossnovych y brzozovych w borv slyachathney Rozey Lomyenskyey
ZapWar 1520 nr 2249, 1512 nr 2101, 1520 nr 2250, 1532 nr 2436;
POBOZNEY A SZLACHETNEY PANIEY ROZEY WISZNIOWSKIEY/ PANIEY MATCE A DOBRODZIEYCE SWEY MILEY
[...]. ZALOSNY SYN THOBIASZ WISZNIOVVSKI LZY LEIAC
PISAL. WisznTr 6, 19.
b. Nazwisko (5): Roża Arcybiſkup vmárł. BielKron Mmmmv.
Zestawienia (4): BielKron 407v; My Alexánder Król oznáymuiemy: iż [...] Pan Andrzéy Róża/ Arcybiſkup Gniéźnieńſki/ [...] podał nam prośby ſwé SarnStat 170, 939, 940.
Cf [ROŻOKWITNY]
ECB

wiáli/ y zá ſzczęśćie nawiętſze ſobie to poczytáiąc/ do Bráctwá Rożáńcá świętego śiebie przyłączáli BzowRóż 5.]
ECB
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ROŻANIEC (2) sb m
Teksty nie oznaczają é oraz ó; a jasne; e prawdopodobnie jasne
(tak w -ec).
sg N rożaniec (1). ◊ [G rożańca.] ◊ I rożańc(e)m (1). ◊ [L rożańcu.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
Cykl modlitw do Matki Bożej odmawianych w ustalonym porządku, połączony z rozważaniem tzw. tajemnic różańcowych; też:
nabożeństwo, w trakcie którego modlitwy te są wspólnie odmawiane; rosarium Cn (2): Ma tytuł ſwoy duchowny ten Wianek/ od
Wieńcá/ z rozlicżnych wonnych kwiatkow vwitego: ktory y rożáńcem/ y rożánym wiankiem ći názywáią/ ktorzy o tym nabożeńſtwie
świętym piſáli LatHar 508; [InwBibl 189].
[W połączeniu szeregowym: TEn ſpoſob modlenia iuż námieniony/ nie iednákie záwſze miał przemiánki: ále go poſpolićie
krzcżono imieniem Korony/ Pſałterzá/ álbo też y Rożáncá świętego.
BzowRóż 6 (Linde).]
Tytuł zbioru modlitw Marcina Laterny (1): Rożániec/ álbo
Wianek Duchowny B. Pánny Máryey/ z krotkim wznowieniem żywotá y śmierći Páńſkiey. LatHar 516.
[Wyrażenie: »rożaniec święty«: ROżániec Swięty nic inſzego
nie ieſt/ iedno pewny ſpoſob modlitwy/ z pewney licżby Paćierzy y
Zdrowych Máriy/ ku cżći y chwale miłego Bogá/ y naświętſzey
mátki iego złożony BzowRóż 1 (Linde); W Holándiey vkazáłá ſie
[Maryja] iednemu Brátu świętego Dominiká zakonu [...]. Z ktorym
to Kápłanem dlugo y częſto ſie rozmawiáiąc [...] iemu roſkazálá/
áby [...] z nowu kazánia záczął o Rożáńcu świętym BzowRóż 4, 2,
5, 6 (Linde), 25.
Zestawienie: »bractwo rożańca«: [Wszyscy] o tákim ſpoſobie
modlenia dowiedźiawſzy ſie/ z wielkim nabożeńſtwem iego odprá-

ROŻANORĘKI (1) ai
G sg f rożanorękiéj.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Mający ręce koloru kwiatu róży:
Wyrażenie: »rożanoręka zarza«: Powſtań moie kochánié/ powſtań lutni moiá/ Ruſzwá rożánorękiéy zarze z iéy pokoiá. KochPs 84.
ECB
ROŻANY (384) ai
-ó- (30), -o- (12+żp); -ó- Oczko (12), KochPs (4), KochEpit,
KochSob, ZawJeft (2); -ó- : -o- Mącz (4:5), KochFr (2:1), PudłFr
(3:1), SiebRozmyśl (1:5); a jasne (w tym 6 r. błędne znakowanie).
sg m N różany (34). ◊ G różanégo (93); -égo (10), -ego (1),
-(e)go (82); -égo : -ego SiebRozmyśl (3:1). ◊ D różan(e)mu (1). ◊ A
różany (14). ◊ I różanym (75), różan(e)m (2); -ym : -(e)m FalZioł
(50:2). ◊ L różanym (4). ◊ f N różanå (7), różan(a) (13). ◊ G różanéj
(38); -éj (5), -(e)j (33). ◊ A różaną (6). ◊ I różaną (62). ◊ L różan(e)j
(12). ◊ n N różané (2); -é (1), -(e) (1). ◊ G różan(e)go (4). ◊ I różanym (2). ◊ pl N subst różané (6); -é (1), -(e) (5). ◊ G różanych
(3). ◊ A różané (4); -é (1), -(e) (3). ◊ pl I m różan(e)mi (1). n różanémi (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (cztery z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Przymiotnik od „roża” ‘Rosa sp.’, zwykle od znacz. ‘kwiat róży’;
rosaceus Mącz, Calep, Cn; roseus Mymer1, Mącz; rhodinus Mącz,
Cn (384): Rhodinus, Rożány. Mącz 355c, 358c; Calep [928]a.
a. Będący różą (3):
W porównaniu (3): Wywyſzſſyłám ſię iáko pálmy około brzegow poſadzone/ y iáko ſzcżepy rożáne [quasi plantae rosae] w
Ierychonie. BudBib Eccli 24/14; Iáko drzewo pálmowe/ ieſtem
podwyżſzoná w Kádes: á iáko ſzcżepy rożáne w Hierychu. LatHar
508, 410.
Wyrażenie: »szczep rożany« [szyk 2:1] (3): BudBib Eccli
24/14; LatHar 410, 508 cf W porównaniu.
b. Będący częścią róży (22): [Ziele zwane obrazki] na połthory
piędzi w zwyſz roſcie/ kwiath na ſamym wierzchu wyraſta podobny
rożanemu FalZioł I 106c, I 116b, 154b, V 62v; Calyx, Rożána
ſzypułka poki ſie yeſzcze kwiat nie roskwitnie. Mącz 32c; BudBib
Sap 2/8; Spádły rożáne liſtki: áż nic nie zoſtáło. WisznTr 12.
W charakterystycznych połączeniach: listki rożane(-y, -a), nasienie, pąk, pąkowie, pąpie, szypułka, ziele.
W porównaniach (3): Poććiwy ſláchćić s wſzetecżnemi pány/
Ieſt iáko kwiatek w Pokrzywach Rożány. RejZwierc 220; KochSob
68; Bo iednoś począł kwitnąć by kwiatek rożány/ Aliś od nieżyczliwéy śmierći wnet obrány. PudłFr 41.
Wyrażenie: »kwiat(ek) (a. kwiecie) rożany(-e)« [szyk 14:1]
(15): Theſz puchlinę męſkich ſtroiow vlecżyſz/ gdy vwarzyſz kwiatki grzybieniowe z rożanym kwieciem FalZioł I 92b; Wezmi Mirri
cżarney Heleny/ [...] kwiatkow rożanych poł garzſci FalZioł V 40v,
I [1152]d [3 r.], V 39v, 69, 78v; RejZwierc 220; Pátrzay/ iako twarz
białą zdobi wſtyd rumiány: Tákiéy bárwy więc niebo bywa/ gdy
świt rány Złoté Słońce vprzédza: álbo gdy leliią/ Z pięknym kwiátem różánym w ieden wieniec wiią. KochEpit A2v; KochFr 97; Naiades y wy Nereides ślicżne/ [...] Potrzęśćie źiemię [na grobie Jana
Kochanowskiego] dopiero tárgánym Kwiecim rożánym. KlonŻal
D2; KochSob 68; PudłFr 41; GrabowSet Ev.
Szereg: »lelijowy i rożany« (1): Twoiá koſá rozczoſáná/ Iáko
brzozá przyodźiána: Twarz iáko kwiatki miéſzáné/ Leliowé/ y różáné. KochSob 68.
c. Sporządzony z kwiatów róży (324):
Wyrażenie: »wieniec rożany« [szyk 3:1] (4): Coronae ﬂoreae et
roseae, Kwiatkowe/ rożáne wieńce. Mącz 66a; PRawdę mowiąc/
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nadobny wieniec ieſt różány: Lecz wdźięcznieyſzy/ ﬁołki kiedy
przeplátány. PudłFr 10, 12, 59.
α. O specyﬁkach leczniczych z kwiatów (a. z płatków) róży
(319):
Wyrażenia: »cukier rożany« [szyk 3:3] (11): Czukhier Rożany
ma włoſnoſć poſilaiącą j zaſtanawiaiącą żywotowe biegunki FalZioł
I 115d; Też Rożany czukier ieſt dobri naprzeciwko wraczaniu z
deſzcżową wodą. FalZioł I 116a; NA kordijakę Perły thłucżone na
miałki proch/ á z czukrem rożanym iedzone poranu/ vweſelaią
ſercze. FalZioł V 82, I [1152]d [3 r.], 116a, IV 56d, V 76v, 118;
[SienHerb 143b (Linde); Cresc 1571 496 (Linde)].
»konfekt rożany« = rosatum Cn (3): FalZioł I 149d, V 19b; Do
tegóż [leczenia serca i wątroby] trzebáli vżyć konfektów/ różánégo/
ﬁółkowégo/ borakowégo/ álbo káżdégo z oſobná/ álbo ie zmiéſzawſzy/ będźie dobrze. Oczko 31v.
[»konserwa rożana«: wźiąć [...] Konſerwy Różánéy UrzędowHerb 207b.]
»lektwarz rożany« (3): Sercze tak poſilay. POżyway cżęſto
Manus chriſti perlati/ ſandalizati, Triaſandali/ Lektwarzu rożanego
FalZioł V 68, V 69 [2 r.].
»maść rożana« (1): á z wánny wyſzedſzy/ liniment z máśći
różánéy/ topólowéy [...] vczyniwſzy/ námázáć [chore nerki]. Oczko 32.
»miod(ek) rożany« [szyk 24:4] (28): Theż ſok Pozimek z miodem rożanym ieſth dobry tym kthorzy maią roſpadliny w vſciech
thym namazować vſta FalZioł I 52d; Też ſok korzenia koſaćczowe go
zmieſzany z miodkiem rożanym/ ieſt dobre lekarſtwo na ſmierdzącze á zgniłe rany FalZioł I 67c; Miodek Rożany thak bywa:
Naprzod warz miod przaſny, s ſzimuygi [lege: zszymuj ji] á potym
przeczedz/ wktory miod nakładz kwiathkow Rożanych drobno gi
ſkraiawſzy á przywarz throche. FalZioł [1152]d, I 6b, 47c, 52c, 59b,
c (26); SienLek 146; Oczko 20v; [Roża świeża iteż ſucha/ godzi ſie
ku lekárſtwam/ wiele rzecżi przypráwuią s kwiatkow Rożánych.
Naprzod miodek rożány/ Cukier rożány/ ſyrop rożány/ oleiek rożány/ wodkę Rożána [!]. SienHerb 143b (Linde)].
»ocet rożany« (5): Sprawa iedna ku vmywaniu licza y rąk/ ktora pachnie á cżyni ciało białe iako mleko. Wezmi dragantu vmocżonego w oczcie rożanym/ [...] FalZioł II 20b; Na podogrę. Wezmi
wodki pſinkowey/ rozchodnikowey/ oboyga po funcie/ ocztu rożanego z apteki/ iednę vnciją FalZioł V 93v, II 20c, V 93v, 110.
»olej(ek) rożany« = rosaceum oleum Mącz; oleum a. unguentum rhodinum Cn [szyk 79:49] (128): Theż zmieſzawſzy ſok koriandrow z mlekiem albo z blaywaſe m albo z oleykiem rożanym á thego
przyłoż na wrzod albo na zapalenie/ wyciągnie ogień j boleſc
odeymuie FalZioł I 28b; Theż z vwarzenia naſienia y korzenia ſiemiennego zblajwaſem á z olejkiem rożanym, ſtłucż ty rzecży ſpołem á potym onego przykładay na bolącżkę, vznaſz pomoc niemałą.
FalZioł I 33b; Też gdy Iaſkier będzie w rożany oleiek włożony tedy
kolikę vſmierza FalZioł I 56a; ſok ſtego korzenia wyciſniony á
potim z rożanem oleykiem á z ocztem zmieſzany, pamięć zginęłą dokońcża: zaſię prziwracza FalZioł I 109c, I 39d [2 r.], 67c, 71b, 95b,
96a (86); Mącz 358c; Drugie czernienie włos/ weźmi popiołu
piołynowego/ á z rożánym go oleiem mieſzay/ włoſy tym pomázuy.
SienLek 46v; Theż ná wſzelki głowny boł/ Weźmi mleká niewieśćiego/ rożánego oleyku/ á trochę octu to weſpoł zmieſzawſzy/
chuſtkę w thym maczay/ á ná czoło przywijay. SienLek 51, 40, 47,
47v, 50, 51 [3 r.] (38); námázuią drudzy y grzbiet y paćierze
wſzyſtki/ oleykiem różánym/ ﬁołkowym/ álbo którym inſzym/ nie
máło potwiérdźi [osłabionego] Oczko 28v, 16v, 17; [SienHerb 143b
(Linde)].
»sok rożany« (8): Wezmi lektwarzu s ſoku rożanego cżthyrzy
dragmy/ Reubarbarum thrzecią cżęſć dragmy/ [...] FalZioł I 45b, I
26d, 32a, [1152]d, V 83v, 88, 103v; álbo wźiąwſzy ſoku różánégo
trochę/ białków iaiowych rozbitych dwá/ máku białégo vtłuczonégo
ſzczubáć/ ná ſkróni przez chuſtkę przyłożyć [choremu] Oczko 31v;
[UrzędowHerb 267b].

»syrop(ek) (a. syrupus) rożany« (10): Też naprzeciwko omdlewaniu y teſknoſciam [...] tak wodka rożana y ſirop rożany y
czukhier rożany ſą rzecży barzo dobre na to. FalZioł I 116a; Ieſtliby
ſtolcze żołte były, Tedy wziąwſzy łyſzkę albo dwie ſyropku rożanego/ rozpuſciwſzy w miętcżaney wodcze/ day dziecięciu wypić po
dwa razy poranu FalZioł V 38, I [1152]d, [3 r.], V 38, 42v, 83, 105,
118; [SienHerb 143b (Linde); Syrop rożány ták dźiáłáć: Iedni wárzą
rożą w wodzie/ potym ocukrowawſzy cżynią ſyrop. Cresc 1571 496
(Linde)].
»wodka (a. woda) rożana« [szyk 77:46] (123): Też gdiby po
ſilney purgacij cżyrwona niemocz przigodziła ſie tedy nawarzyć
gozdzikow/ maſtiki/ gumi arabicum/ w wodcze rożaney á pić
FalZioł I 60c; Sok bielonowy z wodką rożaną zmieſzany/ á wtim
rozmocż faczelet á przyłoż na cżoło. FalZioł I 65c, +5c, I 12d, 21a,
b, 25a (94); RejRozpr I2; RejWiz 84; Rhodinum oleum, Rożana
wódká álbo oleyek. Mącz 355c; Też Koryander tłuczony z rożaną
wodką ná czoło przywiń/ bol głowny vćichnie. SienLek 50v, 12, 52,
56v, 63v [4 r.] (20); Zá nic tu Rożána wodká/ Ieſlić grzebie we łbie
kotká. RejZwierc 237v; Albo tégo krochmalu wźiąwſzy garść/ á
wódką różáną álbo bábczáną roſtworzywſzy/ [...] ná Nérki przyłożyć Oczko 32, 28v, 31, 31v [2 r.]; [SienHerb 143b (Linde)].
d. Obsadzony krzewami róż (2): Rhodoma, latine Rosarium,
Różány ogródek. Mącz 355c, 358c.
e. Koloru kwiatu róży; rosei coloris Cn (17): Mymer1 19; Więc
tu pánny młodzyeńce [Amor] ſtrzałecżką vgadza/ Aż práwie kreẃ
rożána z ránek im wychadza. RejWiz 26; Zarzá w zgorę wychodzi
rożáney pięknośći RejWiz 34v.
W porównaniu (1): Zrownáłáś ſtanem z wſtydliwą Diána [!]/
Zrownáłáś twarzą z Wenerą rożáną. SzarzRyt D3.
Wyrażenia: »barwa, maść rożana« [szyk 2:1] (2:1): FalZioł IV
48a; Rosea vestis, Różáney máśći. Mącz 358c; Słońce/ bárwą ſwą
różáną/ Y wdźięczną wſzyſtkim odmiáną Ludźie ćieſzy ZawJeft 45.
[»krew rożana«: [Chryste] Tyś nas odkupił krwią ſwoią rożáną/
Dla nas wylaną. GrochHymny 21 (Linde).]
»rożane(-y) słońce (a. wschod słońca), [świtanie]« [szyk 1:1]
(2): Południé/ y północy/ wſchód ſłońcá różány/ Y zachód twym
[Boże] dowćipem ſtoi zbudowány. KochPs 133; ZawJeft 12; [a w
ten czas różane Świtanie rozszerzało po niebie odmianę. StryjPocząt 261].
»usta rożane« (2): Ty [karto] ták możeſz być ſczęſna/ że ćię ſwémi Wdźięcznie cáłuie [Regina] vſty rożánémi. KochFr 101, 106.
»rożana zarza (zorza)« [szyk 3:3] (6): RejWiz 108; PAtrzay ná
tę pánienkę/ kiedy ſie zápłonie/ Iáko zarzá Rożána/ w południowey
ſtronie. RejZwierz 130v; Ieſli ſkrzydłá oblokę różánéy zorze/ A lotem zá oſtátnié vdam ſye morze: Y tám mię ty [Boże] wymácaſz
KochPs 203, 166, 170; SzarzRyt Bv.
f. Od nienotowanego u nas znacz. ‘kwiat róży jako deseń tkaniny’ (1):
Wyrażenie: »kwiat rożany« (1): A ta pani ſlicżnie chodzi Noſi
ſukienkę od zieleni [...] Noſi kolnierz w kwiat rożany LudWieś A3v.
g. [Od nazwy kościoła w Rzymie: Santa Maria Domnae Rosae:
Druga [Maryja] w Rzymie na wietrznym Ołtarzu usiadła [...]. Tamże też Lilijowa, Okrągła, Różana BogowieFałsz 186.]
h. Zestawienia w funkcji nazw specjalnych (13):
[»Bractwo (pod tytułem) Rożanego Wianka (a. Rożane)«
= bractwo różańcowe: Co ieſt Rożániec/ [...] y ktorego cżáſu fundowáne ieſt Bráctwo Pánny Máryey/ pod tytułem Rożánego Wianká.
BzowRóż 1, 5; Articuly Bractwa Rozanego InwBibl 192, 208.]
»Rożany wianek« = zbiór modlitw różańcowych [szyk 9:4]
(13): [Obowiązkiem księdza jest:] Rożáne wianki/ y godzinki pánny
Máryey mowić/ w kośćielech połáćinie wrzeſztzeć/ świećić we dnie
ſlepym obrázom KrowObr 61v, 151v; LatHar 508; ROZMYSLANIA MĘKI PANA NASZEGO IEZVSA KRYSTVSA, Z MODLITWAMI. Przytym y Rożány Wianek naświętſzéy Pánny Máryiéy. SiebRozmyśl kt, F2 [2 r.], F2v [2 r.], żp, F3v żp, Hv [2 r.], K2
[2 r.]; [KrowNap A5; Bowiem kto chce bydź vczeſtnikiem tego
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wſzytkiego [tj. łask]/ powinien raz ná tydźień odpráwić zupełny
Rożány Wianek/ ktory ſie ſkłáda z 150. Zdrowych Máryi/ y z 15.
Paćierzy rozdźielonych ná dźieśiątki BzowRóż 19 (Linde).]
[»rożany wianek« = sznur paciorków, różaniec: widáć było [...]
wiele obrázow/ ktore [...] vkázowáły Bráctwá [...] ták mężczyzny
iako y białeglowy/ klęcząc ná koláná przed obrázem naświętſzey
Pánny z Rożánego Wianká paćiorkámi. BzowRóż 2.]
α. [bot. »rożany korzeń« = Rhodiola rosea L.; różeniec górski,
złoty korzeń, roślina z rodziny gruboszowatych (Crassulaceae), której korzeń po roztarciu wydziela zapach podobny do zapachu róż:
(nagł) RODIA RADIX, ROdiada, Rodiariſa, (–) Różány Korzeń.
Zową to źiele oſobliwie tym imięniem Rożány korzeń, nie iżby był
od Rożéy korzeń, ále ieſt źiele, álbo lepiéy Chróśćik, którégo
korzeń wonia, iáko przenawybornieyſza Róża. UrzędowHerb 266a
(Linde s.v. różeniec).]
Synonimy: h.α. zest. rożnik, rożyniec.
Cf ROŻANORĘKI, [ZŁOTOROŻANY]
ECB

Coll. od „rozga” (7):
1. Od znacz. ‘gałąź’; vimina HistAl (4): BierEz Q3v; A drudzy
ocinali ij lámali rożdżé z oliwnégo drzewa/ ij miotali przedeń
[przed Chrystusa] na drogę. OpecŻyw 71v; [widziałem káżdey noci
ſtych trzech noci po modlitwye drzewo bárzo piekne/ ktore bárżo
czudnego rożdża miáło doſicz ná ſobie JanKoszŻyw A3v; Glosy III
102/72].
[W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy drzewa: Przeto cżáſow ſwoich ſłuſza zbieráć rożdże dębowe/ topolowe/ álbo więzowe/
á ku pożywieniu dobytká przewiędłe ná źimę záchowáć. Cresc
1571 38.]
a. Gałązki pozbawione liści służące do wyplatania; też kije,
patyki, chrust (2): Gdiż to Alexander bacżył iż żadnym obycżáiem
nie mogł oney rzeki przeidz ſmęćił ſie/ nátychmiaſt kázał áby lodkę
z rozdza ſpráwili HistAl I4; [á ma być [powróz] dobrze przykryty
álbo przytrząśniony rożdżym áże do ſámey iáty ptáſznicżey. Cresc
1571 628].
[rożdże czego: rożdże też iego [brzostu albo wiązu] godźi śię w
płot/ á gáłęźi ná ogień y do piecá Cresc 1571 145.]
[W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy drzewa: Lowią też
ptaki zwłaſzcżá wroble/ vcżyniwſzy z rożdża wierzbowego iákoby
wierſzą Cresc 1571 636 (Linde).]
Szeregi: »rożdże i gałązki« (1): KOza ieſt zwierzę brodate/ długie á końcżyſte rogi maiącz/ rada ſie paſie rożdżmi j gałąſkami
zdrzewa ktorich gębą może doſiącz FalZioł IV 5d [idem: rożdżem]
[SienHerb 275a (Linde)].
[»rożdże albo laszczki«: w ktoryż [dół] wſtaw około zachodu
ſłońcá kotłek nieiáki [...]: ták przyłożywſzy rożdżym álbo laſzczkámi/ zwierzchu przyſyp źiemią. Cresc 1571 28.]
2. Od znacz. ‘łodyga, pęd’ (3): á drudzi kxiężicza marcza ſieią
banie/ po pięci ziarn w iedno mieſcze ſadzą/ ſthądże rożdże wynikną/ ktore potim dla buynoſci roſcie wyſoko ku gorze FalZioł I
39c; Ty banie bywaią chowane á nie ruſzane, z rożdża aż do ſamey
zimy FalZioł I 39c, I 115a; [rozdze arbusta ReuchlinBartBydg c6;
SienHerb 568b].
[W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy rośliny: Weźmi rożdża Bobowego 4. gárśći: Wapná żywego [...]/ niegáſzonego garść
dobrą SienHerb 568b.]
Cf [ROŻDŻEWIE]
ECB
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[ROŻAŃCOWY ai
Tekst nie oznacza ó; a jasne; drugie o prawdopodobnie jasne
(tak w -owy).
sg f A rożańcową. ◊ n G rożańcow(e)go. ◊ I rożańcowym.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Przymiotnik od „rożaniec”:
Wyrażenie: »rożańcowa modlitwa«: cżęśćią dla kazánia Wielebnego Alaná pomienionego/ częśćią dla niezliczonych cudow ná
tę Rożańcową Modlitwę vcżynionych/ iuż było ták wiele rozkrzewiło nabożeńſtwo przećiw Pánnie naświętſzey [...] BzowRóż 10.
Zestawienie: »Bractwo Rożańcowe (a. Rożańcowego Wianka)« = powstała w XV w. wspólnota wspierająca modlitwą różańcową działalność zakonu dominikanów, rozpowszechniona dzięki
działalności Alana z La Roche: Niedługo było czekáć/ iáko ſie
ſkoro Krolowa vdáłá do Bráctwá Rożáńcowego/ wnet zrodźiłá Krolewicá Swiętego Ludowiká BzowRóż 6; Y ći ktorzy ſą támże [w
miejscach, gdzie powstało Bractwo bez zgody dominikanów] wpiſáni/ ieśli chcą być prawdźiwemi członkámi w Bráctwie Rożáńcowym/ potrzebá áby ſię znowu dáli w piſać temu kto ma moc
przyimowánia. BzowRóż 17, 13.]
ECB
[ROŻDNICA] cf ROZNICA

ROŻDŻECZKA (1) sb f
N sg r(o)żdżeczka.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „rożdżka” ‘gałązka’: Virgula – Rozdzecka. Calep 1127b.
ECB

ROŻDŻANY (2) ai
rożdżany (1) BielKron, rozdzany (1) Mącz.
o pochylone, a jasne.
sg m N rózdzany (1). ◊ f G różdżan(e)j (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVII w.
Przymiotnik od „rozga”: zrobiony z rózg (2): Virgeus, Rózdzány/ chroſtowy co z rósg yeſt. Mącz 499a.
a. O rózdze do bicia (1): Spytáli go theż [posłowie Przemysła]
cżemu ná żeláznym pługu iadał. Powiedział: Tho známionuie że
moi potomkowie będą was żelázną miotłą káráć (to ieſt miecżem)
gdyśćie nie chćieli rożdżáney przyiąć. BielKron 319.
ECB

[ROŻDŻENIEC sb m
N sg r(o)żdżeniec.
Sł stp, Cn, Linde brak.
bot. Acantus mollis; akant (a. różdżeniec) miękki, roślina ozdobna z rodziny akantowatych (Acanthaceae L.), wykorzystywana
głównie ze względu na efektowne liście: Rożdzeniec Acanthus,
weliſch Berenklaw. SienHerb L2c#.]
ECB

ROŻDŻE (7) sb n
-żdż- (5), -żdz- (1), -zdz- (1).
o jasne, e pochylone.
sg N rożdż(e) (1). ◊ G rożdżå (3). ◊ A rożdżé (2); -é- (1), -(e)(1). ◊ [I rożdż(e)m, rożdżym.] ◊ pl I rożdżmi (1).
Składnia przydawki zawsze typu: to rożdże.
Składnia orzeczenia typu: rożdże (ktore) jest (3); cf też: rożdże
wynikną, ktore... roście FalZioł I 39c.
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych
przykładów).

[ROŻDŻEWIE sb n
G sg rożdżéwiå.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Suche gałązki, chrust: A gdy Paweł zebráł gromadę rożdżéwiá
(marg) łomowiny (–) [sarmentorum multitudinem] i na ogień włożył/ źmiia wyſzedwſzy z gorącośći vchfyciła śię ręki iego. MurzNT
Act 28/3.
Synonimy: chrost, łomowiny, okrzes.
Cf ROŻDŻE]
ECB

ROŻDŻKA

ROŻDŻKA

ROŻDŻKA (100) sb f
-ſſczk-, -ſzczk-, -ſczk-, -żczk-, -żdzk- (66), -zdzk-, -zck- (6),
-zczk- (5), -żdz- (4), -zk-, -sk- (2); -żdżek (11), -żdzek (2), -zdżek
(2), -zdzek (1).
-o- (8), -ó- (7); -o- OpecŻyw (4); -o- ; -ó- Mącz (4:7); a jasne.
sg N rożdżka (38). ◊ G rożdżki (3). ◊ D rożdżce (1). ◊ A rożdżkę (8) [w tym: -ą (1)]. ◊ I rożdżką (4). ◊ L rożdżce (2). ◊ pl N
rożdżki (5). ◊ G rożdżek (16). ◊ D rożdżk(o)m (1). ◊ A rożdżki
(17). ◊ I rożdżkami (1). ◊ L rożdżkach (4); -ach (1), -(a)ch (3). ◊
[du A (cum nm) rożdżce.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (cztery z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Dem. od „rozga” (100):
1. Od znacz. ‘gałązka, pęd, odrośl’; surculus BartBydg, Mącz,
Modrz, Cn; ramus Vulg, PolAnt, Mącz; virga PolAnt, Mącz, Cn;
virgula Murm, Mącz; surcus BartBydg; ramulus Cn (95): BierEz L;
Murm 104; BartBydg 154b; gałąſki polnych gwozdzykow gęſte
roſzcżki s ſiebie wypuſzcżaią FalZioł I 54d; Wezmi ſzcżawiu zpołgarzſci albo iako wiele chczeſz/ piołynu z pięć rożdżek FalZioł IV
46a, I 37a, 54d, 61a, 64b [3 r.], 115a; Przynyeſcye Pánu roſſcżki w
pyękney zyelonośći LubPs aa4; BibRadz Dan 4/11; A otworzywſzy
ſkárby ſwoie/ dáłá krolowi [królowa Saba Salomonowi] ſto y dwádzyeściá funtow złotá/ kámienia drogiego/ y rzecży roſkoſzney
woniey/ y rożdzek ktore s ſiebie bálſam wypuſzcżáły BielKron 78;
Bigemmis surculus, Roſzczká máyąc rowne dwie odnoſzki/ od
pieńká ſzczepnego pochodzące. Mącz 143b; Turio, Gibka zwierzchnia róſzczká ná drzewie y ná chróście Mącz 470b, 201d, 345c,
499a; weźmi popiołu winnégo ktory z rożdżek palą SienLek 128v,
155v; RejPos 87; CzechRozm 144v; SkarŻyw 126; GrabowSet T3v;
Száty przedeń y roſzcżki źielone ćiſkáli [ludzie przed Chrystusa].
LatHar 520; SapEpit A3v; [UrzędowHerb 17a; SkarKaz 363b
(Linde)].
rożdżka czego (2): [Stary feniks] vcżyni ſobie gniazdo z Káſyiey/ Mirry/ Kádzidłá rożdżek/ położy ſie ná tym y obumrze BielKron 264, 38v; [Mam też jeszcze háẃ dwie rozdzce dwojga zioł,
ktorem ułomił tám w tym wirydarzu. LubWiryd 56].
rożdżka od czego (2): Murm 110; ramus seu surculus et botrus
cum uvis, rosczka od iagod vynnych BartBydg 128b.
rożdżka z czego (1): Wezmi ſwieżych rożdżek z gron poki ſie
naſienie nie vſtogi. FalZioł II 23.
W porównaniach (11): OpecŻyw 182v; PatKaz II 57; SeklKat
L; iż ſpráwiedliwy záwżdy iáko roſzcżká kwitnie przed oblicżnoſcią
iego [Boga]. RejPos 109v, 212v, 222v; WujJud 67; ModrzBaz 10;
OTo Oycże y Pánie/ Wracam ſię k tobie żáłoſny/ ſtrapiony/ Iák ptaſzek z roſzcżki/ lepem záchwycony GrabowSet S4v; SkarKaz 85a;
A Kátholicy iáko roſzczki przy winnym żywym y ſłodkim korzeniu
záwżdy rodźić dobre święte obyczáie/ ktoremi ſię Rzeczpoſpolitá
zátrzymawa/ mogą. SkarKazSej 687b; [Iáko záraz y z rozſczką
śliczny kwiát rożány Wątleie vſycháiąc/ pługiem podorány Ták ćię
prędko podćięłá/ Páni vrodźiwa/ Kloto nie vbłagána okrutna ſkwápliwa. GrochPlankty A3].
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy rośliny [w tym: rożdżka + przymiotnik (8), przymiotnik + rożdżka (8)] (16): OpecŻyw
102v; PatKaz III 100; Xylobalsamum, Das holtz von dem balſambom Bálſámowa roſczká Murm 111; a trzymał [Józef] wręku rozgę
złotą na wierzchu ktorey była roztzka oliwna zowocem tłuſtym
HistJóz B4; BartBydg 175b; Zona twoia iako macicza plodna wdomu twoym/ Adziatky iako oliwne rozcki [sicut novellae olivarum
Vulg Ps 127/3] okolo ſtolu twego SeklKat L; Leop 1.Mach 13/51;
BielKron 264, 446; Pampinus, Winna roſzczká/ ſoſzik álbo s látoroſl
[lege: latorośl z] liściem. Mącz [274]d, 205b; SienLek 71v, 120;
RejPos 222v; SkarŻyw 270; WujNT Ioann 12/13; [WujPosN 1584 I
211 (Linde)].
W połączeniu szeregowym (1): Nutrix aliquando pro seminario,
Miáſto ogródká gdźie żiołá rożdzki/ Látorosłki y co tákowego chowáyą/ áż ſie godzą przeſádzáć álbo ſzczepić. Mącz 255c.

Przysłowia: Iákie drzewo/ táka y roſzcżká. SkarJedn 24.
poki rożczká młoda/ dáie ſię náchylić y náwieść gdźie potrzebá/ á vroſłą trudno ćiągnąć. SkarKaz 420a.
Szeregi: »rożdżki a(l)bo gałązki« [szyk 1:1] (2): FalZioł I 109a;
Drudzy ták wykłádáią: Hoſanna, to ieſt gáłązki ábo roſzczki ſynowi
Dawidowemu WujNT 89; [[Lipka] Gałąſki álbo różczki ma naprędzéy długié UrzędowHerb 11b].
»rożdżka, latorośl« (1): Expullulo, Puſzczam róſzczki/ látorosli/ podraſtam wzgorę. Mącz 330d.
»liście i rożdżki« (1): Owo pierze v ptakow/ liſcie y roſzcżki ná
drzewie/ co náturá dáłá oboigu themu/ ku potrzebie/ y záchowániu
ſwoiey iſtnośći GórnDworz Ll6.
Przen (29): [proroctwo o Izraelu:] Bo przedeźniwy [!] gdy
kwiát opádnie/ á owoc ſię doſtoi/ [Pan] porzeże śirpem rożcżki/ á
zobćina gáłęźi. BibRadz Is 18/5, Ez 17/23; RejPos 106; SkarŻyw
[282]; Záwżdy pobożnych rozmáićie doświadcżano: á niepobożne
ćicha pomſtá/ záwſze zwykłá gonić. Więc ieſli źielonym roſzcżkom
z dawná nie folgowano: nie dźiw/ iż ſię cżáſem ſuchym cokolwiek
doſtáie [cf Vulg Luc 23/31]. LatHar 578.
rożdżka czego (1): proſimy pokornie naſz miły panie: aby w
naſſę płonoſc raczyl wſſczepic kwitnącą roſzczkę ſwiętey wiary
twoiey RejPs 138; [SkarUp 10].
Szereg: »gałązki i rożdżki« (1): [Niech Bóg sprawi] By nádźieie ich pilne/ Mocno w ich ſercách zákorzęnione/ Twierdząc/ cżynił
vśilne Gáłązki rozkrzewione Y roſzcżki mnożąc/ wſzech dobr nápełnione. GrabowSet V2.
a) O potomstwie (18): [po dźyewiączy mieśyączach we wtorek
porodzyłá onę roſcżkę krolewſką ſpokolenia Dawidowego dźyewkę
Márią. JanKoszŻyw [C4]v, E2.]
rożdżka czego (3): Bo ſie z dobré matky narodzili [Jagiellonowie]: Która była roſzcżka rodu Ceſarſkégo KlerPow 3; práwać
corká Antygonowá y Eufrázyey: práwy narod twoy Ceſarſki: dobrego korzeniá dobra roſzcżká SkarŻyw 225, 208.
α) Is 11/1 i w interpretacjach odnoszonych do Matki Bożej i
Jezusa (15): [Jezus] wyſſedl przez ſwé ſwięte narodzenié z Marie
rozdzki panienſkié cżyſtoſci OpecŻyw 15; Ta ieſt rozdzka ſuchá/
ktorá zakwitnąwſſy/ ſyna bożégo porodzila. OpecŻyw 184v; PatKaz
I 10; othym pyſſal yſayas rzekącz vynydzye roſczka ſkorzenya yeſſe
a na tey roſczcze uynyknye przeſzlyczny kwyat. PatKaz II 57, 57;
O błogoſłáwionaſz to roſzcżká byłá/ ták iáko ią y Anyoł Páńſki
miánuie przy pocżęciu tego kwiátu ſwiętego nam z dawná obiecánego oná Mária pánná ſwięta RejAp 51v, 51v.
Wyrażenie: »rożdżka z korzenia itp. Jesse (a. Isaj(ow)ego),
(korzenia) Jesse« = virga de stirpe Isai PolAnt (6:2): PatKaz II 57;
vynydzye roſczka ſkorzenya yeſſe PatKaz III 94; BibRadz Is 11/1;
Toć iuż nieomylnie tá roſzcżká wyſzłá s pokolenia Ieſſe á s pokolenia Dawidowego. RejPos 271v, 271v, 304; iż [...] wyſzedł nam
kwiát on ocżekiwány z roſzcżki Ieſſe zbáwićiel z domu gory Syonſkiey. SkarŻyw 2; LatHar 477; [Jest [Jezus] Różdżka, co wynikła ze
pnia Izajego, nad którą odpoczynął Duch Boga żywego. OtwinPis 168.]
Szereg: »rożdżka a latorosłka« (1): Y Wyniknie rozczká ze
pniá Iſáiowego/ á látoroſłká [virga ... et germen] z korzeniá iego
wyroſćie. BibRadz Is 11/1.
b) O wspólnocie wiernych z Chrystusem, też w nawiązaniu do
biblijnej przypowieści o krzewie winnym i latoroślach [Ioann
15/1-8] (2): Niech pomni roſzczká ná czyiem korzeniu ſtoi/ á ſkąd
iey wilgotność ná dobry rodzay dochodźi [cf Vulg Rom 11/16].
SkarKaz 353b; [Iáka też ieſt ſpołecżność y mocne złącżenie w
drzewie máćice z roſzcżkámi/ táka ieſt miedzy P. Kryſtuſem/ ktory
ſie máćicą być miánuie KrzyżKaz 102; nalazł ſobie Pan Bog ine;
ktore ná mieyſcu was/ wyćiętych iuż roſzcżek/ wſzcżepi HerbOdpow Z].
Szereg: »rożdżka abo latorośl« (1): Pámiętayże też/ iákąmeś
roſzcżką ábo látoroſlą/ y iákie maſz kwiatki podawáć s ſiebie RejPos 173.
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ROŻDŻKA

ROŻEK

a. Gałązka pozbawiona liści służąca do wyplatania; też: sucha
gałązka, kij (4): [Libusza rzekła do mężczyzny niezgadzającego się,
aby być sądzonym przez kobietę:] Prawdę mowiż [!] żem żeńſka
płeć miękka/ przetho was miękką kaźnią karzę miotełką z rożdżek
BielKron 318v; Brya, Rokićina/ álbo/ Chróſt z którego rózdzek ſzatne ſzczotki czinią. Mącz 27b; SienLek 157v; BielSpr 4.
b. [W transakcji kupna-sprzedaży: symbol przekazania własności nabywcy:
Wyrażenie przyimkowe: »pod rożdżkę« = prawdopodobnie: za
zaliczką, częściową opłatą: Jan Deidak przedal rolom ucziwemu
panu Janowÿ Feinowÿ za grzywien pietnasczie [...] ktorÿ tho Jan
Didak wzial od Jana Feinie pod rozczke stiri grziwny KsięgaSądTrześ 1581 nr 1338.]
2. Od znacz. ‘narzędzie do bicia’; virga Vulg, PolAnt, Cn; ﬂagellum Mącz, Cn (5): [Matka] kiedy wydzy a ono dziatky ċzo
niegmyſlnego a złego maią cżiniċ pogrozy yem roſką [możliwa też
lekcja: rozgą] RejKupSekl a4; Flagrum, Bicz/ Rózgá/ Pręt á wiązánká/ Miotełká z rózg/ Rzemieniá álbo powrozów/ Bicz Tátárski.
[...] Flagellum, Biczyk, Rożcżká. Mącz 129c.
Zwrot: »rożdżką wzbierać [= bić]« (1): DAwna y ſthára przypowyesć myedzy ludźmi o karányu á powſcyągányu dzyatek thá vroſlá/
że nigdy dobrego nye biyą áni go trzebá bić: s ktorey przypowiesći
káżdy to zá pewne v ſiebye miał żeby też rodzicom nye godziło ſie
dzyatek ſwych káráć/ álbo roſſcżką wzbyeráć GliczKsiąż F6.
Przen: Kara (2): [Náwiedzę w roſcżce niepráwośći ich Leop Ps
88/33.]
Zwrot: »[na kogo] podnieść rożdżkę« (1): A gdyż temi Cżaſy
Pan Bog racżył nanas podnieſc Roſkę [możliwa też lekcja: rozgę]
ſwoyę/ a znak Karania ſwego RejKupSekl a4.
Szereg: »rożdżka i karanie« (1): Roſzcżká y karánie [Virga et
increpatio] dáie mądrość RejPosWstaw [413]v [przekład tego samego tekstu] [BibRadz Prov 29/15].
Synonimy: 1. gałązka, latorosłka, odmłodka, odnożka; a.
chrost, okrzes; 2. kij, knutel, palcat, pręt.
Cf [LATOROŻDŻKA]
ECB

1. Dem. od „rog”; corniculum HistAl, Mącz, Calep, Cn; corneolus Mącz (25): Quadrigemina cornicula, Cztery rożki yeden
podle drugiego. Mącz 335a, 65d, 66a; Calep 261a; [Rozek corniculum i d est parvum cornu ReuchlinBartBydg h5v].
a. Od znacz. ‘parzysty wyrostek kostny na głowie zwierzęcia’ lub diabła, wyobrażanego w postaci rogatej bestii, też wyrostek w kształcie rogu np. u mięczaków (20): SLimacżki ziemſkie. [...] roſzki miewaią: aby ſobie gothowali drogę tymi roſzkami. FalZioł IV 32a; HistAl A8v; Cerastes vel cerastis, Rodzay
nieyáki węzów s roſzkámi. Mącz 48b; Zwirzątko też záſię nie ma
iedno kęs ſkorki koſmátey/ ktorą ſie y źimie odziewa/ y lecie
chłodzi/ á kęs niektore roſzkow á kopytká ſłábo záſádzone.
RejZwierc 156, 156v; BielRozm 18; Przy wielkim ſtádźie máły
ielonek ſie báwi/ Rożków ieſcze nie czuiąc/ oſtro ſie nie ſtáwi
GórnTroas 40; [panewek małych 1, wielgich 6; kociełki 2; główek sarnich z rożkami 12, zbanków glinianych 17 InwMieszcz
1572 nr 176].
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy zwierzęcia (3): RejKup v2v; Mącz 73b; Ian też ś. w Ziáwieniu/ beſtią wtorą opiſuie/
ktora miáłá mieć roſzki Báránkowe [= jak baranek]: á mowić iáko
Smok. NiemObr 152.
W porównaniu (1): Iákby rożki ná młodey Ielenicy ſtoią/ Okryłá głowę ſobie [nadmiernie strojna pani] tą przyprawą troią. ZbylPrzyg A4.
Przysłowia: A Cżarta czo jm nam grozy Wſadzymy go wrożek
kozy RejKup v2v.
Per iocum dicitur, Hoc curasti probe, Ey cziścieś ſpráwił/ Stoyi
zá koźy rożek twoyá ſpráwá/ bywa też wowiono [!]. Mącz 73b.
Przen (7):
Zwrot: »utrzeć rożki« (2): Więc gdy przydzye w potrzebie áli
náſz Borkowſki/ Vyrzyſz iżći zuchwálcże prętko vtrze roſzki. PaprPan Bb, Ff4v.
a) W protestanckich pismach polemicznych: o katolikach i papieżu wyobrażanych jako apokaliptyczna bestia (2): Bo ma [papież]
rożki iákoby báránie: gdy tego pánowánia vżywa podcżás łágodnie
iáko báránek/ ále przedśię obłudnie CzechEp 382, 379.
b) Określenie czarta oraz ludzi, wyobrażanych jako jego słudzy
a zarazem ziemskie ucieleśnienie (4): CzechEp 370, 383; Aż potym
do tego przyſzło/ iż ten rożek [tj. papież, uosobienie Antychrysta]
máły wyroſł/ y zupełnie vroſł NiemObr 169.
Wyrażenie: »rożek kozi« (1): A ten Dyably rozek kozy Y ſam
niewie czym my grozy. RejKup i7.
b. O Księżycu w pierwszej kwadrze, przybierającym kształt rogalika (1): Aversis a Sole cornibus Lunam semper si crescat ortus
spectare, Xiężyc záwżdy tyłem rożkámi ſtoyi do słońcá przed pełnią. Mącz 487a.
2. Dęty instrument muzyczny lub sygnałowy wykonany z rogu
bydlęcego; też: rodzaj trąbki; cornicen, lituus, sistrum Mącz; bucina
PolAnt (6): Cornicen, Rożek w który piskáyą. Mącz 65d; Lituus,
Rożek/ álbo krziwa trąbá/ Puſan. Mącz 196a, 397b; Nád to wſzyſtko/ bywáli w woyſcże Trębácże/ piſzcżkowie/ y ći co ná roſzku
grawáli dawáiąc znáki. Trębácże pobudzáli wyieżdżáć wpole y potykáć ſie/ y záſie odwodźili gdzie byłá tego potrzebá: Ci záſię co ná
rożkoch gráli/ dawáli znáki iáko ſie s chorągwiámi ruſzáć obracáć
álbo ſpráwowáć. BielSpr 12v.
W połączeniach szeregowych (1): Náucżyć ie [hufy] też ma
Hetman y káżdy ſprawcá kthory ma pod ſwą ſpráwą ludźi/ iáko ná
głos trąby/ álbo piſzcżałek/ álbo roſzká/ álbo ſurmy/ máią ſie záchowáć BielSpr 16; [Wſzytek też Izráel prowádził ſkrzynię przymierza Iehowinego z krzykiem/ y hukiem rożkow/ y trąb/ y cymbałow BudBib 1.Par 15/28 (Linde).]
3. Naczynie służące do przechowywania olejku (2):
rożek czego (1): A ták wźiął Sámuel rożek oleiu [cornu olei]/ y
pomázał go [Dawida] miedzy bráćią iego Leop 1.Reg 16/13.
rożek z czym (1): Wzyąl tedy Sádoch rożek z oleiem ſwiętym s
kościołá/ y pomázał go [Salomona] BielKron 74.
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[ROŻDŻYSTY ai
rożdżysty, roździsty.
róż-, roż-.
sg f N róździstå. ◊ n N roździsté. ◊ pl A subst różdżysté.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Mający liczne rózgi, tj. gałązki, rozgałęziony, rozłożysty: Ma
[mniejsza bazylijka] [...] gáłąſki ćieniuchné bárco [!] różdżyſté/
liſtki podobne Bázyliiéy więtſzéy/ iedno drobnieyſzé y mnieyſzé
UrzędowHerb 45b; To ziele [dzwoniec] ma liſtki iáko Rutá [...]
różdźiſté/ przyczérwieńſzym UrzędowHerb 171b; ROzmáité źiela
zową Złómikámięń: ále to práwe ieſt Złómikámiéń źiółko/ to ieſt
rozdźiſté/ podobné Trzebuli: iedno więtſzé y źieleńſzé UrzędowHerb 277b, 281b.]
ECB
ROŻECZEK (1) sb m
N sg rożeczek.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „rożek” w znacz. 1.: Corneolus – Rozeczek. Calep
261b.
ECB
ROŻEK (35) sb m
o oraz e jasne.
sg N rożek (11). ◊ G rożka (1). ◊ A rożek (5). ◊ L rożku (1). ◊
pl N rożki (3). ◊ G rożków (2); -ów (1), -(o)w (1). ◊ A rożki (7). ◊ I
rożkami (3); -ami (2), -(a)mi (1). ◊ L rożk(o)ch (2).
Sł stp w innym znaczeniu, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej
notowanych przykładów) – XVIII w.

ROŻEK

ROŻEN

4. Muszla mięczaków (1): Ziárna ktore bywáią w rożkoch małżowych gdy ie ná ząb przyłoży/ wnet bol przeſtánie. SienLek 77v.
5. [Małe, pękate naczynie szklane przysysające się do ciała po
ogrzaniu zebranego w nim powietrza, bańka:
Szereg: »bańka albo rożek«: [Można wyleczyć chorego] ná wet
bániek álbo rożków nástáwiwszy po przednieyszych częśćiách,
gdzie sye godźi, ćiáłá OczkoPrzymiot 337.]
6. n-pers (1):
Zestawienie (1): (nagł) Ambrozy Korczbok Rożek ku dobrym
Towárzyſſom. (–) RejRozpr Av.
Synonimy: 2. kornet, puzan, trąba; 3. ampułka, czaszka.
ECB

oſtháwion/ wiele koni ná onych rożniech potráćili BielKron 392v;
[Niełatwo nauczyć żołnierzy] gdzie trzebá vſtępowáć y przyſtępowáć/ przekopy cżynić/ rożny ſtháwiáć/ plagi ſie chronić BielSpr 2,
7v marg; Rozerwáli [Lachowie] wnet rożny dział piętnaście wielkich Wzięli StryjKron 642, 642; BielRozm 29.
W porównaniu (2): Poſtáwili [starożytni Rzymianie] co przednieyſzy lud ná práwey ſtronie ſwoiey/ [...] á z lewey ſtrony ſzykowáli lud náprzek y rozćiągnęli iáko rożen álbo literá l/ po boku
ſwoim BielSpr 21v, 21v.
Zwroty: »rożny([-ami]) (się) o([b])stawiać« [szyk zmienny] (4):
ktorzy [Pomorzanie] ſie też okopáli w mocnym mieyſcu/ y oſtáwiáli
rożny/ rohátynámi/ ognie podziáławſzy z przodku BielKron 352v;
BielSat D3v; [starożytni żołnierze] okopáli ſie wálem iż wał był
rowno z namioty/ y k temu rożny drzewiánemi wkoło oſtháwiáli w
wále y ſtrżelbą oſádzili BielSpr 7v, 66; [Był obyczaj u Krzyżaków
obozy łańcuchami zwierać a rożnami dla natarcia końmi obstawiając StryjPocząt 272 marg].
»rożny (I) zasadzić« (1): [Ci, co zostali w obozie] máią wyrobić/ co prędzey pod winą vſtáwioną/ ſwe ſztuki okopow/ y rożny
záſádźić BielSpr 9.
Szereg: »rożny i wały« (1): á Boleſław przerzućiwſzy rożny y
wáły z tyłu ná nie [Prusów i Pomorzan] vderzył/ rozgromił BielKron 352v.
3. Długa broń kłuta, oszczep, pika itp. (3): Verutum – Rozen
wky [lege: w kij] wſzczepioni. Verutus – Ztakim roznem chodzaci.
Calep 1115b; KmitaSpit C5v.
4. Palec wskazujący; digitus salutaris, index Mącz, Cn;
demonstratorius, silentii digitus Cn (12): Też na to miey pilną bacżnoſć gdy palcze na żyle trzymaſz: w ktori palecz więczey bije/ ieſtliże w rożeń. Smiele powiedz iże chorego głowa
więczey boli. FalZioł V 12v; Digitus salutaris, Rożen podle
wielkiego pálcá. Mącz 366a, 88d; Zyłá miedzy wielkim pálcem v Ręki/ á miedzy Rożnem/ pomaga náprzećiw boleniu
głowy/ y oczu SienLek 35; ktemu ma być żyłá záćięta miedzy
śrzednim pálcem v ręki/ á miedzy rożnem/ ten zową rożnem/
kthoremeſmy zwykli vkázowáć. SienLek 91, 24v; [AgrNauka
29].
Zestawienie: »palec rożen; palec, ktory zową rożen, rożnem«
(4;1:1): anym mv zadal rany krwawey wpalecz rozen vraky prawey
ZapWar 1528 nr 2366, 1520 nr 2162, 2259, 1531 nr 2433; Index
etiam pro digito pollici proximo, Pálec/ Rożen. Mącz 85c; SienLek 24v.
5. Znak graﬁczny w postaci poziomo wydłużonego trójkąta,
stosowany przez ﬁlologów dla oznaczania miejsca tekstu o podejrzanej autentyczności a. znaczeniu; obelus Mącz, Calep (2): Obelus, Latine veru, Rożen/ też známię álbo punkt w xięgách którym
známionuyą fáłſz álbo co niepewnego/ áby zá podeyźráne było
miano. Mącz 256b; Calep [712]b.
6. W wyrażeniu: »rożnem patrzący« = zezowaty (1): Paetus qui
obliquatis oculis in altum respicit, Który ták z wierzchu pátrzy
yákoby tilko połowicę zrzenić otwarzał/ Brłok rożnem pátrzący.
Mącz 272d; [Volck 440 (Linde)].
7. [n-pr Konstelacja Oriona: Kimá ſą te gwiazdy ktore mj
[lege: my] poſpolićie bábámi zowiemy. Zas Keśil też gwiazdy ktore
Grekowie orionem á náſzy rożnem zową. BudBib I [452]a marg
(Linde).]
8. n-pers (7): DO wſzytkiego ten Rożen práwie ſie nam
zeydzye/ Bo da rádę wſzytkiemu co iedno nań przydzye PaprPan
I3v, I3v; Oczy moie widźiáły wczorá przy biéśiedźie/ Ali ná ſtół/
náſz Rożen/ ze ſtem złotych iedźie. Y zda mi ſye/ niewſkurał ná tey
krotochwili/ Bom ták baczył/ że Rożná w kárty ogolili. PudłFr 13,
13 [2 r.].
Zestawienie (1): Gabriel Rożen Rotmiſtrz R.P.P.T. PaprPan
I3v.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Veru, Rożen. Mącz
[489]a.

ROŻEN (61) sb m i n
m rożen (60), rożeń (1) FalZioł, [n rożno cf N du].
-ż- (46), -z- (11), -ź- (3), -sz- (1).
o oraz e jasne.
sg N rożen (19). ◊ A rożen (7), Rożna (2) [n-pers]. ◊ I rożn(e)m
(6). ◊ L rożnie (3). ◊ pl N rożny (2). ◊ G rożn(o)w (3). ◊ D rożn(o)m (1). ◊ A rożny (9). ◊ I rożny (4), rożnami (1) StryjKron. ◊ L
rożniéch (4) [w tym: roźniéch (1)]; -éch (1), -(e)ch (3). ◊ [du N (cum
nm) rożnie CracArtiﬁc 1509 nr 168.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (cztery z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Długi, ostro zakończony pręt do pieczenia mięsa zrobiony
z drewna lub metalu; veru Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz,
Calep, Cn (21): BierEz K4; Murm 144; Veru. Bratſpis. Rożen.
Mymer1 [292]v; BartBydg 168b; Potym przywiedziono gryfy/ y
kazał ie [Aleksander] mocnemi łáńcuchy vwięzáć przy onym
ſtolcu/ á ná wirzchu ná rożniech mięſo przywięzáć HistAl M5;
RejFig Cc2; WyprKr 120; Náleźli tám [na wyspie Kanibalów]
náſzy dźieći w koycach iáko kury karmiąc [...]. Drugie dźieći
náleźli ná rożniech v ogniá. BielKron 441v, 420v; Skowáliſcie oycowſkie granati na pługi/ A z drugiego iuż dawno w kuchni rożen
długi. KochSat A3; WerGośc 216; Calep 1115b; [2 cistule vacue,
1 tribulum alias wyerczimagk, 2 verua alias roszne CracArtiﬁc
1509 nr 168; rozen veru ..., et est veru instrumentum ferreum vel
ligneum, quo carnes assantur {veruculus di minutivum } ReuchlinBartBydg K5v].
W połączeniach szeregowych (2): Dworzánie ſie też kręcą z
rożny s piecżonkámi/ Z gárncy/ s kotły/ z bokłagi/ s koﬂmi/ y s
konwiámi. RejWiz 167; GórnRozm L3v.
W porównaniach (4): Obeliscus, Czworogránny proſty/ á podługowáty kámień/ ná wierſzchu yákoby rożen zákończony. Mącz
256b; A nie tylko ludzie Rycerſcy [...]/ ále y niewinne dziatki/ [...]
bywáią bez miłoſierdzia vćiſnieni y mordowáni/ ná koły iáko proſiętá ná rożny wbijáni RejZwierc 255v; KmitaSpit B2, C5.
[Przysłowie: aczci jeszcze ptak na powietrzu, a ja rożen na
ziemi strugam. ListyPol II 1549/243.]
Zwroty: »na rożnie piec (a. piekać)« [szyk zmienny] (2): pieczyſz to ná rożnie ták długo/ áż wyſchnie SienLek 123; PudłFr 13.
»na rożen zatknąć (a. wtykać)« [szyk zmienny] (2): Figere carnes verubus, Piecziſte zátknąć ná rożny. Mącz 126c; KmitaSpit C5.
a. [Miara ilości przeznaczonych na sprzedaż śledzi; tu danina
składana przez mieszczan lub jej pieniężny ekwiwalent: iż każdy
mieszczanin i mieszczka, skoro beczkę odbije, dawa śledzi 30, co
rożnem zowią, albo pieniędzmi odkupuje LustrPłock 197.
Wyrażenie: »rożen śledzi«: iż każdy mieszczanin abo mieszczka [...] winną będzie dać do dwora rożen śledzi to jest 30 LustrPłock 24, 48.]
Przen [czego]: nazbirawszy cały rożen nowin, [...] ty W aszej
M iłości piszę ListyPol II 1549/291.]
2. Ogrodzenie z grubych, zaostrzonych pali, stosowane jako
fortyﬁkacja: palisada, ostrokół; też: element takiego ogrodzenia
(14): rzućili ſie do Obozu Niemieckiego/ ktory był wozmi wkoło
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ROŻEN

ROŻNOWATY

Synonimy: 3. drzewce, drzewo, kopija, oszczep, rohatyna, spis,
spisa, włocznia; 6. brlok, rozoki, zez; 7. Kosy, Oryjon, świętego Jakuba paliczka.
Cf [ROŻNE]
ECB

[ROŻKOWATY ai
N sg m rożkowaty.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
Zestawienie w funkcji nazwy bot.: »rożkowaty mak« = Glaucium corniculatum Curt. (Rost: mak rogaty); siwiec pomarańczowy,
roślina z rodziny makowatych (Papaveraceae): A tu bácz co poſpolićie mówią/ áby z więtſzéy Celidoniiéy ſok/ álbo z Máku/ który zową
Cornutum, rożkowáty Mák/ było Glaucium UrzędowHerb 153a.]
ECB
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ROŻENEK (16) sb m
o oraz oba e jasne.
sg N rożenek (8). ◊ A rożenek (2). ◊ I rożenkiem (3); [-em],
-(e)m (3). ◊ L rożenku (1). ◊ pl [N rożenki. ◊ G rożenk(o)w.] ◊ A
rożenki (1). ◊ L rożenkåch (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Dem. od „rożen” (16):
1. Od znacz. ‘pręt do pieczenia mięsa’; veruculum Murm, Mymer1, BartBydg, Calep, Cn; parvum veru, veruina Cn (6): Veruculum, eyn brotſpiſlen Rożenek. Murm 144; Mymer1 [292]v; BartBydg 168b; Płynąc imo wyſep Kubę/ przypłynęli ku iedney wyſpie
gdźie był dobry przyſtęp/ wyſiedli máło/ nie mogli thám ludźi
widźieć/ tylko ogień goráiący/ około ktorego ryb doſyć piecżonych
na rożenkach było BielKron 442; Calep 1115b; [fasek 6, zbanów 5,
rożenków żelaznych 4, durszlaki 2 InwMieszcz 1584 nr 252, 1600
nr 306].
Zwrot: »wtykać na rożenki« (1): Bo Tátárowie łotrowſtwo/ z
Ruśi do Hordy wychodząc/ wyimuiąc ſercá z pobitych Polakow/ á
w iádowitey trućiznie ich námoczywſzy wtykáli ná rożenki czáruiąc
ich ku temu náukámi Czárnoxięſkimi/ y ſtáwiáli w rzeki y w ſtáwy/
ſkąd potym bárdzo wiele ludzi s pićia y vżywánia zákáżone/ trucizną wody w nieuleczone choroby wpadáli/ y okrutnie márli StryjKron 370.
2. Od znacz. ‘znak graﬁczny’ (9): Rożenek záſię znáczy/ że te
ſłowá ktore zá nim idą w texćie aż do pułkołká ná wierzchu przy
końcu ſłowá położonego/ nie náyduią ſię w tych kśięgách/ ktore ná
brzegu przy tákimże rożenku ſą náznáczone. WujNT przedm 29;
Ták iż gwiazdka znáczy kiedy co więcey; rożenek zás kiedy co
mniey; á ten znák ” ’ kiedy co ináczey inſze kśięgi niżli náſze máią.
WujNT przedm 29, przedm 14, 16, 24 [2 r.]; [WujBib ***5v].
Zwrot: »rożenkiem naznaczyć, naznaczony« [szyk zmienny]
(1:1): Gdźie záſię ktorego ſłowá ábo kilku w Graeckim texćie nie
było/ ktore ſię w náſzym Láćińſkim náyduye; tedym náznáczył rożenkiem ták w texćie ► iáko y ná brzegu położonym ►/ przydawſzy tákże ná końcu literę G. WujNT przedm 16, przedm 14;
[WujBib **3].
3. [Miara ilości przeznaczonych na sprzedaż drobnych ptaszków, wynosząca 15 sztuk: a w rozenku ma ich [ptaszków] być 15.
OpisyPozn 1598 nr 22.
rożenek czego: cietrzew gr 4, głuszec gr 6, rozenek ziąb gr 3,
rozenek cziżów gr 2, rozenek jerów gr 2½, rozenek konopników gr
2½, a w rozenku ma ich być 15. OpisyPozn 1598 nr 22; GębMemor 175.]
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Veruculum, Rożenek.
Mącz [489]a; [Volck Xxx4].
ECB

[ROŻNE sb n
G sg rożn(e)go.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rodzaj czynszu płaconego przez rybaków i łowiących ryby jako
ekwiwalent powinności składania w daninie rożna ryb: Rosznego
pro festo Natalis Christi de manso per I grossum (sc. piscatores
solvunt) WizytGn 239, 239.
Cf ROŻEN]
ECB
ROŻNIĄCY Cn; Linde brak.
Cf ROŻNIĆ
ROŻNICA cf ROZNICA
[ROŻNICZEK sb m
N sg rożniczek.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „rożen” w niezaświadczonym u nas znacz. ‘szpikulec,
hak lub widełki do mięsa’: vąnthka, Roznyczek treagra ReuchlinBartBydg h6v.]
ECB
ROŻNIĆ Cn; Linde XVII – XVIII w.
Cf ROŻNIĄCY, ROŻNIENIE
(ROŻNIĆ SIĘ) cf 1. ROZNIĆ SIĘ
ROŻNIE cf ROZNIE
ROŻNIENIE Cn; Linde brak.
Cf ROŻNIĆ
1. [ROŻNIK sb m
N sg różnik.
Sł stp, Cn, Linde brak.
bot. Rhodiola rosea L.; różeniec górski, złoty korzeń, roślina z
rodziny gruboszowatych (Crassulaceae), której korzeń po roztarciu
wydziela zapach podobny do zapachu róż: Różnik/ Różyniec. Radix Rhodia. Roſenwurtz. SienHerb L2v#.
Synonim: rożany korzeń.
Cf ROŻYNIEC]
ECB

ROŻEŃ cf ROŻEN
2. [ROŻNIK] cf [ROZNIK]
ROŻKOW (1) ai
N sg f [Rożk(o)wa], Rożk(o)w(a).
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
Przymiotnik od „Rożek” n-pers (nazwisko niezidentyﬁkowanej
postaci historycznej):
Przysłowie: rzecz jako Rożkowa = sprawa beznadziejna, bez
szans na pomyślne załatwienie: Niewiem yako dzys twoyą [lege:
twoja] rzeċ Podobno yako roſkowa RejKup v3; [Mihi ad raſtros res
redit. Moiá rzecz iáko roſzkowá. TerentMatKęt H8, R7; ŁaszczPogrom 14].
ECB

1. [ROŻNO] cf ROŻEN
2. ROŻNO cf ROZNO
[ROŻNOGŁOŚNY] cf ROZNOGŁOŚNY
ROŻNOŚĆ cf ROZNOŚĆ
[ROŻNOWATY ai
Oba o prawdopodobnie jasne (tak w rożen oraz w -owaty); a jasne.

ROŻNOWATY

RTĘĆ

sg m G rożnowat(e)go. ◊ pl I m rożnowatymi.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
Przymiotnik od „rożen” ‘palec wskazujący’:
Zestawienie: »palec rożnowaty«: OD tego cżáſu ſkoro Kápłan
poświęći Ciáło Boże/ y pálcámi śię go dotknie/ złącża dwá pálcá
poſpołu w obu rękách/ to ieſt/ pálce wielkie/ z roznowátymi MWilkOpis L; DługoszMWilk Fv.
Cf ROŻNOWY]
ECB

ROŻYCZKOWY (1) ai
Teksty nie oznaczają ó lub oznaczają niekonsekwentnie; drugie
o prawdopodobnie jasne (tak w -owy).
sg m G rożyczkow(e)go. ◊ [f A rożyczkową].
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
Przymiotnik od „rożyczka”: w kolorze róży: obudwu [Ooliaba i
Beseleela] wycźwicżył [!] [Pan] mądrośćią/ áby robili robothę
ćieſielſką/ dziáną rozmáithemi bárwámi/ Háwtárſką z iedwábiu
Modrego/ Rożycżkowego [de ... purpura]: iaſno Cżerwonego Leop
Ex 35/35; [Leop Ex 39/28 (Linde); Bárwicżki cżynienie/ z Bárwice
Szárłatney/ ktora rozmącona dáie fárbę Rożycżkową/ ku málowániu y piſániu/ gdy trzebá SienHerb 590b].
ECB

ROŻNOWY (1) ai
A sg m rożnowy.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rożen” ‘palec wskazujący’:
Zestawienie: »rożnowy palec«: [ya]kom ya nyeszbyl szla[cheth]nego Stanislawa ka[...]czicza a nym yemv [zad]al trzech ran
krva[vych] yeney vyelgy palecz [...] drugyey wrosnowy palecz a
trzeczy wglową ZapWar 1523 nr 2326.
Cf [ROŻNOWATY]
ECB
ROŻNY cf ROZNY
[ROŻOKWITNY ai
L sg n r(o)żokwitnym.
Sł stp, Cn, Linde brak.
W czasie którego kwitną róże; tu przen: o młodości w rozkwicie: W rozmowach białogłowskich [cesarz Zygmunt] kochał sie, w
gładkości, [...] Ani mu nic milszego tak było na świecie, Jak widzieć grzeczną panią w różokwitnym lecie. HistEurial 1.]
ALKa
ROŻYCZKA (10) sb f
Teksty nie oznaczają ó lub oznaczają niekonsekwentnie (Cn o
jasne); a jasne.
sg N rożyczka (5). ◊ D Rożyczce (1). ◊ pl N rożyczki (1). ◊ G
rożyczek (3). ◊ [A rożyczki. ◊ I rożyczk(a)mi.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. róża.
Dem. od „roża” (10):
1. Od znacz. ‘krzew róży’ (7): RejWiz 64v; Też ſobie y Winecżká y Rożycżek możeſz przyſádzić/ bo ſie to bárzo łácno wſzytko á
zá bárzo máłą pracą prziymie. RejZwierc 107.
a. Od znacz. ‘kwiat róży’; rosula Murm, Mymer1, BartBydg (5):
Murm 117; Rosula. Roſzleyn. Roziczka. Mymer1 18v; BartBydg
133; Zaſz też wádzi y powidłek ſobie nádziáłáć? owocow náſuſzyć/
rożyczek álbo inych ziołek náſmáżyć/ wodecżek nápalić/ wſzytko
to roſkoſz á krothoﬁlá RejZwierc 110v; [roziczka rosula et hec
rosella ReuchlinBartBydg D3v].
Wyrażenie: »rozkwitła rożyczka« (1): A roſkwitła Rozycżká
w weſołym ogrodzie/ Pod wyſokiego drzewá gáłęźiámi w chłodzie/ Południowego ſłońcá gorącośći/ ſnádnie Chroniłá ſie WisznTr 11.
2. Od znacz. ‘ozdoba w kształcie róży’ (2): Medaia [= medalion] zawieſzenie, W niey ſeſcz tabliczek Diamentowich 5 Rubinow, Roziczka Rubinowa. WyprKr 12, 18v; [drugi pas z białymi
rożyczkami waży 1½ marcas InwMieszcz 1569 nr 152, 1550 nr 31,
1567 nr 135; InwKatWaw 1563/42].
3. [Zestawienie w funkcji nazwy bot.: »rożyczka Panny Maryjej« = Sanguisorba muricata (Spach.) Gremli (Sanguisorba polygama Beck.); krwiściąg średni, bylina z rodziny różowatych (Rosaceae); sanguisorba Cn: Rożyczká Pánny máriey/ Sanguiſorba
maior. Megelkraut. SienHerb L2d#.]
4. n-pers Dem. od imienia żeńskiego „Róża” (1): TOć ſie namilſzey Mátce mey Rożycżce sſtáło/ V Małżonká iák w ćieniu iey
tu było ćiáło. WisznTr 12.
ECB
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[ROŻYNEK] cf ROZYNEK
ROŻYNIEC (1) sb m
o pochylone; e prawdopodobnie jasne (tak w -ec).
sg [N różyniec.] ◊ A różyniec.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.: rożeniec.
1. Ogród różany: Idźćie do Peſtu Charites zwycżáyne/ [...]
Przynieśćie rożey nabuynieyſze krzaki [...]. Zámnożćie w głowách
[grobu Jana Kochanowskiego] rożyniec vćieſzny/ Zoſtawcie nam tu
vpominek wiecżny KlonŻal D2.
2. [bot. Rhodiola rosea L.; różeniec górski, złoty korzeń, roślina z rodziny gruboszowatych (Crassulaceae), której korzeń po
roztarciu wydziela zapach podobny do zapachu róż: Różnik/ Różyniec. Radix Rhodia. Roſenwurtz. SienHerb L2d#.]
Synonim: 2. rożany korzeń.
Cf [ROŻNIK]
ECB
[ROŻYNOWY ai
G sg f r(o)żynow(e)j.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Czerwony lub różowy: chceſzli cżerwono mieć/ włoż miáſto
grynſzpanu Cynobru/ álbo Bryzeliey/ álbo bárwicżki Rożynowey/ á
wſtaw to w gnoy nie w miedźiánym/ ále w ſklánym/ álbo w gliniánym nacżyniu. SienHerb 587a.]
ECB
RTĘĆ (13) sb f
rtęć (9), trtęć (4), [ktęć (?)]; rtęć Mymer1, BartBydg, FalZioł
(5), Mącz, BielSat; trtęć SienLek (4).
sg N rtęć (5). ◊ G rtęci (6). ◊ A trtęć (1). ◊ I rtęcią (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVII w.: rtęć, trtęć.
Pierwiastek chemiczny, metal o barwie srebrzystej, ciekły w
temperaturze pokojowej, wykorzystywany w medycynie i alchemii, tzw. żywe srebro, merkuriusz; argentum vivum Mymer1, BartBydg, Mącz, Cn; hydrargyrum Cn (13): Mymer1 5v; BartBydg
13b; Wilgotne rzecży cżwartego ſtopnia ſą iadowite/ vmartwiaiącze/ zaduſzaiącze, Iako ſą bdły á zwłaſzcża Grzyby, Opium,
Rtęć. FalZioł *8; Albo weźmi miodu/ á vſmaż trthęći w nim/ thęż
[koniowi] máść mu ná ięzyk przykłáday w ránę álbo częſto pomázuy [...]: od tegoć ſye kurdźiél y inne ſkázy ná ięzyku goią.
SienLek 169; Gdyby ſtrzałá álbo nieco inégo w koniu zoſtało/
vtłucz trtęć co nalepiéy z ſádłem ſtárym/ á to ná ránę przykłáday
SienLek 184v, 173, 181; BielSat Cv; [argentum vivum zyve Srzebro i d est Mercurialis kthancz ReuchlinBartBydg c7; Volck
Yyyv; SienHerb C#2c, E3#d; StatorGramm C2; UrzędowHerb
395b, 399b].
Wyrażenia: »rtęć (u)morzona; [trtęci morzenie]« = rtęć zmieszana ze smalcem wieprzowym lub śliną i popiołem (3): Piſzą też iż
arſemk [!] z rtęcią vmorzoną/ wſzy traci gdy ſtym chuſty piorą.

RTĘĆ

RUBIN

FalZioł IV 16c; Naprzod wezmi rtęci vmorzoney/ hałunu ſtartego,
rowno dwie dragmie FalZioł V 110v, V 110v; [Trtęći morzenia
obycżay SienHerb C#2c, 505a].
[»palona trtęć; trtęci palenie«: wzburzona ognie m/ álbo palona
trtęć. SienHerb L4c#; Trtęći palenia nauká SienHerb C#2c.]
Szereg: »rtęć, (albo) żywe srebro« [szyk 1:1] (2): Też Mercurius ſublimatus/ to ieſt rtęć albo żywe ſrebro: przyprawione/ toż
vcżyni [tj. wysuszy ranę]. FalZioł V 101v; Mącz 15d; [SienHerb
E3#d; UrzędowHerb 398a].
Synonimy: merkuryjusz, żywe srebro.
ECB

RUBIN (22) sb m
sg N rubin (5). ◊ G rubinu (1). ◊ A rubin (2), [rubina]. ◊ I rubinem (4); -em (1), -(e)m (3). ◊ pl N rubiny (4). ◊ G rubin(o)w (4). ◊ I
rubiny (2), [rubinami].
Sł stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.
1. min. Ceniony kamień szlachetny o czerwonej barwie, też ozdoba z tego kamienia; amethystizon carbunculus, pyropus, rubinus
Cn (21): Iedennaſti Alspant, [...] Zawieſzenie Kniemu, W nim litera
C wielkie s ſtuk Diamentowich. A nad nim Corona s Rubinow. i perla zawieſzona Saczowań na talár 800 WyprKr 8, 12; tákież y owego
oſzukániem w.m. nie názowieſz/ kiedy dobry złotnik/ wziąwſzy Rubin/ kthory ſycz [= dosyć] był piękny/ oſádą foremną/ [...] vcżyni gi
dobrze czudnieyſzy GórnDworz N5v; CiekPotr 29; [Carbunculus
ametystizon Pyropus Rubin Rubinek ArtNom M8; Volck Yyyv].
W połączeniach szeregowych (również dwuelementowych) z
nazwami innych kamieni (7): Wyſzłá páni s páłacu by ſie roświećiło/ Aż iákoś przyſtráſznieyſzym ná nię pátrzyć było. Ano ſie łſną
Száﬁry/ Rubiny/ Szmárági/ Dyámenty rozlicżne á koſztowney
wagi. RejWiz 25v, 11v, 113; WyprKr 15; ieſli bárzo drogi kámień
naydzie [kupiec turecki] nie dadzą go od ſiebie wynieść/ chybá
podleyſze/ iáko Száﬁry/ Rubiny/ Amátyſty/ Topáziony/ Iácynkty/
Smárágdy/ y wiele innych. BielKron 268v; Tym ludźiom/ ty Stániſłáwie/ Chceſzli ſię záchowáć práwie/ Nie ſzáﬁrem/ nie rubinem/
Ale ié ćći dobrym winem. KochFr 127; ZbylPrzyg A2; [InwKatWaw 19].
W przeciwstawieniu: »rubin ... prosty kamień« (1): Pátrz ná
Száﬁr/ ná Rubin/ á ná proſty kámień/ Iuż cięſzkość/ ciemność/ grubość/ wnet obacżyſz ná nim. RejWiz 113.
W porównaniu (1): Názáreyſcy iego czyſztſzy byli niż śnieg/ á
bielſzy niż mleko/ rumieńſzey byli bárwy niż rubin [quam gemmae]/ á piękniey wypráwieni niż ſzáﬁr. BibRadz Thren 4/7.
Wyrażenia: [»rubin aptekarski«: (nagł) Oszacowanie towarów
kupca wrocławskiego Jana Freybergera (–) [...] ligni aloës ćwierć
za gr 24, 5 łutów rubinów aptekarskich InwMieszcz 1561 nr 100.]
»rubin drogi« (1): Szkodá/ że też v noſá nie záwieśi czego/
Tákże koſztowney perły/ rubinu drogiego. ZbylPrzyg A2.
[»pierścionek, pierścień z rubinem«: pierścionek z turkuskiem
ﬂ. 5, pierścionek z rubinem ﬂ. 12 InwMieszcz 1569 nr 152; pierścień z rubinem ﬂ. 3 InwMieszcz 1586 nr 274.]
Zestawienie: »ballas rubin« = odmiana rubinu o bladoczerwonej barwie [szyk 5:2] (7): K niemu [alzbantowi, tj. ozdobnemu naszyjnikowi] zawieſzenie, w nim tablicza saﬁrowa wielka, na wierzchu Rubin ballas. A okolo piecz perel WyprKr 8v; Dwanaſti Alſpant, w nim dzieſecz Ballas rubinow i perel oſmnaſczie WyprKr 8v,
9, 11 [2 r.], 20, 20v.
Przen (2):
[W połączeniu szeregowym z nazwami innych kamieni: Przyimiſz miłość twoiá łáſkáwie ten dar miáſto kámienya drogiego/ á
przeczytay ſłowá Sálomoná mądrego/ á naydźyecie wnich Smáragá/ Turkuſá/ y Rubiná dáleko koſſtownyeyſſyego. HierWielEccleWiet [2].]
a) Żart.: Siniec (1):
Szereg: »rubin, perła« (1): Ale pátrz gdy ſie ſpiją [...] Rozmáite
przyſmáki s tych roſkoſzy roſtą/ Ten idzye z białą máſcią/ drugi zá
nim s kroſtą. Bo temu ocży ieſzcże z wiecżorá podbili/ Temu ſie też
ná cżele perły wyſádziły. Idzye świetno z rubiny s perłámi iáko pan
RejWiz 15v.
b) Obscenum (1):
Zwrot: »rubinem zasadzić« (1): PAni pilnie ná cżapkę z zaponką pátrzáłá/ Ten rzekł/ ieſt záwieſzenie do niey byś widziáłá. Páni
rzekłá/ á coż tám oſobnego będzie/ Ten rzekł iż białym ſmálcem
opráwiono wſzędzie. A ná końcu Rubinem wielkim záſádzono RejFig Bb3v.
c) [Rumieniec: więc iż ſye w nim [w obżercy] krwie zbytnie
náturze przećiwnéy/ to ieſt phlegmiſtéy/ melánkolicznéy grubéy á
ſpalonéy národźiło/ która náturę oźiąbia/ [...] y to co oczymá ba-
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[RUB sb m
G pl rub(o)w.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Kłoda, pień: Czerynów [tj. kotłów do warzenia soli] królewskich z dawna jest 8. A tak na robotę czerynv 1 nowego wychodzi
rubów po 8, każdy valoris gr 14. LustrRus II 253.
Szereg: »rub sive bort«: Item pro uno czeryn dantur rubow sive
bortow 8 InwŻup 315.
Synonim: bort.]
MN
RUBARBARUM cf REUBARBARUM
1. [RUBEL sb m
Teksty nie oznaczają é.
sg A rubel. ◊ pl G rubl(o)w.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych
przykładów).
Jednostka wagi (z łac. rublum, rubium; włos. rubbio); rubel
mensura frumenti Italica 600 librarum Cn [czego]: Tákież z winá
ćierpkiego dla niedoſtałośći iágod sſtánie śię dobrze doſtałe wino/
gdy ku teyto mierze háłunu y wáinſztynu przyłoży/ cukru roſátego
[...] ieden funt/ á miodu ieden rubel dobrze odſzymowánego Cresc
1571 353 (Linde).
a. Jednostka wagi używana też jako środek płatniczy: [Aleksander wyraża swą ostatnią wolę] PRozymy czyą namyleiszy arestotele [...]/ yszeby sznaszego szkarbv krolyewszkyego roszdal myedzy kaplany egypszkye szlotha thysszyacz rvblyow [distribuas ...
auri talenta mille] HistAl 1510 532.
[Cf NOBEL BartBydg 16, 17 (Errata).]]
MP
2. [RUBEL] cf [RUBL]
RUBIEŻ (1) sb m
-eż z tekstów nieoznaczających é, -eż-.
sg [N rubież. ◊ A rubież.] ◊ L rubieżu. ◊ [pl N rubieże.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych przykładów).
Granica:
[rubież miedzy czym i czym: V tegoſz ſtanowiſká/ Cerkiew iedna ſtała/ Iákoby od Witołta/ zrobiona być miałá. Co ieſliby prawdziwie/ było powiedano/ Zá Rubieſz miedzy Moſkwą/ y Litwą by
miano. RymszaDeket 55.]
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy kraju a. krainy: Dáléy
idąc/ ná Rzowſkim rubieżu namioty/ Y twoie ſprácowáné odpoczęły
roty. KochJez B3; [Gdym w Rycerſkim Rzemięſle zwiedził kray
pułnocny/ Moſkwy część/ Ruś/ Liﬂanty/ Memelſki port mocny/
Gdzie Kurſkie/ gdzie Filandſkie/ y Swedſkie rubieże/ Y gdzie Ozelſkie morzem otoczone wieże StryjKron )()(2v (Linde); od województwa lubelskiego na północy, ku Mazowszu, aż do Gór Wenedyckich i Fineńskich [...], ściąga się rubież litewski. StryjPocząt 77].
Synonim: granica.
MN

RUBIN

RUBRYKA

czyſz/ ná twarz wyſtępuie/ płeć rubinámi háftuiąc/ przez ſkórę ſie
drze OczkoPrzymiot 31.]
2. n-pers (1):
Zestawienie (1): Catherina ﬁlia Joannis Rubin de Karczicze
[...] recognovit Iſch [...] LibMal 1551/164v.
MN

tám głębyey do głowy. Znaydzieſz Rubinowy bláſk/ Szmáragdową
cnotę RejZwierz 90v.
MN

[RUBINECZEK sb m
G pl rubineczk(o)w.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „rubinek”: (nagł) Inwentarz pośmiertny złotnika Macieja Czeszewskiego (–) [...] 11 szmaraczków nie osadzonych, 12
rubineczków małych nie osadzonych InwMieszcz 1570 nr 162.]
ALKa
RUBINEK (2) sb m
e prawdopodobnie jasne (tak w -ek).
[sg N rubinek. ◊ I rubinki(e)m.] ◊ pl N rubinki (1). ◊ G rubink(o)w (1). ◊ [I rubink(a)mi.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „rubin” w znacz. podstawowym (2): Lanczusek z rozmaitem ſmalczem. W nim dwanaſczie Klodeczek. v Kaſdei po dwa
Rubinki. WyprKr 15v; [Rubinek kámień nadobuſny złącza ſtadło
wprzyiáźni y wmiłoſćy. HierWielEccleWiet [2]; [z inwentarza złotnika:] 1 jachczynek, 2 almadynowe szale, 2 almatyst, 1 rubinek na 3
granie nie osadzony InwMieszcz 1570 nr 162; ArtNom M8; Rubin/
Carbunculus, Tyropus [!]. Rubinek/ dimin utivum Volck Yyyv].
[W połączeniach szeregowych (również dwuelementowych) z
nazwami innych kamieni: InwKatWaw 34; Pelles 143 ﬂ. 5, turkuski
ﬂ. 5, rubinki i smaraki ﬂ. 12, cristalli gr 15 InwMieszcz 1573 nr
186; Krzyżyk 1 złoty, niewielki z kamieńmi, z jednym szaﬁerem, a
ze czterzema rubinkami. InwMieszcz 1575 nr 198, 1583 nr 199.
Wyrażenie: »pierścionek, pierścień z rubinkiem«: 2 pierścionki
złote, 1 z turkuskiem, drugi z rubinkiem InwMieszcz 1567 nr 135;
pierścień z rubinkiem i 4 szmaraczki ﬂ. 3 InwMieszcz 1586 nr 274,
1583 nr 199.]
Przen; iron.: Drobny siniec (1):
Szereg: »perełka, rubinek« (1): NIe mnimay żebych zhárdzyał/
dla tych vpominkow/ Iż kęs widziſz ná cżele/ Perełek Rubinkow.
RejZwierz 75.
MN
RUBINOWY (28) ai
o prawdopodobnie jasne (tak w -owy).
sg m N rubinowy (1). ◊ A rubinowy (1). ◊ f N rubinow(a) (9). ◊
A rubinową (1). ◊ pl N subst rubinow(e) (7). ◊ G rubinowych (9).
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
Przymiotnik od „rubin” ‘kamień szlachetny’ (28):
a. Wykonany z rubinu (26): Wianecżek ma ná głowie [dziecię
Racyjo] nadobny perłowy/ Láńcuſzek ná nim krzyżyk piękny rubinowy. RejWiz 35v; Druga para Manill [tj. ozdób], w kaſdey znich
po czteri pari ziarn [= kulek] Rubinowich. WyprKr 15; Bieretek
Axamitni czerwoni, [...] Na spodku, po dwu tabliczi Rubinowich.
Feretow okrąglich wielkich 4. w kaſdim z nich tablicza Rubinowa
weiſrzodku WyprKr 18, 4v [2 r.], 6 [2 r.], 6v, 7v, 11v (22).
Wyrażenie: »roża (a. rożyczka) rubinowa« = ozdoba rubinowa
o szliﬁe rozety (2): OSMi Alspant [tj.ozdobny naszyjnik], w nim trzi
Roze Diamentowe, dwie Roze Rubinowe. WyprKr 6v, 12.
Zestawienie: »ballas rubinowy« = wykonany z rubinu barwy
bladoczerwonej (1): PAsz zloti z rozmaitem ſmalczem, w nim
tablicz Ballas – Rubinowich wielkich trzi WyprKr 17.
b. Barwą zbliżony do rubinu, czerwony; w przen (2): (nagł) Ian
Stárzechowſki/ Woie woda Podolſki. (–) NIe gań tego gdzye
widziſz/ fárbę Rubinową/ Bo ten glánc ſláchetney krwie/ Doktorowie zową. RejZwierz 53; (nagł) Woiewodá Wileńſki. (–) NIe przećiẃ ſie chociać glánc/ z wirzchu Gágátkowy/ Ale iedno kęs doźrzy/
9 – Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXXVII
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[RUBL sb m
rubl, rubel a. rubl.
sg N rubl. ◊ pl N (rus.) rubli. ◊ G rubl(o)w.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII(XVIII) – XVIII w.
Tradycyjna jednostka płatnicza używana w codziennych rozliczeniach w państwie moskiewskim (z rus. рубль); nummus aureus
Moschoviticus, centum sestertiis respondens valore Cn (2):
W połączeniu z określeniem ilości: ListyPol I 1547/397; Iáko
Dzienieg/ za tę ſol/ ktorą przedawano/ Rubłow dwie śćie tyſięcy/ do
kazni dawano. RymszaDeket 64; á Kijowiánie ſie im [Tatarom]
odkupili trzemi tyśięcy Rublow, á Rubl ieden ráchuią ná ſto groſzy.
BielKron 1597 283.
Przysłowia: bo lepszy druh niżli dwa rubli, ruskie przysłowie
ListyPol I 1547/397.
Owa u kogo rubli, u tego i rozum, a ubogi kiep, jako dawno
ListyPol III 1550/27.]
ECB, MN
RUBO cf GRUBIE (Errata)
[RUBOŚĆ] cf GRUBOŚĆ (Errata)
RUBRYCELA Cn; Linde XVII w. (z Cn).
[RUBRYCELLISTA sb m
N pl rubrycellistowie.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Ten, kto zajmuje się kalendarzem liturgicznym [rubricella;
rubricula Łac śr]: ia wiém (czego mi y wſzyſcy Rubricelliſtowie
poświádczą) że żadnych decretów Patrum et Conciliorum o tym
niemaſz/ áby feſta mobilia miáły bydź [...] przekłádáné ŁaszczPróba 25.]
PP
RUBRYKA (13) sb f
rubryka (10), lubryka (3); rubryka Murm (2), FalZioł, BielKron (2), Mącz (2), Calep (2), CiekPotr; lubryka SienLek (2),
Strum.
a jasne.
sg N rubryka (5). ◊ G rubryki (2). ◊ A rubrykę (1). ◊ I rubryką
(4). ◊ pl G rubryk (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XIX w.
min. Glinka o czerwonej barwie, z której wyrabiano czerwony
barwnik służący głównie do pisania; rubrica Vulg, Calep, Cn;
minium Murm, Cn; sinopis Mącz, Cn; lemnia lota, miltus sinopica
Cn [rubrica – czerwona glinka Mącz 359a; glinka czerwona,
rubryka naska, lubryką chłopi zowią; rubryka, ziemia, abo farba
czerwona cudzoziemska – rubrica Cn] (13): Murm 193; Plinius we
trzydzieſtych á w piątych kxięgach piſze/ pokoſt z rubriką zmieſzany á przyſmażony/ cżini farbę tego ziela Vrzetu. FalZioł II 139b;
BielKron 284 marg; Sinopis, Cinober/ rubriká/ yeſt czerwona fárbá
do rozmáyitich rzeczy á zwłaſzczá do piſánia á drukowánia xiąg
należąca. Mącz 395c, 222d; Sadzele golenné léczy lubryká/ to ieſt
glinká ktorą ćieśle álbo ſtolarze piſzą ná drzewie SienLek 121,
165v; Calep 930a [2 r.]; [wyformował by go [tj. drzewo]/ y przypodobałby ie obrázowi cżłowiecżemu/ ábo ktoremu źwierzęćiu ono
drzewo przyrownał/ poſtrychnąwſſy rubryką/ y rumiáną vcżyniwſſy
ábo vfarbowawſſy bárwę iego Leop Sap 13/14 (Linde); InwBiskWłoc
1582/318; Rubrica fabrilis Rótelſtein Rubricá ArtNom M8].
Zwrot: »rubryką pisać« (1): Miniare. Rubricieren. Rubriką piſáć. Murm 193.

RUBRYKA

RUCHAĆ

Zestawienie: »kamień rubryka« (1): Stey źiemie [Westerychu]
wożą kámień Rubrykę ktorey tám doſyć/ y Kámień Kálcedan. BielKron 284.
Szereg: »kreda albo lubryka« (1): położyſz ná ónych koléch
końcmi Synwagę/ [...] A kiedy iuż będą obá [koły] równé/ tedy náſzmárowáć ſznurek Kredą álbo Lubryką Strum B3.
a. Tytuł rozdziału a. jego części zapisany czerwonym kolorem
(1): [Tu okázuie iáko owych dáremna praca ieſt/ kthorzy cżęſtho w
vſciech ſwoich miewáią ſłowo Boże/ [...] kthorzy przedſię nic nie
myſlą/ iedno áby odcżytháli tylko/ ile mu vſtáwiono á Rubryką zámierzono/ áby tylko odſpiewáli/ á o poſłuſzeńſtwie onemu ſłowie
Bożemu namniey nie myſlą GilPos 35v.]
Przen: Krew (1): Zołnierzem być, ſzczere to báłámuctwo. piſzą
Zołnierzom párágráfy ná gębie, á ze łbá Y z ćiáłá dobywáią im rubryk żelázem CiekPotr 64.
MN

Sł stp, Cn notuje, Linde XVII w.
I. Transit. (22):
1. Wprawiać w ruch, poruszać; agitare, commovere, sollicitare
Cn [w tym: kim, czym (7)] (10): wſzákże pierwey kość záś rowno
ſtul/ á w łupki zwięż/ ábyſye nic niemijáło mieſtce złamáné/ nietrzebá nim bárzo rucháć. SienLek 150.
ruchać czemu (żywotne) (1): Albo ná nim [na chorym koniu]
káż prętko ieźdźić/ iże ſye zápoći/ dayże mu żyłę záćiąć miedzy
plecomá/ ruchay mu pierśiámi poki kreẃ idźie áby tym lepiéy ſzłá
SienLek 170v.
Zwroty: »ledwej ruchać« (1): Repto [...] per translationem, Leniwo ydę ledwey ſobą rucham. Mącz 352b.
[»k sercu [kogo] ruchać« = przytulać: Iedno mię też chćiey
przyjąć/ á łaſkáwie wyſłuchác/ Gdy ćię tedy owedy/ k ſercu pocżynam rucháć NeothAcros Bv.]
»ruchać sobą« = poruszać się [szyk zmienny] (3): Mącz 352b;
Przez Bogá żywiemy y ruchamy ſobą [movemur Vulg Act 17/28]/ y
ieſthechmy GrzegŚm 51, 3.
Przen (1):
Zwrot: »mozgiem ruchać« = intensywnie myśleć (1): Możeſz dobrze mozgiem rucháć/ Będzieſzli mię chciał poſłucháć. BielKom E6v.
a. O częściach ciała (3):
Zwroty: »członki (A) ruchać« (1): Yáko [są] [...] w domu goſpodarz/ goſpodyni/ klucznik rć. w ćyele ſuche żyły/ dech/ śiły duſſne/ ożywyáyąca/ rucháyąca/ y czuyąca/ ktore yákoby vrzędnicy
wſſyſtkye członki káżdy ſwym oſobliwym obyczáyem rucháyą y
ſpráwuyą. KromRozm III F8.
»ledwo ruchać« (1): Bo niektori płod taki ieſt iż bez vrazu
matki/ trudno ma być wygnan/ á drugi zaſię łaczno. A to potym
poznać. Gdy matka rodzącz omdleie/ á będzie iakoby w zachwyceniu. Gdy ſie w chorobie zapamiętawa á cżłonki trudno ledwo rucha
á podnoſi FalZioł V 32v.
peryfr. »ruchać nogą« = dużo pracować chodząc (1): [żona do
męża:] Podź z widłámi do obory/ [...] Muśiſz cżęſto rucháć nogą/
Boś mię wzyął w kucżę vbogą BielKom A2v.
Szereg: »ruchać a podnosić« (1): FalZioł V 32v cf »ledwo ruchać«.
b. O ziemi: przewracać, przekopywać [czego (po przeczeniu)]
(1): K temuć theż Zydowie należeć powiádáią Bogá wſzechmogącego przykazanie/ o śiodmym roku odpoczynienia/ o ktorym Pan Bog
przez Moyżeſzá roſkazał/ áby Zydowie ná káżdy rok śiodmy źiemie
nie rucháli/ y owocow żadnych ſniey nie zbieráli LeovPrzep I2.
c. [Być żywym stworzeniem:
Zwrot: »ciałem ruchać«: que carnem vegetat/ ktore ſze ruchayv
wczelye albo czalem ruchayv TomZbrudzBrul Gen 9/15.]
2. Dotykać; movere Vulg; contrectare Mącz [w tym: co (1), kogo
(A), co a. kogo (G), czego (3)] (5): RejKup E; Contrecto, Dotykam/
mácam/ ymuyę co/ rucham. Mącz 461c; ábowiem ſye z thego róg
thym lepiey kocha [tj. kopyto narasta]/ gdy go częſto podrzynáią:
ále gdy iuż nowégo rogu pocznie [koniowi] náráſtáć/ tedy go rucháć
niedáy SienLek 177; [Rucham/ Tango, attingo, moveo Volck Yyy2].
Przen (2): Synu cżłowiecży/ prorokuy/ á ták rzecżeſz/ To mowi
Pan Bog/ [...] Ty ktory ruchaſz berło ſyná moiego/ podrąbiłeś wſzelkie drzewo. Leop Ez 21/10.
ruchać w co (1): (nagł) Mikołay z Mielcá Woiewodzic Podolſki. (–) CHoćći ſie zdam nie wielki/ przedſię w nos nie dmuchay Co
ćipryeć nie przyſtoi/ w to mię też nie ruchay. RejZwierz 76v.
3. Zabierać [czego (po przeczeniu)] (2): [Y ſtale by był [Jan z
Ostroroga] ten ślub ſwoy záchował. By śmierć nieſtetyſz byłá zfolgowáłá/ A wdźięcżney duſze w ćiele nie rucháłá. RybWiersze B3].
ruchać skąd (2): WSzákoż zły Duch ktory zayrzał mieyſcá ſláchetnego/ Podwiodł Yewę áby wźięłá ze drzewá onego/ Z ktorego
było zákazano nierucháć niczego. MrowPieś A3; stego dworu [po
zmarłym Andrzeju Koszyczkowskim] nyemayą nycz ruchacz tak
dobrego yako y slego ZapKościer 1585/61.
[Szereg: »nie brać ani ruchać«: Ia niechcę nic bráć/ áni rucháć
co niemoie ieſt/ grzech ieſt ſilny. Wokabul 1539 D3v.]
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RUBY cf GRUBY
1. RUCH (1) sb m
I sg ruchem.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Zmiana położenia, poruszanie się; agitatio, motus, motio, numen, pulsus Cn; przen:
Wyrażenie: »ruch jednostajny«: Tóż [opatrzność pańską] y porządné niebá powiádáią/ Nie ludzkim głoſem: który nie ieſt táki/ Aby
go człowiek mógł ſłyſzéć wſzeláki: Lecz z ſpráwą ſwoią/ ruchem iednoſtáynym/ Który wſzyſtkiemu świátu nie ieſt táynym. KochPs 26.
Cf RUCHANIE
MN
2. [RUCH] cf RUCHO
3. RUCH Cn; Linde brak.
RUCHA (6) sb f
a prawdopodobnie jasne (tak w -a rzeczowników twardotematowych).
sg N rucha (1). ◊ G ruchy (2). ◊ I ruchą (1). ◊ du G (cum nm)
ruchu (2) ZapWar [1525] nr 2331, 1536 nr 2488.
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
1. Płat płótna, chusta (4): Iakom ya nye sbyl malgorzathey [...]
any yey zadal dw ranv krvavych yeney wglowa a druga wlokyecz
prawey rąky a ny ruchy schedral ZapWar 1520 nr 2258.
Wyrażenie: »rucha płocienna, płotna koleńskiego, koleńska«
(1:1:1): yakom ya nyewszyal v robothlyvy zophy [...] dw ruchu ploczyennych y dw scoru scopowych vasznosczy sesczy (naszczye) cop
Thak my bog pomosch. ZapWar [1525] nr 2331; yakom ya nyewzial
sesczi kop groschi [...] gdviv ruchv kolenskich gdviv podusk pyerziny [...] thako my bog pomosz ZapWar 1536 nr 2488, 1513 nr 2126.
2. Szata, odzienie, zwykle z długim trenem (2): toga alias rucha
telli Colnensis ipsius uxoris. ZapMaz II G 15/384v; Cyclas, Pánienski płaſzcz długi okrągły s długiem ogonem/ to yeſt s ruchem/ ruchą
właſnie zową. Mącz 76a.
Synonimy: 1. binda, chusta, płat, podwika, rańtuch, rąbek, szmata.
Cf [RUCHNIĘ], RUCHNO, RUCHO, RUSZYCA
ALKa, MN
RUCHACZ Cn s.v. ruszający; Linde XVIII w.
RUCHAĆ (22) vb impf
a jasne.
inf ruchać (6). ◊ praes 1 sg ruchåm (2). ◊ 2 sg ruchåsz (1). ◊ 3
sg ruchå (2). ◊ 1 pl ruchåmy (2). ◊ 3 pl ruchają (2). ◊ imp 2 sg ruchåj (5). ◊ con [3 sg f by ruchała.] ◊ 3 pl m pers by ruchali (1). ◊
part praes act ruchając (1).

RUCHAĆ

RUCHAJĄCY

4. Używać, stosować [czego (po przeczeniu)] (1):
W przeciwstawieniu: »ruchać ... zachowywać« (1): SOli Ruſkiéy/ Bydgoſkiéy Komory nierucháiąc/ y owszem onę w ſwym ták
porządku záchowywáiąc/ Komorę drugą w Dybowie vſtawiamy
SarnStat 390.
5. [Uszkadzać, niszczyć; evellere Cn [czego (po przeczeniu)]:
Tymże też obyczajem ciało naszego zbawiciela jako śliczne słońce
stanęło w domu zamków nie ruchając. Kaz 35.]
6. Dokuczać, sprawiać ból (2): Są tedy známioná choroby żołądkowey/ iż wnątrze boli/ [...] ograżká rucha zápalona/ á nawięcey
w boku lewym SienLek 96.
Fraza: »[kogo (A)] bole ruchają« (1): á powárzywſzy [lekarstwo ku lekkiemu porodzeniu] day wypić tey co ią bole rucháią ku
porodzeniu á nátychmiaſt lekko porodźi. SienLek 113v.
7. Zajmować się czymś a. kimś (2):
a. W stosunku do ludzi [kogo (G a. A)] (1): Ieſtlić dan iáki
przywiley/ Ochyl dobre ná złe ij [przywilej] miej/ Iákiś ſam ieſt
tákich ſzukay/ A bogoboynych nie ruchay BielKom D3.
b. Mówić o czymś, poruszać temat [czego (po przeczeniu),
[czego]] (1): Iedno blaznyczo poſluchay Rzeczy glebokych nieruchay. RejKup Kv; [Moy oćiec choć ieſt proſtakiem Porownałby ze
złym żakiem Znáć iż rad kazánia ſlucha Gdy ták wiele piſmá rucha
KorczRozm B3].
II. [Intransit. O wietrze: wiać, dmuchać: To źiele [dzwoniec,
albo św. Jana ziele] [...] ma ſtać żółty/ ma potym iákoby ſtrączyki
máluchné nieznákomite/ w których ieſt naśienié czarné/ á gdy wiátr
rucha ná polu/ tedy dzwoni/ dla tego zową Dzwońcem. UrzędowHerb 171b.]
Synonimy: I.2. dotykać, dotykać się, macać, macać się.
Formacje współrdzenne cf RUSZYĆ.
Cf RUCHAJĄCY, [RUCHANY], RUSZAĆ
ALKa, MN

α. O ciałach po zmartwychwstaniu (1): zá ktorą [wartkością, tj.
trzecim darem] od tego brzemieniá ktore teraz nośi/ ćiáło wyzwolone będźie/ y bárzo chybkie ná ktorąkolwiek ſtronę duſzá będźie
chciáłá/ ták śie rucháć może KuczbKat 95.
β. Być żywym stworzeniem (8): Onego dnia wſzedł Noe y Sem/
Chám/ Iáphet ſynowie iego/ y żoná iego/ z żonámi ſynow ie go do
Korabiá: ſami y wſzelkie zwierzę/ y wſzytko bydło/ y wſzelka rzecż
kthora ſie rucha ná ziemi Leop Gen 7/14, Gen 7/8, 21; Mieyćie opánowánie nád rybámi morſkiemi/ nád ptaki powietrznemi/ y nád
wſzemi źwierzęthy co ſię rucháią ná źiemi. BibRadz Gen 1/28, Gen
8/18[19], 9/2; Winá wobec wſzyſcy nie piją/ y mięſa nieiedzą áni
tego co ſię rucha. SkarŻyw 362; [WujBib Gen 7/21 (Linde)].
[Zwrot: »ruchać się w ciele«: que carnem vegetat/ ktore [istoty]
ſze ruchayv wczelye albo czalem ruchayv TomZbrudzBrul Gen
9/15.]
Szereg: »ruchać się i żyć« (1): Wſzytko to co ſię iedno rucha y
żywie [Omne reptile quod est vivens]/ wam ieſt podano ku pożywieniu BibRadz Gen 9/3.
b. O wodzie (1): Panie niemam cżlowieka ktoryby mie do wody
przywiodl/ cżaſu tego gdy ſie rucha woda [cum turbata fuerit aqua
Vulg Ioann 5/7] OpecŻyw 58v.
2. Wyruszać, oddalać się [skąd] (1): [Poseł mówi do Sumienia:] Chodzys też ty ſam a ſluchay Iuż tu bądz ſtąd ſię nieruchay.
RejKup f6; [AktaSynod IV 157].
Synonimy: 2. odchodzić, oddalać się.
Formacje współrdzenne cf RUSZYĆ.
Cf PIORORUCH, RUCHAJĄCY, RUCHAJĄCY SIĘ, RUCHANIE, RUSZAĆ SIĘ
ALKa, MN

RUCHAĆ SIĘ (18) vb impf
a jasne.
sie (11), się (7).
inf ruchać się (3). ◊ praes 1 sg ruchåm się (1). ◊ 3 sg ruchå się
(7). ◊ 1 pl ruchåmy się (2). ◊ 3 pl ruchają się (2). ◊ praet 3 sg [m ruchåł się.] n ruchało się (2). ◊ imp 2 sg ruch(a)j się (1).
Sł stp s.v. ruchać, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Wykonywać ruchy a. być w ruchu, zmieniać położenie; moveri Vulg, PolAnt (17):
W przeciwstawieniu: »być nieruchome ... ruchać się« (1): Pátrz
co Fortuná broi: to ſie popſowáło Co było nieruchome/ trwa co ſie
rucháło. SzarzRyt D2v.
a. O istotach żywych; palpitare Vulg, Calep; reptare PolAnt
(15): Cżemu kuri długo ſie ruchaią, choć im ſzyia bywa vrzniona/ á
cżłowiek ſcięti namniey ſie nie ruſzy. GlabGad D2; Calep [749]a;
[Wziął tedi Ioab trzy włocżnie w ręce ſwoie/ y vtkwił ie w ſercu Abſalonowym/ á gdy ſie ieſzcże ruchał [...] przypádło dzieſięć kopiennikow Ioabowych/ y dobili go. Leop 2.Reg 18/15[14] (Linde);
UrsinGramm 294; rucham ſię/ Moveor, vacillo, titubo Volck Yyy2].
ruchać się czym [= dzięki czemu] (1): Nervus – Zeła ktorą czuiemi y ruchami ſie. Calep [696]b.
W połączeniu szeregowym (1): Bo w nim [w Bogu] żywiemy/ y
ruchamy ſie/ y ieſteſmy Leop Act 17/28 [przekład tego samego tekstu] [PańskModlWyłoż D5v].
Zwrot: »ledwe się moc ruchać« (1): Nie będzie czie Liczby ſluchaċ Boċ ſię ledwe moze [kupiec] ruchaċ. RejKup f8.
Przen (1):
Zwrot: »ledwe się moc ruchać« (1): Wiercąc ſie niebożątká [tj.
dusze przed obliczem Lucyfera]/ á ſtráſzliwie ſtoią/ Iáko pcżoły ná
wioſnę/ kiedy ſie w wiátr roią. [...] Krzyk/ huk/ płácż/ nárzekánie/
áż żáłoſno ſłucháć/ A druga ſie nędznicá [tj. nędzna dusza] ledwe
może rucháć. RejWiz 167v.
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RUCHAJĄCY (10) part praes act
a jasne.
sg m N ruchający (1). ◊ [I ruchającym.] ◊ f N ruchającå (1). ◊ A
ruchającą (1). ◊ [n G ruchając(e)go.] ◊ pl N subst ruchając(e) (2). ◊
G ruchających (1). ◊ A subst ruchającé (4); [-é], -(e) (4).
Sł stp s.v. ruchać, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. ruchać się; poza tym w objaśnieniu s.v.
ruchawy.
1. Imiesłów od „ruchać”: wprawiający w ruch, poruszający (2):
W połączeniu szeregowym (1): Yáko [...] w domu goſpodarz/
goſpodyni/ klucznik. rć. w ćyele [są] ſuche żyły/ dech/ śiły duſſne/
ożywyáyąca/ rucháyąca/ y czuyąca/ ktore yákoby vrzędnicy wſſyſtkye członki káżdy ſwym oſobliwym obyczáyem rucháyą y ſpráwuyą. KromRozm III F8.
Wyrażenia: »duch ruchający« (1): Bowiem kuri y drudzi ptaci
maią w ſzyi żyły ciaſne, tak ich duch ruchaiąci może ſie w nich
przez niektory cżas zachować. GlabGad D2.
»siła ruchająca« (1): KromRozm III F8 cf W połączeniu szeregowym.
2. Imiesłów od „ruchać się”: który a. którym da się poruszyć;
przenośny; mobilis JanStat (8):
a. O częściach ciała (1):
Wyrażenie: »członki ruchające« (1): Po dworowey potrzebie
[Turcy] vmywáią ſie záwżdy/ cżáſem y głowę/ koláná/ thwarz/ y
wſzytkie cżłonki rucháiące BielKron 259v.
b. praw. O dobytku, majątku będącym czyjąś własnością i dającym się przenosić, tj. ruchomościach (7):
Wyrażenia: »ruchające dobra« [szyk 1:1] (2): ConPiotr 31;
wſzythkie dobrá ták rucháiące iáko nierucháiące máią być pobrány
przes Podſtároćiego UstPraw A4.
»imienie ruchające« (2): GliczKsiąż N4v; Státut Dioeceſiiéy
Gniéźnieńſkiéy pod tytułem de raptu ták rozpráwia y ſtánowi: Iz ći
którzy Dźieśięćiny/ poſseſsie/ / czynſze/ y imioná rucháiące [!; JanStat: -é] [bona mobilia JanStat 248] kośćiołóm y oſobam Duchownym/ y ich poddánym należącé wydźiéráią/ náiéżdżáią/ okupuią/
[...] w klątwę záraz ipso facto wpadáią. SarnStat 226.

RUCHAJĄCY

RUCHANIE

»rzeczy ruchające« [szyk 2:1] (3): UstPraw I4v, K; Ktorżysz to
na imię Sliachetny Wawrziniec, y Dominik Tokarscy. dali, y zaplaćili, temuz Marćinowi Tokarskiemu Wlaſnemu Oicżymowi tak
zgrunthu, iako, i zewszitkkich [!] ruchaiąćich rzecży w Tokarach
ZapKościer 1581/19v; [ZapSądKrak 102].
[»statek ruchający«: nayechal na dom y wybyl go z domv, nye
obrazlywye, z zoną, z dzyeczmy y z stathkyem ruchayączim ZapSądKrak 88.]
Szeregi: »leżący a(l)bo ruchający« (2): ConPiotr 31; Yáko
gdyby mu kto polećił rzecż cżynić o imyenye łeżące [!] albo rucháyące/ álbo też o krzywdę yáką/ wtem według wezwánya ſwego
okaże ſie ſwą náuką GliczKsiąż N4v.
»(tak) ruchający i (jako) nieruchający« (3): Kiedyby kto żydá
zábił á był o to práwem zwyćiężon/ thákiego rzeczy rucháiące y nie
rucháiące w mocy náſzey. UstPraw K, A4, I4v.
α. [W funkcji rzeczownika: praw. »ruchające« = majątek ruchomy:
Szereg: »(tak) ruchające (jako) i leżące« [szyk zmienny]: zeznali przed sądem zupełnym, iż się im dosyć stało z roli Filipowskiej
od Stanisława Filipa ze wszytkiego, z ruchającego i z leżącego.
KsięgaSądIwk 1597 nr 242; iż się mu dosyć stało [..] z cząstki ojca
swego i matki swej ze wszystkiego, tak z leżącego, jako i z ruchającego KsięgaSądIwk 1599 nr 254, 1597 nr 243.]
Synonim: 1. pobudzający.
Cf NIERUCHAJĄCY, RUCHAĆ, RUCHAĆ SIĘ, [RUCHOMNY], RUCHOMY, RUCHOWNY, RUSZAJĄCY, 2.
[RUSZNICA]
ALKa, MN

c. [praw. O dobytku, majątku będącym czyjąś własnością i dającym się przenosić, tj. ruchomościach:
Wyrażenie: »rzeczy się ruchające«: Kto Dziedzictwo bierze/
długi płáći/ poki dziedzictwá w rzecżach ruchomych/ álbo ſie ruchaiących ſtawa. SzczerbSpecSax 79.
Szereg: »ruchomy albo się ruchający«: SzczerbSpecSax 79 cf
wyżej.]
Synonim: b. chwiejący się.
Cf RUCHAĆ SIĘ, [RUCHOMNY], RUCHOMY, RUCHOWNY, RUSZAJĄCY, RUSZAJĄCY SIĘ
ALKa, MN
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RUCHAJĄCY SIĘ (7) part praes act
się (4), sie (3).
a jasne.
sg m A ruchając(e)go się (2). ◊ f D ruchając(e)j się (1). ◊ A ruchającą się (1). ◊ n N ruchając(e) się (1). ◊ A ruchając(e) się (1). ◊
pl G ruchających się (1). ◊ [L ruchających się.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. ruchać się; poza tym w objaśnieniu s.v. ruchadło i rucho.
Który się rusza a. którym da się poruszyć, ruchomy (7):
a. O istotach żywych; motabilis Vulg; repens, reptans PolAnt
(6): ná Spitká ieſzcze ſię rucháiącego wyrok vczynion StryjKron
587 [idem StryjPocząt]; Phil O4; [StryjPocząt 417].
α. Żyjący, istniejący; w wyrażeniach w znacz. ‘żywe stworzenie’ (4):
Wyrażenia: »ciało ruchające się« (1): Zginęło tedy [w czasie
potopu] wſzelkie ćiáło rucháiące ſię ná źiemi [omnis caro reptans
super terram]/ ták ptacy iáko bydlętá/ ták źwierzętá iáko y gad
wſzytek płázáiący ſię po źiemi/ thákże też y lud wſzytek. BibRadz
Gen 7/21.
»dusza ruchająca się« (1): Y ſtworzył Bog wieloryby wiełkie
[!]/ y wſzelką duſzę żywiącą y rucháiącą ſie [et omnem animam
viventem atque motabilem]/ ktorą wydały z ſiebie wody w oſoby
ſwe/ y tudzież wſzytko co lata Leop Gen 1/21.
»rzecz ruchająca się« (1): Theż y wſzythkiem źwierzętom
źiemſkiem/ y wſzytkiem ptakom powietrznem/ y wſzelkiey rzeczy
rucháiącey ſię ná źiemi [et omni reptanti super terram]/ [...] źiele
káżde zielone będźie ku pokármowi. BibRadz Gen 1/30.
»stworzenie ruchające się« (1): A przetoż ſtworzył Bog wieloryby wielkie/ y wſzytko ſtworzenie żywe rucháiące ſię [et omnem
animam viventem repentem] BibRadz Gen 1/21.
Szereg: »żywiący (a. żywy), (i) ruchający się« (2): Leop Gen
1/21 cf »dusza ruchająca się«; BibRadz Gen 1/21 cf »stworzenie ruchające się«.
b. O zębach: chwiejący się, obruszony (1): NAprzod ieſt ſiłney pomoczy na vthwierdzenie ruchaiączych ſie zębow/ oczet
Squiliticum w aptecze/ thym ſobie zęby poranu płokać. FalZioł
V 80v.

RUCHANIE (20) sb n
a jasne; e z tekstów nieoznaczających é oraz -é lub oznaczających niekonsekwentnie.
sg N ruchani(e) (7). ◊ G ruchani(a) (4). ◊ D ruchaniu (1). ◊ A
ruchani(e) (2). ◊ L ruchaniu (6).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) i XVIII w. s.v. ruchać się; ponadto w objaśnieniu s.v.
rucho.
Rzeczownik od „ruchać się” (20):
1. Wykonywanie ruchów, poruszanie się (też o obiektach niemogących samoistnie się poruszać); mobilitas Mącz; palpitatio
Calep (19): Palpitatio, Levis et frequens motus cordis, et aliarum
partium – Drganie, ruchanie czeſtwe [lege: czerstwe]. Calep
[749]a.
a. O istotach żywych (9): Cżemu ramiona ſą okągłe [!] (–)
Bowiem okrągła ﬁgura ieſt naſłuſznieyſza ku obrotu y ruſzaniu, aby
tedy cżłowiek był ku wſzelkiemu ruchaniu prędſzy [...] przeto iemu
nathura cżłonki dała takowe. GlabGad D2, G3v, L.
Zwrot: »być w ruchaniu« (1): Cżemu koſć v pierſi ptaſzich
i[e]ſt oſtra. (–) Bowiem one ſą w vſtawicżnim ruchaniu, tam y ſam
po powietrzu ſie mieſzaiąc. GlabGad D5v.
Wyrażenie: »ruchanie ciała« [szyk 2:1] (3): Przydawa ſie też
odchodzenie [płodu] z wielkiego ruchania ciała, Iako gdi brzemienne/ albo barzo robiącz/ albo zbytnie ſkacżącz ruſzaią ſie. FalZioł V 31 [idem [SpiczZioł]]; GlabGad P7v; wodá nietylko wielkiémi meatámi/ ále y przez ſkórę/ czyſzcząc wſzyſtki żyły/ plugáſtwá rózné zſobą wywodźiłá/ to co y gwáiak/ álbo ſalſa czyni
iedno że gwáiak ná łożu/ á wodá tá wchodzeniu [lege: w chodzeniu] á ćiałá ruchániu Oczko 19v; [SpiczZioł 182a (Linde s.v. ruchać się)].
Szereg: »ruchanie i obracanie« (1): bowiem przez [= bez] nich
[stawów] nie byłoby ruchanie y też obracżanie doſtatecżne ani robota. GlabGad D8v.
α. O ciałach po zmartwychwstaniu (1): Z tym dárem [jasności]
ieſt on trzeći dar złącżony/ ktory Wártkośćią álbo Chybkośćią zową: zá ktorą od tego brzemieniá ktore teraz nośi/ ćiáło wyzwolone
będźie/ y bárzo chybkie ná ktorąkolwiek ſtronę duſzá będźie chćiáłá/ ták śie rucháć może/ iż nic prędſzego nád ono ruchánie być niemoże KuczbKat 95.
b. O częściach ciała (2): FalZioł IV 45c; ktore [żyłki] zciągaią
vſi á nie dopuſzcżaią im ruchania GlabGad B8v.
c. O żyłach: pulsowanie [czego] (4): Abowiem wedle cżworakiey wilkoſci/ cżworako ſie mieni ſerdecżney żyły ruchanie. FalZioł
V 12v, V 12v.
Szereg: »tępanie a ruchanie« (2): Przytym miey wielką bacżnoſć na tępanie á ruchanie żyły. FalZioł V 12v, V 12.
d. O zębach: chwianie się; labefactatio Mącz [czego] (2): dentium mobilitates, Ruchánie zębow. Mącz [234]a, 180b.
e. O obiekcie ﬁzycznym: unoszenie się, drganie (1): Przeto tym
[kobietom] kthoryn [lege: ktorym] ſie zádawi [macica]/ duſzenie tákowe przychodźi/ iż zá martwe pod czás vpadáią: kthorym gdy
czechráną báwełnę/ álbo gęśi mech ná vſtá włożą/ ledwo ſye po ruchániu [tego puchu]/ żywotá w nich dobádáią: ábowiem iácy przez
tho poznáć iż ieſzcze żywie. SienLek 115v.

RUCHANIE

RUCHOMNY

2. Możliwość wykonywania ruchów (1): Mobilitas, Poruſzenie/
nieſtałośc/ ruchánie Mącz [234]a.
[Szereg: »czucie i ruchanie«: Nieinácżey iáko w ciele żywiącym Duch obżywiáiący z głowy przez żyły sſtępuie w drugie cżłonki kthore między ſobą ſą ſpoione/ á káżdemu z oſobná cżucie y ruchánie/ według káżdego ſpoſobnośći álbo władze y vcżynnośći
przywłaſzcżone/ vſługuią y vdzieláią GilPos 289v.]
Synonim: 1.d. chwianie.
Cf NIERUCHANIE, 1. RUCH, RUCHAĆ SIĘ, RUSZANIE
ALKa, MN

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (pięć z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
1. [Płat materiału, tu o służącym do przykrywania łóżka:
Wyrażenie: »pościelne rucho«: czalvna, vezglovye, deka, poscyelne Rucho stragulum ReuchlinBartBydg G6v.]
2. Szata, odzienie; poderes, vestis Vulg (5): OpecŻyw 107;
[Przetoſz pozαda krol kraſy twey [panno], bo on ÿeſt pan bog
two y . A tym więczey cziebie pozαda, czym będzieſz wruſze proſczieyſzym a okraſa cziala zawrzenſza, wrzeczi ſkromnieyſza ZachŻyw B3v, B3; Ale oni známionowáli y pátrzáli ná mię/ rozdźielili
ſobie odzienie moie/ y ná rucho moie puśćili los. PsKrak 1532
21/19; odzyenye, Rvcho stola est matronale operimentum ReuchlinBartBydg G6v; Idą [Trojanki] [...]/ trzymáią dar drogi Swięte rucho
[peplumque ferebant I 480]: á Pállás oczy obróćiłá Od nich VergKoch 22 (Linde), 40 (Linde); UrsinGramm 133].
W połączeniu szeregowym (1): wiele też rzecży ieſt ktorych
żony potrzebuią, Rucho drogie, ſrzebro, złoto, perły, dziewki ſzaty,
poſłowie, gmachy oſobne y piękne malowanię. BielŻyw 108.
Zwrot: »wziąć na się rucho« (1): MIly Iezus vmywſſy wſſytkim
nogi/ wziąl zaſie na ſię ſwé rucho ij pocżąl mowitz knim rzekątz:
[...] OpecŻyw 92v.
Wyrażenia: »odziany, [okryty] ruchem« [szyk zmienny] (1):
OpecŻyw 107; [[opis pogrzebu króla szwedzkiego, ojca Zygmunta
III] Dopiero żoná iego [króla]/ łzámi polewáiąc Twarz ſwoię/ y
vſtáwnie ſerdecżnie wzdycháiąc/ [szła] Białłym ruchem okryta/ ſynacżká ſwoiego Máiąc przy ſobie/ cżarnym płaſzcżem odźianego.
ZbylDroga F2 (Linde)].
»rucho płocienne« (1): A mlodzienietz niéktory naſladowál go
[Jezusa] odziány ruchem plociennym na cialo nagié/ ktorégo ięli/ ale
on opuſciwſſy rucho vciékl od nich. OpecŻyw 107.
Przen (1): Niechay nádemną władze nie máią Ci co ſye w márnym świećie kocháią/ Przeſtáiąc ná tym wieku doczeſnym/ A tylko
żądzóm ſłużąc ćieleſnym. Których ty chćiwé bezdenné brzuchá Z
wielkiégo karmiſz źiemſkiégo ruchá [de absconditis Tuis adimpletus est venter eorum Ps 16/14] KochPs 22.
[rucho czego: Ieſli będźieſz náſládował ſpráwiedliwoſći doſtánieſz iey: á obletzeſz ią iákoby rucho tzći [Vulg Eccli 27/9] KsięgiEklez H8v.
W porównaniu: KsięgiEklez H8v cf rucho czego.]
3. Długi tren przy szacie; syrma Mącz, Cn; indumentum Vulg,
PolAnt (5): BielKron 115; Cyclas, Pánienski płaſzcz długi okrągły s
długiem ogonem/ to yeſt s ruchem Mącz 76a, 437c; Tedy ſię [Hester] ná iedney [służebnicy] podpárłá iákoby ſię pieſzcżąc. A druga
zá nią ſzłá nioſąc iey rucho. BudBib Esth 15/7; [Leop Esth 15/6[7]
(Linde); Ruch/ Syrma. Volck Yyyv].
rucho u czego (1): Syrma, Rucho v ſzat białych głów też odzienie s ruchem. Mącz 437c; [Volck 643].
Synonimy: 2. odzienie, rąbek, szata, ubior; 3. ogon.
Cf RUCHA, [RUCHNIĘ], RUCHNO, ZŁOTORUCHY
ALKa, MN

[RUCHANY part praet pass impf
N sg f ruchanå, ruchan(a).
Składnia dopełnienia sprawcy: ruchany od czego.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Wprawiany w ruch, poruszany: a/ gwiaſdi znyeba na zemÿe padaly iakoby fyga gdy wypuſzcza ſ ſzebie ſwe pyrwſze owoce/ gdy
bywa odnawalnego wiatru rvchąną [!] [cum a vento magno movetur] TomZbrudzAp 6/13.
a. O ziemi: przewracany, przekopywany: [aptekarze] zákopywáią ie [owoce mirabolanów] w glinę álbo źiemię piaſzcżyſtą/ [...]
Nád to źiemię onę wodą polewáią/ przemieniáiąc im mieyſce/ przynamniey dniá trzećiego: a to dla tego by ná nich ruchána źiemia
niełatwie oſchłá SienHerb 532a.
Cf RUCHAĆ, RUSZANY]
ALKa, MN
RUCHLIWY (1) ai
N sg n ruchliw(e).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) i XVIII w.
Niespokojny; przen: [człowiek leniwy] Pierwey pieniądze trawi/
potym też y fánty. Więc przyidźie zátym háńbá/ nędzá/ niedoſtátek/
[...] Przyidźie wſzywe vboſtwo/ vboſtwo leniwe: Przyidźie vboſtwo
łżywe/ vboſtwo ruchliwe KlonWor 34.
Cf RUSZLIWY
ALKa, MN
[RUCHNIĘ sb n
sg N (kasz.) ruchnię. ◊ I (kasz.) ruchnic(e)m (odpowiednik
pol. -ęciem).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Szata, odzienie (kasz.): Przytim go [ojciec syna] ruchnicem nowim/ Podarziel/ y Pirſcenim zlotim [Vulg Luc 15/22] Krofej M6v.
W porównaniu: Cudny Sloty Wionek noſy/ Wnim dwanadce
Gwiaſt ſwiecy/ Ruchnie [!] iako iaſne ſluince [Vulg Apoc 12/1]/
Zdaleká iaſnoſc daie Krofej H7v.
Synonimy: odzienie, szata.
Cf RUCHA, RUCHNO, RUCHO]
ALKa, MN
RUCHNO (1) sb n
pl [N ruchna.] ◊ A ruchna.
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. [Płat płótna, chusta: Anyelske ſwiadectwa/ Weſpolek mayk
y ruchna/ Wſtal Chriſtus naſzá nadzeiá Krofej E6.]
2. Szata, odzienie: a czo ſzyę tyczyę o Ruchna Matczynyę tę
[lege: te] trzi szyoſtri wrowny dzal braly ZapKościer 1585/61.
Synonimy: 1. binda, chusta, płat; 2. odzienie, szata.
Cf RUCHA, [RUCHNIĘ], RUCHO, RUSZYCA
ALKa, MN
RUCHO (10) sb n i może m
rucho n (10), [ruch m], [rucho a. ruch].
o jasne.
sg N rucho (2). ◊ G rucha (1). ◊ A rucho (4). ◊ I ruchem (3);
-em (1), -(e)m (2). ◊ [L rusze.]
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RUCHOMIE (1) av
Tekst nie oznacza ó, zaś é oznacza niekonsekwentnie (Cn o
oraz e jasne).
Sł stp brak, Cn s.v. ruchomym sposobem, Linde XVII w. (z Cn).
Żywo, ochoczo; mobiliter Calep, Cn: Mobiliter – Ruchoimie
[!]. Calep 676a.
Cf NIERUCHOMO
MN
[RUCHOMNY ai
A pl subst ruchomn(e).
praw. O dobytku, majątku będącym czyjąś własnością i dającym się przenosić, tj. ruchomościach; przenośny:
Wyrażenie: »rzeczy ruchomne«: Które prawo oglądało wszytki
rzeczy ruchomne i żywjące po Wychtorze Janie niegdy bandąc

RUCHOMNY

RUCHOMY

przed żywotem swoim własnym dziedzicem tych rzeczy, których
on odumarł własnym dzieciom swym. Które rzeczy ruchomne
przymuje k’sobie przerzeczony Kasper Torawa i żona swoja, własna matka tych dziedziców. KsięgiSądŁąck 1558 nr 152.
Cf RUCHAJĄCY, RUCHAJĄCY SIĘ, RUCHOMY, RUCHOWNY, RUSZAJĄCY]
ALKa

płaceniu ieſt/ ruchoma máiętnoſć GroicPorz cc4v, gg2v; PaprUp
G3; Imienie wszytko pobrąno tak zem przyniczym niezostał nie
tylko przy lezącey ale ani przy ruchomey maiętnosci ActReg 162;
W piérwſzym [przykazaniu Pan Bóg obwarował i opatrzyć raczył]
vrodzenié vczćiwé: w drugim obwárował zdrowié człowieczé: w
trzećim ſtan małżeńſki: w czwartym máiętnośći ruchomé y nieruchomé SarnStat 1267, 963.
»rzeczy ruchome (a. rzecz ruchoma)« = bona mobilia, res
mobiles JanStat [szyk 14:9] (23): LibLeg 11/140v; Tu by przyſtáło ná ty kthorzy ſye opiekáią śierotámi zábiegáć y rádźić pilnie
około tego/ áby pieniądze gotowe y wſzytki rzeczy ruchome/ po
śmierći zmárłego zoſtáłe/ zupełnie á ſpráwiedliwie były popiſáne.
GroicPorz ee3v, l2v, q4v; UstPraw Hv; Iedná Páni Elſyngá/ krolewſka mámká/ imienie wſzytko ſwoie y ruchome rzeczy/ do iego [św. Dunstanusa] ſzáfunku zápiſałá. SkarŻyw 508, 283; [ja z
małżonką] mamy zupelna zaplate pul czwarta ſta grziwien z maietnoſczi ſiczimina zoyczistego y maczięrziſtego tak z gruntu liezączego jako y z ruchomich rzeczj od sliachetnego Andrzeya
glinskiego ZapKościer 1587/74, 1587/72, 74; w którym czáśie
wolno będźie wykupionému wſzyſtki/ y káżdé z oſobná rzeczy
y dobrá którékolwiek ruchomé właſné wywiéźć/ wygnáć/ y wyniéść. SarnStat 98; Káżda Wdowá, po śmierći mężá, bierze ruchomé rzeczy, w pieniądzách y w perłách. SarnStat 639, 108,
250, 586, 709, 897, 1030, 1174; Złodźieyſtwo ieſt/ Ruchomey
rzecży dotykánie Nad wiadomość y wolą Pańſką vmykánie.
KlonWor 3, 4, 9, 32; [ListyZygmAug 1553/279, 280; SzczerbSpecSax 483].
[»ruchoma własność« [szyk zmienny]: Iáko dobrá dwoiákie ſą
ruchome y nieruchome/ tak też właſność ieſt dwoiáka/ ruchoma y
nieruchoma. [...] Ruchoma záſię/ właſność ieſt/ ktorą z iednego
mieyſcá ná drugie łácno ruſzyć y przeprowádźić może/ iáko ſą ſłudzy niewolni/ bydło/ pieniądze/ y inne rzecży ruchome. SzczerbSpecSax 483 (Linde).]
Szeregi: »(tak) ruchomy i (jako) nieruchomy« = mobilis vel (et)
immobilis JanStat [szyk 13:2] (15): NA Wyłożonych Sądźiech/
bywáią ſądzone ſpráwy wſzelkie [...] około wſzelkich rzeczy ruchomych y nieruchomych/ zdawánia/ dźiedźictwá GroicPorz l2v;
[ustawiamy] áby o pieniądze álbo o którąkolwiek rzecz/ ták ruchomą iáko nieruchomą/ álbo in cauſa criminali, która ſie dotycze
oſoby/ álbo rzeczy Zydowſkiéy/ żaden Krześćiánin nie był dopuſczon przećiwko Zydowi ku świádectwu/ iedno z Krześćiiáninem á
z Zydem. SarnStat 250; Poſtępek tákże práwny ma ſie śćiągáć ná
dobrá nieruchomé y ruchomé [pozwanego] SarnStat 433, 108, 190,
194, 218, 253 (14); [ListyZygmAug 1553/280; SzczerbSpecSax 482,
483]. [Ponadto w przeciwstawieniach 3 r.]
»(ani) ruchomy i (albo, ani) stojący« [szyk 2:2] (4): ieſliby
dłużnik pieniądze obiecał/ á niemiał by ich/ ále ma dobrá ſtoiące
álbo ruchome/ tedy innymi dobrámi ma czynić zapłátę. GroicPorz
r3; Oſtátni ſtopień ieſt więźienie Perſony gdy niemáſz Imienia áni
ruchomego áni ſtoiącego áni długow pewnych ku zapłáćie áni rękoiemſtwá GroicPorz dd, q4v, gg2v. [Ponadto w przeciwstawieniach 2 r.]
α. W funkcji rzeczownika: »ruchome« = majątek ruchomy (1):
Item czo ssye thycze okolo Ruchomego myedzy braczyą tho yesth
vyslugy Gotharthovey y Pawlowey thak ssye vgodzily przecziwko
themu yz [...] ZapWar 1550 nr 2666.
[Szeregi: »tak ruchome jako leżące«: Wyznał jest ten przerzeczony Stanisław, iż się jemu dosyć stało od brata Witka tak z
ruchomego, jako z leżącego KsięgaSądIwk 1582 nr 6, 1582 nr 19.
»żywiące i ruchome«: ten przerzeczony Stanisław powziął
cząstkę zupełną ojcowską, [...] to jest summy półszosty grzywny i
insze rzeczy tak z żywiącego i ruchomego, także z zboża, jako i z
bydła. KsięgaSądIwk 1582 nr 24.]
Cf NIERUCHOMY, RUCHAJĄCY, RUCHAJĄCY SIĘ,
[RUCHOMNY], RUCHOWNY, RUSZAJĄCY, 2. [RUSZNICA]
ALKa, MN
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(RUCHOMO) cf NIERUCHOMO
RUCHOMOŚĆ (1) sb f
N sg ruch(o)mość.
Sł stp brak, Cn s.v. ruszanie się, Linde XVII – XVIII w.
Ruchliwość, żywość: Mobilitas – Ruchomoſcz. Calep 676a.
Cf NIERUCHOMOŚĆ
MN
RUCHOMY (57) ai
-o- (22), -ó- (3) SarnStat (22:3).
sg m N ruchomy (1). ◊ [G ruchom(e)go.] ◊ I ruchomym (1). ◊ f
N ruchomå (1). ◊ G ruchom(e)j (2). ◊ A ruchomą (2). ◊ L ruchom(e)j (2). ◊ n N ruchom(e) (1). ◊ G ruchom(e)go (3). ◊ A ruchom(e)
(4). ◊ pl N subst ruchomé (9); -é (8), -(e) (1). ◊ G ruchomych (9). ◊
A subst ruchomé (14); -é (9), -(e) (5). ◊ L ruchomych (8).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
Który a. którym da się poruszyć; przenośny; mobilis Calep,
Vulg, JanStat, Cn; agitabilis, ambulatilis, ambulatorius, motorius
Cn (57): Mobilis – Ruchoimi [!]. Calep 676a; [Mobilis, beweglich.
ruchomy/ ruſziſty/ nieſtáły/ nieſtáteczny. Volck 387].
Wyrażenie: »rzecz ruchoma« (1): ktorego głos zátrząſnął ná on
czás źiemią/ á teraz opowiedźiał/ mowiąc: Ieſzcze raz: á ia zátrząſnę
nie tylko źiemią/ ále też y niebem. A to co mowi/ Ieſzcze raz: znáczy
przenieśienie rzeczy ruchomych [mobilium translationem] iáko
vczynionych/ áby zoſtáły ty ktore ſię niechwieią. WujNT Hebr 12/27.
a. praw. O dobytku, majątku będącym czyjąś własnością i dającym się przenosić, tj. ruchomościach (55):
W przeciwstawieniach: »ruchomy ... nieruchomy (3), stojący
(2), leżący« (6): SPráwy tego Sądu ſą poſpolićie o ruchome Imienie/ wſzákże y o ſtoiące Imienie mogą być ná tym Sądźie zapiſy
GroicPorz mv, cc4v marg; ActReg 76, 162; [dla obrony miasta]
dobrá poddánych náſzych nieruchomé/ muśiáły bydź od Hetmáná y
żołniérzá náſzégo paloné/ á ruchomé bráné ex vſu artis militaris
SarnStat 1226, 156; [A iż dwoiákié ſą dobrá/ iedny ruchómé/ kthóre może zmieścá ná mieśce ruſzyć: drugié nieruchomé/ iáko dómy/
kámienice. GroicTyt 101v (Linde), 101].
Wyrażenia: »dobra ruchome« = bona mobilia, res mobiles JanStat [szyk 17:1] (18): GroicPorz r3; ActReg 76; dobrá iego nieruchomé [...] Komorze náſzéy ná wieki niech będą oddáné: á ruchomé między nas y Przełożoné náſzé ná poły máią bydź rozdźieloné.
SarnStat 156; ſkázuiemy: áby teſtámenty były czynioné/ wedle ſtárégo zwyczáiu/ ktory ieſt zdawná záchowan o dobrách ruchómych.
SarnStat 709, 98, 190, 194, 218, 253 (16); [GroicTyt 101, 101v
(Linde); SzczerbSpecSax 482].
»ruchomy fant [= rzecz wartościowa]« [szyk 1:1] (2): Ieſli by
thedy dłużnik fanty ruchome w długu dał/ ty máią być przes Sędźiego [...] oſzácowáne GroicPorz dd, cc4v.
»ruchome imienie« [szyk 4:3] (7): POtoczny Sąd/ álbo iáko
zową Potrzebny/ ieſt then/ kthory okrom vłożonych pewnych dni/
ná żądánie czyie o Imienie ruchome bywa GroicPorz m; Wierzyćiel/ [...] długu ſwego dochodźić ma przodkiem ná ruchomych rzeczách dłużnikowych/ potym ná ſtoiącym Imieniu iego. A gdźieby
Imienia ruchomego y ſtoiącego niebyło/ tedy ná Perſonie dłużniká
GroicPorz q4v, m marg, mv, cc4v marg, dd, nn3v.
»ruchoma majętność (a. ruchome majętności)« [szyk 3:3] (6):
A ieſli by gotowych pieniędzy nie miał/ tedy pierwſzy ſtopień ku

RUCHOWNY

RUDA

RUCHOWNY (1) ai
o jasne.
[sg n G ruchown(e)go.] ◊ pl G ruchownych. ◊ [A subst ruchown(e).]
Sł stp, Cn, Linde brak.
praw. O dobytku, majątku będącym czyjąś własnością i dającym się przenosić, tj. ruchomościach: przenośny; mobilis JanStat:
[A to, co zostanie po nim ruchownego, to jest rzeczy jego, którekolwiek będą, to ma zostać przy tymże Janie Doruchu. KsięgiSądŁąck
1582 nr 268.]
Wyrażenia: »dobra ruchowne« = bona mobilia JanStat: SarnStat 584; [w ktorich [ziemiach] yego dobra dziedziczne y szastawne
liczą, ruchowne y nyeruchowne ZapSądKrak 114].
»rzeczy ruchowne«: SarnStat 584 cf Szereg.
Szereg: »ruchowny i nieruchowny«: potym gdy oné [sieroty]
do ſłuſznych lat prziydą/ od opiekuná zwykły wyćięgáć liczbę z
dóbr y rzeczy ruchownych y nieruchownych [de bonis et rebus,
mobilibus et immobilibus JanStat 579] którychkolwiek. SarnStat
584; [ZapSądKrak 114].
Cf NIERUCHOWNY, RUCHAJĄCY, RUCHAJĄCY SIĘ,
[RUCHOMNY], RUCHOMY
ALKa, MN

SienLek 59v; á gdy ſye ſokiem rućiánym pomáże/ iad ſye go iąć niemoże. SienLek 156v, 51 [3 r.], 54, 66v, 70, 71 (13).
»war ruciany« (1): ſtłuczy dzban od octu A nádziáłay s niego
prochu/ Zmieſzay go zwárem rućianym A pomázuy [krosty] SienLek 49.
»ruciany wianek (a. wieniec, a. wianeczek)« = wianek panieński; rutacea corona Mącz [szyk 2:1] (3): Włoſy skryła panną była/
Ruciane wianki rada wiła LudWieś A3v; Mącz 362b; TEn wianeczek rućiány piękna Grétá wiłá/ Aby weń nádobnégo Klimká przyſtroiłá. KochFr 44.
»wod(k)a ruciana« [szyk 6:3] (9): RVcianą wodkę kiedy kto
pije/ ocży cżyſci y wzrok poſila FalZioł II 10c; Maſc Retentivum:
na rany ſmrodliwe. Naprzod wezmi miodu á rozgrzey gi na ogniu/
przyley k niemu rucianey wodki. FalZioł V 112v, +5c, II 10c, 13d,
15d, 17b, 18c; Drudzy Bobrowych ſtroiow ſtłukwſzy z wodą rućianą ná tył głowy przywijáią. SienLek 41; [dla oczu wódkę rućiáną
OczkoPrzymiot 67].
MN

RUCIANY (57) ai
a jasne (w tym 2 r. błędne znakowanie).
sg m N ruciany (9). ◊ G rucianégo (4); -égo (1), -(e)go (3). ◊ D
rucian(e)mu (1). ◊ A ruciany (11). ◊ I rucianym (10). ◊ L rucianym
(1). ◊ f N rucian(a) (3). ◊ G rucian(e)j (4). ◊ A rucianą (1). ◊ I rucianą (1). ◊ n G rucian(e)go (4). ◊ A ruciané (2); -é (1), -(e) (1). ◊ pl
N subst rucian(e) (1). ◊ G rucianych (3). ◊ A subst rucian(e) (1). ◊ I
m rucianymi (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.
Przymiotnik od „ruta” ‘Ruta graveolens’; rutaceus Mącz, Cn
(57): Rutaceus, Ruciány. Mącz 362b.
a. Będący częścią ruty (16): Weźmiſz też rućiánych y piołunowych ſerduſzek/ á wygnieć też ſok z nich SienLek 69.
Wyrażenia: »korzeń ruciany« (3): Też korzeń rućiány ſtłukſzy
ná czerwone oczy ſłuży SienLek 68, 80, 158.
»kwiat ruciany« (1): Też migdały z kwiatem rucianym ieſć po
ranu: zachowawa dobrze od powietrza. FalZioł V 63.
»list (a. listek, a. liście) ruciany(-e)« [szyk 6:1] (7): Też naprzeciwko powiethrzu morowemu/ liſti ruciane/ włoſkie orzechy/ ﬁgi/
weſpołek thy rzecży ſtłucżone á zmieſzane/ maią taką mocz iſz
cżłowiek natſzczo tego pożywaiącz [...] zachowa ſie od morowego
powietrza FalZioł I 118c; WEzmi liſtkow rucianych ſwieżych ze
trzydzieſci/ iądrek włoſkich orzechow, zpięć [!] FalZioł V 72v, I
115b, III 22c; Ktemu też [na chore oczy]/ weźmi korzenia Koprowego/ liśćia rućiánego/ rożey/ [...] á to w winie vwarz/ [...] á tą wodą częſto oczy wymyway. SienLek 64v, 124v, 156v.
»nasienie ruciane« (4): [w miesiącu marcu] iedz zawżdy/ naſienie ruciane/ ſzałwijowe/ koprowe FalZioł V 46, I 75c, 125a; Gdy
ſye żołądek nádyma/ [...] weźmi pieprzu poł łothá/ [...] náśienia rućiánego y opichowego s poleiowym po poł czwierći łotá/ [...] á iedz
po łyżecce kiedy chceſz. SienLek 96v.
b. Zrobiony a. uzyskany z ruty (40):
Wyrażenia: »olejek ruciany« (2): FalZioł V 85v; dym wthákié
[ropiejące] vſzy wpuſzczáć trzebá/ ćiepłą wodę na kámięń gorący
leiąc/ [...] á záraz oleykiem Rućiánym w cebuli wielkiéy ná trzónie
vſmáżónym/ meaty záwárté przepráwuiąc Oczko 14v.
»proch ruciany« (1): Proch ruciany z piretrowym prochem w
nos wpuſzcżony/ ﬂegmę wywodzi z głowy FalZioł I 118a.
»sok ruciany« [szyk 23:1] (24): Toż vcżyni ſok ruciany dany ku
piciu z mirrą FalZioł I 118b; Sok ruciany w nos wpuſzczony/ krew
z noſa ciekączą zaſtanawia. FalZioł I 118d, I 9d, 42d, 118b [2 r.], c,
d (11); Sok rućiány/ álbo z piwowoniey/ álbo tárte náśienie ich/ gdy
w nozdrze ſypią tym co w Bożey kaźni pádáią/ łacwie ie opuſći.
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[RUCZAJ sb m
I sg ruczåj(e)m.
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w.
Potok, strumień: Wſzákże [Olgerd] iednák dwie Cerkwi w Witebſku Greckim xtałtem koſztownie zmurował/ [...] iednę w niznym
Zamku/ á drugą w polu zá Ruczaiem álbo przykopem zamkowym
StryjKron 424.
Synonimy: potok, struga, strumień.]
MN
RUCZNICA cf 1. RUSZNICA
RUDA (34) sb f
a jasne.
sg N ruda (10). ◊ G rudy (5). ◊ A rudę (1). ◊ [I rudą.] ◊ L rudzie
(1). ◊ pl N rudy (8). ◊ G rud (1). ◊ A rudy (6). ◊ I rudami (1). ◊ L
rudach (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVII (Cn; XVIII) – XVIII w.
1. Kopalina zawierająca związki metali; minera BartBydg,
Miech; strictura Mącz; materia seu terra metallica fossilis, metallum Cn (21): iż rzeki ſą tákie ktore piaſek złoty w ſobie máią. Iáko y
v nas ſie trafuie w rzekach iż ſą rudy (zową płoki) w rzekach BielKron 26; Ma theż Hiſzpania wſzytki rudy pożytecżne. BielKron
279v, 26, 271, 283v; Strictura etiam massa terrae unde ferrum ﬁt,
Rudá. Mącz 421b; MOnetá áby byłá w ſwey ziemi kowána/ A po
wſzyſtkim Kroleſtwie iáwnie obwołána. Z rudy ſwey przyrodzoney/
naſzey miłey mátki/ Potrzebnieyſzeć żelázo/ niżli ſrebrne ſtátki.
BielSat L4v [idem] BielSjem 28; GostGosp 167; [Crushecz minera
d icitu r herba vel radix vel vena terre. Inde mineralia i d est
corpora in venis terre generata, ut plumbum vel aliud metallum
ReuchlinBartBydg t6v; BielKron 1551 nlb 32 marg].
W połączeniu szeregowym (1): Tákże káżdy wiedz/ iż wſzytki
kruſzce/ rudy/ gąnki/ płoki rzecżne/ kámienie/ kiezy/ y ine ſkárby
zyemne/ máią ſwoię właſność y wyobráżenie BielKron 26.
[Zwrot: »rudę kopać«: Ferraria Eyſengrub Gdzie Rudę kopią
ábo żelázo ArtNom M7v.]
Wyrażenia: [»ruda miedziana«: Rudy mamy żelázne/ ołowne
y myedzyáne/ ołowem długo nas czudzozyemcy ſzalili zákupuyąc
gi á ſzeyduyąc [= pozyskując] od nyego ſrebro BielKron 1551
nlb 32.]
»ruda ołowna« = galena, molybdaena Cn (2): Bo tu w tey źiemi ſkárby nie pánuią drogie/ Iedno Rudy Ołowne/ á Zelázo ſrogie.
BielSat L4v [idem] BielSjem 28; [BielKron 1551 nlb 32].
»srebrna ruda« = argentarium metallum Cn (2): Były chleby y
konie/ woły/ ſrebrne rudy/ Poki tu nie bywáły/ Tureckie obłudy.
BielSat G [idem] BielSen 13.
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[»ruda szpiże«: Wodá rdzáwa álbo rudáwa/ to ieſt z rudą ſzpiże
nieiákiey mieſzána/ y wſzytki wody inſze w ktorych śię pijawki
mnożą/ poſpolićie ſą złe wſzytki Cresc 1571 11 (Linde).]
»złota ruda« = aurarium metallum Cn (1): Złotá rudá bywáłá/
po dwudzieſtu groſzy BielSat G.
»żelazna ruda« = ferrarium metallum Cn [szyk zmienny] (1):
Libuſá poſtánowiwſzy rzecż poſpolithą y z ſwoim małżonkiem ná
dobrym grunćie/ mieyſcá ſkárbow wielkich/ tho ieſt/ złotá/ ſrebrá/
żelázne rudy/ y inne rzecży obiawiłá y vkazáłá BielKron 319; [BielKron 1551 nlb 32].
Szeregi: »ruda, (a(l)bo, a) kruszec (a. kruszcz)« (4): Minera,
ruda, kruszecz BartBydg 91; A ktora [rzecz] ſie rozpływa ciepłem á
ſuſzenim ta ieſt z materiey wodney iako ſą wſzitki rudy á kruſzcże
ktore ſie od ognia ciągną y też rozpływaią. GlabGad I6v; Goski *4;
BielKron 287; [ARſenicum ieſt rudá/ ábo kruſzéc/ który ſie nayduie
w górách gdźie kruſcze kopáią złoté/ álbo mośiądzowé UrzędowHerb 403b (Linde)]. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r., Jako
ostatni człon we współrzędnym połączeniu wieloczłonowym 1 r.]
[»minera alias ruda«: Item sunt ibi tres piscinae: in una est minera alias ruda, de qua minerator qualibet septimana solvit duo aratra pro curia. KsięgiSądWiej 1508 nr 7418.]
Jako ostatni człon we współrzędnych połączeniach wieloczłonowych: »... i inne rudy, ... ani żadna ruda« (1:1): Ieſzcze to
zapewną rzec [lege: za pewną rzecz] miey iż w tich tam ſthronach
nie rodzi ſie ſrzebro ani złoto, ani żadna ruda MiechGlab 63; Ma
[ziemia szwabska] żelázo/ ſrebro/ y inne rudy álbo kruſce. BielKron 287.
2. Zakład, w którym przetwarza się surowiec mineralny na
czysty metal, huta; ofﬁcina metallica, aeraria fornax Cn (4): Diar
79; Ci [posłowie] z iechawſzy ſię [...] te pożytki obywátelow powiátu ſwego vpátrowáć/ y ſzácunek in genere cżynić będą. Naprzod
od rol y gruntow pocżąwſzy/ [...] Zátym młyny/ rudy/ rybołowy/
barci/ g[á]ie rozne ná drwá/ łąki/ paſze/ znácżne ſtáda/ ábo obory
znácżne/ ſády/ kárcżmy etc. GrabPospR L4v; [Jest ta ruda dobrze
zbudowana, z której rudy wedle staradawnego obyczaju i prawa,
chocia robi, albo nie robi, dawają żelaz płużnych 98 [...] Dawają też
z tejże rudy wóz żelaza valoris [...] LustrRaw 173, 44, 45, 93;
Tamże rudę nowo budują, która przedtym nie bywała. LustrRus I
93; Ruda na stawie Sczitkowskiem czyni do roku ﬂ. 16, pługów 4,
każdy valoris gr 4, żelaza wozów 4 LustrRus II 216, I 276, II 16;
LustrMalb II 14].
[Wyrażenie: »ruda żelazna«: Jest ku Gostininu ruda żelazna, w
której żelazo robią LustrRaw 93, 44.]
Szeregi: [»ruda a(l)bo hamer« [szyk zmienny]: LustrWpol I 179;
Ferraria ofﬁcina Eyſenſchmitte/ Hammer Gdzie żelázo robią/ Hamer/ álbo Rudá ArtNom M7v.]
»ruda, (h)uta« [szyk 1:1] (2): O Sklenice/ o Zelázo/ o Gwoźdźie/ o Swiece/ o Gárnce/ o Dźieſzki do máſłá/ [...] to wſzyſtko kędy o co łácwiey/ przy Vtách/ przy Rudách/ kędy bliżey w tym imieniu kupowáć GostGosp 56; GrabPospR L3v.
3. [bot. Pucciniomycetes; rdze, klasa mikroskopowych pasożytniczych grzybów z podgromady podstawczaków (Basidiomycotina)
powodujących niszczenie upraw:
Szereg: »rdza albo ruda«: Też śię cżaſem przydawa/ iż cżáſu
gorącego gdy ſłońce świeći ſpada ná nie [winną latorośl] zwierzchu
deſzcż drobny gorący bárzo á iádowity/ ktory Włoſzy Melumen á v
nas rdzą álbo rudą zową. Cresc 1571 327 (Linde).]
4. n-loc Miejscowości (9): S ſolą thi ſſą mitha na drodze [...]
Wdolinye od thaliegy pianthnaſzczie gr polſkich. [...] Ruda Dzieſziencz tholp ſſoly Oſtrow Zareczki po pyenczdzieſzianth tholp ſſoly
y po polgroſkv MetrKor 57/114v, 57/118, 59/271, 277v; [Piotr
Duńczyk] ſiedḿdzieſiąt kośćiołow w Polſzcże zmurowáć dał/ ktore
ieſzcże y dziś ſtoią drugie/ w Krákowie v S. Ianá/ y S. Andrzeia/
[...] w Páięcżnie moiey fárze/ w Rudzie/ [...] BielKron 354v.
Zestawienia: »Ruda Targowska« [szyk 1:1] (2): Yako my [...]
nyesbylyszmy slachethney Catharzyny stanyslawowey zony z tar-

gowskyey rvdy anyszmy mv zadaly dw ranv synych [...] thako my
bog pomosz y szwyathy Crzysz. ZapWar 1527 nr 2380, 1518
nr 2237.
»Wilcza Ruda« (2): Iako my to vyemy ysch pauel lysyczki
Ianovy svylczey Rudy za thrzydzesczy kop groschy wpolgrosczech
dosycz vdzelal y vyplaczyl tako nam bok pomozy y swyathy
krzysch. ZapWar 1520 nr 2260, 1520 nr 2260.
Synonimy: 1. kruszec; 2. hamer, huta; 3. czerw żytna, rdza, skaza żytna, śnieć.
Cf RUDMISTRZ
LW
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RUDAWY (4) ai
a jasne.
sg [m N rudawy.] ◊ f N [rudawå], rudaw(a) (1). ◊ A rudawą (1).
◊ L rudaw(e)j (1). ◊ n L rudawym (1). ◊ [pl N subst rudaw(e).]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Zanieczyszczony rudą, zmieszany z rudą (1): Więc dawſzy
pokoy kmieć inſzey roboćie/ Podrąbił Olſzą ná rudáwym błoćie/ Y
ták w porywcżą koryto vrobił/ Dłotem wygłobił. KlonFlis C3;
[Zbytek też wod álbo niedoſtátek/ dobrych álbo złych/ tákież bliſkość gor/ bágien/ káłow y morzá/ ieſzcże będźieli źiemia błotna/
ſmużyſta/ rudáwa álbo opocżyſta to ſą známioná dobrego álbo złego
mieścá. Cresc 1571 653].
[Szereg: »rdzawy albo rudawy«: Wodá rdzáwa álbo rudáwa/ to
ieſt z rudą ſzpiże nieiákiey zmieſzána/ y wſzytki wody inſze w ktorych śię pijawki mnożą/ poſpolićie ſą złe wſzytki/ ácżkolwie niektorym niemocam pożytecżne. Cresc 1571 11 (Linde).]
2. Zbliżony kolorem do rudego, czerwonobrunatny; impluviatus, rubiginosus Cn (3): Ale dzdzewnicza [= deszczówka] ieſt ſłodſza niżli inſza woda, á to dla gruboſci ziemney znią zmieſzaney dla
cżego też widzi ſie rudawa. GlabGad I; Item powyedzyal yſz pyothrek [...] Chodzi wſuknyey Rudawey wſkornyach czerwonych
wczapcze czarney LibMal 1543/75, 1543/75; [ReuchlinBartBydg
D3v; panni Wschovensis coloris rudawa ulnae 13 InwMieszcz 1546
nr 15, 1546 nr 15].
Cf RUDOWATY, RUDOWNY
LW
RUDEL (14) sb m
Teksty nie oznaczają é lub oznaczają niekonsekwentnie (Cn e
jasne).
sg N rudel (7). ◊ G rudla (4). ◊ I rudl(e)m (1). ◊ pl G rudl(o)w
(1). ◊ I rudl(a)mi (1). ◊ [L rudlach.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XIX w.
1. Ster; gubernaculum BartBydg, Vulg, PolAnt, Calep, Cn;
aplustre BartBydg; clavus Cn (10): BartBydg 11b, 156; Y gdy
wyćiągnęli kotwice/ puſſcżáli ſie na morze/ rozpuśćiwſſy też ſpoieniá rudlow/ á podnioſzſſy wznieśli żagle podług wiánia wiátru/
y wieźli ſie ku brzegowi. Leop Act 27/40; Abowiem y márynarz
ſtáry á bywáły/ co v rudlá ábo v kompáſu ſpokoiem ſtoi á rády
drugim dodawa/ dáleko ieſth potrzebnieyſzy niżli owi co po
powroziech biegáią/ máſztow ſie/ álbo żaglow chwytháią/ á nie
záwżdy wiedzą co cżynią RejZwierc 163v; Oto y okręty ták
wielkie będące/ y od twárdych wiátrow rozegnáne/ obracáne bywáią od málucżkiego rudlá/ gdziekolwiek chuć ſtyrniká chce.
BudNT Iac 3/4; Gubernaculum – Rudel wſziﬁe. Calep 466a;
KlonFlis A3v; [Gubernaculum, Clavus Das Stewerholtz Rudel
ArtNom M5v].
Szereg: »styr abo rudel« (1): A ſtyr (marg) Gubernaculum, clauus ſiue temo nauis, ſtyr ábo rudel. (–) [...] Kieruie ſzkutę/ á oná nie
błądźi/ Gdy ią ſtyr rządźi. KlonFlis E4.
Przen (1): Tego tedy [jednego] Páſterzá zwierzchnośći/ [...] dla
rozerwánia iednośći záwſze ſię przećiwili Heretycy/ áby [...] tego
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ſzterniká łodki BOżey od rudłá [!] odſádźiwſzy/ tym ią łácniey
mogli nawáłnościámi zálewáć ReszList 185.
2. Wiosło; remus, tonsae Calep (4): Tonsae – Rudel. Calep
1072b.
Zwrot: »rudlem pojeżdżać, pojeżdżanie« = wiosłować, wiosłowanie [szyk zmienny] (1:1): Subremigo – Rudlem poiezdzam.
Calep [1019]b, 911a.
[Wyrażenie: »okręt o [ilu] rudlach«: ćiągnął za ſobą okręt przed
nim idący o dwudźieſtu y cżterzech rudlách. BusLic 6.]
Szereg: »rudel, (albo) pojazda« (2): Scalmus – Kołek naktorim
rudel albo poiazda chodzi. Calep 950a, 911a.
Synonimy: 1. styr; 2. pojazda, rem, wiosło.
LW

zał, iż pustoszył rudnik lasy, bo s niej nie dawał jedno mc. 12, a
drew spalił za ﬂ. 100 c.v.u. LustrRus II 16; Przy tej rudzie domków
jest 10, w których robotnicy tego rudnika mięszkają, z których żadny popłatek nie idzie. LustrWpol II 182; Rudnik. – Jest przy tej wsi
rudnik na tejże rzece, który przed tym płacał ﬂ. 20 LustrMaz I 89.
3. n-loc:
a. Miejscowości:
»Rudnik«: (nagł) Wieś Rudnik (–) Ta wieś Rudnik do Osieczka należy, ma grunt dobry, pole trojne. LustrMaz I 71, I 127.
»Rudniki«: (nagł) Wieś Rudniki (–) W tej wsi jest kmieci
osiadłych 18 LustrWpol II 115.
b. Rzeka: Pierwszy młyn, który jest zbudowan na stawie, uczyniony na rzece, którą zową Rudnik, która nigdzie nie przesycha
LustrMaz I 66.]
Synonimy: 1. hamernik, hutarz, hutnik.
LW

[RUDELNIK sb m
N sg rud(e)lnik (Cn e jasne).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.
Wioślarz; auriga carinae, equiso nauticus, remex Cn: Remex
Ein Ruder Knecht Rudelnik/ co wiosłem robi. ArtNom M5v;
Remex, ein ruderknecht. P. ﬂis/ ſzkutnik/ rudelnik. Volck 537,
Yyy2.]
LW
[RUDŁOWAĆ vb impf
1 sg praes rudłuję.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Wiosłować: rudłuię/ Remigo. Volck Yyy2.]
LW
RUDMISTRZ (1) sb m
N sg rudmistrz.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Prawdopodobnie: Osoba nadzorująca wydobywanie lub obróbkę minerałów: Tu iedno Tytuły wſpomniáły ſie, áby iedno Corpus iuris conſtaret. MVRMISTRZ, RVDMISTRZ. W tychże wysſzych Státutách Zupnych znaydźieſz. SarnStat 339.
LW
[RUDNICA sb f
G pl rudnic.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.
Prawdopodobnie: Zanieczyszczenie mineralne: Tej tedy soli
powinnej za ten cały rok za niedostatkiem surowice [tj. słonej wody
wydobywanej z solanek, z której warzono sól] czasem dla napełnienia [tj. nagromadzenia] rudnic, [...] dostało się beczek 2923
LustrRus II 248.]
LW
RUDNIK (2) sb m
sg N rudnik (1). ◊ [G rudnika. ◊ D rudnikowi. ◊ A rudnika.] ◊
pl N rudnicy (1), [Rudniki]. ◊ [G rudnik(o)w.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XIX w.
1. Rzemieślnik wytapiający metale z rudy; minerator BartBydg;
metallicus Cn (2): BartBydg 91; Mineratores, aliâs Rudnicy SarnStat 340; [Płaci rudnik z tej rudy temu to ślachetnemu Gabryelewi
Borkowi na każdy rok zł 40/0/0 LustrRaw 44, 45; Ruda która jest
pod miasteczkiem Kaluszą, w której JMP wojewoda swym kosztem
rudnika chowa, nie czyni inszego pożytku, tylko to JM czyni, aby
żelazem potrzebę swą domową opatrował. LustrRus I 276; Skarżą
się ci bartnicy, że im psują barci rudnicy. LustrRus II 209; Jest inszych robotników do pomocy rudnikowi 12, którzy nic nie płacą
LustrWpol I 197; Item/ Rudnicy ktorzy Zelázo robią/ to ieſt/ Miſtrzowie/ od káżdego Kołá/ iáko ták Rok/ trzydźieśći groſzy płáćić
máią. UniwPobor 1564 37v; LustrMaz II 55; LustMalb II 146].
2. [Młyn rudny [możliwa też interpretacja jako znacz. 1.]: Ruda
też była w tym starostwie, ale ją niniejszy pan starosta zrzucić ka-
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[RUDNIKOW ai
N sg m rudnik(o)w.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Należący do rudnika: Ma też ten rudnik do tej rudy rolę, [...]
Dom rudników dobrze zbudowany; chlewy, obory, stodoły LustrRaw 45.]
LW
[RUDNY ai
sg m N rudny. ◊ pl N m pers rudni. subst rudn(e).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w.
Przymiotnik od „ruda”:
1. Od znacz. ‘kopalina’:
Wyrażenia: »kopacz rudny« = górnik: Kopacże Rutni [!]/ y
wſzyſcy robotnicy dolni/ po groſzu iednemu [dawać powinni]. Pobór 9.
»młyn rudny« = urządzenie do rozdrabniania rudy: Szlachetny
Jan Borziminski, [...] od 8 lat uczynił sobie folwark na tym miescu,
na którem przedtym był młyn rudny LustrWpol II 269.
2. Od znacz. ‘zakład przetwarzający kopalinę’: Ku tym włókam ośmiu przydał KJM do tego dwie włóce, które zową rudne, bo
je przed tym rudnik trzymał LustrMaz II 55.]
LW
RUDOWATY (3) ai
o oraz a prawdopodobnie jasne (tak w -owaty).
sg f A rudowatą (2). ◊ I rudowatą (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Zbliżony kolorem do rudego (3): Ieſt też kadzidło barzo drobne
podobne Arabſkiemu, barwę ma rudowatą/ to ieſt podleyſze [niż
białe] FalZioł III 32d; A ieſtliby ſie ﬂegma ze krwią rudowatą vkazowała, tedy tym cżęſciey ma ſie napijać ięcżmienney wody czukrowaney FalZioł V 82, V 82.
Cf RUDAWY
LW
RUDOWINA Sł stp; Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.
RUDOWNY Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf RUDAWY
[RUDY ai
N sg n rud(e).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.
Czerwonobrązowy, rdzawy: Antependium ex adamasco nigro
in medio, a lateribus vero axametum rude, cum strzempki czerwone, zolte, biale, sine mappa. InwKatWaw 236.]
LW

RUFA

RUGOWAĆ SIĘ

RUFA (4) sb f
a jasne.
sg N rufa (2). ◊ G rufy (1). ◊ A rufę (1). ◊ [pl A rufy.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII – XIX w.
Tylna część okrętu (4): KlonFlis E4 marg; [[Eneasz] nawy ſpráwował ku biegu/ Aż ſie náwet do Rumów Włoſkich przybił brzegu.
Nawodząc rufy k morzu/ ſtaby záſtępuią Krzywé brzegi/ á kotwie
okręty gruntuią. VergKoch 150 (Linde); Puppis tył okrętu/ Ruffá.
UrsinGramm 165].
Szereg: »sztaba a (i) rufa« (3): Szkuty máią ſtać vwiązáne v
ſtaby y rufy/ łodźie wſzelákie tákże: y tenże [ﬂisak] ma doglądáć
cżołnow. GostGosp 88; Więc ná rybi xtałt/ wnet ſzkutę vrobił/ Y
vdychtował/ y żelázem obił/ Sżtabá miáſto łbá/ á Rufá ſpráwioná/
Miáſto ogoná. KlonFlis E4.
a. O budowli tworzonej na kształt okrętu (1): y przodkowie
náſzy ták zwykli budowáć Kośćioły iákoby okręty iákie/ obrácáiąc
ſztabę ná wſchod ſłońcá/ á Rufę ná zachod/ á śrzod Kośćiołá iákoby
máſzt ná okręćie/ wieżycżkę ábo ſzpicę ſtáwiáią ná znák y ná pámiątkę łodźi ábo Korabia Piotrowego. KlonFlis A4.
LW

RUFIJAŃSKI (2) ai
a pochylone.
sg m [N ruﬁjåński.] ◊ A ruﬁjåński (1). ◊ f N ruﬁjåńskå (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVII w. (z Cn).
Rozpustny, nierządny; lenonius Mącz, Cn; lupanaris Cn (2):
ﬁdes lenonia, Wiárá Ruﬁańſka. Mącz 188d; [Volck Yyy2].
Wyrażenie: »ruﬁjański żywot« (1): Lenocinor, S pániámi duſzkámi ſie obchodzę/ Ruﬁanski żiwot wiodę/ też gábam. Mącz 188d.
Synonimy: fryjowny, gamracki, nierządny, rozpustny, sprosny,
swowolny, wszeteczny.
LW
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RUFIJAN (7) sb m
ruﬁjan, [roﬁjan].
-f- (6), -ff- (1).
W N sg a pochylone, w pozostałych formach jasne.
sg N ruﬁjån (3). ◊ G ruﬁjana (1). ◊ pl N ruﬁjanowie (3), [roﬁjani]. ◊ [L roﬁjani(e)ch.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
Stręczyciel, właściciel domu publicznego; leno Mącz, Modrz,
Cn; minister libidinis Mącz; lenullus, lupanarius, perductor, productor Cn (7): Leno, [...] Goſpodarz który kurwy chowa/ Kurwigoſpodarz/ Ruﬁan też niektórzi zową. Mącz 188d, 222b; KlonWor
62; [á Rofﬁjáni do świádectwá przypuſzcżeni nie bywáią: tákże y
pánie iych/ lub dworki miedzy cnotliwemi pániámi mieyſcá niemáią. BudUrzęd 78, 77; Volck Yyy2].
W połączeniach szeregowych (3): Głupi młodźieniaſzkowie/ ruﬁánowie/ nierządne niewiáſty/ ludźie áni Rzecżypoſpolitey/ áni ktorey pewney oſobie zásłużeni/ chodzą świecąc ſię od złotá ModrzBaz
142, 51; Wſzetecżnicá/ ruﬁan/ błazen ſzáchowány/ Smiechotworcá:
ći płużą miedzy tymi Pány [tj. marnotrawnymi ludźmi]. KlonWor 57.
Złośl. i pogard. [jako obelga] (1): komornik iachał doSambora
więzować Pana Radomskiego. O Iesus coć ta rzecz turbatyi vczynieła razem excanduit iuż prawi postaremu Ruﬁanowie będą panowali anieprawda będzie rządziłą [!]. ActReg 100.
Synonimy: kurewnik, kurwiarz, kurwogospodarz, zamtuźnik.
Cf RUSYJAN
LW
RUFIJANEK (2) sb m
N sg ruﬁjånek (2).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
Dem. od „ruﬁjan”; lenunculus, lenulus Mącz (2): Lenunculus,
Ruﬁanek. Mącz 188d, 188d.
LW
[RUFIJANKA sb f
N sg ruﬁjånka.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.
Stręczycielka, właścicielka domu publicznego; conciliatricula,
conciliatrix, fabia, lena, stupri conciliatrix a. sequestra Cn: Lena,
ein Hurenwirtin. Pol. Kurwogoſpodini/ Rufﬁanká. Volck 320.
Synonim: kurwogospodyni.]
LW

RUFIJAŃSTWO cf [ROFIJAŃSTWO] (Errata)
RUG (2) sb m
sg [N rug.] ◊ G rugu (1). ◊ [A rug.] ◊ I rugi(e)m (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVII (z Cn) – XVIII w.
1. Śledztwo, dochodzenie sądowe; inquisitio, quaestio Cn (2):
ná tym Sądźie wielkim [...] bywa bádánie (co zową Rugiem) o záchowániu obyczáiow y wyſtępkow káżdego Mieſzczániná/ álbo też
Wieyſkiego Ludu/ gdźie wyſtępni iáwnie bywáią karáni GroicPorz
k; Przy thym Sądźie/ oprocz thego Rugu/ ſnadźby też niewádźiło y
dobrze przyſtáło/ áby przy oblicznoſći wſzytkiego poſpolſtwá/ Przywileie Mieyſkie co potrzebnieyſze/ [...] były czytáne GroicPorz k.
[Cf też 2.]
[rug około czego: Rugu też [posłowie z drobnej szlachty] ná
Elekcyey chćieli/ około pieniędzy po śmierći Krolewſkiey rozebránych. BielKron 1597 670.]
[Zwrot: »rug miedzy sobą uczynić, mieć«: Więc interim, zdali
się wmciom być to potrzebne rug między sobą uczynić [...], rad nań
zezwolę. AktaSejmikPozn 1587/41; znowu tam [na sejmie w Krakowie] o tym mowiono iákoby zboyce vſpokoić w Polſzce: wſzákże iż
Rugu Sláchtá niechćiałá miedzy ſobą mieć/ trudno było wymácáć
winnego. BielKron 1597 392 (Linde), 389.]
2. [Ugoda, układ: Cervus F31 52v; ReuchlinBartBydg i6v; Rug
et rugowánie/ Inquisitio, depactatio. Volck Yyy2.]
Synonimy: 1. badanie, dowiadowanie, inkwizycyja, pytanie,
skrutynijum, wybadywanie, wywiadowanie; 2. pakt, postanowienie,
przymierze, umowa.
Cf RUGA, [RUGOWANIE]
LW
RUGA Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf RUG, [RUGOWANIE]
[RUGOWAĆ vb impf
o prawdopodobnie jasne (tak w -ować); a jasne.
inf rugować. ◊ praes 1 sg ruguję.
Sł stp brak, Cn s.v. inkwizycyją czynić, Linde XVII – XVIII w. w
innym znaczeniu.
1. Przeprowadzać dochodzenie; inquirere, quaestionem exercere a. habere Cn: Ruguię/ Inquiro, depacto, paciscor. Volck Yyy2.
2. Układać się: Depactare rugowac [wyd. 1558: Kugowáć [!]]
Cervus F31 52v; Paciscor, ich werde eins/ komme vber eins/ vertrage mich. P. Iednam ſię/ vmowę czynię/ poſtánowiam/ ruguię.
Volck 439. [Cf też wyżej.]
Synonimy: 1. badać, dowiadować się; 2. jednać się.
Formacje współrdzenne: rugować się, wyrugować, wyrugować się.
Cf [RUGOWANIE]]
LW
RUGOWAĆ SIĘ (3) vb impf
o oraz a prawdopodobnie jasne (tak w -ować).

RUGOWAĆ SIĘ

RUKOPISANIE

[inf rugować się.] ◊ imp 1 pl rugujmy się (2). ◊ con [3 sg f by
się rugowała.] ◊ 2 pl m pers byście się rugowali (1). ◊ [3 pl m pers
by się rugowali.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. rugować.
1. Poddawać się dochodzeniu i badaniu (2): Aleć ia i tych bogactw nieznam miedzy wami/ A rad bych zebyſcie ſię rugowali ſami. KochSat A4v; Prot B2v; [nie wadzi, aby się rugowali i okazali,
którzy tacy miedzy nimi PismaPolit 621].
[Ze zdaniem dopełnieniowym: Owszem, wszystcy to słusznie
mówiemy, lecz iż Confesyja jest dla tych, co ją wyznają, [...] ale
nie dla nas doma, którym już do tego przychodzi, że się rugować
musiemy, jeśli pod tą Konfesyją trzymamy się dawnego a zawżdy
własnego smysłu Jednoty AktaSynod IV 146.]
[Szereg: »rugować się i inkwizycyją miedzy sobą czynić«: król
Jego Mć i panowie senatorowie [...] tak się rozjechać [z sejmu]
musieli, acz się rugować i inkwizycyą panowie miedzy sobą czynić
mieli, dla takowych, którzy by w tych praktykach pryncypałami
byli [z] strony udawania odjazdu króla Jego Mci KronMieszcz 131.]
2. Wykluczać się, odchodzić [skąd] (1): Cierṕmyſz thedy w tey
owczárni [tj. w kościele] złe dla dobrych: nie ruguymy ſye z niey/
áni brákuymy ſobą OrzList f2.
3. [W funkcji strony biernej: Być usuwanym:
Szereg: »jawić się i rugować«: bo wieleby dobrego ná nim [na
synodzie] ſię zbudowáło/ gdyby ſię tá złość iáwiłá y rugowáłá.
BronApokr 18.]
Formacje współrdzenne cf RUGOWAĆ.
LW

RUINA (6) sb f
a jasne.
sg N ruina [w tym: forma lat. (1)] (2). ◊ pl N ruiny (1). ◊ A
ruiny (1). ◊ L ruinach (2); -ach (1) SarnStat, -åch (1) RejAp.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
1. (Z)niszczenie, uszkodzenie [ruina – padnienie, też szkoda
Mącz 361d; – obalenie, oburzenie; szkoda Calep; obalanie; szkoda; upadek, upad; walenie czego albo walenie się – ruina Cn] (4):
IZ do wiádomośći náſzéy przychodźi/ żeby ſie ruiny záczynáć miáły w górách Zup Wielickich y Bocheńſkich/ tedy z Séymu tego
wyſzlemi Komiſsarze/ áby zá ich rewizią opátrzono to było SarnStat 393, 393.
[ruina czego: Item ruina zamku krzepickiego, że się dwie stronie zamku z gruntu aż do wierzchu porysowały LustrKrak II 3.]
Szereg: »szkoda i ruina« (2): będźiem poſyłáć przy Podſkárbim
Komiſsarze co dwie lećie/ [...] którzy iurati ſpuśćiwſzy ſie ná doł/
máią doglądáć/ iákoby w Zupách ſzkodá/ y ruina nie byłá/ y pericula praeſentia et futura były opátrzoné. SarnStat 339 [idem: ruiná] 393.
2. Obiekt zniszczony (2):
Szereg: »ruina a miejsce opustoszałe« (1): gdyż o thym ſłychamy y widamy/ iż w tákich ruinach á w tych mieyſcach opuſtoſzáłych owi dyabełkowie co ie latáwcámi zowiemy [...] tám poſpolicie rádzi mieſzkáią y przebywáią. RejAp 148.
Przen [czego] (1): A iáko możny krol [tj. Bóg] pobudowawſzy
ty ruiny ſkáżonego ſercá náſzego/ ſam w nim vcżynił ſobie wdzięcżne páłace á mieſzkánie ſwoie LubPs Z4.
Synonimy: 2. rozwaliny, rum.
LW

[RUGOWANIE sb n
N sg rugowani(e).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. rug.
1. Dochodzenie sądowe, badanie: Rugowanie począwszy od
senatorów, [...] którzy by powinności i urzędowi swemu nie czynili
dosyć, przed zaczęciem elekcyi uczynione być ma. AktaSejmikPozn
1573/11; Rug et rugowánie/ Inquisitio, depactatio. Volck Yyy2.
2. Ugoda, układ: Rugovanye, Rug depactacio ReuchlinBartBydg i6v; Depactio. Rugowanie. Cervus F42 c4v, F46 272; Pactum,
ein vertrag/ abrede. P. vmowa/ poſtánowienie/ przyrzeczenie/ rugowánie. Volck 440. [Cf 1. Volck Yyy2.]
Synonimy cf RUG.
Cf RUG, RUGA, [RUGOWAĆ]]
LW
[RUGOWE] cf [RUGOWY]
[RUGOWY ai
o prawdopodobnie jasne (tak w -owy).
sg m N rugowy. ◊ n N rugow(e). ◊ G rugow(e)go. ◊ I rugow(e)m.
Sł stp: rugowe, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rug” ‘dochodzenie sądowe’; związany z rugiem: Solenne iudicium alias rugovij KsięgiSądWiej 1564 nr 278.
Wyrażenie: »prawo [= sąd] rugowe«: KsięgiSądWiej 1579 nr
4942; Stanawszy oblicznie przed prawem gaynem rugowem wyszey opyszanem dobrowolnye [...] zeznal [...], yze [...] KsięgaSądWary 1592 nr 297; Anno Domini 1595 prawo wielgie rugowe,
które się działo w środopostnym tygodniu w tymże roku KsięgaSądIwk 1595 nr 219, 1596 nr 231, 1597 nr 240, 243; SłownicKsiągSądWiejBrz 1596/58.]
a. [W funkcji rzeczownika: »rugowe« = prawdopodobnie rodzaj czynszu a. daniny w naturze na utrzymanie urzędników sądowych biorących udział w rugach: Rugowe. – Rugowego dawają per
annum jarząbków 12 albo sarnę 1 [...]; facit ... mc. 0/24/0 InwKrak
I 146; Item rugowego płacą wszyscy kmiecie per gr 1/9; facit cor.
10, qui aequatos InwKrak I 205, I 147, 206.]
LW
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1. RUKA (3) sb f
N sg ruka (3).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.
bot. Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Mill.) Thell.; rokietta siewna, roślina jednoroczna z rodziny kapustowatych (Brassicaceae), lecznicza; eruca (hortensis), euzomon Cn (3): Ruká
Eruca. Weyſſer ſenff. SienLek 203v; Gorczycá Włoſka/ ſzu kaj :
Ruká. SienLek Xxxv, Xxx3v.
Cf [RUKIEW]
LW
2. RUKA cf RĘKA
RUKAW cf RĘKAW
[RUKIEW sb f
N sg rukiew.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
bot. Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Mill.) Thell.; rokietta siewna, roślina jednoroczna z rodziny kapustowatych (Brassicaceae), lecznicza; eruca Cn:
Zestawienia: »rukiew ogrodna«: Gorcżycá biała/ Rukiew
ogrodna/ Eruca ſatiua groſz Raucken. SienHerb I4#v, E2#v.
»rukiew polna«: Rukiew polna/ Eruca sylueſtris. Klein Raucken. SienHerb I4#v, E2#v.
Cf 1. RUKA]
LW
RUKODAJNY cf RĘKODAJNY
RUKOPISANIE (1) sb n
A sg rukopis(a)ni(e).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rękopis, tekst napisany własnoręcznie (z rus.): Rukopiſzanye
naſze przelozileſzmy [...] podſzamym Choczimyem na bregu
Nyeſtra na sthanv Crola ye go M Thoma logophieth y pan pyetr Vart-

RUKOPISANIE

2. RUM

nik Marſchalek napiſaly y ynſzy comiſſarze Moldawſkye LibLeg
6/119.
Cf RĘKOPIS
LW

W połączeniach szeregowych (2): Chcąc też iákoby práwie/
przez to piſánie/ z gruntu właſnego y nie omylnego/ budowánie ſwe
otey rzecży wyſtáwić: [...] vpátruię to/ iż do tákich rzecży potrzebá
mi pierwey/ wſzytkie inpedimenta/ zawády/ rumy/ chwaſty/ ktorych
X iądz K anonik wiele w ſwe Wędźidło nátkał/ ná ſtronę odrzućić:
á thák dopiero [...] grunt zdrowy pokazáć y budowánie záłożyć.
CzechEp 103, 269.
Wyrażenia: »smrodliwe rumy« (1): Zbił ſię iuż z łáſki Bożey
zły X iędza K anonika y wſzego Papieſtwá fundáment: okázáły ſię
y zborzyły przednieyſze niektore iego wywody: okazáły ſię złe/
ſmrodliwe/ y ſzkodliwe rumy/ y inſze plugáwe chwaſty y záwády
CzechEp 269.
»rum szkodliwy« [szyk 3:2] (5): Boby to głupſtwo więtſze niż
bydlęce było/ tákim powiaſnkam ſproſnym rácżey/ niż iáſne mu ſłowu
Bożemu wierzyć. Nie może ſię to przygodźić do zbáwiennego budowánia: przeto y to muśi być z plácu iáko gnoy y rum ſzkodliwy wyrzucono. CzechEp 151, 103 marg, 138, 223, 269.
»złe rumy« (1): CzechEp 269 cf »smrodliwe rumy«.
Szeregi: »rumy i chwasty« (1): á potym odłożywſzy ná ſtronę
rumy y chwaſty ſzkodliwe/ náukę ſámę zbáwienną przedśię wezmę.
CzechEp 105. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»rum, (i, abo) gnoj« [szyk 2:2] (4): Trzećia rzecż ieſt w porządku ſwym/ ktorą też vpátruie być tákże rumem y gnoiem práwie
ſzkodliwym/ [...] á tá ieſt/ zły y nieprzyſtoyny wykład piſmá ś.
CzechEp 151, 111, 138, 151.
»rum i plugastwo« (1): Gdyż też y to/ ieſt iednym rumem y
ſproſnym plugáſtwem/ ſłowá Bożego gwałtownie náćiągáć CzechEp 138.
2. Ruina, obiekt zniszczony (5): Po rumách było doſyć/ y po
rozwálonych Wieżách ludźi/ po grobách (co grzéch) poświęconych.
GórnTroas 70.
rum czego (1): Ty ſye [Panie] nád Sionem ieſzcze maſz ſmiłować [...]. Iuż ku rumóm iego ſerce obrócili Słudzy twoi/ iuż ſye
puſtyń vżalili. KochPs 152.
Zwrot: »z rumow wynieść, wyniesiony« = odbudować, odbudowany (1:1): Bo ten [Pan] ná grób Siońſki wſpomni w któtkim
cześie/ A Iudzkié miáſtá z rumów wynieśie [et aediﬁcabuntur civitates Iuda Vulg Ps 68/36]. KochPs 102; KochProp 6.
Wyrażenie: »rumy upadłe« (1): Pruſkie kráie ſtrapioné/ vſtáwicznym boiem/ W rychle ięły ſye ćieſzyć pożądnym pokoiem.
Miecze ná niezrobioné lemieſze zkowáno/ [...] Morzá/ y drógi byſtrych rzék vſpokoioné/ Miáſtá z rumów vpádłych znowu wynieśioné
KochProp 6.
Przen [czego] (1):
Szereg: »rozwaliny i rum« (1): Szcżeśliwe práwie miáſto ktore
w rozwálinách y rumie obálonego świeckiego pánowánia/ leżąc/ á
inney obrony niemáiąc: tákiemi murámi [tj. grobami apostołów]
obtocżone/ ſzyrzey ſwoię duchowną władzą/ niſzli kiedy páńſtwo
Rzymſkie/ rośćiąga SkarŻyw 408.
3. [Materiał służący do budowy lub naprawy grobli: a na tym
bagnie pode wsią tedy gromada wszystka dla wygonów i przejazdu
swego ścielą gać i nawożą rumy, to jest ziemią, wióry, słomą LustrLub 61.]
Synonimy: 1. gruz, rozwaliny; 2. rozwalenie, ruina.
LW
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1. RUM (44) sb m
sg N rum (10). ◊ G rumu (7). ◊ D rumowi (1). ◊ A rum (5). ◊ I
rum(e)m (4). ◊ L rumie (1). ◊ pl N rumy (3). ◊ G rumów (6); -ów
(4), -(o)w (2). ◊ D rumóm (1). ◊ A rumy (5). ◊ [I rumy.] ◊ L rumach (1).
Sł stp: rum, rom, Cn notuje, Linde XVI (cztery z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Gruz, fragmenty zniszczonego muru (z niem. Rummel); rudus Mącz, Cn; humus Vulg (39): Epidaurum Gotowie zborzyli/ z
kthorych rumow Ráguzia zbudowáná BielKron 274v; niemogli obegnáńcy ná murze ſtać áni ná wieżách/ przed rumem pierzcháiącym/
ktory cżynił w ludzech [!] ſzkodę BielKron 315v, 234v, 316; Rudus,
Máteria áſtrychowa/ to yeſt rozbite á roſtłuczone kámienie s cegłą y
s wapnem/ z których aſtrichy czinią [...]. Et hoc dicitur rudus novum, sed vetus rudus, Rum/ to yeſt/ ſtára materia ták kámienna
yáko cegielna z rozwálonego budowánia/ ſtáry mur. Mącz 359d,
359d [2 r.], 360a [2 r.]; SarnStat 339, 393; [RachBonera 1558
73, 159; Leop 2.Esdr 4/10 (Linde); PiotrDzien 306; Potym ogniu
robiło ludzi około rumów 200 z łopatami, z nieckami, co z zamku
okny rumy zrucali, a to dla budowania z nowotku uprzątali. KronMieszcz 160].
rum czego (5): Elius Adrianus rumy wſzytki kośćiołá y páłacow kazał w Cedron wmiotáć BielKron 265; gdźie [w Kijowie] głowá wſzytkiey Ruśi niegdy była/ ſą ieſzcże y dźiś tego znáki/ to ieſt
rumy vpádłych murow BielKron 437; Mącz 360a; Tá moc pożárłá
żywé/ Troia trupem leży/ Rum w kupách ſtoi/ gwałtem rozwálonych wieży. GórnTroas 8; [á do zamku vpornie ſię ćiſnącym/ záſtáwili ſię w dziurach wybitych/ y zpycháli ich [Polacy Niemców] z
gory drzewy/ kołámi/ kámieniámi/ y rumem muru potłuczonego
StryjKron 488 (Linde)].
rum z czego (1): ále tá gorá [Moria] przez Rzymiány pokáżoná
y w Cedron wmiotaná ze wſzytkim rumem z kośćiołá y wſzech páłacow BielKron 265.
W połączeniu szeregowym (1): wſzelki dobry budownik [...]
plác on ná ktorym budowáć myśli/ pilnie rozmierza: ochędaża/
rumy wſzelákie/ chwaſty y zawády inſze precż z plácu onego wyrzuca CzechEp 102.
Wyrażenia: »kamienny rum« (1): signinum opus, quod fractis
testis addita calce conﬁciebatur, Nieyáka robotá z kámiennego rumu z skorup s wapnem przemieſzána. Mącz 392b.
»kupa rumu« (1): A zebrawſzy wſzytki łupy/ wpoſrzod rynku
miáſtá onego/ ſpalićie do gruntu miáſtho z onym wſzytkim łupem/
przed Pánem Bogiem twoim/ y zoſtánie náwieki kupá rumu [erit
tumulus perpetuus]/ á nigdy nie będźie nápráwiono. BibRadz Deut
13/16; [BibRadz Mich 1/6 (Linde)].
»w rum obrocony« (1): TY co Rzym w pośrod Rzymá chcąc
baczyć pielgrzymie/ A wżdy baczyć niemożeſz w ſámym Rzymá
Rzymie. Pátrzay ná okrąg murow/ y w rum obrocone Theatrá/ y
kośćioły y ſłupy ſtłuczone SzarzRyt D2v.
Przen (19): Słodki ieſt cżłowiekowi chleb wykłámány/ lecż
potym nápełnią ſię vſtá iego rumu [implebitur os eius calculo]. BudBib Prov 20/17.
a) Coś bezwartościowego, przeszkadzającego, szkodliwego; zanieczyszczenie (o poglądach przeciwników religijnych) (18): Rumu
wtorego odrzucenie to iest złe y nie właſne piſmá ś. vżywánie.
CzechEp 138 marg; Rum cżwarty, to iest nie słuſzne rzecży iedney
ku drugiey przystoſowanie. CzechEp 163 marg; Przetoż ią [glinę, tj.
niewłaściwe rzeczy] też ieſzcże/ iáko inſze zwierzchnie rumy/ ktorych wiele było pierwey odrzućić potrzebá: á tám dopiro pod nią
będący fundáment pokázáć CzechEp 223, 111 marg, 151 marg, 173
[2 r.], 202 marg.

2. RUM (2) sb m
sg [N rum.] ◊ A rum (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Wolna przestrzeń, miejsce (z niem. Raum); locus aut spatium
patens Cn (2): [Rum/ [...] Locus, spacium. Volck Yyy2.]
Zwrot: »rum uczynić; [[czemu] rum działać]« (2): Potym Stołę
Háwerze/ pod párkan kopáią. Támże prochy záſádzą/ by rum
vcżyniło/ Aby ſie do tey dziury k ſzturmu przypuśćiło. BielSat M4
[idem] BielSjem 34; [Nuż pácholcy poſkocżni zmowiwſzy ſię wſady. Z wilki co owoc ſuſzą zacżynaią zwády. Iedni nożem niepłodne

2. RUM

RUMIANOŚĆ

gáłąſki śćináią/ Drudzy zráźiwſzy śmieći trawce rum dźiáłáią. RybWiosna A3].
Synonim: przestwor.
ALKa

ſwiętym Páwłem námálowáni byli/ powiedáiąc ze ie [Rafael] bárzo
rumiáno pocżynil. GórnDworz R6.
α. Na oznaczenie koloru pośredniego (1):
Zestawienie: »z biała rumiano« (1): Bo ſnádnie Koleriká poznaſz y po ſierśći/ bo ſie vrodzi cżarno/ [...] Krewnik z białá rumiáno. RejZwierc 6v.
b. O wyglądzie długo gotowanej mieszaniny: złocistobrązowo
(1): Wezmi miodu [...]/ ocztu [...]/ grinſzpanu [...], Ty wſzytki
rzecży zmieſzay ſpołem/ á warz aż gdy iuż będzie rumiano FalZioł
V 98.
JR

3. [RUM sb n
sg N rum. ◊ L rumie. ◊ pl N rumy.
Sł stp brak, Cn s.v. rabarbarum; rapontyk, Linde XVI w. (jeden
z niżej notowanych przykładów).
bot. Rheum rhaponticum L.; rabarbar, rzewień ogrodowy, bylina z rodziny rdestowatych (Polygonaceae) używana do celów spożywczych i leczniczych: O drugim Rumie. W. 741. SienHerb L2#v.
Wyrażenia: »rum moskiewskie« = radix pontica, rha-ponticum
Cn: (nagł) Rhum Moskiewskie. Reuponticum. Grechiſch rhabarbarum. [...] (–) TY obá Rumy mogły być opiſáne gdyſz ſą rodzáiem
iednákie wſzákże Tureckie ieſt mocnieyſze á tho źiemią álbo położenim Slońcá. SienHerb 200.
»rum tureckie« = rha-barbarum, rheon Cn: Rum Tureckie.
Reubarbarum. Rhumbarbarum. SienHerb 195 (Linde), 200.
Synonimy: reubarbarum, reupontikum.]
LW
4. RUM int Cn; Linde XVII w.
RUMACYJA (2) sb f
rumacyja (1) GórnRozm, rymacyja (1) OrzRozm.
Pierwsze a jasne.
sg [G rumacyj(e)j.] ◊ A rumacyją (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII (z Cn; XVIII) w.
praw. Nakazane wyrokiem sądu i nadzorowane przez urzędnika
opuszczenie posiadłości; migratio a iudice decreta vel decretoria
Cn [rumatio; rimatio Łac śr.] (2): Wieręć ſye nie ieden Stároſtá
omyli/ ieſli poiedźie ktory do kogo ná rymácyą wedle tych Vniuerſałow. OrzRozm S3; Tráﬁło mi ſię nie dawno żem pośćignął Podſtárośćiego á on z wożnem y Szláchtą iedźie ná rumátią GórnRozm
G2v; [Muszę mu już koniecżnie rad nierad na dzień świętego Jana
Volią puśćić [...] a to i tej równej rzeczy u niego nie mogę otrzymać
[...], aby mi dwie niedzieli dopuścieł rumacyjej DudEpist IV 269].
Cf RUMOWANIE
LW
(RUMAK) cf ROMAK
[RUMBARBARUM] cf REUBARBARUM
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RUMIANOBRUNATNY (1) ai
A sg f rumianobrunåtną.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Składający się z różnych kolorów od czerwonego do ﬁoletowego: Pan Bog [...] przyrzekł mu [Noemu] więcey ſie ták ſrogo
niemścić/ [...] ná co dał znák y potwierdzenie pokoiu y przymierza/
y zakłádu wiecznego/ miedzy ſobą/ á człowiekiem Tęczę álbo Duhę
ná Niebie rumiánobrunatną StryjKron 6.
JR
[RUMIANOCZARNY ai
Pierwsze a jasne, drugie pochylone; o prawdopodobnie jasne
(tak w formancie -o-).
sg f G rumianoczårn(e)j. ◊ pl A subst rumianoczårn(e).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) w cytacie
s.v. rusy.
Czarny z odcieniem czerwonym: Niktorzy też chcą miánowáć
od płći y bárwy ſmladey álbo z rumiánoczarney/ co ieſt poſpolita
płeć Ruſkiego/ zwłaſzczá Podolſkiego y Wołyńſkiego narodu/ dla
czego też dziś náſzy ich zowią Ruſkámi/ tákże Ruſſe włoſzy/ to ieſt
rumiánoczarne. StryjKron 113 (Linde s.v. rusy).]
a. O skórze człowieka:
Wyrażenie: »płeć rumianoczarna«: [król Stefan Batory] Był to
Pan wyſokiey vrody/ y kraſny doſyć/ twarzy pośięgłey/ płći rumiano cżarney BielKron 1597 804.]
JR
RUMIANOJASNY (1) ai
N pl subst rumianojasn(e).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rumiany o jasnym odcieniu: Zaſię młodych ludzi [uryny] ſą
rumiano iaſne. FalZioł V [2].
AN

[RUMBARUM] cf REUBARBARUM
[RUMEL sb m
A sg rumel.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII – XVIII w.
Rodzaj gry w karty:
W połączeniach szeregowych: Toć też twoiá przechyro/ z ludźi
ſtroić żárty/ Abo záraz chceſz w rumel/ cży w koſtki cży w kárty?
ŁaszczPogrom 14v; NiemOpis B3v.]
JR
(RUMIANEK) cf RUMIENEK
(RUMIANKOWY) cf RUMIENKOWY
RUMIANO (3) av
a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w -o).
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
Przysłówek od „rumiany” (3):
a. W kolorze zbliżonym do czerwieni (2): nákoniec pocżęli
dwaj kardynałowie ſtrofowáć iedną tablicżę gdzye ſwięty Piotr s

RUMIANOKRWAWY (1) ai
V sg m rumianokrwawy.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Mający rumieńce, zaczerwieniony; przen: Rumiáno krwáwy
kwiatku/ wſtydu nie ſkalány/ Ty wiecznéy ſławie ſtáwiſz ſkarb nie
zepſowány. GosłCast 34.
JR
RUMIANOŚĆ (17) sb f
rumianość (16), rumioność (1), [rumieność]; rumioność PatKaz III.
a w rumianość, e w rumieność oraz drugie o jasne; pierwsze o
w rumioność z tekstu nieoznaczającego pochyleń.
sg N rumianość (6). ◊ [G rumianości.] ◊ D rumianości (4). ◊ A
rumianość (4). ◊ I rumianością (3).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVII(XVIII) – XVIII w.
Kolor zbliżony do czerwieni (17): [[ziele skoczek] który zową
Amigdaloides, iż ma liſtki długié/ iáko Mygdalowé/ ábo oliwné/ z
nieiáką rumienośćią ná wiérzchu iákby śitowié UrzędowHerb [76]b.]
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W porównaniu (1): [Matka Boska] byla panna czudna na oblyczu [...] czyalo yey yako mleko zrumyonoszczyą PatKaz III 121.
Wyrażenie: »rumianość krewna« (1): PIegi/ ácz ieſth rzecz liſowátym przyrodzona/ ábowiem rumiáność krewna/ ktora przez
ćienką ſkorną płeć przebija/ łatwie od ſłońcá więdnie SienLek 78v.
a. Na oznaczenie kolorów pośrednich (6): Cinamon kthori s
czarnoſci ku rumianoſci pochodzi/ ma właſnoſć ſubtelną/ przyciągaiączą, otwieraiączą/ zagniłoſci y prochnienia każdego w ciele broniączą y odwilżaiączą. FalZioł III 6d, I 107c, 108b, III
7a, 25b.
Zestawienie: »miedzy rumianością a miedzy bladością« (1):
ſamo drzewo [jawor] rozłupione theż barwę ma ſrzodkiem miedzy
rumianoſcią á miedzi bladoſcią FalZioł I 108b.
b. Rumieniec; color Mącz; color diffusus sanguine, rubor, purpureus a. sanguinolentus a. verecundus color Cn (9): [Panna
Maryja ma] oblicżé téż niezmarſſcżoné ij bez żádné zmazy/ náiaſnieyſſé/ ktoreé rumianoſtz mierná kráſi. OpecŻywList C; [dziewannowa wódka] Gdy nią lice vmywa pięknoſci z rumianoſcią
dawa FalZioł II 5d; GlabGad N3; Mącz 60b; Nie przypráwna
rumiáność/ gdy ſye vkázuie/ Przez iéy wdźięczné iágody: kogóż nie
zhołduie? PudłFr 70.
Wyrażenie: »rumianość lica, na licu« (2:1): A wſzakoſz rumianoſć licza po pocżęciu: ieſt znamię napewnieyſze pocżęcia ſyna
FalZioł V 15, ‡3e, I 133d.
[W przen: A z vrody co zá chlubá? ćiáło náſze pełne ſproſnośći.
á młodość z láty mija/ y kwiát rumiánośći y wdźięcznośći pádnie
máłą niemocą SkarKaz 654b (Linde); VergKoch [343] (Linde).]
Przen [czego] (1): PAnie/ twarz ſwą/ przybráną W rumiáność
vcżćiwośći/ Serce/ pełne żáłośći/ [...] Nioſę/ złośći ſwych/ licżbę
nieſłycháną. GrabowSet Sv.
Cf RUMIENIDŁO, 1. RUMIENIEC, RUMIENNOŚĆ
JR

dawno był rumiány á iuż ſie zyeleni. RejWiz 83v; Colorem rubicundum trahere, Rumiánym być. Mącz [460]d; Nie wſzytkoć
mury wiodą máterią przednią. Z boków ceglę rumieńſzą/ y kámień
ćioſány/ W pośrzodek ſztuki kłádą/ y grus brákowány. KochFr 35,
97; WitosłLut A3; SapEpit A2, A4; [Zorawie lotą krzycżąc: [...] ku
pierwſzemu Mieſzkániu ſie wracáią/ á noſem rumionym Gniazdá
ſwym boćianiętom buduią rodżonym. RybWios A2v].
W porównaniu (1): Ieśliże vznaſz co weſołégo/ Zákwitnieſz/
iáko ſłońcá ránégo Rumiané zorze/ świátło ſwé dáiąc ZawJeft 31.
a. O skórze człowieka (46): PatKaz III 119; Ręka iaſna á trochę
rumiana cłowieka [!] dobrych obyczaiow znamio nuje GlabGad
P2v, I6, P3v [2 r.]; LibMal 1551/158v; RejWiz 109; BielKron 65;
Ieſli kogo ograżká á owſzem gorączká gaba/ á ieſt pełny rumiony y
żył pełnych/ temu trzebá Medyanę otworzyć SienLek 139v; RejZwierc 158 [3 r.]; Widamy to/ że ći co śię boią blednieią/ á ći co śię
ráduią rumiáni bywáią [rubescere] ModrzBaz 7; Oczko 34; PudłFr
70; Záśię kto páznogietek/ zechce mieć rumiány/ W kraſy vdátny
záwſze bez wielkiey odmiány. Z ráná tákże y ná noc/ cegłą práwie
świeżą/ Trzeć mocno/ do tąd: áż weń cżerwonośći vbieżą PaxLiz D3.
W połączeniach szeregowych (5): Bywaćiem niegdy tho ludźiem dźiwno/ gdy vźrzą iż ktho młody/ kraſny/ rumiány/ á oplwity
vmrze SienLek 12v, 18v, 29v; Pátrz záſię ná ty czo wſzetecżeńſtwu
przyſługuią/ ieſliże ſą kiedy práwie weſeli/ práwie zdrowi/ álbo
práwie rumieni. RejZwierc 142, 142.
W porównaniach (4): Zdrow bądz zbawienijé wſſytkich/ dziecię náſlicżnieyſſe/ iaſnieyſſſé nad liliją/ rumienſſé nad rożą. OpecŻyw 18, 111v; PatKaz III 121; BibRadz Thren 4/7.
Wyrażenia: »rumiana barwa; rumiony w barwie« (2;1): PatKaz
III 121; PApule/ to ieſt pęcherze [...] żołtey albo rumianey barwy/
łaczno bywaią vlecżone. FalZioł V 41v; Názáreyſcy iego czyſtſzy
byli niż śnieg/ á bielſzy niż mleko/ rumieńſzey byli bárwy [rubicundiores fuerunt aspectu] niż rubin BibRadz Thren 4/7.
»płeć rumiana; rumiony na płci« (3;1): bog y natura wloſy dala
czlouyekouy [...] dla okraſy czo ſluſſalo teſz myecz maryey pannye
[...] byla byala rumyona na plczy ſluſſaly yey wloſy czarne PatKaz
III 119v, 119v; Sybillá Europea. TA ſie w Europie vrodziłá przed
Bożym národzenim lat 133. Byłá wzroſtu cudnego/ płći rumiáney/
wdzyęcżney twarzy BielKron 134v; ná owę białogłowę [...] miło
pátrzyć/ czo ią cżłowiek záſtánie domá nieſplecioną/ nieſzcżeſáną/ y
owſzem nápołi roztárcháną/ áno v niej płeć przyrodzona/ chocia nie
biała/ biała/ áni rumiona/ [...] á z zápłonienia pod cżás przyſtoyney/
y przyiemney bárwicżki GórnDworz G2.
»twarz (a. twarzyczka), lice rumiane(-a); rumiany na licu«
= facies rubida Mącz [szyk 7:5] (9:2;1): ieſtli ona niewiaſta przed
pocżęciem była blada/ á po pocżęciu rumiana na liczu/ znak ieſt iże
z ſynem chodzi. FalZioł V 15; Twarz dobrze rumiana dobrą theż
ſkładnoſć zdrowia vkazuie y cżłowieka weſołego GlabGad N3, N3;
RejWiz 53v; Mącz 100a; SkarŻyw 583; KochTr 20; Z twoią [dziewko] rumiáną twarzą moiá brodá śiwa Zgodźi ſię známienićie KochFr 131, 82; [wąs mówi o brodzie] Tuſzę pómniſz/ iákom ia w twéy
piérwſzéy młodośći Twárzy twoiéy folgował [...] A tá wſzetecznicá
Ná ten czás rumiánégo vſzánowáć licá Twoiégo nie vmiáłá KochBr
152; GórnTroas 73; Słuchayćie/ czym ozdobić twárzyczkę rumiáną.
Tedy nie kornufáſem áni kędźiorámi [...] ZbylPrzyg B3v.
»usta, wargi rumiane« (1:1): SapEpit [B2]v; Wargi rumione á
mierney wielgoſci, cżłowieka dobrze [z]drowego znamio nują
GlabGad Ov.
Przen (2): Mącz 459d; Pátrzay/ iako twarz białą [Katarzyny,
córki wojewody kijowskiego] zdobi wſtyd rumiány, Tákiéy bárwy
więc niebo bywa/ gdy świt rány Złoté Słońce vprzédza KochEpit A2v.
α. W funkcji rzeczownika: »rumiane« = rumieniec (1): Bo ácż
ieſt rzecż oſobna kiedy przyrodzenie/ Pięknie więc y kſtałt komu y
vrodę mieni. Iż cudna twarz błyſzcżąc ſie rumiánem z białośći/
Ocży ktemu okażą rozlicżne wdzyęcżnośći. RejWiz 4.
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[RUMIANOŚLICZNY ai
G pl rumianoślicznych.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Pięknie zaczerwieniony: Pozwolił im [Adamowi i Ewie] wszelkich drzew pożywać owocy, Tylko jedno w pojrzodku zachował w
swej mocy. I zagroził im śmierci, jeśli znać nie chcieli, By się rumianoślicznych jabłek tknąć nie śmieli. StryjPocząt 44.]
JR
RUMIANY (75) ai
rumiany (67), rumiony (8); rumiony LibMal, PatKaz III (4),
GórnDworz; rumiany : rumiony GlabGad (6:1), SienLek (3:1).
a jasne (w tym 2 r. błędne znakowanie); rumiony z tekstów
nieoznaczających ó lub oznaczających niekonsekwentnie.
comp: rumieńszy (5); -e- (2), -(e)- (3).
sg m N rumiany (14). ◊ A rumiany (2). ◊ I rumianym (1). ◊ f N
rumianå (6), rumian(a), rumieńsz(a) (12). ◊ G rumianéj, rumieńszéj
(4); -éj (1), -(e)j (3). ◊ D rumianéj (2); -éj (1), -(e)j (1). ◊ A rumianą, rumieńszą (3). ◊ I rumianą (1). ◊ n N rumiané (6); -é (2),
-(e) (4). ◊ G rumianégo (1). ◊ I rumian(e)m (1). ◊ V rumieńszé (1).
◊ pl N m pers rumiani (1) ModrzBaz, rumi(e)ni (1) RejZwierc,
rumieńszy (1). subst rumiané (10); -é (1), -(e) (9). ◊ G rumianych
(2). ◊ A subst rumian(e) (2). ◊ I m rumian(e)mi (1). ◊ G sg n skostn
z rumianå (3); -å [prawdopodobnie błąd] (1) BielKron, -(a) (2).
Sł stp: rumiany, rumieny, rumiony, Cn: rumiany, Linde XVII –
XVIII w.: rumiany; poza tym w objaśnieniu s.v. rumienić.
W kolorze zbliżonym do czerwonego, zaczerwieniony, zarumieniony; rubicundus PolAnt, Mącz; rubidus Mącz; purpureus, roseus,
rubeus Cn (75): Galienus w kxięgach ſimplicium farmacorum piſze
[...] yſz naſienie thego ziela [wilczego grochu] ieſt rumiane á barzo
gorzkie przykrą gorzkoſcią FalZioł I 109b, I 135d, III 7d, V 41v;
Tákżeć y my nędznicy pięknie ſie świećimy/ Iáko kwiatki ná polu
gdy ſie vbierzemy. Pátrzayże go pochwili á on fárbę mieni/ Nie
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b. O barwie uryny: złocistobrązowy (7): Krewnego przyrodzenia ludzie miewaią rumiane vriny/ iakoby złotey barwy á trochę
miąſſze. FalZioł V [2], V [2], 4, 5v [2 r.], 8v, 14.
c. O złocie: najwyższej próby (1):
W porównaniu (1): Czo znamionuie vrina złotey barwy. Złotey
barwy vrina: prawie iako cżyſthe złotho rumiane: taka ieſt dobra.
FalZioł V 5.
d. Na oznaczenie intensywności barwy a. odcieni a. kolorów
łączonych (5):
Zestawienia: »z blada rumiany« (2): ſamo drzewo [jawor] rozłupione theż barwę ma ſrzodkhiem miedzy rumianoſcią á miedzi
bladoſcią/ to ieſth z blada rumiane FalZioł I 108b, I 108c.
»z rumiana blady« (1): Też vrina prawie blada/ albo też z rumiana blada/ cienka/ iaſna, [...] Tedy ſie maſz nadziewać wrzedzienicze FalZioł V 4v.
»z rumiana czarny« (1): Są tedy oni [Moskwa] Ruś práwa/
ktore niektorzy mnimáli wynidź od Ruſá brátá Lechowego/ niektorzy od miáſtecżká rzecżonego Ruſſo/ niedáleko Nowogrodá/ niekthorzy od bárwy z Rumiána cżarney (gdźie y dziś mowiemy ruſze
włoſy). BielKron 427.
»z rumiana żołtawy« (1): (nagł) Matriſilua. (–) [...] IEſt ziele
[...]/ ma owocz iakoby khoriander wielki á zielony sposrzodku á
potym gdi dozrzeie zrumianá żołtawy będzie FalZioł I 87c.
Synonim: c. rydzy.
Cf RUMIANOBRUNATNY, [RUMIANOCZARNY], RUMIANOJASNY, RUMIANOKRWAWY, [RUMIANOŚLICZNY], ŚWIATŁORUMIANY
JR

ruty/ Swoyſkiego kopru [...] FalZiol V 85v; [SienHerb 48b; Cresc
1571 278].
»rumien polny« = Anthemis arvensis L.; rumian polny (1):
weźmi bábki/ wierzbowych rożdżek/ dębowey ſkory/ śrzedniey
ſkory bzowey/ rumnu polnego y pśiego/ warz tho w wodźie/ á tym
nogi vmyway. SienLek 120v.
»psi rumien« = Anthemis cotula L.; rumian psi [szyk 4:2] (6):
Camemellum, d icitu r herba illa, quae est mali odoris, psy rvmyen
BartBydg 21b; FalZioł I 39a [2 r.], b; SienLek 120v; KlonWor 19;
[SzymŁowEnch nlb 4v; Pśi Rumien. Cotula fetida. [...] ZIele to pśi
rumnek/ ma gáłąſki miękkie/ á liśćie podobne koprowemu/ kwiatki
ma żołthe SienHerb 49a, 48b, E2#v; Cynanthemis Pśi Rumien.
UrsinGramm 387 (Linde)].
»rumien pstry« = Anthemis tinctoria L.; rumian żółty (1):
Kwiecie z głowkami tego rumnu pſtrego ſtarte na proch/ z woskiem
roſpuſzcżone á trochę oliwy przylawſzy/ ma mocz twardoſci y
guzow odmiękcżać y roſpądzać FalZioł I 39b.
»rumien wonny, woniający« = Anthemis nobilis L.; rumian
szlachetny (1:1): Kthora woda ma być przyprawiona z temi zioły
odmiękczaiączemi, Iako ieſt ſlaz, rumien woniaiączy/ ogrodny wyſoki ſlaz FalZioł V 19c; dobre ieſt, W komorze mieć ziela wonne y
do łoża naſlać, iako piołynu/ rumnu wonnego/ rożey/ roiowniku/
narduſu ogrodnego/ maiorany/ baſilijey/ gwozdzikow [...] FalZioł V
62; [SienHerb E2#v].
2. bot. Zestawienie: »psi rumien« = Cotyledum sp.; roślina z
rodziny gruboszowatych (Crassulaceae), rośnie w obszarze śródziemnomorskim. (1): Cotyledum – Pśi rumien. Calep [266]a.
3. bot. Potentilla erecta (L.) Hampe; pięciornik kurze ziele,
lecznicza bylina z rodziny różowatych (Rosaceae), pospolita
na pastwiskach, torfowiskach i zaroślach w całym kraju na niżu
oraz w górach. (1): Tormentilla. Hermelin blumen. Rumien. Mymer1 17v.
4. bot. Chrysanthemum leucanthemum L.; złocień właściwy,
bylina łąkowa z rodziny złożonych (Asteraceae), bardzo pospolita
w całej Polsce; małe okazy może mylono z rumiankiem lub rumianem; leucanthemis Calep, Cn (1): Leucanthemis – Rumien. Calep 593b.
Synonim: 1. kamomilka.
Cf RUMIENEK
JR

RUMIEN (51) sb m
rumien (51), [rumion].
W rumien e jasne; rumion z tekstu nieoznaczającego pochyleń.
sg N rumien (22). ◊ G rumnu (16). ◊ A rumien (9). ◊ I
rumn(e)m (4).
Sł stp: rumien, romien, rumion, Cn notuje, Linde XVI (jeden z
niżej notowanych przykładów) – XVII w.: rumień.
1. bot. Anthemis sp.; rumian, używana w lecznictwie roślina z
rodziny astrowatych złożonych (Asteraceae); w Polsce rośnie 6 gatunków rumianów, a pisarze mieszali zwykle nazwy nie odróżniając rumianku od rumianu; chamamelon Calep, Cn; chamamelum
Murm; anthemis Cn (48): Murm 114; RVmien ma w ſobie ciepłoſć
y ſuchoſć w pierwſzem ſłopniu/ á ma mocz odmiękcżaiączą y też
roſpądzaiączą FalZioł I 26a; y theż rumien ieſth dobry na bolącżki
y na ſzadzele FalZioł I 27a; Oleiek z Rumnu tak cżynią. Wezmi
naſienia Panum grecum tartego/ kwiecia rumnowego, rowno. 4
łoty, á włoż to we dwa funty oliwy/ poſtaw na ſłończu cżterdzieſci
dni [...] FalZioł II 22v; NAprzeciw opuchlinie ocżu. Wezmi Licium
[...] á przyłoż na opuchłe ocży. A potym vwarzywſzy Rumnu w
wodzie/ z bazyliją/ omyy tą wodą ocży. FalZioł V 40v, I [26]b, 26
żp, 35a (17); záźiębłe záś oczy/ ták zágrzeieſz/ tłuczony rumien ná
oczy przykłáday. SienLek 67; Ale gdy w vſzu tákowe zálężenie
álbo zátkánie/ iże ſłuch odeymuie/ náwarz w wodźie kopru rumnu/
bzowego kwiećia/ y noſtrzku pod miárą/ á on gárniec przykrywſzy
pokrywką z dźiurką puſzczay w vcho przez dźiurkę párę SienLek
71v, 49, 54, 63, 64 [2 r.], 68v (15); Co ieſli [choremu na nerki]
wánny trzebá/ niech w niéy źiółá będą/ ślaz obóy/ liſt grzybieniów/
rumien/ róża/ mákówki etcae: Oczko 32, 33v; Calep 186b; Ogrodek
pięknie záśiać źioły oſobnie pachniącemi: [...] A nietylko ogrodnych [zasiać]/ ále y polnych/ y dąbrownych: iáko dźięgielu/ biedrzeńcu/ kádźidłá/ máćierzanki/ ślazow/ kopytniku/ bugwic/ rumnu/
y inſzych GostGosp 128; [SienHerb 32b; Chamaemelum Camillen
Blumen/ Hermel Rumion ArtNom F7v].
Zestawienia: »rumien ogrodny, swojski« = Matricaria chamomilla L.; rumianek pospolity (1;2): pſi rumienek [...] oſthroſci
ieſth więczſzey niżli rumien ſwoiſki FalZioł I 39a; Kliſtera. Wezmi Czenturzijey mnieyſzey/ włoſkiego kopru/ rumnu ogrodnego/
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RUMIENEK (11) sb m
rumienek (11), [rumnek].
Oba e jasne.
sg N rumienek (4), [rumnek]. ◊ G rumienku (2). ◊ D rumienkowi (1). ◊ A rumienek (1). ◊ I rumienki(e)m (2). ◊ L rumienku (1).
Sł stp: rumienek, rumionek, rumnek, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. rumianek; poza tym w
objaśnieniu s.v. rumiankowy.
bot. Matricaria chamomilla L.; rumianek pospolity, lecznicza
roślina roczna z rodziny złożonych (Asteraceae), chwast polny; camomilla BartBydg; chamaemilum, chamaemelum Mącz (11): BartBydg 21b; TRędownik ieſth ziele podobne rumienkowi FalZioł I
54c; Też parzenie vcżynione na nogi/ vwarzywſzy ſlaz ogrodny z
rumienkiem/ s piołynkiem/ á thym ſobie na nocz nogi vmyi FalZioł
I 81b, I 26a, V 25v, 38, 41; RejWiz 61 [2 r.]; Mącz 51a; [GlosyKórn
I 119; Niektorzy/ ługiem w ktorymby kopytnyk/ lewandá/ rozmaryn/ bukwica/ rumienek y ine tym podobne ziołá warzone były/ raz
do tego dniá [tj. do tygodnia] myć każą. SchneebAnt I3v; RVmien
ſwoyſki álbo Rumnek/ rodźi ſie gdźie mu źiemiá lubi/ wſzákoż y z
náśienia ktore śie z kwiećia wykruſzy gdy kwita Cresc 1571 278;
[stokroć] ná łąkách poſpolićie kwitnie biało iáko Rumienek UrzędowHerb 51a].
[Wyrażenie: »pachniący rumienek«: Anthemis vel Chamaemelum Páchniący Rumienek. UrsinGramm 387 (Linde).]

RUMIENEK

RUMIENIEĆ

Zestawienie: »psi rumienek« = Anthemis cotula L.; rumian psi
(1): A TO ziele pſi rumienek ma koczłanie [= łodygę] miękkie a
liſcie podobne Maratre FalZioł I 39a; [SienHerb 49a].
Cf RUMIEN
JR

W porównaniu: Otwin(?)Erot 9 cf W przeciwstawieniu.]
Przen [bezpodmiotowo] (1):
W przeciwstawieniu: »rumieni się ... nabladło« (1): Gdy weyrzyſz w ludzkie ſpráwy iáko we źwierciádło/ Poznaſz gdzieć ſie
rumieni á gdzieć też nábládło. RejZwierc 29v.
b. Malować sobie rumieńce; przen [czym] (1): A oni/ iż iáwnie
ná odpor Bogu cżynią/ będą ſię muśieli z ſwoim wiecżnym złym
tego w dźień oſtátecżny wſtydźić: bo tám tá fárbicżká/ ktorą ſię thu
przed ludźmi rumienią ſpełznie/ y ſzyki ſię pomieſzáią. CzechEp 80.
Synonim: czerwienieć się.
Formacje współrdzenne cf RUMIENIĆ.
JR
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[RUMIENIĄCY part praes act
e prawdopodobnie jasne (tak w rumienić się itp.).
sg f N rumieniącå. ◊ A rumieniącą.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Czyniący coś zaczerwienionym, rumianym:
Wyrażenia: »lice rumieniący«: Wodká Lice rumieniąca y przez
wiele dni trfáiąca/ Weźmi białkow Iáiowych twárdo wárzonych [...]/
mleká Figowego quaterkę/ [...] zmieſzay/ y przepal. SienHerb 508a.
»moc rumieniąca«: Przećiw dycháwicy źimney ma być dawaná
wodá z ięcżmienney mąki w ktoreyby był wárzon proch omanowy.
Ma też oman moc rumieniącą/ iteż oćieráiącą wſzytkie zmázy ná
ćiele. Cresc 1571 276.
Cf RUMIENIĆ]
JR
RUMIENIĆ (4) vb impf
e prawdopodobnie jasne (tak w rumienić się itp.).
inf rumienić (2). ◊ praes 1 sg rumienię (1). ◊ 3 sg rumieni (1).
◊ [3 pl rumienią.]
Sł stp brak, Cn s.v. czerwienię, Linde XVII – XVIII w.
Czynić coś zaczerwienionym, przyrumienionym; rubefacere Cn
(4): Gdyż żymnoſć wſzelka wybiela, iako gorączoſć przypalaiąc rumieni. GlabGad Ev.
a. O twarzy: malować rumieńce (3):
rumienić czym (1): Nie pomyślay bárwiczką twarzy ſwey rumienić. Zwiędła iuż twoiá młodość ZbylPrzyg B2v; [UrzędowHerb
147a].
Zwrot: »twarz, lico, [oblicze] rumienić« = fucare faciem Calag
(2:1): Calag 423a; IAk żywá licá ſwego/ nie ráda rumienię/ Bo ná
to v męſzcżyzny/ ſnádne doświádcżenie. PaxLiz D3; ZbylPrzyg
B2v; [Pánié ſobie wyćieráią oblicze y rumięnią tym źielem [tj.
krówką, łac. Fraxinella]. UrzędowHerb 147a].
Formacje współrdzenne: rumienić się, urumienić, zarumienić,
zarumienić się; rumienieć, rumienieć się, porumienieć; zarumieniać
się; zarumieniwać.
Cf [RUMIENIĄCY], [RUMIENIE], [RUMIENIENIE], RUMIENIONY
JR
RUMIENIĆ SIĘ (2) vb impf
rumienić się (2), [romienić się].
e jasne; ro- z tekstu nieoznaczającego pochyleń.
praes 3 sg rumieni się (1). ◊ 3 pl rumienią się (1). ◊ [praet 3 sg
m rumienił się.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) i XVIII w. s.v. rumienić.
Stawać się a. być zaczerwienionym, nabierać czerwonego koloru; irrubere, purpurescere, rubescere, rubicundum trahere colorem,
(sub)rubere, trahere ruborem Cn (2): [Nie pátrz ná wino gdy ſie
rumieni [ﬂavescit Vulg; rubescit PolAnt]/ gdy ſie roziáśni w ſklenicy bárwá iego: łágodnie wchodźi WujBib Prov 23/31.]
[rumienić się czym: Miło [jesienią] wyniść á láſy brzmią roſkoſznym pieniem/ Niebo ſię śmieie chmury rozganiáiąc z ćieniem.
Ląki ſie też rumienią fárbą purpurową/ Tákże polá źieloną y
brunatną ową. KołakWiek B3v; KmitaŁów B4.]
a. O twarzy: nabierać rumieńców (1):
[W przeciwstawieniu: »pobladnąć ... romienić się«: Rzecz nagła kiedy na kogo przypadnie, Jeśli straszliwa, twarz mu wnet pobladnie; Jeśli wesoła, mało sie odmieni, Ale, jako kwiat, ślicznie sie
romieni. Otwin(?)Erot 9.

RUMIENIDŁO (1) sb n
e oraz o jasne.
[sg N rumienidło. ◊ G rumienidła. ◊ A rumienidło.] ◊ pl [G rumienidł.] ◊ I rumienidły.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) w cytacie s.v. ogorzelina; poza tym XVII(XVIII) w.
1. Środek kosmetyczny: róż; pigmentum, purpurissum Cn: [rumyenydlo, Crassydlo fucus ReuchlinBartBydg n3, D3v; Ieſzcże
łatwieyſze y táńſze Rumienidło/ vbogie Niewiaſtki we Włoſzech
ſobie cżynią SienHerb 508b; oney ćiaſtowey przypráwy/ máło iey
co vżywano/ oprocż co iey Niewiáſty ku paleniu rumienidł vżywáły. SienHerb 594b; UrzędowHerb 147a marg.]
W połączeniu szeregowym: [św. Paulina mówiła:] ſzpecić teraz
twarz potrzebá/ ktora ſię przećiw roſkazániu Bożemu/ bielidły y rumienidły y innymi przypráwy málowáłá. SkarŻyw 140.
2. [Naturalny rumieniec będący synonimem piękna:
W przeciwstawieniu: »rumienidło ... ogorzelina«: y ná mieyſce
Kitliczká będźie wor/ á ná mieyſce rumienidłá [pro pulchritudine]
ogorzeliná. BibRadz Is 3/24 (Linde s.v. ogorzelina).]
Synonimy: 1. barwiczka, czerwona glinka, farba, farbiczka.
Cf RUMIANOŚĆ, 1. RUMIENIEC, RUMIENNOŚĆ
JR
[RUMIENIE sb n
D sg rumieniu.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Nadawanie rumianego koloru (o zabiegach upiększających):
Wodá ku rumieniu bárzo trwáła/ áſz do trzech lat nieginie/ Weźmi
[...] Bryzeliey Dragmę 1. [...] Kubebow 5. [...] zagrzeyże tego z trochą aqua viti SienHerb 508b.
Wyrażenie: »rumienie lica«: Druga [wódka] záś łatwieyſza y
táńſza ku rumieniu licá SienHerb 508b.
Cf RUMIENIĆ, [RUMIENIENIE]]
JR
1. RUMIENIEC (1) sb m
N sg rumieniec.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. rumieńce; poza tym w objaśnieniu s.v. rumieńczyk.
Zarumienienie twarzy: Ale iuż ná cię záſię rumieniec wſtępuie/
Ieſliżeć cnotliwa myſl nic ná ſię nie czuie. RejWiz 103.
Cf RUMIANOŚĆ, RUMIENIDŁO, RUMIENNOŚĆ
JR
2. RUMIENIEC Sł stp; Cn brak, Linde XVII w.
RUMIENIEĆ (2) vb impf
Oba e jasne.
inf rumienieć (1). ◊ praes 3 sg rumienieje (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
Nabierać czerwonego koloru (2): Exoritur illi color ex temporibus, Pocżina rumienieć. Mącz [269]a; pierwſzé zákáżenié z zá-

RUMIENIEĆ

RUMIENNY

palenia wilgośći przychodźi/ s kąd kreẃ názbyt rumienieie/ zową ią
Látinowie Cholera SienLek Vuu2v.
Formacje współrdzenne cf RUMIENIĆ.
JR

w(a) (7). ◊ A rumienkową (3). ◊ n G rumienkowégo (2); -égo (1),
-(e)go (1). ◊ D rumienkow(e)mu (1). ◊ I rumienkowym (1). ◊ pl N
subst rumienkow(e) (3). ◊ G rumienkowych (6). ◊ A subst rumienkow(e) (2).
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.: rumienkowy; poza tym bez cytatu: rumiankowy.
Przymiotnik od „rumienek” (45):
a. Będący częścią rumianku (16): Też ktemuſz wezmi rumienkowych głowek/ Lnianych głowek/ [...] włoż ie w płocienny worek
á vwarz w wodzie FalZioł V 27.
Wyrażenia: »korzenie rumienkowe« (1): Też korzenie rumienkowe/ z wodą/ z ocztem á z miodem pite, każdą febrę lecżą. FalZioł V 90.
»kwiatki (a. kwiecie), kwiat rumienkowy(-e)« [szyk 11:3]
(13:1): gdy kwiatki rumienkowe w oliwie vwarzyſz á tą oliwą
namażeſz bolącze mieſcze á zwłaſzcża ſłabiznę ieſtliby tam boleſć
była przeſtanie pod tym. FalZioł I 26b, I 26a [2 r.], b [2 r.], 39a,
47b, V 111 [2 r.], 118; Hieranthemis, Kwiát rumienków. Mącz
155d; Náwarz w wodźie liśćia dębowego/ páprotnego korzenia/
dźiewannowego kwiećia rumienkowego/ [...] wtákiey kąpieli myćie
biegunkę záſtánowi SienLek 101v, 96v, 160v.
b. Sporządzony a. uzyskany z rumianku (29):
Wyrażenia: »olejek rumienkowy« [szyk 17:1] (18): Też vwarziwſzi wodny oſtrziż w winie albo w wodzie/ á potym gdy vwre
ſtłucż gi á zmieſzay z oleykiem rumienkowym albo ſproſtą oliwą / á
thego ciepło przyłoż na nyrki albo na krzyże/ wywiedzie vrynę w
obphitoſci. FalZioł I 29c; gdy każdą rzecż z oſobna ſtłucżeſz iakoby
na maſlo/ tedy weſpołek zmieſzay przylewaiącz rumienkowego
oleyku y gorzałki moczney [...] FalZioł V 75, I 26c [3 r.], 71d, V
19b, 27, 27v (17); A ieſliby to błoto nie záraz effectu ſwégo pokazáło/ á guzów/ álbo twardośći tákich nie miękczyło/ máśćiámi
iem pómagaymy [...] miárkuiąc ie oleykiem ﬁołkowym/ álbo
różánym/ liliowym/ rumienkowym [...] Oczko 17.
»sok rumienkowy« (1): Theż tym ktorzy maią mdlą wątyobę
[!]/ ſok rumienkowy dany zwodką mlecżową vzdrawia wątrobę
FalZioł I 27a.
»wod(k)a rumienkowa« [szyk 8:2] (10): (nagł) Lędzwiam y
miechierzowi. (–) WOda Anyżowa/ Pietruſzcżana/ Oorzeſzkowa
[!]/ Malonowa/ Rumienkowa/ Opichowa/ Leſniey marchwie/ Sirpikowa. FalZioł II 14b; Na oſtatku temi to okładać/ zmieſzay ſpołem ty wodki/ Piołynową/ Paluchową/ chebdową/ Rumienkową/
Bzową/ Wina trochę przylać knim/ Thak tym zrządzeniem dnę z
wirzchu muſiſz goijć FalZioł II 14d; Theż wodka ſama Rumienkowa po ranu ciepło pita/ nad inſze rzecży pomoczna ieſt na bolenie
wnętrzne. FalZioł V 85, +5c, II 10c [2 r.], 13d, 14a, b [2 r.], c.
JR

[RUMIENIEĆ SIĘ vb impf
part praes act rumieniejąc się.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dostawać rumieńców: gdym był vtonął [...]/ a gdy mię iuſz zá
vmárłego z wody wyrwano [...]/ z nowum ná márach ożył/ z nienaczká ſię rumienieiąc StryjKron 714.
Formacje współrdzenne cf RUMIENIĆ.]
JR
[RUMIENIENIE sb n
Tekst nie oznacza é; pierwsze e prawdopodobnie jasne (tak w
rumienić się itp.).
sg D rumienieniu. ◊ L rumienieniu.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Nadawanie rumianego koloru (o zabiegach upiększających):
Bo tá wodká ku rumienieniu nád ine nalepſza y napięknieyſza.
SienHerb 508b.
Wyrażenie: »rumienienie lica, twarzy«: O rumienieniu licá/ y
iáko zbytnią ábo y ſzkodliwą cżerwoność ſpędzáć. SienHerb 508a,
509a.
Cf RUMIENIĆ, [RUMIENIE]]
JR
RUMIENIONY Cn s.v. barwiczka; rumiany; Linde brak.
Cf RUMIENIĆ
[RUMIENIUCHNO av
e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w rumienieć oraz -o).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. rumiano.
Intens. od „rumiano” ‘złocistobrązowo’: Certy z okuńmi vpiec
rumieniuchno/ Węgorz do iuchy coby był kruchuchno. BielawMyśl
F2 (Linde s.v. rumiano).]
JR
RUMIENIUCHNY (1) ai
rumieniuchny, [rumionuchny].
Teksty nie oznaczają é oraz ó; e prawdopodobnie jasne (tak w
rumienić się itp.).
sg f N rumieniuchnå. ◊ [pl N subst rumieniuchn(e).]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
Intens. od „rumiany”:
a. O skórze człowieka:
W porównaniach: A oná byłá rumieniuchna [rubefacta] iáko
piękny kwiatecżek/ oblicże iey było bárzo wdzięcżne á przyiemne
BudBib Esth 15/8; [BibRadz Esth 15/8 (Linde)].
[Wyrażenie: »ustka rumieniuchne«: S ktorych [brwi] srzodku
noſek wychodzi rownuſieniecżki y kſtałtowny/ pod ktorim vſtká
rumieniuchne/ s ſubtelniuchnemi wárgeckámi AgrWirzb Cv.]
b. [O wyglądzie potrawy: Kuchárká dobrze vpiekłá tę pietzenią
ty kury/ ſą rumionuchne. Wokabul 1539 O3v.]
JR
RUMIENKOW cf RUMIENKOWY
RUMIENKOWY (45) ai
rumienkowy (37), rumienkow (1), rumienkowy a. rumienkow (7).
e jasne; -ow-; -ów.
sg m N (attrib) rumienkowy FalZioł (4), rumienków (1) Mącz.
◊ G rumienkow(e)go (6). ◊ I rumienkowym (9). ◊ f N rumienko10 – Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXXVII
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RUMIENNOŚĆ (3) sb f
e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w rumienieć oraz -ość).
sg G rumienności (1). ◊ D rumienności (1). ◊ A rumienność (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Kolor zbliżony do czerwieni (3): PRzęſłka [...] ieſt ziele ktore
roſcie na dolinach ktorego kocżłanie ieſt dziurkowathe/ a ku rumiennoſci barwą ſię ſkłania FalZioł I 35d.
a. Rumieniec (2):
Wyrażenie: »rumienność lica, na licu« (1:1): [wódka boragowa] Trawienia dobrego żołądkowi dodawa/ I rumiennoſć licza
cżyni FalZioł II 3c; Gdyż wſzyſtkiey rumiennośći ná licu nie mamy/ Przeto z wielką pilnośćią/ o to ſie ſtáraymy. Cżymbyſmy lice
ſwoie/ pięknie ozdobiły PaxLiz D2.
Cf RUMIANOŚĆ, RUMIENIDŁO, 1. RUMIENIEC
JR
RUMIENNY (3) ai
N sg m rumienny (3).

RUMIENNY

1. RUMOWAĆ

Sł stp, Cn, Linde brak.
Czerwony, zaczerwieniony; russus Calep (3): Coccinus — Rumienny. Calep 209b; Roseus, Qui rosae colorem imitatur – Czerwoni iako rozą, rumienni. Calep [928]a, 933b.
Synonim: czerwony.
JR

Wyrażenie: »rumnowy olej (a. olejek)« [szyk 2:2] (4): Albo
Rutę/ máćierzą duſzkę/ Cząbr/ cybulę/ rowno wźiąwſzy ſtłucz/ á
zrumnowym oleiem y z miodem zmieſzay [...] y ná głowę przywiń
SienLek 54, 54, 117v, 119.
JR
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[RUMO] cf RUNO
[RUMIENOŚĆ] cf RUMIANOŚĆ
RUMIENY cf RUMIANY
RUMINOWAĆ (1) vb impf
o prawdopodobnie jasne (tak w -ować); a jasne.
inf ruminować. ◊ [con praet 3 pl m pers by byli ruminowali.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Rozważać, zastanawiać się [rozważam co sobie, u siebie,
rozbieram, roztrząsam, dyszkuruję, uważam, przypatruję się; rozważam co komu – ruminor Cn] [co]: [A ieſliby dla tego Ewángelicy byli Aeryany/ iż z Aeriuſzem vcżą w ten cżás pośćić gdy
poſtu potrzebá/ tedyć y ich Ieronim będzie Aerianem/ ktory z
Aerianem twirdzi/ że Prezbiter od Biſkupá nie ieſt rozny/ ále to
iedno: co Iezuicie ruminowáć zoſtáwuiemy. GrzegŻarnObr 135
(Linde).]
ruminować w czym: i acz tego tak IchM za instancyją księżej
IchM rozumieć nie raczyli, aby byli co innego ruminować w IchM
postępkach a w naszych obronach, jedno żeby już miało być dosyć
na tym, kiedyby IchM widzieli literas executoriales od biskupow
Diar 72.
[W połączeniu szeregowym: Lecż ty ták daley piſzeſz: Prośiłby
was był zbor Boży/ ábyśćie ſie byli nie vkwápili z tym Skriptem
na świat/ áżby ſtatecżnie braćiá byli vważyli/ ruminowali/ examinowali loca scriptuare/ y tak bráterſkie z námi ſie náradzili. BudUrzęd 133.]
Formacja współrdzenna: zruminować.
JR
[RUMION] cf RUMIEN
RUMIONEK cf RUMIENEK
RUMIONOŚĆ cf RUMIANOŚĆ
[RUMIONUCHNY] cf RUMIENIUCHNY
RUMIONY cf RUMIANY
[RUMNEK] cf RUMIENEK
RUMNOWY (13) ai
o jasne.
sg m N rumnowy (1). ◊ G rumnowego (1). ◊ I rumnowym (2).
◊ n G rumnowego (5). ◊ I rumnowym (1). ◊ pl N subst rumnow(e)
(1). ◊ G rumnowych (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rumien” ‘Anthemis sp.’ (13):
a. Będący częścią rumnu (9):
Wyrażenie: »kwiecie (a. kwiatki) rumnowe« (9): Plaſtr barzo
dobri: gdy komu łono opuchnie [...] Wezmi naſienia Lnianego/ naſienia feni greci [...] Potym wezmi kwiatkow rumnowych kwiatkow
noſtrzegowych/ kwiatkoch [!] ſwoyſkiego kopru [...] FalZioł V 111,
I 26a, II 22v, V 111; Albo ſpal włoſy człowiecze ná proch/ nátrzyſz
máthki bożey włoſkow/ z náśienim Koźiorożcowym/ z kwiećiem
Lubſzczykowym y rumnowym/ każdego rowno [...] SienLek 47v,
40, 53v, 62, 117v.
b. Sporządzony z rumnu (4):

RUMOR (4) sb m
Teksty nie oznaczają ó.
sg N rum(o)r (1). ◊ pl N (lat.) rumores (3).
Sł stp, Cn brak, Linde XVII – XVIII w. w innym znaczeniu.
Wieści; plotki, gadanie [rumor – nowina BartBydg; – wieść
Mącz 360b; – wieść rozgłoszenie Calep; wieść – rumor Cn] (4):
ZapMaz II G 61/78v; Kozaków zostawieli tez co posłac na
wzwiady gdzie iesliby zkąd rumor przyszedł boby zle vmurow
czekac niewiedząc cosię wkilku mil wpolu dzieie. ActReg 27.
rumor około czego (1): Podźmyſz też do Litewſkiey źiemie
iáko ſie od naſz [!] oderwáć chcą/ chcąc od nas oddzielone źiemie mieć/ y dźiwne rumores dźieią ſie około ich ſpráw MycPrz
II Bv.
[rumor o kim w kim [= wśród ludzi]: Myśmy Jej M za tym
cedułę dali, na której nam z Włoch pisano około Jej M w tej mierze
postępków i około innych rzeczy, w czym się nie barzo może
kochać, iż tam o Jej M taki rumor w ludziach jest. ListyZygmAug
1552/220.]
Ze zdaniem przydawkowym dopełniającym [w tym: żeby (1),
[jakoby]] (1): MycPrz II A4v; [Ten rumor się tu passim trzęsie, jakoby omnibus artibus wojewoda podolski na tego swego syna
starać się miał o księżnej Illinej dziewkę i tak niektórzy rozumieją,
iżby tam do TM dla tego ten wojewoda jachać by miał. ListyZygmAug 1553/275, 1552/224].
Synonimy: nowina, powieść.
Cf RUMRYCHT
JR
1. RUMOWAĆ (3) vb impf
o oraz a jasne.
[inf rumować.] ◊ praes 1 sg rumuję (2). ◊ [3 sg rumuje. ◊ 3 pl
rumują. ◊ fut 3 sg m będzie rumowåł. ◊ 3 pl m pers będą rumować.
◊ con 3 sg m by rumowåł.] ◊ part praes act rumując (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
Opróżniać, uprzątać (z niem. räumen); eruderare Mącz, Cn;
expedire, submovere Cn (3):
[rumować co: Przekładał też p. Ungier rozumiejąc, że raczej
wyspy te. które są przed młynem szpitalnym, które pp. szpitalni rumować powinni, wszytkim trzem młynom wadzić miały. OpisyPozn 1592 nr 19.
rumować komu: Nie chciał dobrowolnie tę budę ten to Wojciech znieść. [...] Gdy tak uporny był, panowie go naleźli być
rebellis na przeciwko panom i pospolitemu człowiekowi, on się na
pany świadczył, że mu rumują z dalekiego, gdyż mu sami to miejsce zapisali. KronMieszcz 25.
Przen:
Zwrot: »[komu czym] drogę rumować«: wam ſie niegodzi dać
im drogi przez zagony ſwe [...] A ieſli mu więcz tego zbronicie/
ſzablą podobno będzie ſwoim drogę w Polſzcże rumował [tj. czynił
swobodne przejście] OrzKsiąż A5v.]
a. Oczyszczać z kamieni, odgruzowywać (2): Erudero, Rumuyę
wywożę. Mącz 360a.
rumować co (1): Elapido, Lapidibus purgo – Kamieu [!] rumuie. Calep 354a.
b. Grabić, łupić, pustoszyć; diripere, scrutari Vulg; egerere ex
tectis hostium praedam Cn [co] (1): Miedzy wſzemi [tj. opłakującymi śmierć Kochanowskiego] nawięcey on ſię Sátyr śili/ Miedzy

1. RUMOWAĆ

RUNĄĆ SIĘ

gminem rogátym naſmutniey ſam kwili: Co go náſzy Polacy polá
roſkopuiąc Wygnáli z Sármácyey/ á láſy rumuiąc. KlonŻal B;
[Niech będą przenieſieni chwieiący ſie ſynowie iego/ y niech żebrzą: á niech będą wyrzuceni z właśćiwych domow ſwych. Aby rumował lichwiarz wſſyſtkę máiętność iego: áby rozdárli obcy pracą
iego. Leop Ps 108/11 (Linde)].
[Szeregi: »rumować a łupić«: Bo iáko ktho może wnić do
domu mocarzowego/ y ſprzęty iego pobráć/ ieſli pierwey niezwiąże
á nieſkrępuie onego mężá mocnego/ thedy więc dopiero dom iego
rumuie á łupi [diripiet]? Leop Matth 12/29 (Linde).
»rumować a szperować«: A ták iutro o teyże godzinie poſlę
ſlugi moie do ćiebie/ á będą rumowáć á ſſperowáć [scrutabuntur]
dom twoy/ y dom ſlug twoich: á to wſſyſtko co ſie im podoba [...]
pobiorą y wynioſą. Leop 3.Reg 20/6 (Linde).]
Synonimy: b. łupić, szperować.
Formacje współrdzenne: rumować się, odrumować, urumować; wyrumować, zarumować.
Cf RUMOWANIE
JR

ſtopień Rumowánie tymiż ſłowy iáko y Wwiązánié/ tylko miáſto
tego ſłowá Intromiſsio, álbo Indicatio, nápiſzą Euacuatio. GroicTyt
86v, 86v.
Wyrażenie: »rumowanie dobr, imienia«: A vrzand groczki starossczy Cracowski skazal, aby bylo rumovanye ymyenya tego
wssythkyego ZapSądKrak 31; SzczerbSpecSax 330.
Szereg: »rumowanie i wyprzątnienie«: [gdyby kupiec używający dóbr, za które zapłacił tylko częściowo] powiedźiał że vmowy
ſtrzymáć/ áni zapłáty viśćić niemoże/ przedawcáby ſie domagał
rumowánia y wyprzątnienia dobr/ [...] powinienli tu kupiec dobrá
[...] wyprzątnąć [...]? SzczerbSpecSax 330.]
II. Rzeczownik od „rumować się”: wyprowadzanie się, ustępowanie z jakiegoś miejsca (3): Ale ieſli który poddány náſz [...]
od tego który ieſt wykupión/ krzywdę y ſzkodę ma: tedy o takową
krzywdę álbo ſzkodę Práwem źiemſkim z nim czyni: á potym ku
rumowániu [ad migrandum, quod Rumowánié vocant JanStat 100]
káżdy/ [...] czás ſześć niedźiél wolny niechay ma SarnStat
98, 687.
Szereg: »prowadzenie albo rumowanie« (1): Vſtáwiliſmy/ iż
gdybyſmy kogo wykupowáli/ álbo kto zá náſzym Conſenſem wykupował z dobr náſzych: [...] Ktorego wykupiwſzy/ ma mu być dano
prowádzenie álbo rumowánie zá ſzeſć niedzyel UstPraw A.
Cf RUMACYJA, 1. RUMOWAĆ, RUMOWAĆ SIĘ
JR

2. [RUMOWAĆ vb impf
impers praet rumow(a)no.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Czynić hałas (z niem. rummeln): Rumowano w okręcie [z powodu niewypuszczenia okrętu z portu], przedsię Turkom na brzeg
wino posłano. GorPeregr 27.]
ALKa
RUMOWAĆ SIĘ (2) vb impf
inf rumować się (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVII w.
Usuwać się, ustępować, wyprowadzać się; commovere, demigrare, movere se Cn (2): Vasa colligere, Rumowáć/ brać ſie precz/
chcieć yndzie wyciągnąć. Mącz 476a; [pothym then sze Potuloczsky ogrodi nam odyal, plonek naszadzyl, a nam ubogyem solthyszom rumowacz szya roszkaszal do sterzech nyedzyel KsięgiSądWiej [1562 – 98] nr 4581].
rumować się czego [= skąd] (1): a yesly by teſz Pán Swechowſky nyechczal myecz przi ſzobyę Karwayka aſ do yego smyerczy tak yako ſzobyę wymowyel Tedi Pán Swechowſky powynyen
bendzie lepſzycz Karwaykowy 50 m. a Karwayk by powynyen Rumowacz syewſzytkego Gdze na tho Pan Swechowſky na ten kup dal
pyerwſzych pyenyędzi. ZapKościer 1584/43v.
Formacje współrdzenne cf 1. RUMOWAĆ.
Cf RUMOWANIE
JR
RUMOWANIE (3) sb n
o oraz a jasne; w e wahania.
sg N rumowanie (1); [-e], -(e) (1). ◊ [G rumowaniå; -å, -(a).] ◊
D rumowaniu (1). ◊ [A rumowanie; -e, -é.] ◊ L rumowaniu (1).
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
I. [Rzeczownik od „1. rumować”:
1. Uprzątanie, oczyszczanie [czego]: te [rzeki Warta i Notesz]
iż wedle Státutow máią być wolne y ſpuſtne [...]/ deputowáliſmy
pewne Kommiſarze/ ktorzy z [...] Kśiążęty Pomorſkimi tráktowáć
będą [...]. A to gdy ná Syem będźie nam przez ty Kommiſarze odnieśione tedy [...] około rumowánia Wárty/ nie odwłocżnie
poſtánowiemy Konst 1563 22v.
2. praw. Opuszczanie majątku, zwalnianie (na czyjąś rzecz)
zasądzonych dóbr: Jan Czichi [...] z [...] Sstanyslavem Bylynskim
dobrovolnye zessnali, yss ty rzeczy ssą vydane [...] panu vrodzonemu Janovy Jordanovy [...], kthore bily na on czass przy rvmovanyv zostaly. ZapSądKrak 32, 31, 46, 84; Wſzákże niekędy záchowuią ten obyczay/ iż [...] dáią z Vrzędu przez dwie niedźieli drugi
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[RUMOWY ai
A sg f rumową.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „1. rum”; rozdrobniony: Item w niedostatku
centuarki, tedy przedawają beczkami rumową sól – każda beczka
per gr 40 tylko za sól LustrKrak II 124.]
JR
RUMRYCHT (1) sb m
N sg rumrycht.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
Szemranie, gadanie: Weyrzy tylko wiego [tłumacza Biblii Krakowskich, tj. Biblii Leopolity] przekład naydzieſz ſię cżemu śmiać
[...]. Olibanus v niego ſtog/ [...] Murmur rumrycht/ Haereticus kácerz BudNT przedm c3.
[rumrycht o kim: Leop Ioann 7/12 cf Szereg.
Szereg: »rumrycht a szemranie«: Thedy go Zydowie ſzukáli w
dzień ſwięthy/ y mowili: Gdzież on ieſt. Y był wielki rumrycht á
ſzemránie [Et murmur multum erat] o nim miedzy tluſſcżą. Leop
Ioann 7/12 (Linde).]
Synonimy cf RUMOR.
JR
RUNĄĆ (1) vb pf
fut 3 sg runie. ◊ [praet 3 sg m runął.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
1. [Upaść z impetem; labi, procumbere Cn:
Zwrot: »do ziemie runąć«: ále Lypolit ocnąwſzy ſię proſto do
miecżá śięgnąwſzy ćiął [...] y tráﬁł goſpodarzá w kárk/ [...] nie
krzyknął goſpodarz od rázu/ bo mu głowá tylko ná ſkorze záwiſłá:
ále lecąc do źiemie runął HistFort F4.]
2. Huknąć, zagrzmieć: Ale moi ſynowie [...] zamek dáleko mijáią. Gdy vſłyſzą pukawki/ dziáło w zamku runie/ Ali náſz z płochą
twarzą precż od zamku dunie. BielSjem 35.
Formacja współrdzenna: runąć się.
JR
RUNĄĆ SIĘ (3) vb pf
praet 3 sg f runęła się (1). ◊ 3 pl m pers runęli się (2). [subst
runęły się.]

RUNĄĆ SIĘ

RUP

Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych przykładów).
Spaść z rozpędem, zwalić się; abire impetu, irruere, procumbere PolAnt (3):
[runąć się na co: ſpádł deſcz i przyſzły rzéki vderzyły wiatry i
obily [!] śię o (marg) runęły śię na (–) onto dom/ a on nieupádł/ a to
iſz ná ſkale vgruntowany był. MurzNT Matth 7/25.]
runąć się w co (1): MurzNT Luc 8/33; [A oto wſzyſtka trzoda
onychto świni/ runęła śię ſprzykra w morze i pozdychały w wodách
MurzNT Matth 8/32].
a. Napaść, rzucić się na kogoś [na kogo] (2): Symeon á Lewi
[...] pomsćili ſie ſromoty/ [...] obá wzyąwſſy myecże runęli ſie ná
Sychemuſá y oycá yego/ ktore wtym zábili. GliczKsiąż C5v, H7.
Formacja współrdzenna: runąć.
JR

od starych owiec run wełny 172, a od młodych owiec uczyni run
70, szacując każde runo wełny po 1 gr, uczyni to ... ﬂ. 8/2/0 LustrMaz II 141].
»runo wielbłądowe« (1): Też gdy po białey albo po mlecżney
vrinie vkaże ſie blada/ albo taka iakie ieſt runo wielbłądowe. Znamionuie vmocznienie ciepła przyrodzonego FalZioł V 4v.
mit. »złote runo« = runo barana złożonego przez Fryksosa w
oﬁerze Zeusowi w Kolchidzie, cel wyprawy Jazona i Argonautów;
aureum vellus Modrz (21): Iazon [...] chćiwy ſławy dobrey/ vmyſlił
tám iecháć s towárzyſtwem/ á doſtáć złotego runá. BielKron 54; Co
ſie tycże tego złotego runá/ ſtąd to runo ſławę wzyęło/ iż w tym kroleſtwie Kolchis [...] były owce z wełną bárdzo dobrą/ nád ktorą
ſwiát lepſzey nie miał BielKron 54v; A dał mu był Apollo odpowiedź/ iż ták długo miał być krolem poki złotego runá nie wezmą z
iego kroleſtwá. BielKron 54v, 26v marg, 53, 53v [2 r.], 54, 54v
[5 r.], 269v, 474; ModrzBaz 125v; KochFrag 41; (marg) Aureum
vellus złote runo. (–) Zá morzem futro zdáło mu ſię złote/ Choćia
iuż było wiotche y nadprote. Mogłby był domá cudnieyſzego
doſtáć/ By mu mogł ſproſtáć. KlonFlis C4v, C4v; [StryjKron 63
(Linde)].
[Szereg: »runo albo wełna«: rácż nas [Panie] tákim cudem pośilić. położę runo ábo wełnę na dworze: ieśli w nocy roſa ná nię
ſpádnie/ á źiemiá wſzytka ſucha będzie: poznam/ iſz [aluzja do Vulg
Iudic 6/37] [...] SkarŻyw 562 (Linde).]
[Przen: Bogaty ubiór:
Wyrażenie: »złote runno«: Obacżywſzy bogacżá człowieká
nikcżemnego/ vbránego w świetne ſzáty/ rzekł: Onoż mamy owce
ze złotym runnem. PlutBBud 71v.]
2. Gleba porośnięta trawą, łąka (3): LubPs Q4 marg cf niżej.
W porównaniach (2): Iáko gdy obﬁty deſſcż ná runo vpádnye/
Ták też twoye kroleſtwo rozhoyni ſie ſnádnye [Vulg Ps 72/6] (marg)
[...] Runo rozumie bożnicę/ á niepłodną zyemię koſcioł s pogánow.
(–) LubPs Q4; Sſtąpi iáko deſzcż ná runo: y iako deſzcżowe kropie
ná ziemię kápiące. LatHar 399.
3. [n-pr Nazwa herbu:
Zestawienie: »Złote Rono«: bo v nich [u Gotów] naprzednieyſze to były dwie zdawná Fámilie/ Baltorum ktora Wiſzygoty rządźiła/ á Amalorum co Oſtrogoty/ y tá złote rono nośiłá za Herb. ma
bydź Báránek złoty z rożkámi tákże złotemi. BielKron 1597 555.]
Synonimy: 1. wełna; 2. łąka.
JR
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[RUNDELA] cf RODELLA (Errata)
[RUNKA sb f
N pl runki.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rodzaj białej broni, oszczep, włócznia:
W połączeniu szeregowym z nazwami innych broni: I siodła blachowe [...] i ruśnice, arkabuzy wszytkie, [...] włocznie, oszczepy,
partezany, runki, alabarty, piki, lance i inne, tak jezdeckie drzewa
[...], jako i piesze bronie Ich Mciam mają być. TestZygmAug 24.]
JR
[RUNNO] cf RUNO
RUNO (38) sb n
runo (38), [rono, runno, rumo].
o jasne.
sg N runo (13). ◊ G runa (8). ◊ A runo (14). ◊ [I run(e)m.] ◊ L
runie (3). ◊ [pl G run.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Wełna owcy lub wielbłąda, także skóra z tych zwierząt; vellus PolAnt, Cn (35): Orzeł niegdy lecąc z wyſoká/ Wźiął z ſtádá
máłego báránká: Vźrzawſzy to kruk hnet śię wzbudził/ Ná ſtárego
śię báráná rzućił. Y wrzepił mu páznogty w runo BierEz H2v;
[rzekł Gedeon do Boga:] Niechay popędliwość twa nie poruſza ſie
przećiwko mnie/ [...] proſzę niech tylko ſámo runo [położone na
ziemi na znak sprzyjania Boga] będźie ſuche/ á ná wſzytkę źiemię
niech pádnie roſá. BibRadz Iudic 6/39, I 138d marg [2 r.], Iudic
6/38, 40; RejZwierc 205v; CzechEp 178, 309; Strzydz owce porządnie/ y pierwey zważyć wiele/ niż ſchowáć: [...] á ſtrzygąc owce/
káżdey runo związáć. GostGosp 160; [Jest obyczaj, iż dwakroć
strzygą wełnę z owiec starych, a kożde rumo szacując po dwu groszu LustrMaz II 55, II 9; LustrRaw 77, 142].
Wyrażenia: [»z jagnięcia rumo«: Owiec młodych uchowało się
w tym folwarku 35, które tylko raz strzyżono; uczyni z każdego
jagnięcia rumo takież gr 1. LustrRaw 55.
»runo owcze, z owcy(-e), u owce« [szyk zmienny]: a za każde
rumo z owcy, gdy ją postrzygą, gr 2 dadzą LustrMaz I 23; Beło
tego roku owiec starych 72, które wedle zwyczaju dwakroć strzyżono do roka [...]; każde rumo u owce uczyni gr 1. LustrRaw 55,
61; Abowiem w tym Vpominániu/ y przeſtrodze pod owcżym runem/ że wielce nabożna oſobá Kátholicka wſzyſtkim Polakam życżliwa [...] zbáwienia y dobrego ludzkiego rzkomo ſzuka/ [...] znácżnie ſię pokázuią iego wilcże kły ſrogie Respons przedm A2.]
»runo wełny« = vellus lanae PolAnt (3): BibRadz Iudic 6/37;
Niechay położę to runo wełny ná ziemi/ ieſliże runo będzie mokre á
zięmiá ſucha/ tedy vwierzę żeś ty ieſt czo wſzytko możeſz. RejZwierc 205v [przekład tego samego tekstu BibRadz], 205v; [Jest ten
obyczaj iż owce stare strzygą dwakroć do roku, a młode raz; uczyni

RUP (10) sb
rup m a. rupie pl t.
Teksty nie oznaczają é lub oznaczają niekonsekwentnie.
pl N rupi(e) (2). ◊ [G rupi(o)w.] ◊ A rupi(e) (8).
Sł stp notuje, Cn s.v. rup, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
Robaki wewnątrz organizmu będące przyczyną dolegliwości;
vermina Cn (10): Gdy poznać chceſz ieſli koń rupie ma/ s tego znáku poznaſz: iż gdy ſye z żyma/ á nogą ſye zádnią w brzuch álbo
gębą w boki bija SienLek 72v; Day koniowi przez trzy dni rzodkwie drobno nákráiawſzy z owſem/ od tego pewnie rupie pozdycháć muſzą. SienLek 173; Dobrze téż rupie wygania/ gdy krwawnik
z ośikową ſkórą w ocćie twárdym vwárzyſz/ á to koniowi [...] w
gárdło wleieſz. SienLek 173, 72v [2 r.], Aaaav; [Na rupie lekarſtwo.
Znak będącich rupiow w koniu SprLek B2; GlosyKórn II 179].
W porównaniu (2): Bo pátrz pochwili álić mu leią ſyropy w
gárdło/ álić mu trą brzuch iáko ſzkápie ná rupie/ álić ná łbie rogi
guzy iáko v kozłá RejZwierc 61v, 194.
Przen: Zgryzota, coś, co szkodzi (1):
Przysłowie: Kożdy ma ſwe rupie. BierEz O2v.
a. Złe samopoczucie (1): ſiedząc ſkowronek ná płoćie/ Vyźrży á
chłop ſię wala by świniá we błoćie. Máiąc rupie od piwá ktorem ſię
był zálał CzahTr K4v.
JR

RUPELKI
RUPELKI Sł stp; Cn, Linde brak.
RUPIĄCY Cn s.v. trapiący; Linde brak.
Cf [RUPIEĆ]
RUPIE cf RUP
[RUPIECI sb pl t
Teksty nie oznaczają é.
N rupieci. ◊ G rupieci. ◊ A rupieci.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Stare, mało wartościowe sprzęty, przedmioty, graty; frivola,
operulae, reculae, scruta Cn: Naści, chłopie nikczemny, te twoje
rupieci! DramStp IV 482; skrzynka, w który rozmaite rupieci nikczemnych [!] InwMieszcz 1593 nr 291.
W połączeniu szeregowym: Utensilia, [...] wſzelákie ſtátki
domowe/ grathy/ ſzczebrzuchy/ rupieći. Volck 733.
Wyrażenie: »rupieci domowe«: Węborków do ognia 12, rupieci domowych niemało, wilki żelazne sztery InwMieszcz 1572
nr 176.
Synonim: grat, haraburda.]
JR
[RUPIEĆ vb impf
praes 3 sg rupi. ◊ praet 3 sg m rupiåł.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Niepokoić, trapić, frasować; dolere, fodicare, mordere, urere
Cn [kogo]: Aleć y ſam ſławney pámięći Stephan Pan náſz/ choć
nie Auſtriák áni Moſkwićin doſyć go [Turka] rupiał. GrabZdanie
D4v, H4v.
Szereg: »rupieć i boleć«: A iáko to cżłowieká w wolnośći wychowánego rupi y boli/ powiedźieć trudno GrabZdanie F3.
Synonimy: dręczyć, niepokoić, prześladować, trapić.
Cf RUPIĄCY]
JR
RUPIK Sł stp; Cn, Linde brak.
RUPNIK Sł stp; Cn, Linde brak.
RUPOWNIK Sł stp; Cn, Linde brak.
[RUPTURA sb f
G sg ruptury.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.; poza tym w
objaśnieniu s.v. przepuklina, przepukły.
lek. Przepuklina; ruptura, ruptio a. ruptum in corpore Cn [ruptura – przepuklina BartBydg; – przepuklina, wypuklina Mącz
360c; przepuklina, przerwanie błony brzuchowej – ruptura Cn]: Y
to niechay w tym rossądek będźie, ieśli to nie ruptury álbo czego
innégo początek, gdyż téż to bywa, że té mieyscá iáko y inné rány
náćiékáią, y ták okrom zropienia odąwszy sye, większym bólem y
stráchem niż bywa grożą. OczkoPrzymiot 353.]
JR
RURA (45) sb f
a jasne.
sg N rura (10). ◊ G rury (5). ◊ A rurę (3). ◊ I rurą (3). ◊ pl N
rury (10). ◊ G rur (6). ◊ [D ruråm.] ◊ A rury (5). ◊ I rurami (2). ◊ L
rurach (1); [-ach], -(a)ch (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Przedmiot podłużny, walcowaty, pusty w środku; ﬁstula BartBydg, Mącz, Cn (45): Benedyktus Anágninus [...] kazał ſie zákráść
chłopcu pod łoże iego [papieża Celestyna] [...]/ á w nocy wołáć:
ieſli Celeſtyne nie ſpuśćiſz Papieſtwá Benedyktowi/ zbáwion nie
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będzyeſz/ boś go nie godzyen. Chłopiec ták vcżynił iáko mu roſkazano. Piſzą drudzy iż rurą przytknąwſzy do vchá mowił. BielKron
185; Fistulosus, Wydrożony/ Wywiercióny/ Czczy/ To yeſt/ Co
wiele rur/ y dziur w ſobie ma Dźiuráwy. Mącz 129a, 129a; Stollę
záſypác [!] dobrze źiemią zá ſobą przetknąwſzy ią dęthemi drzewcy
álbo rurámi długiemi/ przes ktore tám Ogień ma doyść roſpaloną
kulką álbo przes proch BielSpr 65.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy materiału (1): Cuspides apud Varronem, pro tribulis ﬁctilibus, Miáſto rur gliniánych.
Mącz 75.
Przen (5):
rura czego (2): Sákramentá ſą iáko rury łáſki y zaſługi Páná
Chriſtuſowey. WujJud Nn3, 232 marg.
W porównaniach (5): OrzQuin N3; Abowiem onę moc ktora z
Męki Páná Chriſtuſowey pochodźi/ to ieſt łáſkę [...] przez Sákrámenty iákoby przez rury iákie ku ſobie przywodźimy/ y przywłaſzcżamy [...] inacżey zbáwienia doſtáć niemożemy. WujJud 232,
232 marg, Nn3; A iákoż ſię tu w modlitwie nie kocháć/ z ktorey ták
wiele dobrego ná nas ſię zlewa/ y przez nię iáko przez rurę duchowną [...] zdroie łáſki Bożey rozmáitey/ do ſerc náſzych płyną?
LatHar [+9]; [z kąd [tj. z Kościoła] cżerpáne bywáią wſzyſtki zbáwienia y świątobliwości náſzéy świątośći: przez ktore też iákoby
przez nieiákie rury niebieſkie/ wylewa śie ná nas od Páná Bogá oná
wilgotności y świątobliwości roſá KuczbKat 384; GilPos 165v].
Szereg: »kanał albo rura« (1): vſtáwiczną [duchowną oﬁarę] w
Kośćiele Bożym mamy: przez którą/ iáko przez kánał iáki/ álbo
przez rurę iáką/ przywłaſzczamy ſobie duchem [...] y ſercem ſkruſzónym dobrodźieyſtwo ono krzyżowéy Oﬁáry. OrzQuin N3.
a. Urządzenie do prowadzenia wody, rynna, rura wodociągowa; aquaeductus Vulg, Modrz, Calag; canalis Calag, Cn; hydraulos, incile Mącz; sifus, tubulus Cn (23): Canale, est ﬁstula vel
lignum ducens aquam, rynna, rura BartBydg 22; Castellum etiam
accipitur pro laxiore derivaculo in aquae ductibus, ex quo aqua per
ﬁstulas varie distribuitur, Mieyce ná które wodá z rzek/ albo ynich
zrzódł ſcieka/ á z onąd záſię rurámi wody miáſtu dodawa. Mącz
40b; Hydraulos, Rurá/ rinná álbo też rynſztok którym wodá ſcieka
Mącz 160b, 50b, 109c, 128d, 160b [2 r.], 167d, 210d, 276c; ModrzBaz 35; Calag 228b; Tubus – Rura do przywiedzienia wodi. Calep
1091b; (nagł) Porządek około gáſzenia. (–) [...] Iedni áby bieżeli z
śiekierámi/ drudzy z hákámi/ trzeći z drábinámi/ drudzy z śikawkámi/ z wiádry/ z cebry. A kędy rury niemáſz/ woźiwodowie wſzyſcy GostGosp 144; SkarKaz 611a [2 r.]; [W zamku rury i skrzynia
do wody. LustrWpol I 44].
[W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy materiału [rura +
określenie, określenie + rura]: GDy wodá ma gdźie być przywodzoná/ [...] potrzebá przypráwnego nacżynia/ iáko ſą ſkrzynie/ rury
ołowne/ miedźiane/ drzewiáne/ álbo teże y gliniáne Cresc 1571 30;
Spiżáne też rury máią ſwoie rzemieſłniki. Cresc 1571 31; Hanu albo
rury mosiądzowej do nowej skrzyni [wodnej] w zamku, za 6 funtów mosiądzu po gr. 6 Wawel 1582/451.]
Wyrażenia: [»rury miesckie, ku potrzebie miesckiej«: Ten
czynsz ogrodny KJ[M] miastu dać raczył ad beneplacitum, aby
zbudowali rury ku potrzebie miesckiej LustrMaz II 70; Mieszczanie
ci płacą czynszu z młyniku Dluskiego ... ﬂ. 1 gr 18 przeto, iż tam z
tego młyniku wzięli do rur miesckich wodę LustrWpol I 232.]
»rura wodna« = salientes Mącz, Calep; aquae ductus, ﬁstula
Mącz; diabetes, sipho Calep [szyk 5:1] (6): Sipho sive siphon,
Cewká álbo rurká z miedźi y z żeláza álbo z yney máteriey v
wodnych rur którą wodá wycieka Mącz 395d, 365b; [Włodimirz]
przyiáchał do Kijowá [...]. Przyprowádził też z ſobą [...] Naſtaſiuſá
Protopopá [...]/ ktory mu ono był przes ſtrzáłę Rury wodne zepſowáć porádził StryjKron 140; Salientes – Ruri wodnę item ſykawka item kurek. Calep 940a, 317b, 984a.
[Szereg: »rura abo żłob«: Tedy Holofernes/ gdy chodzil około
miáſtá nálazł áno z ſtudnice kthora byłá przed miáſtem ćiekłá wodá
rurámi ábo żłoby od południá do miáſtá [aquaeductum illorum a

RURA

RURKOWY

parte australi extra civitatem dirigeret]/ y kazał porąbáć rury one
co niemi wodá ćiekłá Leop Iudith 7/6 (Linde).]
b. Część fontanny, z której tryska woda (4): RejWiz 39; BielKron 331 [2 r.]; [Rurá ſzpetna piękną wodę puſzcza. SkarKaz 216a
(Linde)].
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy materiału (1): Przyſzedł nád piękne źrzodlo pod drzewem Figowym/ A ono opráwione
dziwnym kſtałtem nowym. Skrzyniá około niego piękna mármurowa/ A rurá s pozłoceniem w niey álábáſtrowa. RejWiz 34.
c. Piszczałka, fujarka (3): Fistulo, [...] wydrażam/ Wywierciam/ álbo czinię rury/ piſzczałki. Mącz 129a, 53a; Canna – Rura,
trzcina. Calep 158b.
d. Rurka używana do destylacji alkoholu (1): [ludzie czynią
próby rozmaite, aby wód cieplicznych własność poznać] bo deſtylluiąc iáko gorzałkę w báni/ áby rury przez beczki ſzły/ częśći ich
ſubtylnieyſzé/ á wonią ráczéy/ niż wód máteryéy pokaże Oczko 11.
e. Lufa (1): Dmuchałemći w przód w rurę/ ále nie nábita.
WyprPl B2.
f. anat. (1):
α. [Cewka moczowa: ábowiém ieſli wyſzedł [jad] z wiérzchu á
śiadł w żyłách álbo w rurách vrynowych/ wnet vryná ſczérnieie/ á
będźie śmiérdźiáłá UrzędowHerb 452a, 449a.]
β. [Kość goleniowa; tibia Cn: [Wodnik] Goleniam y Ruram
nożnym pánuie. SienHerb 427b.]
γ. Kanał w nosie (1): Cżemu gorączoſć promieniow ſłonecznich [...] kichanie pobudza. (–) Bowiem ono ruri w noſie ku mozgu
odtwarzaiąc wilgotnoſci roſpuſzcża j wywodzi, ktore potim [...]
onym kichanim wyrzucza. GlabGad B8.
g. Tuleja będąca częścią świecznika (1): Dimyxos – Lichtąrz o
dwu rurach. Calep 325b; [lichtarz o 3 rurkach mosiądzowy na ścianę za 4 zł, cztery rury lichtarzowe, długie, na ściany, po półtoremu
złotemu – facit ﬂ. 6; cztery rury z aniołkami na ścianę po złotemu i
po 3 gr – facit ﬂ. 4 gr 2 InwMieszcz 1571 nr 166, 1562 nr 104, 1581
nr 235; LustrPom 212].
Synonimy: a. kanał, rynna, żłob; c. piszczałka, trzcina.
Cf RURMISTRZ
JR

skazi (–) Stajnie królewskie, gdy wiatr popsuje, słodownie, [...] rurhauza pod zamkiem, folwarków, błon na zamku, pieców na zamku
LustrSand 64; KlonWiśn 177.
Cf [RURMUZ]]
JR
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RURAK (1) sb m
a prawdopodobnie pochylone (tak w -åk).
sg N ruråk. ◊ [I ruråki(e)m.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dzikus, nieokrzesaniec: Agrestis, dzyky, rurak. BartBydg 6b;
[rurakyem abo prostakyem bicz rusticor, -ari ReuchlinBartBydg T3].
JR
RURANT (1) sb m
-å-, [-a-].
pl G rurånt(o)w. ◊ [D rurant(o)m.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
Osoba duchowna oddana kultowi zwiastowania Panny Maryi,
kapłan odprawiający roraty [rorantes Łac śr]: CzechEp 263; [Grob
ſobie w Káplicy Oycowſkiey [królowa Anna] gotowáć kazáłá/ do
ktorey Kápłanom Rurántom przycżyniłá prowentow. PaprHerby
686].
Synonim: roratnik.
JR
[RURHAUZ sb m
Teksty nie oznaczają å.
sg N rurhauz. ◊ G rurhauza.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Wodociąg; też budowla z urządzeniami wodociągowymi (zwykle wybudowana pod zamkiem w celu zaopatrywania go w wodę):
RachBonera 1545 99; RachBonera 1558 143; (nagł) ONERA
CASTRENSIA to jest na poprawę zamku, gdy się co przygodnie

RURKA (23) sb f
a jasne.
sg N rurka (13). ◊ G rurki (3). ◊ A rurkę (2). ◊ I rurką (1). ◊ [L
rurce.] ◊ pl [N rurki.] ◊ G rurek (2). ◊ A rurki (1). ◊ I rurkami (1). ◊
[L rurk(a)ch.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Dem. od „rura”; mastos, papilla Mącz; canaliculus, siphunculus, tubulus Calep (23): Ieden drugiemu przes rurkę ſzeptał. RejFig
A5, A5; Canaliculus – Koritko, rurka. Calep 156a, 1091b.
a. Przewód z zaworem do spuszczania płynów, kran (6): Papilla
etiam, Rurká álbo kurek którym wodá z rur ciecze. Mącz 276c,
150c, 210d; Siędźie tedy chóry/ á nád niém drewniány ſzkopiec
zákryty/ (áby wodá niewyſtygáłá) v dná przewierćiány/ gdźie czopek álbo rurká [...] wpráwióna będźie/ ták áby wody mniéy álbo
więcéy/ ná głowę puſzczáć mógł Oczko 15v; Calep 984a; [item
kella de moszancz; item 4 rurki ad vasa CracArtiﬁc 1513 nr 267;
Dobrze też ieſt v ſámego lagru w ſędźie mieć rurkę nie wielką
ktorąby mogł trochę winá vtacżać cżáſu gorącego Cresc 1571 345
(Linde); InwMieszcz 1576 nr 209].
W połączeniu z nazwą materiału [rurka + nazwa; w tym: z czego (1), [de aliqua re]] (1): Sipho, Siphon, Cewká álbo rurká z miedźi y z żeláza [...] którą wodá wycieka Mącz 395d; [RachBonera
1545 78].
[Szereg: »han alias rurka«: pro 8 hani alias rurki de aurichalco
dati sunt monetae ﬂ. 1 gr. 15 RachBonera 1545 78.]
b. Element pocisku, racy (8): Nákręć trąbek z pápieru/ [...] Nábijayże ie prochem/ [...] Przywięż laſkę pod wagą/ á zápal od dźiurki/ Poydzie wzgorę ku wiátru/ poki s ſtáwa rurki. BielSat N3 [idem
BielSjem]; Gárnce/ ktore ſturm odbijáią/ ták cżynią. Náſypą w gárniec prochu Ruſznicżnego/ potym nákłádą w on gárniec miedzy
proch rurek żeláznych krotkich iáko pálec/ [...] w káżdą rurkę
włożyć dwá gloty żelázá/ y zálitowáć [...] BielSpr 74, 74 [3 r.], 74v;
BielSjem 39.
c. Tulejka będąca częścią lampy lub świecznika; myxos Mącz,
Cn; myxa Cn (2): Polymyxos, Lucerna quae multos habet angulos,
Lámpá álbo świecznik s wiele rurkámi. Mącz 309a, 240c; [Wokabul
1539 Qv; lichtarz mosiądzowy o 4 rurkach 1 InwMieszcz 1559 nr
88, 1569 nr 133, 143, 1571 nr 166; Sunt octo rurki aerei pro maioribus candelis a magno candelabro, ut apparent avulsi. InwKatWaw
113, 133].
d. anat. (3):
α. Tchawica (2): Fistula per quam spiritus reciprocatur, Rurká
przes którą dech wchodźi y wychodźi. Mącz 324b, 460b.
β. Przełyk (1): Fistula cibalis, Potráwna rurká w ſziy. Mącz
129a.
Synonimy: a. cewka, han, korytko, kurek.
JR
RURKOWATY (1) ai
N sg m rurkowaty.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Mający cechy rurki: Canneus – Trziniaſti [lege: trzciniasty],
rurkowaty, dziurkawy. Calep 158b.
Cf [RURKOWY]
JR
[RURKOWY ai
G pl rurkowych.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
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Mający cechy rurki: 2 tachry czarnych pasów do kordów i 4
pasy, czerwonych pasów z kaletkami półtrzecia tachra; rurkowych,
gotowych tacher InwMieszcz 1584 nr 260.
Cf RURKOWATY]
JR

RURNY (2) ai
sg [m N rurny.] ◊ f N rurnå (1), rurn(a) (1). ◊ [L rurn(e)j. ◊ n N
rurn(e). ◊ G rurn(e)go. ◊ pl N subst rurn(e).]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).
1. Wykonany z rur (2): [Młyn miescki na Bistricy przekopie
rurnej. LustrLub 8.]
Wyrażenia: [»kunszt rurny« = ujęcie wody, wodociąg: A tak na
tem miejscu pan podskarbi, przemyślając pożytkom JKM na tem
miescu, gdzie był kunszt rurny, zbudował młyn z niemałem nakładem LustrPom 125.]
»studnia rurna« = fons canalis a. ﬁstularius Murm, BartBydg
(2): Fons ﬁstularius. ein roerbrun. Studnyá rurna Fons canalis idem
Murm 23; BartBydg 59v; [ReuchlinBartBydg m8v].
2. [Doprowadzany rurami:
Wyrażenie: »wody rurne«: Wody ſtudźienne iteż rurne ku ſtokowym ábo rzecżnym przyrownáne nie ſą ták dobre zwłaſzcżá ktore
ołownymi rurámi ćieką. Cresc 1571 652, 10.
3. W funkcji rzeczownika: »rurne« = czynsz za prawo do korzystania z wodociągów miejskich; tu głównie o czynszu pobieranym od piwowarów od kadzi wytwarzanego piwa: Okazali przywilej JKM pana naszego dzisiejszego nadania rurnego i czynszu od
palenia gorzałki na oprawowanie rur i poprawowania miasteczka.
LustrKrak I 121; Rurne. – Dawają rurnego od każdego waru piwa
per gr 6 LustrSand 84; LustrWpol II 2; Rurne albo wodne. Wybierają od każdego waru per gr 3 et a tonna mellis ad braxam data
per gr 2 LustrLub 7.]
JR

RURMIRSTRSTWO Cn; Linde XVIII w.: rurmistrzostwo.
RURMISTRSKI Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.
RURMISTRZ (3) sb m
sg N rurmistrz (3). ◊ [D rurmistrzowi.]
Sł stp: rormistr, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.
Ten, kto zna się na wydobyciu i doprowadzeniu wody; aquilex,
indagator (aquarum), librator Mącz, Cn; aquarius Cn (3): Aquilex,
Który zrzódł vmie dobywać. Rurmiſtrz/ albo/ wynaydowacz wód.
Mącz 13c; Librator, Rurmiſtrz/ który vmierzić może yáko wyſoko
wodę prziwieść. Mącz 192c, 168b; [Joanni de Debruska magistro
cannalium alias rurmistrzowi, qui aquas de ﬂuvio Rudawka ad castrum Crac. cannalibus et aliis instrumentis levat, pensio 5 mrc. pro
quartali [...] assignantur CracArtiﬁc 1507 nr 128, 1504 nr 63; OrdunekGórn 41; LustrSand 91; Aquilex Rurmiſtrz. UrsinGramm 184].
Cf [RURNIK]
JR
[RURMISTRZOWSKI ai
A sg f rurmistrzowską.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rurmistrz”; może w funkcji n-loc: Item pan
wojnicki łąkę jedną rzeczoną Rurmistrzowską, na której bywało
acervos feni plus vel minus 5. LustrKrak I 37.]
JR
[RURMUS] cf [RURMUZ]
RURMUSOWY Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.
[RURMUZ sb m
rurmuz, rurmuz a. rurmus.
sg N rurmuz. ◊ G rurmuza. ◊ I rurmuz(e)m.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Wodociąg; aquae ductus, aquagium, hydraulica machina Cn: i
szli [złodzieje] z tymi rzeczami [skradzionymi] między mury, tamże
je pochowali między Szewczą Broną i między rurmusem i schowali. KsięgaKrymKrak 1570 nr 103; KlonWiśn 177; palac na samym wierzchu miasta [Tolet], od Karola V, cesarza, reformowany i
ozdobiony, do którego z rzeki prowadzono rurmuzem kosztownym
i sztucznym wodę DiarPeregr 89.
Przen: Przelewanie, chlupotanie jak w wodociągu: [ze złego
pokarmu będzie] zły żołądek, w brzuchu rurmus álbo krukawki,
álbo z gęby smród OczkoPrzymiot 286.
Cf [RURHAUZ]]
JR
[RURNE] cf RURNY
[RURNIK sb m
D sg rurnikowi.
Sł stp, Cn brak, Linde w innym znaczeniu.
Prawdopodobnie: Pracownik sprawujący pieczę nad rurami
kanalizacyjnymi w zamku a. rurkami browarnymi: Urzędnicy i czeladź zamkowa, solaria i wychowanie ich na piśmie podane. [...]
Rurnikowi ... na rok ﬂ. 14 gr 4 LustrWpol I 56.
Cf RURMISTRZ]
ALKa
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RUSAK (1) sb m
N sg rusåk.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Duży nóż rzeźniczy: Clunadum, Cultrum sanguinarium vocant
veteres, [...] Rzezak/ Ruſak niektórzi zową. Mącz 58a.
Synonim: rzezak.
JR
RUSAWY (1) ai
N sg m rusawy.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
O rudawym odcieniu: Przepuſzczenie żywotá/ áczkolwiek niedobre/ á wſzákoż y tego niedbáć/ kiedy gnoy ieſt Ruſáwy/ á nieprzezliż śmierdźi. SienLek 21v.
Synonimy: rydzawy, ryszawy.
JR
RUSBLACH cf BRUZBLACH
1. RUSKI (858) ai
ruski (858), [roski].
sg N m ruski (84). ◊ G ruskiégo (41); -égo (8), -(e)go (33). ◊ D
ruskiému (20); -ému (4), -emu (1), (e)mu (15); -ému MurzNT, PudłFr; -ému : -emu SarnStat (2:1). ◊ A ruskiégo (6), ruski (6); -égo (2),
-(e)go (4). ◊ I ruskim (21), ruski(e)m (3); -(e)m LibLeg, PaprUp;
-im : -(e)m MiechGlab (1:1). ◊ L ruskim (6). ◊ V ruski (26). ◊ f N
ruskå (13), rusk(a) (13). ◊ G ruskiéj (57); -éj (25), -ej (1), -(e)j (31);
-éj : -ej SarnStat (24:1). ◊ D ruskiéj (5); -éj (2), -(e)j (3). ◊ A ruską
(27). ◊ I ruską (4). ◊ L ruskiéj (12); -éj (3), -(e)j (9). ◊ n N ruskié
(26); -é (6), -(e) (20). ◊ G ruskiégo (34); -égo (15), -(e)go (19). ◊ D
ruskiému (3); -ému (1), -(e)mu (2). ◊ A ruskié (16); -é (2), -(e) (14).
◊ I ruskim (18). ◊ L ruskim SkarJedn (3), ruski(e)m (1) ComCrac. ◊
pl N m pers ruscy (16). subst ruskié (79), ruskijé (1) PaprUp; -é (2),
-e (1), -(e) (77); -é : -e SarnStat (1:1). ◊ G ruskich (158). ◊ D ruskim (15). ◊ A m pers ruski(e) (10). subst ruskié (69); -é (6), -(e)
(63). ◊ I m ruskimi (3), ruski(e)mi (2); -imi StryjKron (2); -(e)mi
OrzQuin; -imi : -(e)mi SkarJedn (1:1). f ruskimi StryjKron (3), ruski(e)mi (2) MiechGlab, BielKron. n ruski(e)mi (3), ruskimi (2);
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-(e)mi BielKron, PaprUp; -(e)mi : -imi StryjKron (1:2). ◊ L ruskich
(41). ◊ skostn sg n D po rusku (9).
Sł stp notuje, Cn s.v. pop, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
1. Odnoszący się do Rusi i Rusinów a. z nią (nimi) związany, a.
do niej (nich) należący, a. z (od) niej (nich) pochodzący itp.; Ruthenicus Miech, JanStat; Rutenus Miech (784): Tamże woiewodę Węgierskiego (ktory od ſwego krola Bele poſlany z ludem, miedzi gorami Ruſkiemi na mieſthcu iednim kthore Kloza zową iemu był
zaſtąpił) poraził y zwyciężył MiechGlab 14, *7v, **5v, **7v, 3 [3 r.],
4 (12); Item/ gdyby ſol Ruſka niemogłá być w Bydgoſzczy/ thedy
tym co iey vżywáli wolno vżywáć ſoli tákiey/ iákiey mogą doſtáć
UstPraw E, E [3 r.]; KTo cżytał Ruſkie dzyeie/ ten ſie ſnádnie ſpráwi/
Iácy tám ludzye byli/ á Rycerze práwi. RejZwierz 81v, 92v; oſádźiłem ia tobie Krolu Podolſkie puſte kráiny/ nápełniłem ludźmi/ oraczmi/ Miáſteczki/ Wśiámi Ruſkie puſtynie OrzRozm R4, P3, R4; Krol
Swátopłuch z Boiárynem Ruſkim był iego [Borzywoja] kmotrem.
BielKron 322; A ták vmyſlił [Bolesław Śmiały] Ruſkich kráin
doſtháć poki iego dziad Chabry granice żelázne záłożył. BielKron
348; A gdy knim przyćiągnęły woyſká Ruſkie/ podkáli ſie Polacy z
vffy Włodzimirzowemi BielKron 359, 322, 336, 343v, 345v [3 r.],
347v (53); OrzQuin Bv, Q4; RejZwierc 255v; A gdy Polacy Ruſkie
Kráiny opánowáli/ byli też pod ich poſłuſzeńſtwem według Ruśi/
wſzákże nigdy wiernie/ bo ſą nie vſtáwicżney myſli. BielSpr 69, 70;
MycPrz II C4v; O Stáwiéch Ruſkich. O Tych Stáwiéch nic nie chcę
piſáć/ ábowiém z iákim ié rozmyſłem buduią/ tákim ié téż ſpuſzczáią.
Strum K3, K4v; BiałKaz H3v; BudNT przedm d3; (nagł) Mikołay
Herbort z Dzyedziłowá. (–) [...] Bo to náſz Hektor Ruſki y mur kráiu
tego/ Więtſzą my ſłáwę mamy niż Troyánie z niego. PaprPan Xv,
B4, C3, F4, F4v [2 r.], G4 (16); Trzećia cżęść. O przeſtrodze y vpominániu Narodow Ruſkich przy Grekách ſtoiących áby ſię z Kośćiołem S. y z ſtolicą Rzymſką ziednocżyli. SkarJedn 331, kt, A4v,
A5v, A6v, A7 (47); Obacż cżytelniku. Iſz Ruſkie kráiny nie tylko od
Grekow/ ále y od Rzymſkiego kośćiołá náwrocone ſą do wiáry
przeſławney SkarŻyw 576, 357, 575 marg, 576, 576 żp; Serbowie/
Karwaci/ Bielánie/ Pomorcycy y inſze Sławienſkiego ięzyká narody
Ruſkie/ roznymi przezwiſkámi od roznych kráin y Xiążąt ſą názwáne
StryjKron 115; Kroniká Ruſka wſpomina/ iſz Włodimirz ciągnął do
ziemie Sudanſkiey/ y opánował głowne Miáſto Sudam/ ále coby to
byłá won czás zá kráiná niewiemy. StryjKron 165, kt [2 r.], A, 16, 86
[5 r.], 100 (143); CzechEp 14; KlonŻal B4v; BielSjem 31; PudłFr
27; KochProp 12; GostGospSieb +3v; KołakCath A3v, A4; áby
Zupnik náſz Ruſki był powinien w káżdym roku [...] wyſtáwiáć w
Bydgoſczy/ iedenaśćie tyśięcy beczek ſoli SarnStat 394, 8, 37, 39,
87, 114 (71); KlonKr Cv; VOTVM Szláchćicá Polskiego/ Oyczyznę
wiernie miłuiącego. O záłożeniu ſkárbu Rzeczypoſpolitey/ y o obronie kráiow Ruſkich. Nápiſáne od Authorá/ Roku 1589. VotSzl kt, A4,
Bv, B2v, B3, B3v (9).
W charakterystycznych połączeniach: ruska(-i, -ie) armata,
bachmat, bojar (6), bojaryn (2), dziedzic (18), dzieje (3), dzierżawa, feuda, gory, granica (2), gwałt, hetman (2), historyja (3), historyk, jedynowładca (2), jedynowładztwo, jenerał, kraina (29), kraj
(23), krol (9), krolestwo, krolowa, kronika (15), latopiszec (12),
lenno, lud (3), łup, mąż, mędrzec, miasto (3), moc (2), monarcha
(4), monarchija (4), mytnik (2), namowa, narod (58), narzekanie,
niewiasta, niezgoda, oboz, pan (29), panięta, panna, państwo (17),
pisarz, pisma (3), plemię, pokoj (2), pokolenie (2), poseł, przewod,
pustynia, rodzaj, roki, roztyrki, rycerstwo (3), rzeczpospolita, siła,
sol (23), srogość, starosta, staw (2), strona (4), szkoła, szlachta
(10), upad (2), utarczka, wieś, więzienie, wojna (4), wojsko (16),
zamek (5), zdrada, żupnik (10), żupy (14), żyd.
[Przysłowie [prawdopodobnie skrót myślowy przysłowia: Cztery rzeczy nie do rzeczy: noga w szczudle, a mysz w pudle, koza w
sadzie, Rusin w radzie:] Co się tycze drugiej prośby, za Odnowskim, tedy chyba żeby prze pieniądze, ale jeśli prze co innego
trudno by się, ile na takie wojewodztwo, przygodzić miał, a też sam

był przy nas jakoby ruska koża [odczyt niepewny, bardziej prawdopodobna lekcja: koza; w rkp: koſſa] ListyPol II 1548/183.]
Wyrażenia: »język ruski« [szyk 7:2] (9): ku połdniu ieſzce ſą
oſtatki ludu Circaſſow, ktory narod był barzo okrutny á walecżny
rodzaiu y ięzika Ruſkiego [gentes ... genere et lingua Rutheni].
MiechGlab 76; W tey Nátoliey ſą rozmáite ięzyki/ Grecki/ Włoſki/
Tátárſki/ Wáłáſki/ Ruſki/ Ormiáńſki/ Zydowſki/ y inne. BielKron
260, 385; Abowiem wſzytki te ięzyki/ Polſki/ Cżeſki/ Ruſki/ Chárwácki/ Boſneńſki/ Serbſki/ Raczki/ Bulgárſki/ y ine/ był pirwey
ieden ięzyk/ iáko y narod ieden Słowáńſki GórnDworz F4v, F4,
F4v, F6v; Trzebá było y ná Polſki ábo Ruſki ięzyk przekłádáć Ruſkim Narodom/ rzecży ku temu ſłużące: żeby rychley prawdę obacżyli. SkarJedn 381, 362; [StryjKron 109 (Linde)].
»książę(ta), kniaź, księdzowie ruski(e) (a. ruscy)« [szyk 58:41]
(95:3:1): Wſzakoż to prawda iż kxiążęta Ruſkie z ſwimi woyſki na
on cżas powſtawſzy z ziemie Ruſkiey y z Przekopu przeſli Iliricum
Karwathſką ziemię y Dalmaty, iednak tam nie zoſtali MiechGlab
51, **6v, **7, 18, 33; LibLeg 10/95; Oſthátnią bitwę miał Boleſław
z Iároſłáwem Ruſkim kſiążęćiem gdy chćiał do Polſki bez wieśći
wtárgnąć BielKron 345; Wypráwił ſie Krol przećiw iemu [Włodzimierzowi, księciu przemyskiemu] z woyſkiem/ on też z Ruſkiemi
kſiążęty przećiw iemu BielKron 353; Ruſkie kſiążęthá z Litwą widząc roſterki domowe v Polſkich kſiążąth/ wćiągnęli wielką mocą
do Mázoſz bez wieśći látá Páńſkiego 1262 obegnáli Semowitá y
poimáli ná Iázdowie ná dzień S. Ianá krzćićielá/ ktorego Swárno
okrutny Ruſkie Kſiążę śćiął BielKron 362; á od tego cżaſu
Tátárowie roſkázowáli kſiędzom Moſkiewſkim y Ruſkim BielKron
428, 325v, 344, 345 [2 r.], 347 [2 r.], 347v (39); vpadł [ruski książę]
do nog iego/ y z ſwymi dworzány y domem ſwym vwierzył/ y
ochrzcżony ieſt (marg) Kśiążę Ruſkie y zludem ſwym vwierzyło.
(–). SkarŻyw 576, 576; [Bolesław Chrobry] Roku 999. od Ottona
wtorego Ceſárzá w Gnieznie koronowány/ vczynił przymierze z
Wołodimirzem Xiążęćiem Ruſkim StryjKron 165; Wołoder też
Xiążę Przemysłkie zebrawſzy ſie zinſzymi Xiążęty Ruſkimi chciał
zábronić burzenia ſwego páństwá StryKron 209; Xiążętá Ruskie
ziechawſzy ſię ná Siem do Kijowá/ vrádzili ná Połowcow ſpolną
mocą ćiągnąć StryjKron 235; iáko Cromerus/ Długoſſus y Miechouius [...] piſzą/ Roku 1241. ćiſz Cárzowie [...], Pobiwſzy Kniáziow Ruſkich do Polſki przez Ruſkie kráiny przyſzli StryjKron 265,
115 [3 r.], 120 [2 r.], 165 marg, 180, 190 [4 r.] (45); Ruſkije Xiazeta
y inſzi narodowie znaligo [Bolesława Krzywoustego] Panem ſobie
poteznem PaprUp B2v, Bv; á Miſtrz ſam/ Zakón [...] y poddáni ich
máią przerzeczoné Kśiążę Swidrygałá opuśćić ná wieczné czáſy: y
nigdy iemu ábo którémukolwiek Kśiążęćiu Litewſkiému y Ruſkiému pomocy/ rády/ przećiwko nam y potomkom náſzym [...] nie
będą dodáwáć SarnStat 1069, 105, 1082, 1086, 1108; VotSzl B.
»księstwa ruskie« [szyk 6:3] (9): Po ſmierći Boleſłáwá ſyná
Troydenowego kſiążęćiá Mázowieckiego/ przypádły ná Káźimierzá
bliſkośćią kſięſtwá Ruſkie/ Lwowſkie y Włodzimierſkie BielKron
374; [Bolesław Śmiały] Przycżynił ku Koronie zacne Ruſkie Kſięſtwá/ Nád ktoremi nie mogli inſzy mieć zwycięſtwá. PaprPan Dd4;
Ten Włodimirz Monomach [...] Rzeczpoſpolitą Ruſką vpádłą [...]
wydźwignął [...] y wſzyſtki Xięſtwá Ruſkie rozerwáne y rozno rozſzárpáne z nowu dzielnoſćią ſwoią w iedno práwie ćiáło ſpoił/ złączył/ y w Monarchią álbo w Iedinowładſtwo po ſtáremu przywiodł
SryjKron 210, 195 [2 r.], 245, 270, 285, 395
»miesiąc ruski« = bardzo długo (1): V dworu też záś wytrwaſz
mieśiąc Ruſki/ Niżli przybiją ná drzwi reieſtr Pruſki. KlonFlis H3v.
»ruska mowa, rzecz« [szyk 1:1] (1:1): Liwláncka mowá mieſzána z Ruską y Litewską BielKron 438; WOłoſzy/ po Ruſku Włoſzy ſie rozumieią/ nie od Flaccuſá wezwáni tym imieniem/ iáko
Syluius piſze/ kthory nie rozumiał Ruſkiey y Polſkiey rzecży/ ale od
Národu Włoſkiego/ bo z Włoch przyſzli BielSpr 68v.
»pasieka ruska« = kryty dół do przechowywania produktów
spożywczych (1): Siri, Piwnice/ párski álbo doły w ziemi do chowánia żytá należące/ páſieki ruskie mogą też być zwáne. Mącz 396b.
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»ruskie pismo« [szyk 4:4] (8): wſzelákié liſty y Przywileie którymkolwiek piſmem/ Láćinſkim/ Polſkim/ álbo Ruſkim piſáné [zachować chcemy] SarnStat 1061; do nich [do Kijowa] liſty nieiákim
innym/ iedno Ruſkim piſmem piſáné y odpráwowáné bydź máią
czáſy wiecznémi. SarnStat 1062 [idem 1191], 862, 863, 872 [2 r.],
1190, 1191.
»według ruskiego rachunku [= kalendarza]« (1): Potym Roku
od ſtworzęnia Swiátá według Ruſkiego ráchunku 6865. [...] Carz
Tatarſki [...] Brátow inſzych dla chćiwośći pánowánia pobił StryjKron 416.
»ruskie słowo« [szyk 2:2] (4): [Połowcy] co ſie wykłada z Słowienſkiego, Ruſkiego/ y Moſkiewſkiego ſłowa [sermone Slavorum
Rutenorum et moskovitarum] iakoby Lupieżce á drapieżni MiechGlab 35; GórnDworz F5v; Polacy poſpolićie oney krainy mowy w
piſaniu vżywáią/ zktorey kto rodem. Lecż ia nie trzymałem ſię tego
zwycżáiu/ [...] Znaydzieſz tu ſłowa wielgopolſkie/ znaydźieſz Krákowſkie/ Mázowieckie/ Podláſkie/ Sęndomirſkie/ á bez máła y
Ruſkie. BudBib c; ieſli kto względem pożytku pieniędzy pożycza
[...]: To zową lichwą, podobno od Ruſkiégo ſłowá licho, to ieſt, źle
lichwá rzeczona ieſt SarnStat 1273.
»ruskie wojewodztwa« [szyk 1:1] (2): káżdy któryby praetenderet żeby mu bona nullo iure były odięté/ ma ná piérwſzé á
nadáléy wtóré Roki źiemſkié/ któryby był z Máłopolſkich Woiewództw w Krákowie/ [...] z Ruſkich wſzech we Lwowie/ z Mázowieckich w Wárſzáwie/ dáć ſie wpiſáć w Reyeſtr. SarnStat 140;
Podczáſzy, Stolnik, Cześnik, Podſtoli, máią bydź w Ruſkich Woiewództwách SarnStat 233.
»ziemie ruskie« [szyk 52:26] (78): A nayeden rok szeym ma
bywacz naszyemy a na ſtronye szyem naſchych podolſkych a Ruſkych Ana drugy rok naszyemy na Brzegv MetrKor 34/134, 34/133,
40/810; w Ruſkhich ziemiach cżęſto ludzie giru pożiwaią FalZioł I
96a; OrzList hv; Potym Boleſław poiął zá małżonkę Wiſeſłáwę iedyną dziedzicżkę kſiążąth Ruſkich/ po ktorey nań ſprawiedliwie
przypadły Ruſkie źiemie. BielKron 348; Tego czáſu Tátárowie Ruſkie źiemie woiowáli/ przećiw ktorym Krol wypráwił ſyná Olbráchtá
BielKron 397, 301, 322, 350 [2 r.], 360v, 364v (15); Tátárzyn Ruſkie źiemie/ do końcá ſplundrował BielSat Hv; RejZwierc 273v;
BielSpr b2; BiałKaz H4; Pánoſzá. Tho ieſt/ Wyſławienie pánow y
paniąt zieḿ Ruſkich y Podolſkich/ z męſthwá/ z obycżáiow/ y z
inſzych ſpraw pocżćiwych PaprPan kt, A2, A4v; Potym Wołodimirz przeſtrzegáiąc áby ſie po ſmierći iego Synowie niewádźili o
Páńſtwá y Ziemie Ruſkie/ ták miedzy nich Monorchią [!] Ruſką
rozdzielił StryjKron 165; Dla zgwałcenia Posłow Ruſkie ziemie od
Połowcow/ iáko maſz wyzſzey Liﬂanty od Polakow/ y Moſkwy etc.
vpádły. StryjKron 672 marg, 120, 121, 135, 195, 235 (14); Tátarzyn
Ruſkie źiemie cżęſtokroć plundruie/ A przedśię przećiwko im nikt
ſie nie gotuie. BielSen 19; SKárżyli ſie obywátele źiem Ruſkich/ iż
nietylko ná drógách/ ále y w domiéch ſwych niebeſpieczeńſtwá
odnoſzą od rozbóyników. SarnStat 502 [idem 395], 8, 88 [2 r.], 127,
384, 395 (35). Cf »wojewoda ruskich ziem«.
Zestawienia: »księstwo ruskie« [szyk 13:1] (14): poſtrzelał
[Deszpot] lud Krolewſki/ otárł ſye o Hetmanów Koronnych oczy:
przeſzedł Kśięſtwo Ruſkie do Wołoch OrzRozm C3; BielKron 436v;
Sarmatia Europaea, Wſziſtko królewſtwo Polskie weſpołek s Xięſtwy ku koronie należącemi/ yáko Pruskie/ Ruskie [...] Litewskie
Mącz 368d; Grunth y wſzyſtko Kśięſtwo Ruſkié/ ia Polak dobywſzy
go pod Ruſkiemi Pány/ pod ſrogimi Tyránny/ w iednom ćiáło Króleſtwá Polſkiégo/ pod iednym Królem/ y pod iednym Práwem
złączył. OrzQuin Q4; Tám záraz ſpolnymi głoſy Alexandrá [...] Kázimirzowego Syná czwartego [...] ná Wielkie Xięſtwo Litewſkie/
Zmodźkie y Ruſkie wybráli StryjKron 667, A, 285, 360, 482, 497,
707; Zygmunt piérwſzy wſzyſtko Ruſkié Kśięſtwo przypuſcza do
wolnośći téy którą Polacy máią. SarnStat 1045, 1045, 1068.
»wojewoda, wojewodzic, wojewodzina ruska(-i) (a. ruskich
ziem)« [szyk 26:2] (23:4:1): wyſlalysmy byly [...] nyzey Napyszanego Tho yeſth wyelmoſnego otha zchoczka woyewoda Ruſkych

zyem MetrKor 34/133; Wſchithki vſtawy i articuli, ktore [...] Nyegdi ruſki, a theraſſ Sandomirſki woyewoda [...] vſtawyl. thi mayą
bicz moczno dzyerzany. MetrKor 40/815; Panowie IchM [...] wyprawili z pośrodka siebie ku posłom sztyrech senatorow, pana z
Tęczyna wojewodę krakowskiego, pana Zborowskiego wojewodę
kaliskiego, pana Sieniawskiego wojewodę ruskiego i pana Ocieskiego kanclerza koronnego Diar 39; RejZwierz aa4v, bb3 [2 r.],
bb4, 51, 51v, 78v; ſam Pan BOg nas Woiewody Ruſkiego chlebem
broni. OrzRozm N4, N4, R3, R3v marg; zmowił Ceſarz ſwoię ſieſtrzenicę corę Woiewody Ruſkiego dáć zá małżonkę krolowi Boleſłáwowi imieniem Ryſzchę. BielKron 345, 399, Mmmm2; RejZwierc 254v, 274v; (nagł) Ian Sieniáwſki Woiewodzic Ruſki. (–)
WIerz mi choć wzroſtek máły ále ſprobuy chceſzli/ Wſzytki tu mężne śiły Hirkuſowe weſzły PaprPan C3v, Cv, C4, V v [2 r.], Ffv;
PaprUp B4v; ActReg 132; PANNIE IADWIDZE TARLOWNIE
(potym Woiewodźiney Ruſkiey) kwoli. SzarzRyt D2v.
»wojewodztwo ruskie« [szyk 14:5] (19): w Ruskiem voyevodſtvie mayą bicz ſądzone trzikrocz roki ziemſkie ComCrac 15; Ná
Lwá ſtárożytny Kleynot zacnego Woyewodctwá Ruſkiego. PaprPan ktv; O naprzednieiſzich paniech Woiewodcthwá Ruſkiego
PaprPan C; A obránym y poſłánym ná ten Séym Koronny tymże
obyczáiem y ná ſtráwę opátrzenié będźie dawano/ iáko y innym
Poſłom Ziemſkim z Woiewództwá Ruſkiégo. SarnStat 1193 [idem
1063]; NAznáczyliſmy Kommiſsarze náſzé/ czyniąc doſyć Conſtituciam Séymów przeſzłych/ do rozgrániczenia Wołyniá od Woiewództw/ Ruſkiégo/ Podolſkiégo/ y Bełzkiégo. SarnStat 1197, 55,
72, 87, 271, 279 (17).
»ruska ziemia« = Russia Murm, Mymer1, BartBydg, Miech;
terra Rusiae JanPrzyw [szyk 35:26] (61): Murm 34; Russia. Reuſenlandt: Ruska ziemia. Mymer1 33; Sarmatia, terra, russzka ziemia,
Russia BartBydg 136b; Zamyka ſie Ruſka ziemia od połdnia Gorami Tatrami, á rzeką Tiras, ktorą oni zową Neſtr Od wſchodu ſie
końci rzeką Tanais białim ieziorem y Przezopſką ziemią. MiechGlab 78; Ziemia też Ruſka nad wſzytkę zyznoſć ſwą/ ieſt obkwita w
miedzie y w piciu z niego vcżynionym. MiechGlab 78, **5v, 1, 2, 5
[2 r.], 6 (19); LibLeg 10/95; pan Iakub y alexy postąpily Imienia
Nohaczowskiego w Russkiei ziemy w belskim poviaczie panu
Cziechonowskiemv ZapWar 1548 nr 2668; w Ruśi z Miaſt y z
Miáſteczek áppelluią do Rádźiec Lwowſkich/ dla tego iż we wſzytkiey Ruſkiey Ziemi/ Lwow ieſt Miáſto naprzednieyſze y nagłownieyſze. GroicPorz bbv; RejZwierz 78; [Herbortowie] z Czech wyſzedſzy z Krolem Káźimierzem wielkim Ruſką źięmię pod moc
Polſką podbili OrzRozm S, C3 marg; Ruſzył ſie [Bolesław] do pośrzodku źiemie Ruſkiey/ á tám Iároſłáwowi dzierżáwy pobrał
BielKron 345v; Iágiełło [...] Zyemie/ Litewſką/ Zmodzką/ Ruſką/
ku Polſzce/ iáko przez poſły bráćią ſwą obiecał/ przyłącżył BielKron 381v; Bráćią állegowáć będę/ Poboru nie zwolę/ źiemię
Ruſką/ Moſkwie y Tátárom otworzę OrzQuin C2v, E4, Y4; STárożytne wſzyſtkich Sławáńskich narodow źrzodłá y máćice Ruſkiey
ziemie/ y ich sławne pokolenia/ ſkądby y sktorey przyczyny álbo
właſnośći/ Ruśią názwáne były StryjKron 110, 185 [2 r.], 269;
GostGospSieb +3v; iż Kijów był y ieſt główą y głównym Miáſtem
Ruſkiéy Ziemi SarnStat 1057, 69 [2 r.], 88, 115, 373, 461 (10). Cf
»krol polski, (...) ruskiej ziemi pan«.
Zestawienia tytularne w formułach dyplomatycznych, dedykacjach itp.:
~ [W odniesieniu do władcy będącego królem (a. królową)
Polski i księciem ruskim (a. księżną ruską)]:
»wielki(e) książę (a. ksiądz) litewski(e), (i) ruski(e) (itd.)« (2):
PAnowie Koronni [...] ziecháli ſię ná Siem do Piotrkowá/ dla Electiey Krolá nowego [...]/ támże ná dzień ſwięty poczęcia Pánny Máriey/ Sigmuntá Kázimirzowego piątego Syná Wielkiego Xiędzá
Litewſkiego/ Ruſkiego/ Sląſkiego/ Opáwſkiego/ Głogowſkiego etc.
ſpolnymi głoſſy Krolem Polſkim obwołáli/ y wybráli StryjKron 707;
y owſzem żadnégo inégo nie máią rozumieć y mieć zá Kśiążę
Wielkié Litewſkié y Ruſkié: iedno który zá náſzym zwoleniém Kró-
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lewſkim/ iáko Zygmunt przerzeczoné Kśiążę Wielkié dźiśieyſzé ieſt
wybráné SarnStat 1070.
»krol (polski), wielki(e) (a. nawyższe) książę (a. ksiądz) litewski(e), ruski(e) itd.« (15): Tho wſiſthko vyſzey pyſſano, slvbvyemy
yego miloſczi panu a panv Sigmvnthowy krolowy polſkiemv vyelkyemv xyandzv Lythewſkiemv Rvſkiemv Pruſkiemv Maſoveczskiemv y daley y synovy yego miloſczi Krolowy mlodemv y pothomkom yego [...] dzierſzecz y vypelnycz LibLeg 6/160v, 6/77v; BielKron 429v; ZapKościer 1582/32v; Zygmunt III złaski Bozey Krol
Polski wielkieXiązę Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie,
Zmodzkie, Inﬂantckie etc. etc. ActReg 143; A ták my Włádyſław z
łáſki Bożéy Król Polſki/ y źiem Krákowſkiéy/ Sędomiérſkiéy/ Siérádzkiéy/ Lęczyckiéy/ Kuiáwſkiéy/ Litewſkié Kśiążę nawysſzé/
Pomorzkié/ Ruſkié. Oznáymuiemy [...] SarnStat 1067, *3, 19, 347,
851, 995 (10).
»krol polski (a. krolestwa polskiego), wielki(e) (a. nawyższe)
książę (a. ksiądz) litewski(e), ruski (a. ruskiej ziemi) itd. pan (i (a)
dziedzic)« (50): Sigmunth sbozey mylosczy krol polsky. wyelky
kxyądz Lythewsky. Ruſky prusky y daley pan y dzyedzycz. Iawno
czynyemy thym tho Lysthem wſzyczkym nynyeyſchym. pothem
bądączem Ize [...] MetrKor 34/133; Ia. S. ſlvbvyą y przyſzyangam
yſz Nayaſznyeyſchemv Xyanſaczyv a panv, panv Sigmvnthowy ſz
boſey myloſczy Crolewy polſkyemv wyelkyemv xyanſaczyv Lithewſkyemv, Rvſkyemv. prvſkyemv panv y dzyedzyczv panv memv
myloſczywemv, y yego Crolewſkyey myloſczy potomkom Crolom
polſkym, bandą wyerzen, poddan, y poſlvſchen MetrKor 40/174,
34/268, 287v, 288 [2 r.], 37/1, 1v [2 r.] (14); LibLeg 6/114v,
11/106v; SIgmunt z Bozei laski, Krol Polski, Vielki Xiądz Litewski, Ruski, Pruski o Mazowieczſki rć. pan i dziedzicz ComCrac
11; Naiaſnieiſzym y na mocznieiſzym Xiażetom Panom/ Panom/
Sigmvntowi Starſzemv y Zigmvntowi Avgvſtowi Zynowi/ Złaſki
Bożei: Krolom Polſkim/ Wielkim xiążętom Litewſkim: Rvſkim/
Mazowieczſkim/ Prvſkim etc. Panom y dziedziczom/ Panom moim
miłoſciwim ſzcżęſcia/ zdrowia y długego panowania W.K.M.
życzy. Ian Seklucian. SeklWyzn ktv; MurzNTSekl A2; ZYgmunt
Auguſt z łáski Bożey Krol Polski/ wielki Kſyądz Litewſki/ Ruſki/
Pruſki/ Mázowiecki/ Zmodzki. etc. Pan y Dzyedzic. UstPraw Kv;
BibRadz *2; SarnUzn A2; GórnDworz A2; Nayáśny[eyſzem]u
Kſyążęcyu Zygmuntowi Auguſtowi/ możnemu/ á ſławnemu Krolowi Polſkyemu/ Wielkiemu Kſiędzu Litewſkyemu/ Ruſkiemu/
Pruſkiemu/ Mázowieckiemu/ Zmodzkiemu/ y inych wiele zyeḿ
Pánu y Dzyedzicowi/ Pánu ſwemu záwżdy miłościwemu/ Polak
proſty ſługá y poddány/ ſłużby ſwe wierne opowieda. RejPos A3;
WujJud a2; WLádyſław z łáſki Bożéy Król Polſki/ y źiem Krákowſkiéy/ rć. Kśiążę nawysſzé Litewſkié: Pomorzki/ Ruſki/ Pan y
Dźiedźic: oznáymuiemy ninieyſzym liſtem/ [...] SarnStat 218, 8, 9,
11, 368, 381 (26).
»krolowa polska, wielka księżna litewska, ruska itd.« (1): NAIASNIEYSZEY PANIEY, PANIEY ANNIE, Z LASKI BOZEY,
KROLOWEY Polskiéy, Wielkiéy Xięznie Litewskiéy, Ruskiéy,
Pruskiéy, Mázoweckiéy, Zmudzkiéy, Inﬂantskiéy, etc. etc. SiebRozmyśl A2.
»krolowa polska, wielka księżna litewska, ruska itd. pani« (1):
Náiáſnieyſzey Pániey á Pániey Annie Iágiełownie z łáski Bożey
Krolowey Polſkiey/ Wielkiey Kſiężnie Litewſkiey/ Ruſkiey/ Pruſkiey/ Mázowieckiey/ Zmuckiey/ Iﬂánckiey/ rć. PAniey á Pániey
mnie miłośćiwey. SkarŻyw A2. ~
~ [W odniesieniu do suwerennego władcy na Litwie i Rusi,
zwierzchnika pomniejszych książąt (przed unią z Polską lub w
czasie okresowego jej zerwania)]:
»wielki ksiądz litewski, ruski itd.« (7): Ringolt gdy ſię wwiązał
w Zmodźką y Litewſką Zięmię/ iáko Opiekun/ á k temu miał oyczyſtych Xięſtw Ruſkich kilko/ [...] dopiero ſię począł piſáć Wielkim Xiędzem Litewſkim/ Zmodźkim/ y Ruſkim/ ktorego tytułu
przedtym iego przodkowie nie vżywáli StryjKron 285, 285 [2 r.],
288, 482, 567, 592. ~

Zestawienia w funkcji n-loc:
~ Miejscowości (4):
»Ruski Brześć« [szyk 1:1] (2): A gdy Alexender krol polſki y
kxiądz Litewſki Siem miał w Ruſkim Brzeſciu [in Brzesczie Rutenorum]. Roſkażał Siachmethowi aby tam przijechał MiechGlab
31; BielKron 401v.
»Nowe Miasto Ruskie« (2): Zálécenié Ianá Herbeſtá: z Nowégo miáſtá Ruſkiégo/ rodaká. BiałKat 361 marg, 361. ~
~ Ujście rzeki (1):
»Ruski Przewoz« (1): gdzye yeſt krinycza od yneczkieſchv
powierzch wyerzchowyn Brzezanſkych az do Czarowej Crinycze
od Czarowej Crinycze do vſczia Bohv gdzie wpada wniepr y
wmorze a zową tho rvſkym przewozem. LibLeg 11/78v. ~
Zestawienie w funkcji n-ethn: »Kozarowie ruscy« = tureckie
plemię, które w VII w. utworzyło potężne państwo między Morzem
Kaspijskim a północnym wybrzeżem Morza Czarnego, podbite w X
w. przez Ruś (1): SWátoſław okrzcżoney Heleny ſyn Ruſkie Kſiążę/
zwalcżywſzy kozaki [zapewne błąd zamiast: kozary] Ruſkie dań ná
nie vłożył [Cf SWantosław [...] naprzod ná Kozary álbo Koſſery
ludzi Ruſkiego narodu/ ktorzy mu ſie z mocy wybijali/ ciągnął
StryjKron 126] BielKron 344.
Szeregi: »moskiewski i (albo) ruski« = Rutenus et Moskovitus Miech [szyk 4:2] (6): MiechGlab 35; O Moſkiewſkim álbo Ruſkim
narodzie/ rozmáićie piſáli ſtárzy Hiſtorykowie BielKron 427, 426,
428; Swidrigáiło Podole z Ruſką y Moſkiewſką pomocą burząc poimał był Teodorá [...] Xiążę Nieświeſkie StryjKron 582, 120 marg.
[»ruski albo ros(s)iejski«: Wſzákże Moſkwá y wſzyſcy Biełoruſſacy nieprziymuią tych wſzyſtkich wyzſzey pomienionych narodu ſwego Ruſkiego álbo Roſieyſkiego wywodow/ y nazwiſk iáko
nikczemnych y z prawdą ſie niezgadzáiących. StryjKron 113, 114.]
Wyrażenie przyimkowe: »po rusku« = w języku ruskim (9): Hippanis rzeka, Bug po ruſku. MiechGlab **; śioło to ieſt wieś po ruſku
MurzOrt B2v; Boryſtenes po Rusku Dniepr rzeká sławna BielKron
432, 300v, 350v, 430v; OrzQuin L4; BielSpr 68v; StryjKron 275.
2. Prawosławny (czasem może też greckokatolicki) (o religii
chrześcijańskiej obrządku wschodniego) (74):
W połączeniu szeregowym (1): Tym obyczáyem my też zowyemy/ Kámyenyecki/ Chełmſki/ Krákowſki koſcyoł/ zową też drudzy
Anyelſki [= angielski]/ Ruſki/ Grecki KromRozm III D8.
Wyrażenia: »ruska reliija« [szyk 2:2] (4): [Bolesław Swidrygajło] był Ruſkiey Religiey przychylnieyſzy StryjKron 567; tá zacna
Fámilia w Ruſkiey záwſze religiey byłá. WysKaz 42; Z ſtrony Religiiéy Ruſkiéy co Krolowie Polſczy pozwaláią: pátrz w kśię gach
wtórych SarnStat 1045, 115.
»ruska wiara« (6): Arcybiſkup Kijowſki/ ſtárał ſie o to iákoby
mogł ziednocżyć Ruſką wiárę s Polſką BielKron 388, 374, 385v,
401; Lubárt iuſz ſię był przed tym dawno ochrzćił w Ruſką wiárę
gwoli żęnie Xiężnie Włodimirſkiey StryjKron 437, 427.
»ruski zakon« [szyk 1:1] (2): SkarJedn 382; Krol Iágieło [...]
wziął w Małżeńſtwo czwartą żonę Zophią/ [...] kraſną y vrodziwą w
Nowogrodku według Miechouiuſá z Ruſkiego zakonu w Rzymſki
przechrzczoną StryjKron 552.
Zestawienie: »Kościoł ruski« = religia prawosławna; też
wspólnota jej wyznawców [4:1] (5): KromRozm III D8; Ták Grecki
y Ruſki kośćioł/ będąc bez Zborow S. bez náuki/ bez porządnych
páſterzow/ y to co dobrego ſię z pocżątku wśiało/ zepſowáć ſię muśi
SkarJedn 341, A*v, 39, 356.
Szereg: »ruski abo grecki« (1): Przetoſz ieſli ieſt wiele wiar
Chrześćiáńſkich/ y wiele ſobie kośćiołow roznych/ iż inny ieſt/ iáko
tu w Wilnie ná to pátrzem/ Zwingliáńſki/ inny Luterſki/ inny Nowokrzcżeńſki/ inny Ruſki ábo Grecki/ inny Rzymſki álbo Láćinſki
SkarJedn 39. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
a. O wyznawcach wiary prawosławnej, też o osobie (zwykle
duchownej) pełniącej jakieś funkcje w hierarchii kościelnej (26): w
Kijowie [...] mieſzkał Metropolit á nawyſſzy biſkup Ruſki MiechGlab **5, *8, **v, **3v; y tu v nas w Przemyślu Władyká/ to ieſt
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1. RUSKI

RUSOWŁOSY

Biſkup Ruski/ we Mſzą ná Orle ſtoi/ ná znák zwierzchnośći Kápłáńſkiey/ nád wſzytkie Ceſárze y Krole. OrzRozm G4v; SkarJedn
290; Zywot S. Bonifacyuſzá Apoſtołá Ruſkiego y męcżeńniká SkarŻyw 575 marg, 576 żp; A Michaiło nie máiąc mocy ná odpor
Litwie/ drugi raz do Moſkwy ziáchał/ támże go Humion [= przełożony klasztoru w kościele wschodnim] Ruſki w iednym Monaſterze Proſkurem [= chlebem liturgicznym w kościele prawosławnym] otruł StryjKron 597; [iż niedawnego cżáſu było zámieſzánie y
trwogá nie małá/ miedzy Metropolitem Kijowſkim Roſkim Micháłem [...] a miedzy Chrześćiáńſkim mnoſtwem ludźi narodu Roſkiego. Ekthesis 1].
Wyrażenia: »chrześcijanin ruski« (2): Chrześćiánin Ruſki ſwoie zbáwienie miłuiący [...] bez omięſzkánia wynić z odſzcżepieńſtwá winień ieſt. SkarJedn [A*2], 383.
»ruski duchowny« [szyk 4:4] (8): Toſz ſię y ná niżſze ſtany rozſzerzyło: iſz wſzyſcy Duchowni Ruſcy/ v świeckich ſwoich ſwego
mieyſcá nie máią: á oni im w rzeczách Duchownych roſkázuią.
SkarJedn 363; TO ſię nie dla tego mowi/ ábyś ty Chrześćiáninie z
Narodu Ruſkiego [...] ták mowił: Gdy ſię wſzytcy Ruſcy Duchowni
y ſtárſzy ná to zgodzą/ tedy ia ſię z Kośćiołem Rzymſkim ziednocżę. SkarJedn 383, 342, 366, 377, 385, [d9], [d10].
»mnich ruski postrzyżony« (1): Potym ſie Pan Bog ſmiłował
nád Polſką gdy ſie ſámo złe pocżęło głádzić/ gdy Mendoká krolá
Litewſkiego zábił iego wnuk Stroynat/ á Stroynatá záſię Woyſzałk/
á tho był mnich Ruſki poſtrzyżony BielKron 362.
»pop, [bajtko] ruski« = sacerdos Graeci ritus, Russicae gentis,
religionis Cn [szyk 5:3] (8): Za takowem podatkiem iść mają zwykłym obyczajem szosy, czopowe na miasta, podatki na popy ruskie,
na młyny, rudy, na Żydy, Ormiany, kupce. Diar 79; Bázyli Pleſzkow miáſtho wielkie y zamek wzyął/ przez dobrowolne podánie popow Ruſkich BielKron 407, 428v, 432v; Acż Ruſcy Popi nic około
tego nie rozumieią/ co oſoby/ á co rzecż ſamá w Sákrámeńćie SkarJedn 241; SkarŻyw 456 marg; iesliby kto [...] Ministra Ewangelickiego albo Popa Ruskiego zabieł, ranieł, vbieł, taki [...] płacic
toma [...] wedle conditiey vkrzywdzonego ActReg 18; WujNT 35;
[LustrRus I 27, 28; [Ma być uznany za gwałtownika ten] Kto by
rozumiejąc się być w czym od kapłana katolickiego albo księdza
ewangelickiego albo bajtka ruskiego ukrzywdzonym sam sobie z
nim sprawiedliwość gwałtem czynił, [...] a od przełożonych [...]
sprawiedliwości porządnie nie żądał ProjektEgzek 164].
[»władyka ruski«: wladyka Russky archimandrita ... per translationem potest dici episcopus vel archiepiscopus ReuchlinBartBydg c6.]
b. Dotyczący wiary prawosławnej, związany z wiarą prawosławną (31): Ale żony iego [Aleksandra] Heleny [...] koronowáć
nie chćieli/ iż Ruſkiey wiáry byłá/ á nie chćiałá ſie okrzćić ná náſz
krzeſth/ wſzákże ná zamku miáłá ſwoię káplicę obycżáiem Ruſkim
BielKron 401; W tym cżáſu vmárłá w Wilnie Helená Alexándrowá
żoná/ ktora wielekroć vćiekáłá do Moſkwy/ ále ią záwżdy wrácano
do Wilná/ w Ruſkiey káplicy pochowaná. BielKron 410v; Biſkup
Wileńſki [...] podáć mi Ruſkie kśiąſki racżył/ ná kośćioł S. Rzymſki
piſane SkarJedn A4, 363; [A gdy mu [Andrzejowi Wereszczyńskiemu] iuż było ośm lat [matka] o Dyáku mu ſię ſtáráłá/ iákoby go
Hrámoty Ruſkiey náucżył WerWiz 106].
Wyrażenia: »Biesiednik ruski, księgi ruskie« = księgi moralne
papieża św. Grzegorza w przekładzie ruskim [szyk 1:1] (1:1): [Rejestr:] Bieſiednik Ruſki. 82 [cf Acceptant et nostrum Gregorium
sanctum papam Romanum praecipue in libris Moralium, quem
translatum legunt et lingua eorum (bieſiednik) quod valet concionantem, persuadentem vel praedicantem vocant. Miech F2] MiechGlab *6v, **7.
»bożnica ruska« (1): [Rejestr:] Bożnicze Ruſkie. 82. [Rutenorum vero metropolitanus est Kioviensis [...] habet subiectos wladicas et episcopos de ritu graeco in Moldavia et Valachia, [...]
unum in Russia Chelmensem, alterum in dominio lithuanorum
Vuladimiriensem, sive Brestensem Miech F2] MiechGlab *6v.

»cerkiew ruska« (3): IWan Bázyli wielki Kſiądz Moſkiewſki/
dawſzy Alexándrowi Krolowi Polſkiemu corkę ſwą Helenę/ wznioſł
nań walkę/ nálawſzy ſobie ktemu przycżynę/ iż iey cerkwie Ruſkiey
niezbudował w Wilnie BielKron 428v; StryjKron 717; ktoby koscioły katolickie Zbory Ewangelickie. Cerkwie Ruskie, Cmyntarze
Groby y insze mieysca nabozenstwu Chrzescianskiemu, y pogrzebom naznaczone gwałtownie nachodziły [!] y tam osobom [...]
łupiestwo, albo Vsilstwo czynił. Tedy [...] Vrząd Starosci [...] powinien takiego gwałtu bronic y hamowac ActReg 17.
»kościoł ruski« [szyk 5:3] (8): Powiedz kiedy Papież ktory/ roſkázował kośćiołom Greckim? Moſkiewſkim? Ruſkim? Indyiſkim?
KrowObr 19; Káźimierz ćiągnął do Ruśi/ obległ Lwow/ ktory mu
ſie poddał zárázem/ tám wielkie ſkárby pobrał w kośćielech Ruſkich. BielKron 374, 384v, 437; SkarJedn 364, d6, d7, [d9].
»ruskie nabożeństwo« (3): Artykuły błędow tych/ ktore ſię w
Ruſkim nabożeńſtwie náyduią. SkarJedn A*v [idem] 341, 381.
»ruskie pisma« [szyk 3:3] (6): Przez dziewięćſęt [!] lat iáko y
Ruſkie piſmá świadcżą/ aż do Chriſtofa Papieżá byli Grekowie z
ſwemi Pátryárchámi pod poſłuſzeńſtwem ſtolice Rzymſkiey SkarJedn 161, A3v, 232 [2 r.], 275, 381.
»rozdziały ruskie« = tzw. zaczała, tj. rozdziały w Piśmie św.
według obrządku wschodniego, niezgodne z podziałem w Vulg [szyk
zmienny] (1): WujNT przedm 24; [A imo to wſzytko y Ruſkich
rozdziałow/ ktore oni zácżáłámi zowią/ vżywamy/ kłádąc ie też ná
kráiach [przekładu NT] CzechNT ++4].
»ruski zakonu greckiego« (1): SKirgáiło Olgerdowic [...] wiecey [!] był przychylny do rozmnożenia modł Ruſkich Zakonu
Greckiego/ niż do ſzczepienia y vgruntowánia powſzechney wiáry
Chrześćiáńſkiey Kościołá Rzymſkiego StryjKron 482.
»zbor ruski« (1): iákoż doſtátecżnie ſię to z rozmáitych piſm y
Hiſtoriy pokázáć może/ iż nie tylko Greckie/ zbory/ ále y Azyátyckie/ Mácedońſkie/ Wołoſkie/ Ruſkie/ Moſkiewſkie [...] nigdy
żadney zwierzchnośći/ [...] Papieſkiey/ nád ſobą nie wyznawáły.
NiemObr 59.
Szereg: »ruski i grecki« [szyk 1:1] (2): á tobie Ruſki Narodzie/
pokázuiem/ áby ſię nic dobrego w Kośćiele Ruſkim y Greckim/ y
żadney napráwy w nim nie ſpodziewał/ poki ſię [...] z Przełożonym
práwem ſwoim z Piotrá S. namieſtnikiem/ nie ziednocżyſz. SkarJedn 364, 275.
ALKa, DDJ
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2. RUSKI (1) ai
N sg f ruskå.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Wiejski: Cento, genus vestimenti rustici, Pſtra gunia/ álbo tayſzká ruska/ też koc. Mącz 47b.
Synonimy: wiejski, wieśny.
ALKa
[RUSO av
o jasne.
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
Na kolor ciemnorudy: Włoſy fárbuie ruſſo/ máżąc tym sokiem.
UrzędowHerb 356b, 422a.]
DDJ
RUSOWATY Sł stp; Cn brak, Linde bez cytatu.
[RUSOWŁOSY ai
G pl rusowłosych.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. rusy.
Mający włosy w kolorze ciemnorudym: [Król Bolesław leżał u
Kijowa] rozmiłowawſzy ſie [...] roſkoſzy Kijowſkich/ y dźiwney
pięknośći vrody/ poſtáwy wdzięczney Niewiaſtek Ruſſowłoſſych y
czarnobrwych StryjKron 182 (Linde s.v. rusy).]
DDJ

146

RUSTOWANIE
RUSTOWANIE cf ROSZTOWANIE
RUSTUNEK cf RYSZTUNEK
[RUSTYNEK] cf RYSZTUNEK

RUSY (2) ai
-ſſ- (1), -ſz- (1), [-ſs-, -ſ-].
pl N subst rus(e) (1). ◊ G rusych (1). ◊ [A subst rusé; -é, -(e).]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
Koloru ciemnorudego; burrus, robus, rufulus, rufus, rutilus
Cn (2):
Wyrażenie: »ruse włosy« [szyk 1:1] (2): O Moſkiewſkim álbo
Ruſkim narodzie/ rozmáićie piſáli ſtárzy Hiſtorykowie/ [...] Są tedy
oni Ruś práwa/ ktore niektorzy mnimáli wynidź od Ruſá brátá
Lechowego/ niektorzy od miáſtecżká rzecżonego Ruſſo/ [...] niekthorzy od bárwy z Rumiána czarney (gdźie y dziś mowiemy ruſze
włoſy). BielKron 427; [Władysław Warneńczyk] Był vrody wyſokiey/ oblicza ſmládego Greckiego/ ále wdzięcznego/ y poważnego/ włoſow ruſſich StryjKron 607; [dla czego też dziś náſzy ich
[narody ruskie] zowią Ruſkámi/ tákże Ruſſe włosy/ to ieſt rumiánoczarne. StryjKron 113 (Linde); Był [Władysław Warneńczyk]
urody wysokiej, oblicza śmiałego, greckiego, ale wdzięcznego i
poważnego, włosów rusych StryjPocząt 445; To téż naśienié [rzepa średniego] czyni włosy ruſé álbo żółté UrzędowHerb 183a; Są
też drudzy co ie od miáſtecżká Ruſsy/ niedáleko Nowogrodá
wielkiego w Moſkwie/ tym imieniem zwáć chcą. a drudzy od ruſsych włoſow/ z iákimi dźiś naywięcey Ruſnakow vźyrzyſz. BielKron 1597 53].
Cf [RUSOWŁOSY]
DDJ
RUSYJAN (1) sb m
a pochylone.
sg N rusyjån. ◊ [pl N rusyjånowie.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. ruﬁan.
Stręczyciel, rajfur: Minister libidinis, Zwodźiciel/ Zwodcá/
Chłopiec który pánu zwodźi pánie/ Rufﬁan álbo Ruſſian yáko niektórzi piſzą. Mącz 222b; [Lenones ... qui muliebrem impundentiam
et turpitudinem vendunt ... Ruſſyianowye Kurewniczi. Cervus F40
294v].
Synonimy cf RUFIJAN.
DDJ
RUSZ (4) sb m
sg A rusza (1). ◊ I rusz(e)m (2). ◊ pl N rusze (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów); poza tym XVIII w.: rus.
Rodzaj dawnej gry w karty (4):
W połączeniu szeregowym (1): Nuż iákie dziś gry náſtáły Zktorych ginie koſt niemáły Dziwne ﬂuxi/ turmy/ ruſſe RejRozpr G4v.
Przen (3):
Zwrot: »igrać rusza« (1): Máło przed tym ſłyſzałeś/ iáko tá cna
duſzá/ Igra s tym márnym ciáłem bárzo cżęſto ruſzá. RejWiz 129.
Wyrażenie: »rusz ciemny« = podstęp, nieuczciwość [szyk 1:1]
(2): Iedni rzecży doſtáią ſpoſobem táiemnym: Ruſzem to poſpolićie
zdawná zową ćiemnym. KlonWor **, 37.
DDJ
RUSZAĆ (192) vb impf
a jasne.
inf ruszać (38). ◊ praes 1 sg ruszåm (9). ◊ 2 sg ruszåsz (3). ◊ 3
sg ruszå (51). ◊ 3 pl ruszają (19). ◊ praet 3 sg m ruszåł (6). f ruszała
(2). n ruszało (2). ◊ 3 pl m pers ruszali (2). subst ruszały (2). ◊ fut 2
pl m pers będziecie ruszać (1). ◊ imp 2 sg ruszåj (14); -åj (12), -(a)j

RUSZAĆ
(2). ◊ 3 sg niech ruszå (7). ◊ 1 pl ruszåjmy (1). ◊ 2 pl ruszåjcie (1).
◊ con 2 sg m byś ruszåł (2). ◊ 3 sg m by ruszåł (7). f by ruszała (2).
n by ruszało (1). ◊ 3 pl subst by ruszały (2). ◊ impers praet ruszåno
(2); -åno (1), -(a)no (1). ◊ con by ruszåno (1). ◊ part praes act
ruszając (17).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (cztery z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
I. Transit. (186):
1. Wprawiać w ruch, poruszać; movere PolAnt, Modrz, Cn;
motare Mącz, Cn (29): Moveo, Ruſzam. Mącz 233d, [234]a.
ruszać kogo, co (3): FalZioł V 21c; á w ktorych [stworzeniach]
też Pan Kryſtus mieſzka ile Bog/ ożywiáiąc ony Boſką mocą ſwoią/
y w żywocie záchowywáiąc/ ruſzáiąc/ y bytność dáwáiąc RejPosWiecz2 95; Będąc s tyłu Hánnibálowi/ kázał drzewcy źiemię ruſzáć/
áby tym więcżſzy proch poruſzał Rzymiánom w ocży BielSpr 44;
[KsięgiSądWiej 1543 nr 685].
ruszać kim, czym (4): FalZioł V 22b; GlabGad C8v; Komornik mnimał by Niedźwiedźicá drzwiámi ruſzáła BielKron 388v;
BielSpr 44.
Zwroty: »nie ruszać ani na prawo ani na lewo« (1): [Jan Ocieski, kanclerz koronny] gdy od Krolá mowić powſtánie/ [...] nieruſzáiąc ſobą áni ná prawo/ áni ná lewo/ [...] gdy mowić pocznie/
ſłowá z vſt iemu płyną OrzRozm Q4.
»sobą ruszać« = ruszać się, wykonywać ruchy [szyk zmienny]
(5): á to maſz czynić do iede nnaſcie dni/ iedno nie wiele ſobą ruſzać/
y owſzem ſkakania ſie chronić. FalZioł I 116d; OrzRozm Q4; pan
Kriſtus/ ile Bog tylko/ nas y ine wſzytko ſtworzenie ſwoie/ mocą
ſwoią Boſką ożywiáć [...] racży/ á dawa nam ſobą ruſzáć/ y być RejPosWiecz2 91; HistLan B2v; Powiedano ná iednego dobrego cżłowieká iż iechał drogą/ y vyrzał podle drogi chłopá dopirucżko
obieſzonego/ [...] á on ieſzcże ſobą ruſza/ y kazał wnet ſkocżić
ſłudze że gi vciął. RejZwierc 101.
»sobą ruszać« = chwiać się (1): Też [Wirgilius] dzwonicę iednę
kamienną vdziałał, ktorażto iako ſie dzwony chybały też tam ſobą
ruſzała. BielŻyw 123.
»ruszać (i) na tę i na owę stronę« (2): Zaſię ieſtli by ſye przygodziło rodzenie iedną reką: [...] [baba] wetkawſzi w żywoth dziećię/ má ruſzać niewiaſtą y na tę y na owę ſtronę FalZioł V 22b,
V 21c.
Szereg: »chwiać i ruszać« (1): A potym matkę onego [rodzącego się] dziecięcia chwiać j ruſzać na tę, y na owę ſtronę FalZioł
V 21c.
Przen (3):
Fraza: »natura [kogo] rusza« (1): Ale do prawdy mowiąc:
Náturá ich [synów Merkuriuszowych] ruſza; Y do pielgrzymowánia
nałog ich przymuſza. A náwięcey náſz Polſki narod KlonWor 52.
Zwrot: »ruszać mozgiem, rozumem« = intensywnie myśleć
[szyk zmienny] (1:1): Zmyślny złodźiey [...] Ruſza krzywym rozumem/ kłáma/ bredźi/ mata KlonWor 2, 36.
a. O częściach ciała (11):
ruszać co (3): Co pies ruſza/ Ezop ſpytał/ Ogon/ Mędrzec odpowiedział BierEz E2v, E2v [2 r.].
ruszać czego (po przeczeniu) (1): Siedział męcżennik w ćięſzkich okowách/ do nogi drugiego [...] przypięty. To mu było naćiężey/ iſz gdy w puł nocy [...] modlitwy cżynić miał/ iſz muśiał
onego towarzyſzá obudzić. [...] Przeto ſzyię tylo do modlitwy podnośił/ á nogi nie ruſzał [tj. nie wstawał] SkarŻyw 75.
ruszać czym (6): to [umiejętność ruszania uszami] widać v
ludzi niektorich chocia rzadko, ktorzy też vſzyma ruſzaią. GlabGad
B8v, B8v; Anná w ſercu ſwym thylko mowiłá/ á tylkoż wárgámi
ruſzáłá BibRadz 1.Reg 1/13; [behemot, tj. hipopotam] Pręthko ruſza
ogonem ſwoim BibRadz Iob 40/12; pocżął pierwey cżárnokśięſtwem ſwym dyabłow wzywáć Symon: y do mar przyſtępuiąc/ dał
widzieć/ iákoby głową ruſzał on vmárły. SkarŻyw 600, 583.
Przen [czego (po przeczeniu) nad kim] (1): Nieruſſay tey Reky
moczney Kazdemu Stworzeniu grozney Nademną Lichem Stwo-

RUSZAĆ

RUSZAĆ

rzeniem znayącz mie tem ſpokorzeniem Sktorem tu ſtoye przet tobą
RejKup dd8.
b. Potrząsać (4):
ruszać czym (1): Pyrgus [...], Nieyáki kubek/ álbo becherek w
którym koſtkámi ruſzáyą niźli ye ná ſtół [...] wyrzucáyą Mącz 334a.
Przen [czego] (3):
Zwroty: »(d)zwonka ruszać« = dotykać zagadnień drażliwych,
zwykle narażając się komuś (3): RejRozpr E4; RejKup Q; Ale ia tu
ná ten cżás dzwonká ruſzáć niechcę/ Wolę też ſkuść z drugiemi Gęś
á łupić Owcę. RejZwierc 245v.
»na wsze strony ruszać« (1): Bo y prawdá gdy nietráfna Y tá
nie záwżdy mieſtcá ma Kłádzieſz ná ſłowá pokrywkę [...] A ná wſſe
ſtrony dzwonká ruſſaſz RejRozpr E4.
c. O ziemi: przewracać, przekopywać; przen [czego czym] (1):
W porównaniu (1): Tákże też iáko rydlem/ ruſzay przyrodzenia/ A dodáy mu ze cnoty/ wdzyęcżnego naſienia. Niech ták płono
nie leży RejZwierz 138v.
d. Mieszać (1): nakładz tego korzenia w miod odſzymowany/
warz ażeby miod wywrzał/ ale maſz cżęſtho ruſzać aby ku rincze
nieprżywrzało FalZioł I 105d.
2. Przemieszczać, przenosić w inne miejsce; movere Modrz,
Cn; dimovere Calep, Cn [w tym: co (3), kogo, co a. kogo, czego
(10)] (14): ołtarz ſpalił y s kościámi kápłáńſkimi y fáłſzywych prorokow/ wyiąwſzy ie z grobow/ tylko tego Proroká w grobie nie ruſzano/ ktory ty rzecży krolowi Ieroboámowi ná ten cżás przepowiedał BielKron 90v; [BudBib 4.Reg 23/18].
Zwrot: »z miejsca ruszać« [szyk zmienny] (4): Nie ruſzay gránic
z mieyſcá od ſtárſzych znácżonych BielKom C2; RejWiz 145v;
lekarz rádźił y prośił by krolá z mieyſcá nie ruſſali. BielKron 403;
Dimoveo – Odmijkąm, zmieiſca riſząm [!]. Calep 325b.
a. O ruchach wojsk związanych z taktyką prowadzenia bitew
lub przemieszczaniem się oddziałów (5): Ieſli ſtego mieyſcá [z tyłu
szyku bojowego] nieprzyiaćiele zeprzeſz á zámieſzaſz woyſko ich/
bes pochyby wygraſz bitwy gdyć przydą ná pomoc twoi pośilnicy
álbo cżęść woyſká przedniego álbo tylniego nie ruſzáiąc poyśrzodká. BielSpr 20v, 17v.
Zwroty: »oboz, namioty ruszać« = castra movere Modrz [szyk
zmienny] (2:1): BielKron 39v; Potym poprzecżnemi drogámi co
dźień oboz ruſzáiąc wodźił [hetmat Metellus] ModrzBaz 112, 115.
»ruszać z miejsc« (1): namioty będzyecie ruſzáć z mieyſc
ſwych tym obycżáiem/ [tu opis] BielKron 39v.
3. Wypędzać, usuwać [kogo; w tym: skąd (2)] (3): Bog [...]
obiecował lud Izráelſki/ do źiemie ich ze wſzyſtkich źiem zgromádzić/ y ony rozmnożyć [...]/ á náwieki ich z niey nieruſzáć.
CzechRozm 116v; poſeł do Iulianá z liſtem przybieżał od Papieżá:
áby nieśmiał ſługi Bożego z klaſztoru iego ruſzać. SkarŻyw 212.
Przen (1): Niech nieprzychodzi ku mnie nogá pyſzná/ á ręká niezbożnych niech mię nie ruſza [ne migrare faciat me] BudBib Ps 35/12.
4. Dotykać; tangere Mącz, Cn (12): Gdyby mu [sokołowi] ſie
złamała koſć w nodze [...]/ obwiąż że mu Aloe ciepło prziłożywſzy/
á nie ruſzay tak przez dzień y przez nocz. FalZioł IV 23b.
ruszać czego (po przeczeniu) (5): y roſkazał mu [Bóg Adamowi]/ podawſzy mu wſzyſtko pod moc/ áby iedno iednegoż drzewá
nie ruſzał RejPos 83v, 100v, 337v; RejZwierc lv; BielSpr 38.
ruszać czego [funkcja supinum = do ruszania] (1): z ſtępowál
aniol boży na kożdy rok/ ruſſatz onégo drzewa s ktorégo woda taką
motz brala/ ijż ktorykoli niemotzny [...] wſtąpil w on ſtáw/ byl
zdrow OpecŻyw 58.
Przen (3):
Zwroty: »ruszać [kogo] w sadno« = sprawiać przykrość, traﬁając w czuły punkt (1): Taxo [...]. Dotykam/ też ſzácuyę. Metaph.
Karzę/ ruſzam kogo w ſádno/ przycinam komu. Mącz 441d.
»ruszać [komu] sadna« = atakować w najważniejszej kwestii,
podważać to, co najistotniejsze w sprawie (1): Iugulum petere Metaphoricos, Ruſzáć komu ſádna/ to yeſt ktemu co ſie rzeczy naibárziey dotycze przićierać/ przimuſzáć kogo. Mącz 177b.

»serca ruszać« = głęboko się zastanawiać (1): á iesli ſie też nieuchylamy od ſwey powinnoſci/ niech to káżdy z was ſam w ſobie
vznawa ſercá ſwego ruſzáiąc. KarnNap A2.
a. O puszczaniu krwi [czego (po przeczeniu)] (1): Lipca [= w
lipcu] ni żyłki nie ruſzay/ A o Miod ſie niepokuſzay SienLek 43v.
b. O zachowaniach seksualnych [gdzie] (1): [mówi ojciec do
córki:] Przypáſz pod ſię odzyenie ſtráſzliwego wężá/ By tám iny nie
ruſzał nád właſnego mężá. BielKom C6v.
[Dla wielu użyć z negacją istnieje duża płynność granic między
tym znacz. a znacz. 2. i 5., niekiedy też 6.; „nie ruszać” znaczy: ‘nie
przenosić, nie dotykać, nie zabierać’; też ‘nie brać do ręki, nic z
czymś nie robić’.]
5. Zabierać z sobą [w tym: czego (14) – po przeczeniu (11)]
(17):
Szereg: »nie ruszać ani wynosić« (1): Biás Filozoph/ gdy oycżyzne nieprzyyacyele yego byli oblegli/ choć inſſy przed nieprzyiacyelmi vcyekáyąc máyetnosći wynosili/ on przed ſię nic nye ruſſał
áni wynosił GliczKsiąż H4.
a. Przywłaszczać sobie; kraść; contrectare Vulg; attrectare,
movere JanStat (16): Procaces manus, Płoche á wſzeteczne ręce/
które y tego y owego ruſzáyą Mącz 324b; (nagł) Ná Sklepy. (–)
Gdy tu wnidzieſz nie ruſzay nic. [...] Kto tu krádnie káżdy wiśi RejZwierc 237; Kościelnych rzeczy zákazał ruſzáć Alaryk Krol StryjKron 36.
ruszać skąd (2): Winá zboża nie ruſzay/ z mey właſney ſtodoły
BielSen 6; zły duch [...] podwiodł Ewę, áby wźięłá ze drzewá onego/ z ktorego było zákazano nie ruſzáć nicżego. ArtKanc N11.
Ze zdaniem dopełnieniowym (1): bo oni to tylko zá słuszną
Máią, nie ruſzáć, czego záchwycić nie mogą: Inſze wſzyſtko, drzeć,
ſzárpáć, á ukryć CiekPotr C2.
W połączeniach szeregowych (4): KrowObr 83; Nie dotykayćie
ſię/ áni koſztuyćie/ áni ruſzaycie (marg) Nie dotykay ſię, áni koſztuy, áni ruſzay. (–) WujNT Col 2/21; A ći świádkowie onéy ſtrony/
któréy lóſy przypádły/ wwiedźieniu gránic [...] zá przypádnieniém
tych lóſów nie máią ſie dotykáć/ áni ruſzáć/ álbo do ſwéy częśći
przywłaſczáć SarnStat 1072.
Zwrot: »nie ruszać cudzego, cudzych rzeczy« [szyk zmienny]
(5:1): Idzi ſię ſkárżył ná Phálká iż [...] mu Phálk wźiął miecz/ kaletę
y trzy groſze [...]: My w thákowey rzeczy áby cudzego nikt nie ruſzał/ ſkázuiem Idzyemu dowod. UstPraw I3v; Se ab alieno abstinere, Nie ruſzáć cudzego. Mącz 446d; Pan Bog nie kazał ruſzáć
cudzego. RejZwierc 27v, 237, 239; żaden nie ma cudzych rzeczy
ruſzáć [nullus debet res alienas attrectare JanStat 619] SarnStat 704.
6. Używać, stosować, posługiwać się [czego (po przeczeniu)] (6):
a. O zasobach materialnych (5): GliczKsiąż M2v; Aerarium
sanctius. Skarb którego nie ruſzayą/ wyyąwſzy w wielką potrzebę.
Mącz 5a; Skárby ktore oni zwáli ſwiętymi/ iſz ſie ich niegodziło
ruſzáć/ iedno ná wielką gwałtowną potrzebę/ pobrał [cesarz Juliusz]. StryjKron 66; PaprUp K2v; których [pieniędzy] Piſarz nie ma
ruſzáć/ áż ná płácenié żołniérzóm/ gdy przydźie druga czwierć látá.
SarnStat 363.
b. O abstraktach (1): Nieruſſáiąc iney ſrogoſći iedno tylko ſámem ſlownem ſkarániem/ poddał ludzi rozmayte pod nogi náſſe
RejPs 70v.
7. Uszkadzać, niszczyć; naruszać [w tym: czego (po przeczeniu)
(8)] (9): prawy buóg ij ijſty cżlowiek ſwą boſką motzą/ nieruſſaiątz
zámku/ anij piecżęci grobowych/ wſtál [...] z mártwych. OpecŻyw
163; Koſci tey riby ſtłucżone, cżiſcią dziąſla, jzmazy [!] ćieleſne
zgładzaią mięſa nie ruſzaiącz. FalZioł IV 39a; Strum N4v; Wſtał
piecżęći nieruſzáiąc Ni kámieniá odwaláiąc. MWilkHist D, Dv;
CzechEp 344.
ruszać w czym (1): á Groblą s kóńców góry álbo skąd inąd day
ſypáć: w Stáwie álbo w Sadzawce nic nie ruſzáiąc Strum O2.
W porównaniu (1): Iak ſlońce ſkla niekazij gdy promienie puſſcżá/ tako boſkié rodzenijé panieńſtwa nieruſſá OpecŻyw 17v.
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a. O prawie: naruszać, postępować niezgodnie z czymś (1):
W przeciwstawieniu: »trzymać ... ruszać« (1): Artykuły pierwsze przez Krole Henryka y Stefana poprzysięzone wewszytkim
moznie trzymać y onych nieruszać ActReg 42.
8. Być przyczyną, wywoływać coś (71):
a. O reakcjach emocjonalnych: poruszać, wzbudzać zainteresowanie; też wzruszać, wzburzać, trapić (67):
α. O sytuacji, zdarzeniu itp., które wywołuje u kogoś reakcję;
movere, tangere Modrz, Cn; attingere Cn [w tym: kogo (A) (1),
kogo (G a. A) (47)] (48): RejPs 123; Zephira narzeka na Potyfara iż
go ty przymowki nie ruſzaią RejJóz H5v; władza kośćyelna yeſt
władza Kryſtuſowá. A dla tego też y nanyeſluſſnyeyſſe ſpráwy ich
nyemáyą nas ruſſáć iżebyſmy zochotą nyeprzyymowáli/ [...] co oni
czynyą. KromRozm I I3v; znaki gniewu pańſkiego by nawiętſzé:
prętko nám ſpamięći wychodzą i barzo nás niedlugo ruſzaią MurzHist Bv; przeto mię nic nieruſzá ani płaczę/ I ſtątżeć nie może
inaczyi być/ iedno żem ieſt iednem z ludźi od Boga odrzuczonych
MurzHist F4v, C4v, G, N; DiarDop 99; BielKom F4v; GroicPorz
kk3v; RejWiz 56v, 154v, 163; Nie wchodź do domu płácżu ábyś
tám płákał/ áni ćię to niechay ruſza [neque condoleas eis] BibRadz
Ier 16/5; ábowiem gdy ći krolowie przerzecżeni [tj. rzymscy kardynałowie] wierne wyznawce słowá Bożego morduią y okruthnie nád
nimi przewodzą/ gdy ich kto pyta iákim to duchem cżynią/
odpowiadáią iż ie ruſza miłość Kryſtuſowá y koſćiołá iego BibRadz
II 141a marg; Ale nas to nikąſká nie ruſza piſmo: A czemu? OrzQuin Z2v, Y4, Y4v, Z4; nie ieſt ten żaden ná ſwiecie/ áby ſie tym
ſłuſznie pochłubić mogł/ áby go thá márna pokuſá [tj. bogactwo]
nigdy ruſzáć nie miáłá. RejPos 72; Acż rozne á rozne fráſunki ná
ten cżás muſzą ruſzáć káżdego RejPos 355, 40, 61, 64v, 133v, 164v,
189, 320; RejPosWiecz3 98; Przeto mi ſie też tu W.W. zániecháć
niechciáło/ áby W.W. owſzem tá ſławá więczey ruſzáłá/ kthora ſie
iuż głośno o W.W. roznioſłá. RejZwierc 119v; nic ich [rodziców] to
nie ruſza choć ſłyſzą że ſie wielu dobrym á ſpokoynym ludzyom
[dziatki ich] vprzykrzáią RejPosWstaw [414]; Aza ćię nie ruſzáią
złośći/ ſproſnośći/ ſromoty/ y nieſkońcżone nędze/ ktore zá woyną
idą? ModrzBaz 107v, 28 [2 r.], 35, 81 [2 r.], 140v; KochFr 39;
niewola ſąsiedzka nas nie ruſza OrzJan 13; KlonFlis G4v; KlonWor
46; [A nawięczey ſię więc temu wſzytcy dźiwuią/ kogo pieniądze
nie ruſzáią/ kogo nic nieuwodzą CiceroKosz 104 (Linde)].
Ze zdaniem podmiotowym [w tym: iż (1), jeśli (1), zaimek
względny (1)] (3): A nye wyele myę to ruſſa co śwyegocą kácerze
KromRozm I K; To cie też widzę ruſza/ iż śmierći rozlicżne Ták
hániebnie morduią ty narody ſlicżne. RejWiz 86; NIechże cie nic
nie ruſza/ moy namilſzy brácie/ Ieſliby co nie k myſli/ też przypádło
ná cię. RejZwierz kt.
Szeregi: »dolegać i ruszać« (1): takowe naſſe czeladzi niedostatki nas doliegaią y ruſſaią, sthąd theſz niemałą ſſkodę mame ListRzeź w. 16.
»ruszać, dotykać« (1): Nic nas to [obietnice Pańskie] przedſię
nie ruſza/ nic nas tho namniey nie dotyka RejPos 159v.
β. O ludziach w stosunku do kogoś lub czegoś: urażać, znieważać, dokuczać, sprawiać przykrość [w tym: kogo, czego (3), kogo
(A) (2), kogo, co a. kogo, czego (4)] (9): Wielkich ſtanow nie ruſſaymy Tym ſie z dáleká kłániaymy RejRozpr D2v; A wſſędy ruſſaſz
zuchwáłych A ktemu ſtanow niemáłych Graczow/ myſliwcow/
piyánic Wſſytki ſobie tu maſz zá nic RejRozpr I; Przyſzywaſz ſtátecżnym bramy/ Ruſzáiąc ich zacne ſtany BielKom E3; RejWiz
111v; kthorych vrzędu pan Kryſtus nigdy niegánił/ y owſzem był iemu poddány/ y był od nich oſądzon: ná náukę/ ná obyczáie ich wołał/ ále vrzędu ich nieruſzał. OrzList f2; OrzQuin E2v; Więc złotey
miáry/ vboſtwá bez wády/ Progow ruſzáć śmie/ twa chęć ſwymi
iády? GrabowSet V3.
Zwrot: »ruszać językiem, słowy« [szyk zmienny] (1:1): Wſſytki
ſobie tu maſz zá nic/ Vtrátniki/ białe głowy Ruſſaſz zuchwáłemi ſłowy RejRozpr I; Swą wſzetecznośćią y niebá śięgáią/ Ięzykiem ſtanu
káżdego ruſzáią KochPs 108.

γ. O czyichś emocjach, które wpływają na jego reakcję [kogo
(G a. A)] (10): Bo y twarz y poſtáwá iáwnie okázuie/ Iż cie ten
ſtrách nie ruſza co márnie ſwiát pſuie. RejWiz 85; RejPos 4v, 320;
niechay nienawiść álbo miłość/ nic ich nieruſza. KuczbKat 340;
Affekty ſię mieſzáią/ boiaźń y ſromotá: Ach gdyby gdźie do chroſtá/
ruſza go ochotá. KlonWor 3.
W przen (5):
Frazy: »rusza sumnienie« [w tym: o co (1)] (4): Gdy patrzę na
dzieciątko ruſza mię ſumnienie RejJóz O2; Alie mnie już barzo
teſſno Ba głownie ruſſą [lege: rusza] ſumnienie RejKup Bbv; RejZwierz 110; In religionem venit illi haec res, Ruſza go yego ſumnienie o tę rzecz. Mącz 480d.
»nie ruszają zmysły [= emocje]« (1): Apathes – Niefraſowliwi
czi ktorich nieruſzáią zmisłij. Calep 79b.
b. O reakcjach ﬁzycznych i ﬁzjologicznych (4):
α. Powodować dolegliwości, chorobę [kogo (G a. A)] (1): (did)
Kosmus powieda yſz muſzał pijcż czoſs fałſywego (–) Wnethem ya
poſznał ýſz muſſał Pycz yakyſz trąnk czo go ruſſał [tj. powodował
rozwolnienie] RejKup q2.
[W przen: Proszę jako Pana a Dobrodzieja swego, byś mi W asza M iłość w tym pomoc raczył, co W asza M iłość prętko a
łatwie uczynisz, gdy mi W asza M iłość kożuch posłać będziesz
raczył. [...] Pan Bog solicitudinem crastinam interdixit, wszakoż
mnie już ś więty Bartłomi rusza [prawdopodobnie: wywołuje jesienne przeziębienie], a uchowaj Boże, bych u W aszej M iłości ,
mego M iłościwego Pana wspomożęnia tego mieć nię miał ListyPol II 1549/347.]
β. Pobudzać, skłaniać, aktywizować (2):
ruszać kogo (G a. A) (1): SWiećże miła Płáneto [tj. Słońce]
[...]. A ruſzay tych ktorym twe/ promienie pánuią RejZwierz 130.
W przen [czego] (1): A ták káżdy nałog/ káżdy zwycżay/ ruſza
onego ſercá opocżnego/ iż ácż widzi ſzcżyrą prawdę/ ſzcżyrą náukę/
y radby ſie cżáſem przykłonił k temu/ á coż gdy ono ſerce opocżne
nie przypuśći iey k ſobie RejPos 65.
γ. O popędzie płciowym u zwierząt (1):
Fraza: »[co (żywotne)] natura rusza« (1): Gdy ie [ryby] pocżnie natura ruszać albo pobudzać ku płodu: [...] thedy ſie trą w ciaſnych mieſtczach FalZioł IV 29d.
9. Dokuczać, sprawiać ból, dręczyć [w tym: kogo (G a. A) (5)]
(6): á sſtąpił nań [na Dawida] duch Páńſki/ á od Saulá odſtąpił á zły
przyſtąpił/ ktory go ná cżáſy ruſzał [exagitabat eum Vulg 1.Reg
16/14]. BielKron 65.
Przen (1):
W porównaniu (1): krewkość cżłowiecżeńſtwá náſzego [...]
chodzi po narodzie cżłowiecżym/ á ruſza káżdego iáko wrzod
RejPos 51.
a. O dolegliwościach i chorobach: dolegać, nękać; infestare,
invadere, tentare Cn (4): Ale dniá czwarthego po dniu onym złym/
kthorego ij gábáłá [febra]/ záſię go ruſza/ przeto ią zową Czwartaczka. SienLek 139; Ruſza kogo Kánikułá [tj. pomieszanie zmysłów]/ á odrzeczna mowá: nie tą to wodą/ ále czém inſzym rozum
mu kieruymy. Oczko 14.
ruszać co (1): tym [mieszaniną ziół i sadła] pomázuy członki
drżące/ ktoré trzęſáwicá ruſza. SienLek 142v.
Frazy: »[kogo] rusza przyrodzenie« = ktoś ma rozwolnienie ze
strachu (1): powiedáią pewnie/ iże [...] Komu Wilk ſlad przeſkocży
że ſie zedrgnie każdy. Páchołek zá nim [za panem] iádąc/ miał
rzadkie odzienie/ Y bez Wilká dawno go ruſza przyrodzenie. RejFig Cc4v.
10. Zajmować się czymś; uwzględniać; tangere Modrz (8):
ruszać kogo [= czyje sprawy], czego (po przeczeniu) (5): Zawzdy ſwey ſlawy patrzą czudzey nie ruſzaią RejJóz H; Gdy tedy
Kśięża ná Sądźiech ſwych nieruſzáią ſtanu/ áni oſoby/ áni máiętnośći náſzey/ vrzędnie nam opinie kácerſkie gánić będą OrzRozm I;
Co ieſliby ktorzi byli/ coby chćieli żeby tego [nauk] nieruſzano/ áby
z odmiány nieuroſło iákie zámieſzánie: ći niechayby to v śiebie
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pilnie vwáżali/ ieſli ſię tego więcey máią bać/ [...] gdy wiela ludźi
oſobne rozumy [...] z niedoſtátku potrzeb/ niſzcżeią. ModrzBaz
132v; Widząc co cżynią naſzy/ ná ſwych Seymiech wielkich/ Pocżną ále nie dotrą/ ruſzáć rzecży wſzelkich BielSjem 6; BielRozm 26.
a. Omawiać, poruszać temat (3):
ruszać czego (1): A ktorzy záś powiedáią áby to byłá rzecż
niepotrzebna y niepożytecżna/ ruſzáć záras thego fáłſzu Antykryſtowego [o losie duszy po śmierći]: bárzo śię ná tym mylą. GrzegŚm A3.
ruszać o czym (1): A zową to in Iure, Mentale peccatum. Ale
iednák y práwá Polſkié coś o tym ruſzáią y ſtrofuią wyſtępki táiemné SarnStat 714.
Zwrot: »kwestyją ruszać« (1): z tego mieyſcá Quęſtią ruſzáią,
ieſli ſie godźi pieniędzy dáwáć ná imienié SarnStat 1274.
11. Odnosić się, dotyczyć [kogo (G a. A)] (1): Téż z dobrégo
baczenia ná rzeczy potrzebné/ któré nas ruſzáły [nos moventibus
JanStat 869] y dla vtwiérdzenia pokoiu ninieyſzégo/ Zamek y Miáſto Márienburg [...] [do Korony należeć ma] SarnStat 1090.
12. [Powoływać pod broń, mobilizować, zarządzać pospolite
ruszenie:
Zwrot: »ziemię ruszać«: A tak się nam owszeki zda, abyś teraz
TM puścieł po wszytki ziemi listy swe, aby beły pogotowiu ku ruszeniu, gdyby im TM wtórymi listy oznajmieł. Bo ile pod tak
głodnym czasem, jako i sam TM piszesz nie chcemy koniecznie,
abyś TM ziemię ruszać miał nie słysząc o pewnej potrzebie. ListyZygmAug 1553/269.]
13. praw. Zaskarżać, kwestionować orzeczenie sądu, apelować;
movere JanStat [w tym: kogo (A) (1), kogo (G a. A) (7)] (8): A
powiát [tj. szlachtę osiadłą w powiecie] ruſzáć trudno/ y muśiáłaby
Szłáchtá nic inego nie czynić/ iedno co dźień wyiezdzáć z domu/ á
wywołáńće łápáć GórnRozm I2v.
ruszać na co (3): UstPraw C2; Pánie Sędźia/ tego ſkazánia
álbo Dekretu iáko nieſpráwiedliwego y złośliwego zá práwo nie
prziymuię: ále cię ruſzam ná Wiecá Woiewodztwá właſnego SarnStat 807 [idem] 810; [HerburtStat 502 (Linde)].
Zwroty: »[o co] ruszać prawem« (1): Teſtáment przed námi/
álbo przed którym práwem źiemſkim [...] vczyniony/ v ſądu Duchownégo nie będźie miał mieyſcá/ ále może go [testatora] kto o to
[o testament] ruſzáć práwem Duchownym [neque nomine illius
potest quis conveniri, coram iudicio spirituali JanStat 238]. SarnStat 215.
»sędziego ruszać« = iudicem movere JanStat (3): Ale áby kto
Sędźiégo ruſzáiąc dla nieumieiętnośći obyczaiu ruſzenia/ który w
téy mierze ieſt/ zwykł bydź záchowan/ w rzeczy ſwéy nie vpadł
SarnStat 807 [idem 810, [HerburtStat]], 561, 810; [HerburtStat 502
(Linde)].
Szereg: »ruszać i apelować« (1): Wſzákże Sędźiégo ſámégo
ruſzáią, y appelluią, á nie Podſędká. SarnStat 561.
II. Intransit. (5):
1. Wyruszać, zaczynać przemieszczanie się (1): Subagito
equum Ruſzáć na koniu/ bość. Mącz 6b.
2. praw. Apelować, odwoływać się od wyroku sądu (4): RejWiz
123v; Ale teraz coś ieno trochę zmierzą ná ſie ráciámi, á námięniwſzy niéco, ieno kſztałt nieiáki litigowánia pokażą, nie wyieżdżáiąc ná iáwią z árgumentámi: y owſzem de Acceſſoriis litiguiąc
rádźi ruſzáią: áby ſnadź przed czáſem de principali rozpiéráiąc ſie, z
defenſiámi ſwémi ſie nie odkrywáli. SarnStat 1299.
ruszać przeciwko czemu (1): SarnStat 841, [HerburtStat 74
(Linde)] cf W połączeniu szeregowym.
W połączeniu szeregowym (1): gránice kończyć y konáć będą
powinni [komisarze]/ [...] choćby Stároſtá náſz [...] przećiwko temu
mówił/ álbo ruſzał y áppelował/ álbo téż przy tym bydź niechćiał
[Capitanei nostri ... contradictione, seu Motione et Appellatione, ac
etiam absentia JanStat 406]. SarnStat 841 [idem] [HerburtStat 74
(Linde)].
Złośl. (1):

Zwrot: »ruszać do piekła« (1): A ruſzáć przed ſię wolno by
chciał y do piekłá/ A táka ſpráwiedliwość chociayby ſie wſciekłá.
Bo choć ledwe przed ſmiercią kto ſwego dożyſzcże/ Przedſię ſie go
v Grodu pan dyabeł nápiſzcże. RejZwierc 244.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Percello, [...] Ruſzam/
popędzam/ vderzam/ napadam/ przeſtráſzam Mącz 290c.
Synonimy: I.1. chwiać, kiwać; b. trząść; 4. dotykać, dotykać
się, macać, macać się; 5.a. przywłaszczać; 7. niszczyć; 8.a. pobudzać, poduszczać, ponukać, skłaniać, zapalać; 10.a. omawiać; 13.
apelować; II.1. chodzić, iść, postępować, udawać się; 2. apelować.
Formacje współrdzenne cf RUSZYĆ.
Cf RUCHAĆ, RUSZAJĄCY, RUSZANIE, RUSZANY
ALKa, DDJ
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RUSZAĆ SIĘ (97) vb impf
sie (71), się (26).
a jasne.
inf ruszać się (19). ◊ praes 1 sg ruszåm się (1). ◊ 2 sg ruszåsz
się (2). ◊ 3 sg ruszå się (22). ◊ 1 pl ruszåmy się (4). ◊ 3 pl ruszają
się (9). ◊ praet 3 sg m ruszåł się (6). f ruszała się (2). n ruszało się
(1). ◊ 3 pl m pers ruszali się (6). subst ruszały się (6). ◊ fut 3 sg m
będzie się ruszåł (1). n będzie się ruszało (1). ◊ 2 pl m pers będziecie się ruszać (1). ◊ imp 2 sg ruszåj się (4). ◊ 3 sg niech się
ruszå (1). ◊ 3 pl niechåj się ruszają (1). ◊ con 2 sg m byś się ruszåł
(1). ◊ 3 sg m by się ruszåł (1). n by się ruszało (2). ◊ part praes act
ruszając się (6).
Sł stp s.v. ruszać, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Wykonywać ruchy, poruszać się; moveri Cn (44):
a. O istotach żywych (też nadprzyrodzonych) (27): On [wąż]
iże śię nie mogł ruſzáć/ Ieſzcże dobrze nie mogł kęſáć. BierEz M3;
[panna] na ziemię omdláwſſy padla/ ij dlugo za mártwé nieruſſaiątz
ſie leżala OpecŻyw 110v; Przydawa ſie też odchodzenie [płodu] [...]
gdi brzemienne/ albo barzo robiącz/ albo zbytnie ſkacżącz ruſzaią
ſie. FalZioł V 31, V 17d; v cżłowieka ſą żyły beſtworne: y ſzyrokie
z ktorich duch takowy hnet wychadza, á tak że ciało ſie nie ruſza.
GlabGad D2; Ruſzania też ieſt ſzeſćioraki obycżay/ bowiem ruſzamy ſie wzgorę albo na doł/ przed ſię albo za ſię/ na prawo albo
na lewo. KłosAlg A3; KrowObr 111; RejWiz 117; BielKron 256v;
Requiesco, Odpoczywam/ Spię ſtoyę s pokoyem/ Nieruſzam ſie.
Mącz 342a, 435c; gorſze známię ieſt/ kiedy kto nád obyczay nagle
ſchudnie [...] á ſpiąc ſye poći/ [...] ieſli Teſkność nań przychodźi: á
nie tylko ruſzáć [się] ále y mowić mu ćięſzko. SienLek 18v; A ku
lékárſtwu [rannemu] bárzo ſłuży/ pokoy/ á nieruſzáć ſye/ á zwłaſzcżá gdy ráná ieſth niſka SienLek 147v, 61; wſzytko ſtworzenie ná
ſwiecie/ iego tylko ſámego Boſką mocą żywie/ á on ie ſam iáko
możny Bog/ obżywiáć racży: [...] ony ſie ruſzáią/ á on im ſam dawa
moc ruſzánia RejPosWiecz2 91v; A ziemiá byłá gruba y prożna/ y
ćiemność (byłá) po oblicżu odchłáni/ á duch Boży powiewał po
oblicżu wod. (marg) álbo wiátr ruſzał ſię Boży. (–) BudBib Gen 1/2;
CzechEp 15; wnet/ gdy ſię iáko tłuſty leniwo ruſzał/ dobył
miecżyká Aod/ y lewą ręką vderzył wtłuſte ſadło iego [króla
Eglona] SkarŻyw 558; [Moue te ocius. Ruſſay ſie przedzey. TerentMatKęt C2].
W porównaniu (1): [ﬂegmatycy] Ani ćiepli áni źimni: ále
rozmokli/ iáko zmokła kokoſz: ták ſię ruſzáią SkarKaz 313b.
Fraza: »płod, dziecię (a. dzieciątko) się (nie) rusza (w żywocie)« (3:2): ieſtli ſie dzieciąthko nieruſza w żywocie cżaſu ſluſznego. Znak ieſt mdłego płodu. FalZioł V 17d; Po czym poznac płod
vmarły/ [...] gdy ręką w vkropie rozgrzaną/ na żywot [brzemiennej]
położywſzy: płod ſie nie ruſza. FalZioł V 32v, V 18d, 32 [2 r.].
Przen (4): A my iáko ſię wymowiem/ ktorzy toſz powołánie
máiąc/ leniſtwá wſzelákiego do rzecży wierze y zbáwieniu ſłużących vżywamy/ ná głos ſię Boży nie ruſzamy/ nátchnienia Duchá
S. przeſłuchywamy/ bez roboty chcemy przyść do zapłáty SkarŻyw 26.
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W połączeniach szeregowych (2): á ieſli żywą wiárę mámy/
niechay ſwoie dzielnośći pokaże: ieſli żywa/ niechay ſię ruſza/
chodzi/ y prácuie SkarŻyw 28, 28 marg.
Zwrot: »ledwo się ruszać« (1): Lecż/ ná ſzyi ma ćięſzkie iárzmo/ duſzá/ Nikcżemnośćiámi ſpięte/ Ták/ iż ſię ledwo ruſza GrabowSet P4v.
α. Żyć, istnieć; moveri Vulg (12):
W połączeniach szeregowych (6): RejPosWiecz2 91 [2 r.], [95];
[Bóg] w rzecżách pocżętych y ſtworzonych/ vżycżliwym ſię być
pokazał/ ſzcżeśćia ſwego y doſkonálſtwá ſtworzeniu vdzielaiąc/ áby
niebywſzy/ było/ trwáło/ ruſzáło ſię/ y żyło SkarŻyw 258, 258; Abowiem w nim [w Bogu] żywiemy y ruſzamy ſię y ieſteſmy [In ipso
enim vivimus, et movemur et sumus] WujNT Act 17/28 [przekład
tego samego tekstu RejPosWiecz2 91].
Fraza: »wszy(s)tko (a. cokolwiek, a. co) (co) rusza się na
ziemi« = istoty żywe (4): Leop Gen 1/26; Y rzekł Oćiec [...]: zlećmy
iemu [człowiekowi] pánowánie ná ryby morſkie/ [...] y ná beſtye
ziemſkie/ y ná wſzytko co ſię ruſza ná źiemi. SkarŻyw 259, 259;
Wſzyſtkiemu temu żyćie dáie Pan Bog z ſiebie/ Przezeń ſię ruſzá
wſzyſtko ná źiemi ná Niebie. KołakCath B3v.
Szeregi: »tchnąć i ruszać się« (1): To Słowo żywot miáło/ y z
niego ſię ożywiło wſzytko co tchnie y ruſza ſię. SkarKaz 486b.
»żyć, (a) ruszać się« (2): Uczyńmy człowieká ná obraz y podobieńſtwo náſze/ á niechay będzie przełożony [...] wſzytkiey ziemi/ y
temu cokolwiek żywie á ruſza ſie ná niey [omnique reptili, quod
movetur in terra]. Leop Gen 1/26; BiałKat 76.
b. O niemogących się samoistnie poruszać narządach ciała:
zostać wprawionym w drgania (2): przeto gdy ſie ſłedziona imie
barzo ruſzać czo bywa w chychotaniu tedy wſzitkimi cżłonkami
onymi zatrzęſie tak iż też bywa zboleſcią GlabGad Fv; Kiedy pod
ſkorą częſto ſye ćiáło ruſza/ z ſtropienim y z nieiákim zápalánim:
Ograżkę przeſtáiącą známionuie. SienLek 20v.
c. O obiektach ﬁzycznych i ciałach niebieskich (15): Tákże też
ſą ná niebie/ co ſie nie ruſzáią/ Rozne gwiazdy RejWiz 145v, 84v;
thedy przodek okrętu vwiąznąwſſy ſtáł nie ruſſáiác [!] ſie [immobilis]/ ále zádni koniec łamał ſie od gwałtowney burzey. Leop Act
27/41; PRometeus też będąc oſtrego rozumu/ napirwey obrázy
wymyſlił z gliny tworzone/ ktore tak miſternie przypráwiał iż ſie
ruſzáły. BielKron 23v; Widząc Iozue ſłońce nád zachodem/ boiąc
ſie áby nie vbieżeli nocą/ wołał ku Pánu/ mowiąc: Nie zachodź álbo
nie ruſzay ſie ſłońce przećiw Gábáon BielKron 47v, 122v; Automata, Co ſie ſamo przez ſię ruſza/ yáko ſą zegáry. Mącz 22a;
SienLek 60v; KuczbKat 175; [Turcy] Vcżyniwſzy z drzewá iáko
tárás ná tym ie [działa] kłádą y przywięzuią by ſie nie ruſzáło
BielSpr 55; W tem leśie [...] byli Fráncuzowie drzewá podrąbáli/ iż
ſtały nieruſzáiąc ſię [ut immotae starent]: ále ſkoroby ich namniey
ruſzył/ tedy ná źiemię lećiáły. ModrzBaz 104; WujNT Act 27/41.
ruszać się czym [= za sprawą czego] (1): BielKron 95v cf W
porównaniu.
W przeciwstawieniach: »ruszać się ... jako kamień leżeć, stać«
(2): zyemiá [...] Vżywa vſtáwicżnie tey ſwey márney mdłośći. Iż ſie
nigdy nie ruſza/ iáko kámień leży/ Choć niebo vſtáwicżnie około
niey bieży. RejWiz 149; rzekł Iozue: Słońce nieruſzay ſię y Mieśiącu ſtoy. SkarŻyw 503.
W porównaniu (1): [w widzeniu Ezechiela] po cżterzech ſtronach były przy nich [zwierzętach] kołá/ ktore ſie theż duchem [tj.
siłą witalną] ruſzáły iáko żywe BielKron 95v.
d. O zjawiskach przyrody (2):
α. O trzęsieniu ziemi (1): Pilnie strzeże ziemie onej [tj. Sycylii],
Ktora często swoim czasem Czyni strach państwom piekielnym, A
przeto sie tako rusza. BierRozm 23.
β. O nawałnicy, burzy (1):
W połączeniu szeregowym (1): Vibrare dicitur mare Trząść/
miekceć a łsnąć ſie álbo też miotać ſobą gdy poczina grać/ ruſzáć ſie
y powſtawáć nawálność. Mącz 492d.
e. [O wyrobionym cieście, zaczynie: wyrastać:

Fraza: »ciasto się rusza«: bowiem ćiaſto z tákiey [pszenicy o
okrągłych ziarnach] nie bywa lipkie/ áni śię ruſza wzgorę. Cresc
1571 153 (Linde).]
2. Wyruszać, opuszczać dotychczasowe miejsce pobytu, zacząć
się przemieszczać (o istotach żywych, też nadprzyrodzonych i osobach Trójcy Św.); se movere Mącz, JanStat, Cn; proﬁcisci Vulg,
PolAnt (36): Dał thedy Krol wołáć áby ſie żadny s kupiámi nie
ruſzał/ áżby pierwey Luzytany odpráwiono. BielKron 453v; Video,
at nihil promoves, Widzę że ſie ruſzaſz/ ále nic nie poſpieſzaſz
Mącz [234]c, 285b; Ty niepośćignionégo ſłońcá lámpę wdźięczną
Prowádźiſz do zachodu: w tym nocné ćmy wſtáią: W ten czás leśné
beſtye wſzytki ſye ruſzáią. KochPs 155; Gdy ſię ruſzáć Smok pocżął/ á ziemiá drżáłá: S Theodor przeżegnawſzy ſię ná koń wśiędzie
SkarŻyw 187.
ruszać się skąd (9): Bo byś był nagodnieyſzym iuż ſiądź iáko
kokoſz/ A nie ruſzay ſie z gniazdá RejWiz 57v; Obacżyli [Rzymianie] tedy wyiechawſzy w pole/ wielką moc ptakow y źwierzow
prędko ſie ruſzáć z láſow wielkiemi ſtády BielSpr 37v, 68v; To
śiedzenie Páńſkie w niebie nie ták ſię rozumie [...]: áby P. IEZVS
wedle człowieczeńſtwá miał tám być iáko zámkniony/ y nigdy ſię
ſtámtąd nie ruſzáć SkarKaz 243a. Cf Zwrot.
ruszać się dokąd (2): przez ſen przikazano mu [Simonidesowi]
aby ſie tego dnia nigdziey nieruſzał BielŻyw 36; Diar 82.
W przeciwstawieniach: »ruszać się ... kłaść się, siedzieć« (2):
Gdy ſię będziećie ruſſáć z mieſcá [Cum proﬁciscendum fuerit]/ Lewitowie złożą Przybytek: á gdy ſie będziećie kłáść/ w zdzwigną.
Leop Num 1/51; Si nondum profectae sunt nihil est quod se moveant, Ieſli ſie yeſzcze nie puśćili ná drógę/ niechay ſie nie ruſzáyą/
niechay ſiedzą domá. Mącz 233d.
Zwrot: »ruszać się z mie(j)sca (na miejsce)« [szyk zmienny] (6):
Leop Num 1/51; BibRadz I 1a marg; Cohibere se intra locum aliquem, Nigdziey ſie nie ruſzáć z iednego mieyſcá. Mącz 151c, [234]c;
Aby kto ták nie mniemał/ żeby iſtność niewidźiána/ y wſzędźie cáła/ ábo wſzytká/ ktora ieſt oycá/ ſyná y duchá ś. ćieleſnymi zmyſłámi/ ruſzáiąc ſię z mieyſcá ná mieyſce to tego to owe go cżáſu miáłá
być widźianá CzechEp 262; KochProp 14; [BielKron 1551 156].
Szereg: »przenaszać się albo ruszać się« (1): [Duch Boży] Przenaſzał ſię Albo ruſzał ſię z mieyſcá ná mieyſce/ to ieſt zádźierżawał
á záchowywał onę pomieſzáną máteryą BibRadz I 1a marg.
a. O ruchach wojsk związanych z taktyką prowadzenia bitew
lub przemieszczaniem się oddziałów (18): ieſli długo trąbić będą/
áby ſie pirwſze woyſká ruſzáły od wſchodu ſłońcá/ kiedy drugi raz
będą trąbić/ tedy ſie ma ruſzyć drugie woyſko BielKron 39v, 244v;
Potym ruſzáłá ſię chorągiew obozu ſynow Danowych BudBib Num
10/25, Num 10/22; Tu ſkoroś mówić przeſtał/ róty ſye ruſzáły [...].
Názáiutrz bitwá byłá KochJez B2; ActReg 5.
ruszać się czym (2): [GDy ſye Obóz iuż ruſzyć ma/ tedy przodkiém Dźiáłá/ Prochy/ y inné wſzyſtkié Wozy kthemu przyſłuſzáiącé/
máią ſye naprzód z Obozu ruſzyć: [...] A iednégo dniá práwą ręką
[= stroną]/ drugiégo dniá lewą ręką/ ma ſye naprzód ruſzáć. TarnUst 301]. Cf »hufem się ruszać«.
ruszać się skąd (3): A obłok Iehowy (był) nád nimi wednie/ gdy
ſię ruſzáli z obozu. BudBib Num 10/34; Twoie woyſko z okopu ſwego ſye ruſzáło KochJez B4; [króla] iuż baczą w wielkim być niebeſpieczenſtwie od Turká/ który iuż iuż z Węgier ſie ruſza OrzJan 133.
W połączeniu szeregowym (1): bywáli w woyſcże Trębácże/
piſzcżkowie/ y ći co ná roſzku grawáli dawáiąc znáki. [...] iáko ſie s
chorągwiámi ruſzáć obracáć álbo ſpráwowáć. BielSpr 12v.
Zwroty: »ruszać się ku bitwie« (1): Powiedział mu Micheaſz:
Wiedz krolu żeś ieſt w rozgniewániu Bożym/ á nie rádzęć ábyś ſie
ruſzał ku tey bitwie RejPos 64.
»ruszać się w drogę« (1): Ruſzáią ſie [wojska] od pułnocy w
drogę/ ná południe ſtáną/ tákże zoſtáną ná noc BielSpr 53v.
»hufem się ruszać« (1): Zorawie z krzykiem do nich z obłokow
zlátuią/ A Spitámeom drobnym vpadek gotuią. Ci do nich/ oni
tákże hufem ſię ruſzáli KmitaSpit B2.
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»z miejsca się ruszać« = movere se loco a. ex loco Cn [szyk
zmienny] (3): BielKron 245; Pábius boiąc ſie iákiey zdrády/ niedał
ſie ruſzáć żadnemu z mieyſcá áż do dniá/ á thák Hannibal vſzedł s
pokoiem ze złego mieyſcá ná inne lepſze. BielSpr 38v; A Grekowie
zaś cicho z miesca sie ruszali, Myśląc, jakoby sobie społem pomagali. KochMon 19.
»ruszać się na wojnę« (1): A gdy Káſztelan będźie ſie ruſzał ná
woynę [movere se ... ad bellum JanStat 710]/ áby z nim wſzyſcy
ćiągneli/ ma Káſztelan ſwému woyſku mieyſce náznáczyć SarnStat 301.
»z wojskiem się ruszać« = movere castra Cn (1): Gdy ſie miał
[Kserkses] z woyſkiem ruſzáć ty ſie dziwy dzyały/ [...] BielKron
117.
3. Dotykać; przen: docierać dokądś [czego (po przeczeniu)]
(1): A przetho barzo nieſluſznie powiadaią ci ktorzy nie wiedzą aby
Goty Hugri albo Iuhri. Thakież Alani poſli z Scandiey gdyż wniey
nigdi nie byli ani ſie iey ruſzali [nec eam penetraverunt aut contigerunt]. MiechGlab 50.
4. Mobilizować się, brać udział w powszechnym powołaniu
pod broń (o pospolitym ruszeniu) (1): tákże będźie źiemiá náſzá
Bełſka álbo Szláchtá y obywátele iéy z Lwowiány/ ilekroć będźie
potrzebá/ będą powinni y máią y owſzem mu ſą obowiązáni weſpółek zbroynie wedle zwyczáiu woiennégo iecháć/ á nie ináczéy:
wſzákże tym práwem y ſpoſobem/ iáko źiemiá Lwowſka/ zwykłá ſie
ruſzáć [se movere JanStat 799]. SarnStat 1055.
Synonimy: 2. chodzić, iść, postępować, udawać się; 3. dotykać,
dotykać się, macać, macać się.
Formacje współrdzenne cf RUSZYĆ.
Cf PIORORUCH, RUCHAĆ SIĘ, RUSZAJĄCY, RUSZAJĄCY SIĘ, RUSZANIE, RUSZANIE SIĘ
ALKa, DDJ

Szeregi: [»idący, ruszający«: gymyenye vel dobro gydącze rushayącze bona mobilia ReuchlinBartBydg e2v.]
»(tak) ruszający i (jako i, [abo]) leżący« [szyk 2:2] (4): ZapWar
1513 nr 2063, 1550 nr 2655; ktorzy wmieſcziech wmiaſtheczkach
niemayą mayęthnoſczy lezączy y ruſſayączy za ſto zlothych, czy
miedzy ſobą piąthegonaſtego na Woinę wyprwaiać [!] bęndą ConPiotr 31; Pecuniae in plurali. Dobrá ták leżąće yako y ruſzáyące.
Mącz 286b; [Co się to tak rozumieć ma, aby ci mieszczanie, ktorzy
mają dobra leżące abo ruszające, ktoreby droższe były niżli za sto
złotych [...], ci się mają składać na wyprawianie jezdnych i pieszych. UstWojsk 1544 52].
»tak ruszający jako i nieruszający« (1): [Krispus, tj. Bolesław
Kędzierzawy uczynił testament] iżby wſzytko kroleſthwo Polſkie
ſzło w rowny dział z białłym Leſtkiem ſynem/ á Káźimirzem brátem/ y z żoną iego/ ták rzecży ruſzájące iáko y nieruſzáiące. BielKron 355v.
Cf NIERUSZAJĄCY, RUCHAJĄCY, RUSZAĆ, RUSZAĆ
SIĘ
ALKa, DDJ

RUSZAJĄC cf RUSZAJĄCY
RUSZAJĄCY (19) part praes act
ruszający (18), ruszając (1); ruszający : ruszając BielKron (1:1).
a jasne.
sg m N ruszający (3). ◊ f G ruszający (1). ◊ A ruszając (1). ◊ L
ruszając(e)j (1). ◊ n [N ruszając(e).] ◊ G ruszając(e)go (5). ◊ A ruszając(e) (1). ◊ pl N subst ruszając(e) (3). ◊ G ruszających (1). ◊ A
subst ruszając(e) (2). ◊ L ruszających (1).
Sł stp notuje, Cn w innych znaczeniach, Linde XVI w. (jeden z
niżej notowanych przykładów) s.v. ruszyć.
1. W funkcji właściwej: Wprawiający w ruch, poruszający (2):
Movens, Ruſzáyący. Mącz [234]a.
Przen (1):
Wyrażenie: »sam siebie ruszając« (1): Plato [...] powieda być
duſzę nieiáką bytność ſámá ſiebie ruſzáiąc [tj. ruszającą się samoistnie]/ rozumem ozdobioną. BielKron 127v.
2. W funkcji przymiotnika: ruchomy, przenośny; mobilis, movens Mącz (17): Ruta caesa, Domowy ſprzęt drzewiany ruſzáyący/
To ieſt yáko my mówiemy który gozdźiem przibity nie yeſt. Mącz
362b, [234]a.
a. O majątku ruchomym (15):
Wyrażenie: praw. »dobra (a. [dobro]), imienie, rzeczy, majętności ruszające« = ruchomości, majątek ruchomy; (bona) mobilia,
moventes res Mącz [szyk 10:3] (4:4:3:2): Iakom ya nyewszyala poszmyerczy masza swego yana ymyenyą Ruszayaczego oczo mya
poszwano ZapWar 1524 nr 2298, 1527 nr 2377, 1530 nr 2390,
1539 nr 2448, 1550 nr 2655; Oſtatek tich wſchitkich swoich dlugow w wſsithkiey swey mayenthnoſczi ruſchayączey [...] panom
exequtorom [...] dal, abi ony tho wſchithko thak roſſafowali iako bi
naliepiey mogli MetrKor 59/76; LibLeg 11/91v; ConPiotr 31; SeklKat Nv; rzeczy iego [zbiega] ruſáiące rádá náſzá ma ie miedzy ſię
rozdzyelić UstPraw E3v; BielKron 355v; Mącz [234]a [2 r.], 286b;
[ReuchlinBartBydg e2v; UstWojsk 1544 52].
11 – Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXXVII
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RUSZAJĄCY SIĘ (1) part praes act
A sg f ruszającą się.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde brak.
Wykonujący ruchy: żyjący, istniejący:
Szereg: »żywiący, ruszający się«: Y ſtworzył Bog wieloryby
wielkie/ y wſzelką duſzę żywiącą/ ruſzaiącą [! błędne znakowanie]
ſię [omnem animam viventem repentem] BudBib Gen 1/21.
Cf RUCHAJĄCY SIĘ, RUSZAĆ SIĘ
ALKa, DDJ
RUSZAN cf RUSZANY
RUSZANIE (39) sb n
a jasne; e z tekstów nieoznaczających é lub -é (Cn e pochylone).
sg N ruszani(e) (19). ◊ G ruszaniå (11); -å (4), -(a) (7). ◊ D
ruszaniu (3). ◊ A ruszani(e) (1). ◊ I ruszanim (3) SienLek (2), WujNT, ruszani(e)m (2) FalZioł, Mącz.
Składnia przydawki dopełniającej równoznacznej z dopełnieniem sprawcy: ruszanie od czego (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. ruszyć.
I. Rzeczownik od „ruszać” (5):
1. Wprawianie w ruch, poruszanie; agitatio, motus Cn [w tym:
kogo, czego (3)] (5): Ma to robacztwo [tj. pszczoły] w ſobie nie iaką
błonkę ktorey ruſzanie zwłaſzcża od wiatru cżyni takowy zwięk
GlabGad D; Mącz 52a; [Rushanye motorium ReuchlinBartBydg
v v; y widywano ie też że ſie potykali w ręcz/ tákże ruſſánia tárcż/ y
przyłbic bárzo wiele Leop 2.Mach 5/3].
W połączeniu szeregowym (1): Ieſtliżeby tą radą/ to ieſt ruſzaniem/ chwianiem y przewraczaniem matki: dziecię głową niemogło
ku rodzeniu przydz/ tedy baba ma z pilnoſcią o thym praczować
iżby [...] FalZioł V 21c.
Wyrażenie: »[czym] ruszanie już na tę stronę już na owę« (1):
brwi barzo zroſłe [...] Przyrodzenie nie wymowne złe poſpolicie vkazuie, [...] á gdy ktemu będzie cżęſte imi ruſzanie iuż na tę ſtronę
iuż na owę, wzgorę albo nadoł ten ieſt zdraycza pewnie GlabGad N5v.
Szereg: »obrot i ruszanie« (1): Cżemu ramiona ſą okągłe [!].
(–) Bowiem okrągła ﬁgura ieſt naſłuſznieyſza ku obrotu y ruſzaniu
GlabGad D2.
2. [Przywłaszczanie sobie, kradzież: contrectacio dotykanye,
Russhanye aliene rei ReuchlinBartBydg h4v.]
II. Rzeczownik od „ruszać się” (29):
1. Wykonywanie ruchów, poruszanie się; agitatio Mącz, Cn;
motus HistAl (27): [wódka z ziela paraliżowego jest dobra na] łamanie po koſciach/ drżenie głowy y wſzytkiego ciała/ [...] boleſć w
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grzbiecie, cżłonkow niedużnoſc y nieſnadnoſc khu ruſzaniu FalZioł
II 9c; Niegdy też bywa thaka przygoda: iuż po ożyciu/ ale ieſzcze
ono dziecię ruſzania żadnego w żiwocie nie miało, A to bywa
cżwartego kxiężycza. Też ſie trafuie porzuczenie FalZioł V 29, II
7b, 9c [2 r.], V 7v; GlabGad B8v, K4; Ruſzania też ieſt ſzeſćioraki
obycżay/ bowiem ruſzamy ſie wzgorę albo na doł/ przed ſię albo za
ſię/ na prawo albo na lewo KłosAlg A3; Zámieſzánie ſmyſłow/ á
gnuśne ruſzánie: známienuie Páráliżem záráżenie SienLek 20, 16v,
20 marg, 24, 24v, 88v; ony [wszystkie stworzenia] ſie ruſzáią/ á on
[Bóg] im ſam dawa moc ruſzánia RejPosWiecz2 91v; Bo do tego
áby był [Jezus] w Sákrámencie/ nie potrzebá mu niebá opuſzczáć/ y
sſtępowáć ná doł ruſzánim ćieleſnym. WujNT 408.
ruszanie czego (2): [lawendowa wódka pomaga] od nieſnadnoſci
ruſzania cżłonkow z zimney przycżyny FalZioł II 7b; GlabGad C5v.
ruszanie czyje (1): FalZioł V 65 cf Szereg.
W przeciwstawieniu: »ruszanie ... pokoj« (1): GDyżći Zdrowie
cieleſne w mierze zależy/ mamy wiedźieć/ iżći miárá ma być w
rozgodzeniu ſzeſći rzeczy przyrodzonych: Naprzod Powietrza:
wtore Iedzenia y pićia: trzećie Spánia y czućia: czwarte Ruſzánia y
pokoiu SienLek 2.
Wyrażenie: »ruszanie ciała« = poruszanie się, bycie w ruchu
[szyk 2:1] (3): Zdrowoli ieſt ruſzanie ciała po obiedzie. (–) Dwoiakie może być ciała ruſzanie, iedno z ſpraczowanim iakie ieſt w
robocie cięſzkiej [...]. Drugie ruszanie ieſt wolne iakie bywa wprzechodzeniu po domu GlabGad K4; BielKron 127v.
Szereg: »ruszanie a przechadzanie« (1): RVſzanie twe á przechadzanie: niechay będzie ku roſkoſzy/ vſtawnie ſie przechadzay/ á na łow
wſzelki przeieżdżay ſie/ po leſiech/ po gorach/ po polu FalZioł V 65.
Przen (1):
Wyrażenie: »ruszanie umysłu« = intensywne rozmyślanie (1):
Agitatio, Ruſzanie własne vmyſłu/ Roſmiślanie Mącz 6b.
a. O ﬁrmamencie niebieskim [czego] (1): MAdrzy Egipcżanie
rozumieiący miárę ziemie/ roznoſć wod Morskich/ y rząd niebieſki
znáiąc/ to ieſt/ bieg gwiażdecżny/ y też ruſzánie okręgu niebieskiego [...] HistAl A.
b. Trzęsienie ziemi (1):
Wyrażenie: »ruszanie ziemie« (1): Ieſzcze nád tho ruſzánie
wielkie źiemie/ w Mieśćiech ná południe będźie. LeovPrzep D4v.
2. Przemieszczanie się (2): Wożenie też ná woźie/ y iáchánie
ná koniu pomaga. Częſtoćiem rychley wzmagáią [tj. wzmacniają
się]/ ktorzy ſye w niemocy ná inſze mieſtce przewożą. Abowiem
Ogień przyrodzony/ ruſzánim ſye mnoży SienLek 34.
Przen (1): Nie podobna rzecż ieſt áby ten wielki okrąg ſwiátá
mogł być przez ruſzánia [absque mobilitate]/ áby po ſmuthku nie
miało przydz weſele/ ábowiem ludzká wola ieſt rozmáita kthora ſie
s przemiennoſcią ſwiátá mieni HistAl K3v.
III. Rzeczownik od „ruszać” a. „ruszać się”: wyruszanie, wymarsz (1):
Wyrażenie: »ruszanie z miesca« (1): Moyzeſz kazał mieć Thrąby lane z Srebra/ w ktore trąbiono cżaſu walki z nieprzijacioły/ y
cżaſu ruſzania z mieſca, y cżaſu iedzenia. FalZioł III 34d.
IV. Pojęcie zmiany (4):
1. W przestrzeni: ruch (w ujęciu ﬁlozoﬁcznym) (3): [człowiek
jest] Swiata opuſcicil [!], żywota wzgardziciel, wiecżne ruſzanie
BielŻyw 136; Seſćioro też licżba ieſt doskonała/ bowiem ſzeſć ieſt
ſpraw przyrodzonych przez ktorich żadna rzecż nie może być/ ktore
ſą wielkoſć/ kxtałt/ farba/ poſtawa/ rozdział/ y ruſzanie albo odmiana. KłosAlg A3; Endelechia, Vſtawiczne/ Wieczne á bez przeſtanku ruſzánie ſámo z ſwey mocy Mącz 103d.
2. jęz. Deklinowanie, odmienianie (1): Declinatio apud Grammaticos, est vocis per casus ac terminationes variatio, Ruſzánie
Nákłániánie/ Przemieniánie. Mącz 57d.
Synonimy: II.2. przenaszanie się; IV.2. nakłanianie, przemienianie.
Cf NIERUSZANIE, RUCHANIE, RUSZAĆ, RUSZAĆ SIĘ
ALKa, DDJ

RUSZEK
RUSZANIE SIĘ Cn; Linde brak.
Cf RUSZAĆ SIĘ
RUSZANY (7) part praet pass impf
ruszany (3), ruszan (3), ruszany a. ruszan (1).
-an-, -ån.
sg m N (praed) ruszån (3), [ruszany]. ◊ f N ruszan(a) (1). ◊ pl N
subst ruszan(e) (3).
Składnia dopełnienia sprawcy: ruszany od czego (1) BielKron,
czym (1) ModrzBaz.
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
1. Wprawiany w ruch, który a. którym się porusza (2): [przykazał Bóg uczynić dom] trzemi ściánámi zámkniony [...]/ áby od
wſchodu ſłońcá był przyſtęp wolny/ z deſzcżek ſtoiących/ z drzewá
Setim dobrze ſpoione/ á áby od wiátru nie były ruſzáne BielKron 33.
W porównaniu (1): Lecż by tego żędáć trzebá/ áby iedne práwá
ſpiſáne były wſzytkim ludźiom/ ktorzi iednego Páná máią/ iáko też
cżłonki iednego ciáłá/ iednym duchem bywáią ocżerſtwiáne/ ruſzáne [moventur]/ y rządzone. ModrzBaz 92v.
2. Przenoszony na inne miejsce, usuwany (1): [a gdyby [gwarek] nie zapłaćił, tedy zapowiedz ma dopuszczona być, [...] a gdy
ołow w zapowiedźi iest, nie ma ruszany być pod winą 50 grzywień
OrdunekGórn 42.]
ruszany skąd (1): Wtym tez pod tą confederatyą gwałtow
wKoscielech czynic niemaią wszakze corpora hactenus sepulta niemaią bydz nizkąd ruszane. ActReg 16.
3. Zachęcany, pobudzany [czym] (1): marya panna laſky bozey
pelna gdy byua proſzbamy ruſzana laſką na naſz ſtey pelnoſczy
uyleua. PatKaz I 2v.
4. Niepokojony; molestus JanStat (2):
ruszan w czym (1): Abowiém tákowé liſty ku tákiému dowodowi/ áby kto z poddánych náſzych miał bydź w máiętnośćiách ruſzan
[literas ... molestandi aliquem ex subditis nostris JanStat 288]/
ſkázuiemy bydź nikczemné y nieważné. SarnStat 329.
W połączeniu szeregowym (1): [skazujemy] áby żaden z poddánych náſzych nie mógł bydź ruſzan/ gában [molestari JanStat 288]/ y
ku nieprzeſpieczeńſtwu o máiętnośći ſwe przywodzón SarnStat 328.
5. Pozbawiany urzędu (1):
Wyrażenie: »z mieśca ruszan« (1): Przeto ieſli ten [niepożyteczny sołtys] tym ſpoſobem/ iákom powiedźiał/ bywa z mieścá ruſzan
[plectitur]/ cżemuby też niepożyteczni Biſkupi/ [...] niepożytecżni
Sędźiowie [...] z mieyſcá niemieli być ruſzeni? ModrzBaz 99.
Synonim: 3. gaban.
Cf NIERUSZANY, RUCHANY, RUSZAĆ
ALKa, DDJ
RUSZCZEK cf [RUSZEK]
RUSZCZKOWY Cn s.v. ruszczek; Linde brak.
[RUSZEK sb m
G sg ruszku.
Sł stp brak, Cn: ruszczek, Linde XVIII w.: ruszczek.
bot. Ruscus aculeatus L (Rost); myszopłoch kolczasty, krzewinka z rodziny liliowatych (Liliaceae) [ruscum vel ruscus – jest niejaki rodzaj chróstu kończyste liście mając z którego miotły we Włoszech czynią Mącz 362b; – miotła, miert polny Calep; iglica włoska
ziele, mysza wiecha, ruszczek, mirt dziki – ruscus vel ruscum Cn]:
(nagł) BRVSCUS. (–) Legendum autem eſt Ruſcus Agreſtis, Myrtus
Oxymirſmite. Po polſku téż zową Aptékárze Bruſcus: Rośćie tego
Chróśćiku doſyć ná górách około Sączá, ná Tátrzéch: ieſt to Chróśćik máluchny [...]: w Weneciiéy y w Padwi poſpolićie z tego Ruſzku czynią miótły. UrzędowHerb 61b.
Synonimy: mirt polny, mysza wiecha.]
AN
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RUSZENIE (207) sb n
-enie (204), -ęnie (3).
-e- (110), -é- (3); -e- : -é- SarnStat (100:3); końcowe e pochylone.
sg N ruszenié (55); -é (22), -(e) (33). ◊ G ruszeniå (59); -å (54),
-a (1) MycPrz, -(a) (4). ◊ D ruszeniu (5). ◊ A ruszenié (42); -é (24),
-(e) (18). ◊ I ruszeniém (15) UstPraw (2), ModrzBaz (3), OrzJan
(2), SarnStat (4), GrabPospR (2), PowodPr, VotSzl, ruszenim (6)
ZapWar (4), OrzRozm, SienLek; ~ -ém (5), -em (1), -(e)m (9); -ém :
-em OrzJan (1:1). ◊ L ruszeniu (23). ◊ pl A ruszeniå (2).
Składnia przydawki dopełniającej równoznacznej z dopełnieniem sprawcy: ruszenie od kogo (3).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVII(XVIII) w.
I. Rzeczownik od „ruszyć” (178):
1. Dotknięcie; tactio, tactus Mącz (2): Tactio, Ruſzenie/ dotknienie. Mącz 439d, 439d.
2. Usunięcie z urzędu (1):
Wyrażenie: »ruszenie [kogo] z miejsca« (1): IZ Doſtoieńſtw y
Vrzędów po Séymie bliſko przeſzłym/ wedle ſtárégo zwyczáiu
przez nas podánych niegodźi ſie nam bráć/ y od tych/ którym ſą
dáné/ oddaláć y bráć: boby tákowé oſób zacnych ruſzenié z
mieyśc [quod talis deturbatio et degradatio personarum insignium JanStat 296]/ imięniu ich przynioſło nieiákié zelżenié SarnStat 80.
3. Wywołanie czegoś, przyczynienie się do czegoś (6)
a. O reakcjach emocjonalnych: poruszenie, zainteresowanie,
impuls; w przen (1):
Wyrażenie: »serdeczne ruszenie« (1): Swięći niektorzy oſobliwy zwyczay mieli prośić o známioná: Iáko to tu czyni ná tim
mieyſcu Abram/ iáko też czynił Gedeon/ Ezechiaſz/ á to dla nieiákiego wnętrznego á ſerdecznego ruſzenia. BibRadz I 8b marg.
b. O reakcjach ﬁzycznych i ﬁzjologicznych: spowodowanie dolegliwości, choroby (5):
Wyrażenie: »powietrza [= przez powietrze jako źródło choroby] ruszenie« = paraliż; paralysis, resolutio a. sideratio nervorum
Cn [szyk 4:1] (5): Thegoż roku Krol Alexánder pocżął chorzeć z
ruſzenia powietrza. BielKron 403; Wſzákóż/ ieſt téż chorób niemáło/ co z glowy [!] pochodzą/ á ćieplicámi hámowáć ſye mogą:
iáko łupánia/ puł głowy bolenia/ powietrza ruſzenié/ ſkurczenié/ vſt/
ſzyie/ álbo inſzych członków drzenié Oczko 14; A iż przy tákich
deſcenſách/ kurcze/ powietrza ruſzenié/ guzy twárdé/ miéyſcá
opuchłé/ á náćiékłé bywáią/ té błotem iáko rzeczą pożyteczną/
okłádáć ſyę godźi Oczko 17, 16v, 21v.
4. Dokuczenie (o dolegliwości ﬁzjologicznej) (1): LEkarze ſtárzy/ ku przepuſzczeniu żywotá [tj. przeczyszczeniu przez wywołanie
rozwolnienia]/ dawáli chorym ſámę ćiepłą wodę pić/ [...] á ieſliż to
więc nieporuſzyło: potym ią z miodem dáli: [...] po tákim pićiu/
leżeć kazáli/ á zá pierwſzym ruſzenim wſtawáć niedáli: áni rychło
ná tho ieść kazáli. SienLek 38v.
5. Powołanie pod broń, mobilizacja; expeditio Modrz, JanStat,
Cn; motio Cn (104): bo tho takowe ruſſenie wiſſſzy opyſane, nie ieſt
na zadnego inſſego nieprzyacziela ſtanowiono, iedno na ſamego
Czeſarza Tureczkiego moczy. ConPiotr 33v; OrzRozm V.
ruszenie kogo, czego (społeczności) (7): Tákże nákoniec przełożył [Włoch] Krolá Polſkiego ná de wſzytkimi Krolmi/ gdy żadnego Krolá niemáſz/ ktoryby ruſzenim poſpolitym Kroleſtwá ſwego
walczył/ mimo Krolá Polſkiego/ ták wielkim ludem. OrzRozm N3;
ModrzBaz 119v; StryjKron 652. Cf »uchwalić ruszenie«, »ruszenie ziem«.
Zwrot: »uchwalić (a. uchwalać), namowić ruszenie; ruszenie
(jest) uchwalone, złożone, uradzone« [w tym: kogo (3)] [szyk
zmienny] (5:1;5:1:2): gdzie ná woynę Węgierſką pobor z Włoki po 12. groſzy vchwalono/ y ruſzenie Sláchty według możnośći
y dochodu káżdego StryjKron 652. Cf »uchwalić pospolite ruszenie«.

Wyrażenia: »ruszenie wojenne, na wojnę, wojny [= wojenne]«
= bellica expeditio JanStat [szyk 14:3] (8:6:3): Przed ruſzeniem
woiennym máią być Seymy powiátowe ná mieyſcách zwykłych/ y
w ſtároſtwách opiſánych. UstPraw D2, D2v; Y zwiodſzy bitwę z
Báchidem/ poráźili go ſrodze/ á przetoż oná iego rádá/ y ruſzenie
woyny [et exitus eius] było dáremne. BibRadz 1.Mach 9/68; Niktorzy z Rad y poſłow iak przed tym dziáłáli/ Ruſzeniá woiennego
záwżdy przyſtrżegáli. MycPrz I B3v; SarnStat 150, 1217. Cf
»pospolite ruszenie na wojnę«.
»ruszenie ziem (a. [ziemie])« (1): WAruiąc iednák miánowićie/ y zoſtáwuiąc ná tám téy prowinciiéy [tj. ziemi inﬂanckiej]
obowiązek ruſzenia poſpolitégo/ nie iedno pod ruſzenié źiem inſzych Koronnych/ y Wielkiégo Kśięſtwá Litewſkiégo [...] SarnStat
1204; [Jakoś nam TM pisał około ruszenia ziemie, tedy się nam nie
zda, aby teraz jakie ruszenie być miało ListyZygmAug 1552/239].
Zestawienie: »pospolite ruszenie« = powołanie wszystkich
zdolnych do walki mężczyzn (szlachty, mieszczan posiadających
majątek ziemski oraz wójtów i sołtysów), też wojsko zebrane w
wyniku tego powołania; expeditio generalis JanStat, Cn; expeditio
universorum Modrz; bellum generale, bellica a. publica expeditio
JanStat; expeditio maior Cn [szyk 50:43] (93): Obieczal yſſ gdy
poddany iego K.M. koronny, przeczywko Tureczkiem moczom
wiſſſzy opyſanem ſię ruſſą theſſ poddany wielkiego Xieſtwa Lytewſkiego wedlug przemozenia ſwego na thoſſ poſpolite ruſſenie.
ConPiotr 34; [posłowie] proszą aby IKM sam osobą swą ku takowemu pospolitemu ruszeniu być raczył Diar 81; Ruſzenie poſpolite/
toć ieſt iáśnie opiſáne w Státućie/ á to ieſt oſtátecznia nádźieiá
Polſkiey obrony OrzRozm V, N3, V2v, V3; A to ieſt ieden ſpoſob
woyny: ktory zową poſpolitym ruſzeniem wſzytkich tych/ co woynę
Rzeczypoſpolitey powinni. ModrzBaz 119v; A ták trzebá tego/ żeby
Rzecżpoſpolita/ ábo służebnym ludem/ ábo poſpolitem ruſzeniem
byłá bronioná. ModrzBaz 137v, 119, 120, 120v; StryjKron 457;
GórnRozm A2v marg, Bv, M; ActReg 3v, 5, 10, 74; y woienna władza vmnieyſzoná [wojewodom], gdy żołniérzém á nie poſpolitym
ruſzeniém ięli ſie Polacy walczyć SarnStat 240; Acz w práwie
Woiewodzym o Ruſzeniu poſpolitym ieſt nieco powiedźiano, wſzákóż y tu doſtáteczniéy może. bo y do Ruſzenia poſpolitégo Hetman
należy. SarnStat 430, 117, 129, 131 [4 r.], 132 [2 r.], 133 [3 r.] (30);
Aby żaden niemogł vżywáć żadnych potrzeb cudzoźiemſkich/ áżby
pierwey potrzeby do poſpolitego ruſzenia potrzebne pokupił/ y
gotowe miał GrabPospR K3, kt, Kv [2 r.], K2 [4 r.], K3v, K4 [2 r.]
(14); PowodPr 62 [2 r.]; Poſpolite też ruſzenie nie wſzytkim/ á
ſłuſznie/ ſmákuie/ iáko niepożyteczne/ nieporządne/ y niebeśpieczne VotSzl C3v, C3v [2 r.].
~ Zwrot: »uchwalić (a. uchwalać), namowić pospolite ruszenie;
pospolite ruszenie (jest a. będzie) uchwalone, złożone (złożono),
uradzone« = bellum generale inductum fuerit, expeditio bellica instituta fuerit, expeditio generalis debet ﬁeri JanStat [szyk zmienny]
(4:1;5:2:1): Zá namową rad náſzych y prosbą poſłow ziemſkich/
vchwaliliſmy woynę álbo ruſzenie poſpolite UstPraw K3 [idem
SarnStat 117]; Potym Krol Iageło Stáruſzek poſpolite ruſzenie koronne vchwalił do Prus ná źimę przyſzłą StryjKron 577; y ruszenie
Pospolite y Pobory namowiliśmy ActReg 50; Podatek vchwalon,
takze y pospolite ruszęnie. ActReg 74, 137; A gdy będźie vchwaloné ruſzenié poſpolité/ ku odmięnieniu iego/ Séymy niemáią bydź
ſkłádáné SarnStat 123 [idem 299]; tedy vchwalamy z pozwoleniém
wſzyſtkich ſtanów/ náwſzeláką gwałtowną moc/ y naiazd nieprzyiaćielſki/ poſpolité ruſzenié SarnStat 133; iż gdy ruſzenié poſpolité
woienné Króleſtwá náſzégo będźie złożono/ Szláchtá powiátów
przerzeczonych Oświęćimſkiégo y Zatorſkiégo [...] będźie powinná
woiowáć SarnStat 1217, 117, 129, 299, 424, 1214.
Wyrażenia: »pospolite ruszenie na wojnę, do boju, wojenne,
wojny [= wojenne]« = bellica expeditio generalis JanStat [szyk 8:3]
(6:1:3:2): a iesslyby sią wtych piaczy lath Russenye pospolithe na
voyną tam do Russy trafylo tedy tam bendzie volno panu Iakubovy
y alexemu w Nochaczovye miesskacz do czterech nyedziel ZapWar
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1548 nr 2668; Pierwey to v Krolá było w mocy nie ſkłádáiąc Seymu/ ruſzenie poſpolite ná woynę vczynić GórnRozm B2; POſpolité
ruſzenié woyny nieináczéy/ iedno rozmyślnie y z ſłuſznych przyczyn y potrzeby poſpolitéy ná przyſzłé czáſy vſtáwiáć będźiemy
SarnStat 123 [idem 299]; A Iż wiele ludźi biorą pieniądze/ którzy
téż ſłużbę woienną ná ſobie powinni niéść/ tedy względem powinnośći ſwéy/ gdyby przypádło woienné poſpolité ruſzenié/ ma
przedśię y powinien będźie poczet ſtáwić przy ſwoim poczćie SarnStat 448, 78, 142, 299, 319, 335, 1217, 1218; POnieważ te media
zebránia ſkárbu/ y ſporządzenia lepſzego poſpolitego ruſzenia do
boiu [...] wolnego cżáſu potrzebuią/ á z prętká ná nagłą potrzebę/
[...] porwáne być nie mogą. GrabPospR L2.
»ruszenia pospolitego zbieranie« (1): RVSZENIA POSPOLITEGO ZBIERANIE: [zobacz:] Wići álbo Reſtium literae Lege 4.
SarnStat 430. ~
Szereg: »trwoga i ruszenie« (1): choćby który [żołnierz] pod
trwogę y ruſzenié był wzdan/ á potym [...] pokazał liſtem Hetmáńſkim/ iż ná ten czás był ná poſłudze Rzeczypoſpolitéy y náſzéy/
ma zátym od wzdánia bydź wolnym SarnStat 433.
6. praw. Zaskarżenie decyzji sądu, odwołanie się od niej do
wyższej instancji, apelacja; appellatio Mącz, Cn; motio JanStat, Cn
(64): ieſliby ſie komv niepodobala ſkazn ſzędziego, mozego rvſſycz
na viecze vedlia obyczaya prava a ſtatutow ſtaradawnych o Rvſſeniv napiſſanych ComCrac 17; UstPraw C2 [2 r.]; Theopompus krol
Spártáńſki [...] wprzod Ephoros poſtánowił to ieſt ziemſkie vrzędniki/ ktorzy mimo krolá wſzytkę moc w R.P. ſtánowić y ſądzić
mieli/ od ktorych/ gdy co ſądzili/ iuż ruſzenie do Krolá iść nie
mogło. Phil Q; á iné wſzytki ſpráwy/ któré przed Sędźiégo prziydą/
ná to nic niedbáiąc/ iż przez ruſzenié nágánion ieſt/ niech będą
ſądzoné. SarnStat 796; A to wſzytko iáko ruſzenié y náznáczenié
Roku ſłuſznie w Aktá Sądowné przez ſąd y Piſárzá máią bydź
wpiſáné [...]. A ſtroná która ruſzenié czyni nie więcéy/ ieno ieden
groſz zá to zápłáćić będźie powinna. SarnStat 808 [idem 811]; o
ważnośći zapiſów, że przećiwko nim nie zoſtáie żaden odpór, żadna
controwerſia, áni contrádictia, iedno im doſyć czynić wypełnić
potrzebá, áni Sędźia ruſzenia ma dopuſzczáć. SarnStat 1260, 536,
795, 807 [5 r.], 810 [6 r.], 811 [2 r.]; [I bądą myaly strony rok z
russenym vrządovym przed krolyem yego Miło ssczyą ZapSądKrak 60; [słowa św. Stanisława:] Tego [Piotra] ia y świádkiem
wiecżnego záprzedánia [wsi Piotrowin]/ y Ewiktorem/ to ieſt zaſtępcą nienawiſnego ruſzenia ſtáwiam. DługoszMWilk D.].
ruszenie kogo (23): Podkomorzégo ruſzenié/ y Appellácia od
iego vrzędu SarnStat 1310. Cf Wyrażenia.
ruszenie od czego (a. ab aliqua re) [= w jakiej sprawie] (6): Od
Acceſſorii ktore nienioſſa vieczney vtraty rzeczy glowney [...] niema bycz rvſſenie ſzędziego ComCrac 16v, 22; żaden ſąd áni vrząd
nie ma dopuſczać appelláciiéy áni ruſzenia ab acceſſorio SarnStat
808; Appelláciiéy áni ruſzenia od rzeczy, która ſtrácenia nie nieśie,
dopuſczáć [sądy] nie máią. SarnStat 808, 391, 402.
W połączeniach szeregowych (3): Mącz 13a; á támże przed tym
ſądem Tribunálſkim/ wſzyſtkié ſtrony w ſpráwách ſwoich ſądowych/
Rok y Roki będą mieć/ [...] iáko zá Dworem miećby mieli/ żadnych
nie wyymuiąc według ich controwerſiy/ ſpraw/ Dekrétów/ Appelláciy/ Ruſzenia/ odeſłánia/ rozpiſów odkłádánia/ y inſzych punktów
práwnych SarnStat 869, 1255.
Wyrażenia: »ruszenie powiatu, powiatowe« [szyk 2:1] (2:1): Iż
káżda ſpráwá rzeczy oſądzonéy wedle niego [artykułu 67.] iśdź ma:
popráwuiąc to w nim/ iż co przedtym zá wſkazániém rzeczy
oſądzonéy ná niepoſłuſznégo Powiátowé ruſzenié bywáło/ to teraz
ták poſtánawiamy: iż [...] SarnStat 874; Stároſtá Exekucią z
ruſzeniém powiátu [tj. sądu ziemskiego] zá dwie niedźieli/ ſtrony
vkrzywdzonéy vczynić ma SarnStat 1181, 1181.
»ruszenie sędziego (sędzi), sądu, sądowne (a. [sądowe])«
= appellatio Mącz; motio iudicis JanStat [szyk 20:1] (19:1:1):
ComCrac 16v, 22; ZapWar 1549 nr 2662 [2 r.], 1550 nr 2676 [2 r.];
O Ruſzeniu Sędzyego Grodzkiego. UstPraw C2v, C2; Appellatio,

Ruſzenie ſądu/ odezwanie/ álbo Appellacia od yednego ſędziego do
drugiego. Mącz 13a; chcemy/ áby to zá práwo było chowano: áby
káżdému było wolno od ſkazánia Sędźiégo Ziemſkiégo álbo Grodzkiégo nie przez obyczay ruſzenia ſędźiégo/ ále proſto ſłowem
áppellowáć/ ná roki główné SarnStat 535 [idem 807]; o który
zakład álbo zakłády ſąd odrzućiwſzy ſądowné ruſzenia/ y ine
wſzyſtki zwłóki álbo ſmykánia/ ten práwem zwyćiężony/ temu
który práwem wygrał [...] doſyć vczynić będźie powinien SarnStat
1255, 686, 807 [2 r.], 809 żp, 810 [2 r.], 1249 (12); [ZapSądKrak
34, 59, 63; á ták zá prośbą Poſłow Ziemſkich ruſzenie Sędźiego [...]
do pierwſzego vżywánia przywrácamy HerburtStat 502].
Szeregi: »(tak) apelacyja a(l)bo (i, jako i, ani, a nie) ruszenie«
= appellatio seu motio JanStat [szyk 10:5] (15): Commiſſarze máią
gránice czynić/ nie bacząc nic ná niebytnoſć Sthároſty álbo tego co
ſkárży o gránice/ nie bacząc nic ná ruſzenie ábo ná áppellácyą UstPraw I2v, K2; o tákowé Pozwy [potwarne] nie indźie vznawano
bydź ma/ ieno v onégo ſądu álbo vrzędu: v którégo produkowáné
będą: á wſzákóż iedno w ten czás/ gdy ſtroná o to czynić będźie
chćiáłá: á Appellácya álbo ruſzenié do nas iśdź ma. SarnStat 711,
391, 402, 536 [2 r.], 742, 806 (13); [ZapSądKrak 34; Potwierdz
A3v; O Spráwách Vrzędowych: ktore przez Ruſzenie álbo Appellácyą przed Krolá przypádną HerburtStat 33 (Linde s.v. ruszyć)].
[Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»ruszenie to jest naganienie; ruszenie z naganieniem« (1;1): Káźimiérzów [statut] ſie rozumié o ruſzeniu [sędziego] ſámym/ to ieſt/
nágánieniu. A Zygmuntów/ ktoby pozwał vrząd. SarnStat 469, 1298.
Żart. (1): PRawdá Sędźia/ bych ia był od dekrétu twégo Appellował/ kiedyś mię do trunku dobrégo Skazał/ nie dopuśćiłbyś w ón
czás był ruſzenia PudłFr 29.
II. Rzeczownik od „ruszyć się” (4):
1. Wykonanie ruchu, poruszenie się (3):
ruszenie czyje (1): LatHar 45 cf W połączeniu szeregowym.
W połączeniu szeregowym (1): Proſzę twey Boſkiey miłośći (o
naſłodſzy Iezu) wielce prágnąc ábyś to racżył vcżynić/ żeby káżda
ſpráwá/ ſłowo/ myśl/ ruſzenie y weſtchnienie moie obracáło ſię ná
cżeść y chwałę imieniá twe go świętego. LatHar 45.
a. Trzęsienie ziemi (1):
Wyrażenie: »ruszenie ziemie« (1): Terrae motus, Ruſzenie/
vpádnienie ziemie. Mącz [234]a.
b. Zdolność do wykonywania ruchów (1): Animalis – Ducha,
ruſzenięy [!] wſobie maiący. Calep 71a.
2. Rozruchy, niepokoje społeczne (1): Motus, Ruſzenie/ záchwianie zwáda/ powſtánie/ niepokóy/ zámieſzánie. Mącz [234]a.
III. Rzeczownik od „ruszyć” a. „ruszyć się”: wyruszenie, rozpoczęcie przemieszczania się; commotio PolAnt; cursus Modrz;
motio JanStat (25): Názáiutrz tedy [król Ludwig] dawſzy znák ku
ruſzeniu/ z Tolmy wyćiągnął BielKron 306v.
ruszenie skąd (2): Ruſzenie Zydow z Aſſerot. BielKron 40
marg. Cf Wyrażenie.
ruszenie dokąd (2): Ruſzenie do Litwy. BielKron 381v marg.
Cf Wyrażenie.
ruszenie czyje [w tym: pron poss (3), G sb (2), ai (1)] (6): RejPs
98; A ták Iozue rano powſtawſzy ruſzył namioty. (marg) Ruſzenie
Iozue. (–) BielKron 46v; á Alexánder leżał v Bracſłáwiá z Litwą
cżekáiąc krolewſkiego ruſzenia. BielKron 398v, 40 marg; KochPs
170; SarnStat 655; [BielKron 1551 155v].
W połączeniu szeregowym (1): tedyć też do woyny trzebá koni
dobrych: ktoreby też niech dobrze karmiono/ y cżęſtem przeieżdżániem ćwicżono/ do ſtępnego chodu/ do ruſzenia/ do záſtánowienia/ ná ſtronę powracánia ModrzBaz 110.
Wyrażenie: »ruszenie z mie(j)sca (na miesce)« (1): RejPs 98;
[Ruſzenie pirwſze náſzego narodu Vandalitow/ s ſwego mieiſca
oycżyſtego z żonámi y z dziećmi [...] było od rzeki Tanais álbo
Carcinitu BielKron 1551 155v].
W przen (2): Bowiem ruſſenie twoie [Panie] zmieſcá namieſce
nielza iedno muſi mieć pocztu przynamniey ſto tyſięcy y wiele
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tyſięcy angiołow RejPs 98; Czáſu ruſzenia twégo [in die virtutis
tuae Vulg Ps 109/3] przy tobie ſwym pánie Twóy lud chętliwie ſtánie. KochPs 170.
a. O wojsku: Wymarsz, atak (16): A niż ſię Káſztellan ruſzy ná
woynę/ ma obwieſćić ſwemu powiátowi tydzyeń przed ruſzeniem
mieyſce UstPraw D2; SarnStat 433.
ruszenie skąd (3): O ruſzeniu z gránic. UstPraw D3; Gdy o ruszeniu Zołnierzy mowiono od Krakowa X Arcybiskup excanduit
y rzekł et fraus etdolus miedzy nami ActReg 8. Cf »ruszenie z
miejsca«.
[ruszenie dokąd: A gdy iuż miáło byc poſpolite ruſzenie do
Troiey/ ſmyſlił ſobie [Ulisses] ſzaleńſtwo áby nie iecháć ná woynę
BielKron 1551 10v.]
ruszenie czyje (3): Zołnierza nie mąmy ani wodza, ktoryby
sprawąm woiennym rozumiał. Ieslibysmy pomocy od Krola Ie go M
nie mieli Bog wie iaka sprawa będzie y exitus naszego ruszęnia.
ActReg 50, 8; OrzJan 34.
[Zwrot: »ruszenie uczynić«: Stey przycżyny krol [...] wielką á
nieważną przyſięgą mocnie ſie obwiążał [!]/ że miał Zydy/ bez
żadney odwłoki wydáć/ [...] á pothym że miał ruſſenie vcżyniwſſy
[exercitu autem ducto] ćiągnąć do Zydowſkiey źiemie/ á ſpuſtoſſyć
ią ogniem y miecżem Leop 3.Mach 5/28 (Linde s.v. ruszyć).]
Wyrażenia: »ruszenie z miejsca« (1): Trzebá przyzwycżáić do
tego żołnierze/ áby znákow ktore Hetman dawa/ pilnowáli: ktore
dawáią ku potkániu/ y záśię ná odwrot/ ná ſtánowienie obozu/ y ná
ruſzenie z mieyſcá [et ad discedendum] ModrzBaz 111v.
»ruszenie do potrzeby« (1): A żeby więc té pozwy nie vczyniły
trudnośći iákiéy/ gdy do ruſzenia żołniérzóm do potrzeby iákiéy zá
roſkazániem Hetmáńſkim [...] prziydźie/ [...] tedy poſtánawiamy/ że
[...] SarnStat 433.
»ruszenie na wojnę« = expeditio bellica JanStat (4): ABy ruſzenié ná woynę porządné nápotym było/ [...] vſtáwiamy/ [...] áby
Káſztelan [...] cztérzy á namniéy trzy dni ná mieyſcu ku śćiągnieniu
náznáczonym w powiećie ſwym czekał. SarnStat 302, 299 żp,
1059, 1188.
Szereg: »wyprawa ani ruszenie« (1): thakeſſ teſſ ſwieczky kazdy ma bydz karąn ieſly ze thego [stanięcia do wojny] nieuczynil thą
wyną ktora bendzie na Seymie przyſſlem poſtanowiona. Alie taka
wyprawa any tho ruſſenie niema bidz poſpolithe. aſſby iuſſ pewno
belo. yſſby Czeſarz Tureczky zrzucziel przemierze, ktore ſkrolem
iego Mcz ma ConPiotr 33v.
α. Najazd, inwazja (3): Cóż wáſzá kró: M. mniémaſz/ aby [cesarz turecki] ſobie tego lekce ważyć miał/ o czym wié/ że y wáſzá
kró: M. rozumieć dobrze raczyſz/ iż Niemiecka źiemiá vpáść niemoże/ áżby iednym ruſzeniem oraz Polſká vpádłá? OrzJan 82.
ruszenie czyje (2): Głos wieśći oto idzie/ y ruſzenie wielkie ziemie połnocney/ áby położyło miáſta Iehudſkie puſtynią (y) mieſzkániem ſmokow. BudBib Ier 10/22; Nie trzebasię tez Sląskiego ruszenia obawiac. bo tam ludzie nie potemu gospodarstwęm się wielkim
zabawili ActReg 4v.
Synonimy: I.1. dotknienie; 6. apelacyja, mocyja, odezwanie,
odwołanie, odzew, prowokacyja; II.2. burza, burzka, fakcyja, rozruch, rozterk, wzburzenie, zamieszanie, zamieszka, zburzenie; III.a.
wyprawa.
Cf RUSZYĆ, RUSZYĆ SIĘ
ALKa, MN
[RUSZKA sb f
a prawdopodobnie jasne (tak w -ka).
sg N ruszka. ◊ pl G ruszek.
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
Dem. od „rucha” ‘płat płótna, chusta’: Rica muliebre velum.
Ruſzka, rantuch, podwika Cervus Inst B6; W tejże skrzynce było
pięć rusek [rękopis: russek] żydowskich, które przedał matce Jeleniowej za 4 złote. KsięgaKrymKrak 1556 nr 25.]
ALKa, MN
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RUSZLIWY Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf RUCHLIWY
1. RUSZNICA (114) sb f
a jasne.
rusznica (84), ruśnica (27), rucznica (3); ruśnica StryjWjaz
(2), GórnRozm (7), GostGosp, GrabPospR; rucznica GroicPorz,
RejZwierc; rusznica : ruśnica : rucznica StryjKron (1:10), RejWiz
(1:–:1).
sg N rusznica (6). ◊ G rusznice (18), rusznicy (1); -e : -y
LibMal (1:1). ◊ A rusznicę (13) [w tym: -ą (10), -e (1).] ◊ I rusznicą
(8). ◊ L rusznicy (2). ◊ pl N rusznice (4). ◊ G rusznic (29). ◊ D
rusznic(o)m (1). ◊ A rusznice (20). ◊ I rusznicami (12); -ami (10),
-(a)mi (2).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVIII w..
Rodzaj ręcznej broni palnej nabijanej prochem, strzelba; bombarda Mymer1, Mącz, Modrz; tormentum Mącz; ﬁstula bellica a.
ferrea, bombarda minor vel manualis, vel gestatoria Cn (114):
Mymer1 15; aby kaſdy v poczthv swego v trzech v czterech v pyączy y vſzeſzczy kony yedną ruznyczą myal MetrKor 38/286; ZapWar 1532 nr 2470; Gdyby kto był z ruſznicze zaſtrzelon [tj.
postrzelony]: iako ma być proch wygaſzon. FalZioł V 117; Myeſzyacza Paſzdyernyka trzinaſthey noczi prziczyagnely pod zamek
naſch Oczakow Sobronam, Srvſznyczamy. LibLeg 11/140v, 11/101;
LibMal 1552/166v, 1544/79 [2 r.], 1547/128, 1548/139 [3 r.], 141,
1550/154 (12); Doſwiadcżyſz tego s prochu/ co bywa w rucżnicy/
[...] Iż ſkoro gdzye do iſkry by namniey przypádnie/ Vźrzyſz/ álić
płomieniem zápali ſie ſnádnie. RejWiz 151v, 54; Drabi náſzy ćicho
ſkrádáiąc ſie z ruſznicámi/ wiele ich poſtrzeláli BielKron 421v, 308,
411; Mącz 26a, 139c, 458d; BielSat N; RejZwierc 274; [Turcy] dawáią młode ludźi ćwicżyć iedne ná ſtrzelbę z ruſznic/ drudzy do
łukow/ drugie z drzewem iezdne BielSpr 28v, 25, 33v; StryjWjaz
B4v; MWilkHist B4; ZapKościer 1580/11, 1582/36v; tego czáſſu
ruſnice Niemcy wymyſláć poczęli/ wſzákże ieſzcze bez krzoſſow
StryjKron 411, 390, 411 [2 r.], 517; BielSjem 32, 35; GórnRozm I2v
[5 r.]; ActReg 56; Kędy ſády/ tedy ſtárą drzewinę/ wiśninę/ zbieráiąc palić/ z tych naylepſzy popioł: á z drzewá ieśli niezbucżniałe/
łożá do ruśnic GostGosp 124; ZAden nápotym czáſu pokoiu bądź
konny/ bądź pieſzy/ ruſznic krótkich [pyxides breves, quas Ruſznice
vocant JanStat 599] niech nie śmié nośić SarnStat 499, 16 [3 r.],
432, 499, 500 [2 r.], 612 (15); KlonWor 35; [ReuchlinBartBydg
e2v; Posyłam W aszej M iłości rucznicę rajtarską ListyPol II
1549/323; Bo ku bitwie dawáią kożdemu pieſzemu ieſli do Rucznice tedy funt prochu TarnConsil 4; InwMieszcz 1558 nr 81, 1570
nr 159, 1594 nr 292; HerburtStat 564].
W połączeniach szeregowych (również dwuczłonowych) z nazwami innych rodzajów broni (15): omnia arma: scutum et loricas,
lanceas, balistas, arcus et machinas akow nycze 10 et ruznycze.
ZapMaz III T 1/384; Toż ma być rozumiano o tych/ ktorzy ſtrzeláią
z łukow/ s kuſz/ z rucznic/ wſzędy zwłaſzczá w ogrodźie [...] ieſli
przed ſtrzelánim vpomináli przechodzące/ áby ſye wárowáli. GroicPorz mm3; BielKron 451; A táki proch przyda ſie ná każdą ſtrzelbę/
ták do dźiał/ do hakownic/ iáko do ruſznic BielSpr 73, 2v, 66;
Pieſzych cżterzy tyſiące/ [...] W rozmáitych vbiorach według Cechu
ſwego/ Z Ruśnicámi/ s ſpiſámi/ á fendlu roznego StryjWjaz B4; Ten
[który oprócz tytułu szlachectwa nie ma nic] poſpolićie ſług niemáło y z końmi chowa: w iego domku nic niemáſz/ iedno oſzcżepy/
przyłbice/ ruſznice/ miecże/ y wſzeláka inſza broń ModrzBaz 32,
113, 141; StryjKron 487; PudłFr 15; Gdy ná Moſkwę iedziećie/
mieyćie ty potrzeby: Namiot/ páncerz/ tarcż/ drzewce/ [...] Włocżek y też ruſznice ma mieć Zołnierz wſzelki. BielSjem 34; GórnRozm L3v; [rzemieślnik będzie robił armaturę] do komory Krolá
Iego M. wedłuk zdánia Hetmáńſkiego/ iáko zbroie/ káráceny/
ruśnice/ groty/ ſzáble GrabPospR L; [ReuchlinBartBydg J5v, V4;
ZbylDroga B3v].
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Zwroty: [»rucznicami bić«: dzyali, puskamy, rucznyczamy
bycz tormento ReuchlinBartBydg V4.]
»z rusznice ranić, rana« [szyk zmienny] (2:1): Ktoby ſię tego ważył żeby kogo z ruſznice ránił ábo zábił/ tákowy ma być ſowitą winą
karan UstPraw K2; in duplo płácą ránę z ruſznice SarnStat 500, 500.
»z rusznice strzelać (a. postrzelić), strzały, [strzelanie]« [szyk
zmienny] (10:1): Turcy zewſzech ſtron ſtrzeláli z ruſznic ná oboz
BielKron 309, 248, 384v, 434v; ſtrzelcy z ruſznic do tárcżey ſtrzeláią GórnDworz I3; BielSpr 25; MWilkHist C4; poſtrzelił go [Gedymina] w grzbiet z Ruſnice Niemiec ieden StryjKron 410; Konie rżą/
grzmot gdy zbroie o zbroie chrzęſciáły/ Z ruśnic trzaſk dym/ á
ſtrzáły pierzyſte ſwiſczáły StryjKron 622; CzechEp 191; BielSjem
38; [ZbylDroga B4].
»zabić, zabit(y), traﬁć z rusznice« [szyk zmienny] (3:2:1): UstPraw K2; tam [blisko murów] go [Balabana] ieden z miáſta z ruſznice tráﬁł w gárdło BielKron 257, 369; Gedimin zábity z Ruſnice.
StryjKron 411 marg; SarnStat 500 [2 r.].
Wyrażenia: »kulka do rusznice, z rusznice« (1:1): Glans etiam,
Ołowny Báſáłyk/ álbo kula/ też grot álbo kulka do ruſznice Mącz
146b; StryjKron 411.
»proch do rusznic« (2): PRoch do ruſznic nalepſzy/ tákowy
dziáłayćie/ Ieſli dobra Sáletrá/ pirwey oglądayćie. BielSat N3
[idem] BielSjem 39.
Szeregi: »rusznica, (i) broń« [szyk 1:1] (2): z czego złe vczynki
roſtą: iáko ieſt piiáńſtwo/ chodzenie z bronią/ z ruśnćámi [!]/ śiadánie w kárczmách GórnRozm C2; drudzy [knechci] pozostawiali
suknie, Rusnice y bronie, bo im niepłacono. ActReg 27. [Ponadto w
połączeniu szeregowym 1 r.]
»działa, (i, albo) rusznice« [szyk 3:2] (5): Lud w niey [w
Persji] onego cżáſu záwżdy był walecżny/ cżyniąc ręką záwżdy/
lecż ſtrzelbą wielką od poſtronnych ludzi przemożeni bywáią
dziſieyſzych cżáſow/ z ktorą ſie oni nierozumieią/ zwłaſzcżá z
dziáły y z ruſznicámi. BielKron 267v; AErarius faber. Puſzkars/
konwiſars ten który zwony/ Ruſznice albo dziáła leye. Mącz 5a,
16c; krzyk Mężow bitnych zobudwu ſtron/ trzaſk z Dział y z
Ruſnic/ ránnych pod końmi ſtękánie [...] Echo w leſiech i po gorách
rozdwoiał. StryjKron 757; ActReg 124. [Ponadto w połączeniu
szeregowym 1 r.]
»miecz, (i, abo) rusznica« [szyk 3:2] (5): Item Myecz y Ruſſnyczą pacholku yednemu wpradze vkradl LibMal 1550/154; A owi
co miecże ábo ruſznice [gladiorum aut machinarum (quas bombardas vocant)] v boku máią/ á co inſzego myślą/ iedno nicżego ſię
niebać: áby ták práwá ná ſtronę odłożywſzy/ krwią ludzką źiemię
kropili? ModrzBaz 63v; SarnStat 480, 494; Ná ktorych [sejmikach
w kościołach] nie tylo rzeczy świeckie odpráwuią: ále ſwary/
wrzaſki y zwády záczynáią: á drugdy do mieczow y ruſznic/ y
krwie rozlania przychodzą. SkarKaz 456b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]
DDJ

2. Przeznaczony do rusznicy:
Wyrażenia: [»kula rusznicza«: Ci strzały świszczące, Ci bełty z
kusz ci kule rusznicze, huczące Puszczają StryjPocząt 286.]
»rusznicy proch«: Pulvis tormentarius, Ruſznicy proch. Mącz
331b.
Cf RUSZNICZNY
DDJ
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2. [RUSZNICA sb f
sg G rusznice. ◊ A rusznicę.
Sł stp, Cn, Linde brak.
praw. Majątek ruchomy: I wzięła 1 grzywnie i jałówkę od
przerzeczonego Jana Kula i z rusznice. KsięgaSądIwk 1586 nr 111,
1583 nr 34.
Cf RUCHAJĄCY, RUCHOMY]
DDJ
RUSZNICY (1) ai
rusznicy, [ruszniczy].
sg m N rusznicy. ◊ [pl G ruszniczych. ◊ A subst rusznicz(e).]
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rusznica” ‘rodzaj broni palnej’:
1. [Będący elementem rusznicy: Tamże rur ruszniczych bez łoz
[...] 11. ŹródłaEkMalb II 68.]

RUSZNICZKA (3) sb f
ruszniczka (3), [ruśniczka].
a prawdopodobnie jasne (tak w -ka).
sg [N ruszniczka.] ◊ A ruszniczkę (2). ◊ I ruszniczką (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
Dem. od „rusznica” ‘rodzaj broni palnej’ (3): Olbrycht przytárſzy do ſámego Maurycego z ruſznicżką/ hártowáną kulką przebił
Maurycego przez zbroię BielKron 237v; Poſłał Máchomet do obleżeńcow by miáſto podáli/ oni mu poſłáli/ ruſznicżkę á ſtrzałki BielKron 257, 316v; [KsięgaKrymKrak 1561 nr 69; 3 zagłówki, czwarty
mały i duchna, ruszniczka i prochowniczka, delia błękitna InwMieszcz 1584 nr 256, 1567 nr 135, 136, 1574 nr 191, 1579 nr 221;
A náſz Ráczko Hoſpodin tym ſmieley hárcuie/ z Ruśniczką ſwoią
gdy w niey wielką godność czuie StryjKron 701; GębMemor 166].
DDJ
RUSZNICZNY (17) ai
ruszniczny (16), ruśniczny (1) StryjKron.
sg m N ruszniczny (1). ◊ G ruszniczn(e)go (3). ◊ I rusznicznym
(2). ◊ f N rusznicznå (1). ◊ G ruszniczn(e)j (2). ◊ A ruszniczną (3). ◊
I ruszniczną (4). ◊ pl [N subst ruśniczn(e)]. ◊ A subst ruszniczn(e) (1).
Sł stp brak, Cn s.v. kurek u rusznice; proch, Linde XVI (jeden z
niżej notowanych przykładów) – XVII w.
Przymiotnik od „rusznica” ‘rodzaj broni palnej’ (17): [Item die
24 decembris feci rationem cum magistro pulverum [...] anno praesenti pulveris minuti bombardii alias rusznicznego RachBonera
1558 118.]
Wyrażenia: [»kula ruśniczna«: Wtym drugi uf nastąpił krzyżacki, tak znowu lecą kule ruśniczne lanego ołowiu, Świszczą i
gęste strzały StryjPocząt 354.]
»proch ruszniczny« = fulmineus a. nitratus a. pyrius a. tormentarius pulvis Cn [szyk zmienny] (7): Maſc na ſpalenie prochem
ruſznicznym/ y też na ranę z zaſtrzelenia z kuſze. FalZioł V 109v;
znam wiele Mnichow w Klaſztorzech/ ktorzy prochy dobrze cżynią
ruſznicżne BielSpr 72; zálitowáć Sloſarz ma obá końcá [rurek
żelaznych] á w poyśrzodku ma wytrzeć dźiuręcżkę máłą/ ktorą po
źiarnku prochu ruſznicżnego ma nátykáć BielSpr 74, 62v, 72v, 74
[2 r.]; [ArtNom M4v].
»strzelba ruszniczna« = rusznice [szyk 6:1] (7): Náſzy Mámáluchowie mieli zbroię/ zárkuły/ y iną zbroię/ łuki/ ſtrzelbę ruſznicżną
BielKron 456, 189, 448, Llll3; Pieſzego Ludu v nich więcey bywa
niż iezdnego/ w doſtátecżney zbroi y s ſtrzelbą dobrą ruſznicżną
BielSpr 65v, 66v [2 r.]; [KronMieszcz 51; BielKron 1597 714].
»strzelba ruszniczna« = ostrzeliwanie z rusznic (3): Maurowie
ſtrzelbę puśćili ták ruſzniczną iáko z łukow BielKron 448; BielSpr
52v; gdy ſie Niemcy ruſniczną ſtrzelbą ieſzcze Litwie nieprzywykłą
mężnie bronili [...] sam Gedimin [...] vkázował [...] mieyſce ſłuſznieyſze do tłuczenia StryjKron 411; [Náſzy ſzáblámi/ ſtrzelbą ruśniczną ich biją/ A Tátárowie z łukow bez przeſtanku ſzyią StryjKron 509].
a. [Wykorzystujący rusznice, uzbrojony w rusznice:
Wyrażenia: »ruszniczna jezda«: [kniaź moskiewski] zdobywa
się i na usarze, i na ruszniczną jezdę AktaSejmikPozn 1600/217.
»zasadka ruszniczna«: ten nie dáleko odſzedſzy/ tráﬁł ná ſtraż
Moſkiewſką y ná záſadkę ich Ruſznicżną PaprHerby 680.]
Cf RUSZNICY
DDJ

RUSZNICZY
[RUSZNICZY] cf RUSZNICY
[RUSZOCZARNY ai
N sg m ruszoczårny.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Czarny jak sadza (z niem. Russ): Fuligineus, Ruſzſchwartz,
Ruſzocżarny ArtNom L8.]
DDJ
RUSZON cf RUSZONY
RUSZONY (70) part praet pass pf
ruszony (51), ruszon (18), ruszony a. ruszon (1).
W formach złożonych o jasne, w formach niezłożonych -ón,
-óna, -ono.
sg m N ruszony (18), ruszón (15); (attrib) -ony (3); (praed)
-ony (13), -ón (15); -ony KochPs, RybGęśli, WujNT (4); -ón PatKaz
I, FalZioł, GroicPorz, UstPraw (3), BielKron, Mącz, SarnStat; -ony
: -ón BibRadz (4:2), HistLan (2:2), ModrzBaz (1:2). ◊ G ruszon(e)go (3). ◊ D ruszon(e)mu (6). ◊ A ruszon(e)go (6). ◊ L ruszonym
(1). ◊ f N (praed) ruszonå (2) Mącz, Calep, ruszóna (2) OrzRozm,
Strum, ruszon(a) (1). ◊ G ruszon(e)j (1). ◊ A ruszoną (1). ◊ n N
(praed) ruszono (1). ◊ pl N m pers ruszeni (7); -eni (2), -(e)ni (5).
subst ruszoné (3); -é (2), -(e) (1). ◊ G ruszonych (1). ◊ A m pers
ruszon(e) (2).
Składnia dopełnienia sprawcy: ruszony od kogo (1).
Sł stp s.v. ruszyć, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
1. Wprawiony w ruch, pobudzony do ruchu (4): Sad [lege: sąd
‘naczynie’] czego pelny nalany gdy bądzye ruſzon czo nad pelnoſcz
ma to uyleua PatKaz I 2v; Ten [Bóg] cżáſom niewſtrzymánem
bieżeć roſkázuie: Ze nie ták bieży z wyſokiey ſkáły ruſzony/ Piáną
ſię zdobiąc ſtrumień nie zgoniony. WitosłLut A6.
ruszony czym (2): GrzegŚm 6; Láto widzę ſtoi/ [...] twarz śina/
á vbior właśćiwy Iáką barwę ná ſobie obłoki mięwáią/ Kiedy
wiátrem ruſzone z pułnocy wſtawáią. WitosłLut A5.
W przen (1): Przeto Kryſtus záras dołożył. A ia go [człowieka]
wzbudzę/ á pewnie: záś z źiemie/ ktora iáko roſą pokropiona zeſchłe nasienia ożywia y z źiemie wywodźi/ dáleko więcey mocą
Kryſthuſową ruſzoną [lege: ruszona]/ wypuśći vmárłe [Vulg Is
26/19] GrzegŚm 6.
2. Przemieszczony, przeniesiony w inne miejsce (1):
Wyrażenie: »z miesca ruszony« (1): Ambulatorius, Quod ambulat, quodque moveri potest – Wlelka [lege: wszelka] rzecz ktorą
z mieſcza moze bic ruſzoną, obrotliwy. Calep 60a.
3. Usunięty, wypędzony [skąd] (5): ktore [imienie] Powod będźie trzymał rok y ſzeſć niedźiel. A niema być s niego ruſzon/ áże
by był práwem o to poćiągnion GroicPorz q3; ktorzy [fałszywi nauczyciele] ſą v rzeki Eufrátes/ [...] gdy słowem Bożym z tąd bywáią
ruſzeni/ tedy iak ſzaleni tym więcey ſię bogu przeciwią BibRadz II
138b marg; CzechRozm 117v.
Wyrażenie: »z miejsca ruszon« (1): á ná tym mieyſcu ten kośćioł ochędożnie poſtáwion [...] y fárá S. Wáwrzyńcá kniemu przyłącżoná ieſt/ á klaſztor S. Fránćiſzká s tego mieyſcá ruſzon y ſkupion
ieſt. BielKron 376v.
Przen (1): Ale pan [...] Wſpomionął/ że [ludzie] ſą ćiáło/ y
duch nie wrócony/ Kiedy raz będźie z ſwego mieſzkánia ruſzony.
KochPs 117.
4. Dotknięty (1): Tactus, Ruſzony/ dotkniony/ też vderzony.
Mącz 439d.
5. Który nie zachowuje swojej pierwotnej formy; naruszony,
uszkodzony (3): Abowiém táki żłób ſurowy ná którym ſkóra nie
będźie ruſzóná/ wpoi ſye w źiemię ſwoią chropáwośćią/ że żadnym
obyczáiem tákowy żłób po ſobie wody nie puśći Strum G2.
a. O posiadłości ziemskiej: podzielony (1): Ale gdźieby który z
nich więcéy dźierżał gruntu niżliby iemu należáło/ [...] powinien
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drugiému przez pomiárę ſpráwiedliwą we wſzytkich pożytkách iáko
przydźie/ ták wielkośćią iáko téż dobroćią nárównáć/ wyymuiąc
śiedliſká ſtáré/ któréby przez trzy látá zatrzymáli/ bo té ruſzoné
bydź niemogą. SarnStat 1164.
b. W nawiązaniu do znacz. ‘zakwestionować dokument’; tu o
Piśmie Św. (1): Záſz nienapiſáno wzákonie waſzym/ Iám powiedźiáł/ Bogowie iéſteście? Ieſlić óny powiedźiáł bogami/ do ktorych
śię mowa bożá sſtała/ a piſmo niémoże być ruſzono (marg) rozwiązáno abo ſolwowáno (–) [et non potest solvi scriptura] iakóſz
temu ktorego ocięc [!] poświęcił i na świat poſłáł/ wy mówicie
Bluźniſz MurzNT Ioann 10/35.
6. Ogarnięty, owładnięty czymś; na którego coś zadziałało a.
wpłynęło [czym] (42):
a. O reakcjach emocjonalnych: pobudzony, poruszony; też
wzruszony, wzburzony; commotus PolAnt; adductus Modrz (14):
α. O sytuacji, zdarzeniu itp. wywołujących u kogoś reakcję (4):
Izráelczycy tákowem ſproſnem vcżynkiem thego Krolá ruſzeni/
widząc tháką v nim nieludzkoſć y okrućieńſtwo odćiągnęli od
niego. BibRadz I 203d marg; Tám on miły ſtáruſzek ruſzon tymi
ſłowki [swej córki]/ Przypátruiąc ſie ſpráwam oney białeygłowki.
[...] s płácżem iey powiedział [...] HistLan D2, B2v; Gdy Titan
śrzod niebá ſtał właśnie w tey dobie Ptáſzym grzmotem ruſzony/
rzekłem ſam w ſobie. [...] RybGęśli D2.
β. O czyichś emocjach wpływających na jego reakcję (10): A
gdyby Lewitá z ktoregokolwiek miáſtá Izráelſkiego kędy był goſćiem/ będąc przywiedźion iákiemżekolwiek vmyſłem (marg) To
ieſth ruſzony iákiem nabożeńſtwem. (–) przyſzedł do mieyſcá ktore
ſobie Pan obrał. Tedy [...] BibRadz Deut 18/6; Gdy tedy Krol vyzrał Eſter krolową ſthoiącą w ſieni/ ruſzony łáſką [recepit gratiam] przećiwko niey/ śćiągnął ſceptrum złote ku niey BibRadz
Esth 5/2; A dla tegoż Tyryicżycy będąc ruſzeni nienawiśćią [abominati] przećiw złośći thákowey/ dáli hoynie wſzythki potrzeby ná
ich [niesprawiedliwie obwinionych] pogrzeb należące. BibRadz
2.Mach 4/49, I 3b marg, 183d marg, Luc 10/33; Te niechay będą
práwá o pożodze: ktorem ia miłośierdźiem ruſzony nápiſał.
ModrzBaz 84; Ciſz [ojcowie nasi] ruſzeni zazdrośćią/ przećiw
Moizeſzowi/ Y mówili ſurowie przećiw Aronowi. KochPs 161;
WujNT Mar 6/34; [Hethman [Achilles] ruſzon miłoſcią przećiw
Polixenie/ poſlał do iey oycá áby mu ią dał zá żonę BielKron
1551 12].
b. O reakcjach ﬁzycznych i ﬁzjologicznych: opanowany przez
chorobę, dolegliwość (28): [jak poznać człowieka powietrzem morowym zarażonego] Naprzod gdy ktori cżłowiek cżaſu morowego
powietrza będzie Febrą, to ieſt gorącżką ruſzon/ tak iże mu ſie będzie widziało iako by miał w ſobie ogień FalZioł V 66v; sydere
afﬂari, Plánetą/ plágą być ruſzón/ to yeſt powietrzem trącón. Mącz
391d.
Wyrażenia: »ruszony chorobą« [szyk 1:1] (2): W kilku niedziel
pan ſtáry ruſzony chorobą/ Zwątpiwſzy o zdrowiu ſwym imie trwożyć ſobą. HistLan D4v, E.
»ruszony powietrzem« = dotknięty paraliżem; paralyticus PolAnt, Vulg, Cn [szyk 3:2] (5): Tedy oto niektorzy przynieſli ná łożku
człowieká ktory był ruſzony powietrzem BibRadz Luc 5/18; y
ochotnieś ſię oﬁárował [Panie Jezu] ná náwiedzenie y vleczenie
ſługi Setnikowego/ powietrzem ruſzonego. LatHar 218; WujNT
Matth 8/6, Luc 5/18, Act 9/33; [OczkoPrzymiot 423 (Linde s.v.
ruszyć)].
Przen (1):
Wyrażenie: »ruszony powietrzem« [o grzechu] (1): Rácżże zlecżyć/ przedźiwny cudotworco [tj. Panie Jezu]/ ruſzoną powietrzem
rozlicżnych namiętnośći/ y do grzechow ſkłonnośći/ grzeſzną duſzę
moię. LatHar 236.
α. W funkcji rzeczownika (18):
Wyrażenie: »powietrzem ruszony« = paralityk; paralyticus
Vulg, Cn [szyk 16:2] (18): BibRadz Luc 5 arg; BudNT A6 marg;
Bądź pozdrowiony P. Iezu Chryſte/ ktoryś [...] powietrzem ruſzo-
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nego/ zdrowiem duſznym y ćieleſnym opátrzył LatHar 534; y przynośili mu [Jezusowi] wſzytkie ktorzy ſię źle mieli/ á byli zięći
rozmáitemi chorobámi y dręczenim; y opętáne/ y lunátyki/ y
powietrzem ruſzone: y vzdrowił ie. WujNT Matth 4/24; Wiele też
powietrzem ruſzonych y chromych byli vzdrowieni. WujNT Act
8/7[8], przedm 34, Matth 9 arg, 2 [2 r.], 6, Mar 2 arg (15).
7. Rozpoczęty, rozpętany (o konﬂiktach, też zbrojnych); excitatus JanStat (3):
W przeciwstawieniu: »ruszony ... uspokojony« (1): GDy były
ruſzoné nienawiśći wielkié y róznośći między Duchownémi y
Swietckiémi oſobámi/ Pány Dioeceſſiéy Krákowſkiéy: potym były
vſpokoioné między nimi na Séymie [...] y ná Synodźie SarnStat 112.
Wyrażenie: »wojna ruszona« (2): bo tá kokoſza woyná v Lwowá nikczemna/ co zá pożytek nam vczyniłá dobrze pomnimy/ bo
iáko nierządnie/ ták też nie potrzebnie ruſzoná byłá. OrzRozm V;
Tákże teſz y Iudas ty rzecży ktore były poginęły dla woyny przećiw
nam ruſzoney [per factum bellum nobis] zebrał poſpołu/ y teras ſą v
nas. BudBib 2.Mach 2/14.
8. Usunięty z urzędu; exemptus, motus Modrz [z czego] (3):
Cornelius Rufﬁnus, ktory z wielką sławą dwá kroć był naywyżſzym
Sprawcą y Dictatorem, iż z dźieśiąći grzywien śrebrá dał ſobie nacżynia nárobić/ iakoby dał zły wzor do zbytku/ ruſzon był z kołá
Senatorſkiego. ModrzBaz 32, 32v.
Wyrażenie: »z miejsca ruszony« (1): cżemuby też niepożytecżni Biſkupi/ niepożytecżni Woiewodowie/ niepożytecżni Káſztellanowie/ niepożytecżni Stároſtowie/ niepożytecżni Sędźiowie/ niepożytecżni Piſárzowie/ z mieyſcá niemieli być ruſzeni [ordine moveantur]? ModrzBaz 99.
9. Powołany pod broń, skierowany do walki [przeciw komu]
(1):
Szereg: »ruszony i posłany« (1): y zaraz bez wſzelákiégo práwnégo poſtępku/ ludźie ſłużebni vkráinni z quárty wedle potrzeby
będą mogli bydź przećiw nim [Niżowcom] ruſzeni y poſłáni SarnStat 438.
10. praw. Zaskarżony, którego (a. w stosunku do którego) wyrok się kwestionuje (7):
ruszon do kogo (2): APPELLATIA. Od vrzędu w ſpráwách
vrzędowych zgołá do nas [tj. do króla] Sędźia zamkowy niech
będźie ruſzón. SarnStat 534. Cf ruszon do kogo o co.
ruszon do kogo o co (1): Sędźia Grodzki niema być ruſzon do
Stároſty/ ále na Siem o rzecz vrzędową proſto do Krolá. UstPraw
C2v.
ruszon(y) od czego [= w sprawie czego] (3): Sędzya ruſzony od
ſkaźniey/ niema dáley oney rzeczy ſądźić/ od ktorey ruſzon UstPraw Cv; SarnStat 534.
Wyrażenia: »ruszony przed sąd« (1): Appellatus, Strona która
bywa ruſzona/ álbo przizwána przed ſąd ynſzego ſędziego. Mącz
13a.
»sędzia (jest a. nie ma, a. nie może być) ruszon(y)« (5): Vſtáwiliſmy iż gdy ſędzia ſiedźi przy nas álbo przy Woiewodzie álbo
też przy náſzym ſtároſćie álbo przy Wiecách/ Tedy ſędźia niemoże
być ruſzon. UstPraw C2v, Cv [2 r.], C2v; SarnStat 534.
Szereg: »ruszony albo przyzwany« (1): Mącz 13a cf »ruszony
przed sąd«.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Motus, Ruſzony. Mącz
[234]a.
Synonim: 4. dotkniony.
Cf NIERUSZONY, RUSZYĆ
ALKa, MN

Prawdopodobnie: Sito lub naczynie do przechowywania mąki:
Tarantara [!] est instrumentum quo farina colatur id est purgatur
eciam est clangor tube Rusztak GlosyKórn II 159.]
DDJ
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(RUSZT) cf ROST
[RUSZTAK sb m
N sg rusztåk.
Sł stp, Cn, Linde brak.

RUSZTOWANIE cf ROSZTOWANIE
RUSZYCA Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf RUCHA, RUCHNO
RUSZYCIEL Cn s.v. ruszający; Linde XVIII w.
RUSZYCZNY Sł stp; Cn, Linde brak.
RUSZYĆ (467) vb pf
inf ruszyć (110). ◊ fut 1 sg ruszę (8). ◊ 2 sg ruszysz (8). ◊ 3
sg ruszy (98). ◊ 2 pl ruszycie (1). ◊ 3 pl ruszą (16). ◊ praet 1 sg m
ruszyłem, -m ruszył (3). ◊ 2 sg m ruszyłeś, -eś, -ś ruszył (8). ◊ 3
sg m ruszył (45). f ruszyła (21). n ruszyło (35). ◊ 1 pl m pers
-smy ruszyli (1). ◊ 3 pl m pers ruszyli (3). subst ruszyły (4). ◊
plusq 3 sg m był ruszył (1) RejJóz, b(e)ł rusz(e)ł (1) PaprUp. ◊
imp 2 sg rusz (4), [ruszy]. ◊ 3 sg niech, niechåj ruszy (18). ◊ 1 pl
ruszmy (1). ◊ 2 pl ruszcie (1). ◊ 3 pl niechåj ruszą (3). ◊ 1 du
ruszwa (2) KochPs 84, 166. ◊ con 1 sg m bym ruszył (1). ◊ 2 sg
m byś ruszył (2) RejRozpr, SkarŻyw, by ruszył (1) BielSpr. ◊ 3 sg
m by ruszył (7). f by, bodaj ruszyła (8). n by ruszyło (9), by
rusz(e)ło (1) KlonŻal. ◊ 1 pl m pers bysmy ruszéli SarnStat (2),
bysmy ruszyli (1) UstPraw. ◊ 3 pl m pers by ruszyli (2). subst by
ruszyły (3), [by ruszéły]. ◊ con praet 3 sg m by był ruszył (1). ◊
impers praet rusz(o)no BielKron (3), było rusz(o)no (1) GórnRozm. ◊ con by ruszono (4); -ono (1), -(o)no (3). ◊ part praet act
ruszywszy (29).
Sł stp notuje, Cn s.v. ruszam aliter. tykam; rusza mię trucizna;
Linde XVI (dziewięć z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
I. Transit. (452):
1. Wprawić w ruch, poruszyć; movere Vulg, PolAnt; dimovere
Mącz [w tym: kogo, czego (3), co (2), kogo, czego a. kogo, co (13)]
(42): Michał powiedą yż Wagy Liſt [położony na niej] njcz nieruſſił. RejKup aa7v, aa7v, aa8v; [człowiek pełen nadziei] nigdy
dobrey myſli/ w ſwych ſpráwach nie mieni [...]. Iáko Dąb mocno
ſtoi/ co go wiátr nie ruſzy RejZwierz 113v; Spieſzyſz ſye/ byś nie
zmieſzkał téż tám wotum ſwégo Powiedźiéć/ álbo kuﬂá ruſzyć ſoſnowégo. PudłFr 55; SkarKaz 8b.
ruszyć czym (6): Murm 73; RejZwierc 120v; by namniéy ruſzyły Iáſczórki krzakiem/ tá ſye duſzá [tj. sarneczka] zlęknie/ Aż od
boiáźni ná źiemi przyklęknie. KochPieś 13; ArtKanc R19v; KlonKr
C4; Ale ná on dźień weźmiem ćiáło mocne iáko żelázo/ [...] mocne
nád wſzytki ludzkie śiły/ ktorymi y źiemią ruſzyć będźie mogł
ieden vwielbiony. SkarKaz 205a.
Zwroty: »ruszyć z gruntu« = wstrząsnąć (1): Ruſzyłeś [Panie] z
gruntu źiemie pádáć ſye muśiáłá KochPs 86.
»ledwie ruszyć« (1): Zadną miárą tákiégo ćiężaru [zbroi] nieznioſę/ Wymyślćie co lekſzégo/ dla Bogá was proſzę: Ták mię zięłá/ że ſobą ledwie ruſzyć mogę WyprPl Bv.
»sobą ruszyć« = ruszyć się (4): [Wirgilius słup sprawił i obrazy
dwunastu krain] rzimianie zawſze wiedzieli, w ktoreyby ſie im
krainie przeciuić chcieli, bo obraz tey krainy wnet ſobą ruſzył BielŻyw 124; BielKron 52; Kiedy [człowiek] ma iść wdrogę wzywa tego ktory áni ſtąpić może/ [...] y od tego ktory ſobą ruſzyć nie może
[tj. bożka; ab ignavissimo] ząda rękam ſwjm dowćipu. BudBib Sap
13/19; WyprPl Bv.
W przen (2): Dźiśia z weſelem chodźiſz/ w roſkoſzy ſię záwodźiſz/ [...] á iutro ćię k grobu nioſą/ ieſteś iutrzenną roſą/ ſkoro
śmierć ruſzy koſą. ArtKanc R19v; A iz ná cnotę fortuná iák zywo,
Nie zyczna, [...] Ruſzyłá kołem, álić wnet [...] cnego Páná ſławę
oſzpećiłá. KlonKr C4.
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Przen (9): [Pan] Ruſzył gromów/ y wypuśćił ogniſté ſtrzáły
KochPs 24, 15; A rozum który w ſwobodźie/ Vmiał mówić o przygodźie/ [...] Ale gdy śiędźie ná wadze/ Zalu ruſzyć niema władze.
KochTr 18; Ieſt Bog ná niebie inſzy bez ktorego áni Prędki dźień
może wieść ſwoich koł vzłoconych/ Ani noc ſkrzydeł ruſzyć zábrudzonych. WitosłLut A6; Ruſzćież iedno tych fundámentow religiey ſtárey y kápłáńſtwá/ vyrzyćie wielkie zryſowánie murow kroleſtwá/ y oyczyzny wáſzey SkarKazSej 682a; [Ieſliby też bacżił ktorego tak vpadłego iżby roſpacżał w łaſce Pańskiey przez ranienie
ſamnienia ſwego ruſzi onej apteki piſma ſwiętego RejKat 64].
ruszyć kim, czym (5): Cf Zwroty.
Przysłowie: Bárzos tu ruſyl rozumem Iako zdechly pyes ogonem. RejKup k2.
Zwroty: »ruszyć rozumem, rozumow, [mozgu]« [szyk zmienny]
(3:1): WIeręm pánie ia nietuſſył Abyś ták rozumem ruſſył RejRozpr
C2; RejKup k2; nielza było inácżey męſzcżyznam/ iedno ſzukáć
thákowych drog/ ruſzyć wſzytkich rozumow/ zmácáć wſzelákich
fortylow/ iákoby białegłowy powſcięgliwie żyły GórnDworz T8v;
Otrząſni ſie mé ſerce/ á ruſz ſwym rozumem Niewieśćim GosłCast
62; [Patrz tego mędrka starego, Jak ci ruszył mózgu swego! DramStp I 642].
»sobą nie dać ruszyć« = trwać w swoim przekonaniu (1): To
miśię ieſzcze zdało godno być powiedaniá/ Gdy tak ſobą niedáł
żádnemu ruſzyć [Franciszek Spiera żadnemu doktorowi] MurzHist S4v.
»ruszyć [kogo] z umysłu« = zniweczyć czyjeś zamiary, zachwiać czyimś przekonaniem (1): Dimovere de vel ex statu, Zámotác kim/ Ruſzyć go z yego vmysłu. Mącz 417d.
»wzrokiem ruszyć« = spojrzeć (1): Pan co wſzem władnie/ á
gdźie wzrokiem ruſzy/ Wſzytko ſię kruſzy. Zátrząſnął świátem GrabowSet Nv.
a. O częściach ciała (4):
ruszyć czym (1): Y w net [!] Symon zmawiáiąc ſię z cżárty
vcżynił to/ iſz głową ruſzył on vmárły. SkarŻyw 436. [Cf wyżej
Przen Przysłowie.]
Zwroty: »nie ruszyć języka« = nie wydać żadnego głosu (1):
Záś v wſzech ſynow Izráelowych nie ruſzy pies ięzyká ſwego [non
movebit canis linguam suam]/ od cżłowieká aſz do bydlęćiá [tj. ani
na człowieka, ani na bydlę] BudBib Ex 11/7.
»nie ruszyć ręki albo nogi« (2): HistJóz B3; Mowił też krol
Egyptſki do Iozephá: Iá ieſthem Pháráo: krom roſkazánia twego nie
ruſzy żaden ręki álbo nogi [non movebit quisquam manum aut
pedem] we wſzyſtkiey ziemi Egyptſkiey Leop Gen 41/44 [idem
HistJóz].
[Przen:
Zwrot: »ruszyć rąk i nog«: A thák thu potrzebá ruſzyć rąk y
nog/ ábyſmy ſie wyſtrzegáli grzechow á ſtáránie cżynili o ſwiątobliwość żywotá náſzego. GilPos A6.]
b. Potrząsnąć; przen (9):
Zwrot: »(d)zwonka ruszyć« = dotknąć zagadnień drażliwych,
zwykle narażając się komuś [szyk zmienny] (9): Pomnicież panowie
bracia wſzytkom ia też tuſzył Iże był kazdy zwas w on cżas barzo
dzwonka ruſzył RejJóz P2v; RejKup d3v; przyſtoi to pięknie káżdemu/ By ſwe ſláchetne ſpráwy záwżdy wiodł k lepſzemu. Nie trácąc márnie cżáſu máiąc Boſkie dáry/ Gdyż záwżdy v pocżćiwych to
był zwycżay ſtáry. Bo ácż ieſt rzecż ſtráſzliwa o to ſie pokuśić/ Szácowáć ludzkie ſpráwy muśi dzwonká ruſzyć. RejWiz 2, 9v, 57v,
86v; Niechcę o tym ſzérzéy mówić/ bym zwónká nie ruſzył OrzQuin Zv; RejZwierc 36v, 250v.
2. Przemieścić, przenieść w inne miejsce; movere HistAl, Mącz,
Calag; amovere HistAl; ferre Vulg; solvere Mącz [w tym: kogo, co
(43), kogo, czego (7), kogo, czego a. kogo, co (15)] (65): [Klaudia]
Vwiązawſzy pás/ ſciągnęłá łodzyą/ ktorey wſzyſcy nie mogli ruſzyć.
BielKron 25, 41v; RejPos 135v; Zaden ták mocny w ręce nie był/
y ták śmiáły/ Ktoryby mogł ábo śmiał ruſzyć oney ſkáły. KlonWor 22.

ruszyć skąd (9): KochPs 84 [idem] 166 cf W przen. Cf ruszyć
skąd dokąd; »z miejsca (nie) ruszyć«.
ruszyć skąd dokąd (1): Ruſzył tedy Moiżeſz namiot álbo dom
Boży z roſkazánia Pańſkiego od gory Oreb ná iną ſtronę namiotow
Izráelſkich opodal od nich BielKron 35.
Zwroty: »z fundamentow ruszyć« (1): Zadne bowiem śiły tákowe być nie mogą/ ktoreby dobrze vgruntowáną y zgodną Rzecżpoſpolithą z iey fundámenthow y ozdob ruſzyć miáły Phil P2.
»ledwie moc ruszyć« (1): Wiećie iáko wielki kámień Niebędźie nas tych cżterech zeń. Ktory do drzwi przywálono Kiedy miſtrzá w grob włożono Ktorego mężow dwádźieśćiá. Ledwie mogą
ruſzyć z mieyſcá. MWilkHist G4.
»z miejsca (nie) ruszyć« [szyk zmienny] (6): Bo ſkorom namniey nog ſwoich z myeyſcá ſwego ruſſył/ Wnet káżdy moy nyeprzyacyel wyelce ſobye tuſſył LubPs K3v; gdy otrzymał [Klodoweus] zwycięſtwo nád Wizgoty/ poſłał koniá ſwiętemu Marćinowi
do Turoná ná oﬁárę/ á gdy go záś chciał odkupić ſtem złotych/ nie
możono go z mieyſcá ruſzyć BielKron 162, 376v; Przetóż o nim [o
Archimedesie] ták rozumiano/ że Archimedes mógłby źiemię iáko
wielka ieſt z mieyſcá ruſzyć GrzepGeom Bv; Gdy przyſzli z ćiáłem
ná to mieyſce gdzie Krol iemu [św. Medardowi] ſam pogrzeb obrał/
y kośćioł był zbudowáć vmyślił: ćiáłá ruſzyć żadną miárą zmieyſcá
niemogli. SkarŻyw 528; MWilkHist G4.
W przen (3): powſtań lutni moiá/ Ruſzwá rożánorękiéy zarze z
iéy pokoiá. KochPs 84 [idem] 166; Phil P2.
Przen (4):
Zwroty: »nie dać się z miejsca ruszyć« = trwać w swoim przekonaniu (1): Ták żeby muśiał być nád kretá ślepym/ ktoby tego nie
widźiał: á nád pień gnuśnieyſzy/ ktoby ſię w tym nie cżuł: y tym ſię
nie dał z mieyſcá ſwego ruſzyć/ że bez piſmá ś. nic w ſpráwie zbáwienney nielza cżynić CzechEp 122.
»z miejsca ruszyć« = podważyć, zakwestionować [szyk zmienny] (3): SarnUzn C8; Ten Artykuł [wtóry artykuł wiary katolickiej]
z mieyſcá ſwego ruſzył y wyſzpoćił Franciſcus Dauidis/ Georgius
Blándrátá/ y wſzyſcy ich vcżniowie ReszPrz 76; Kręććie/ gryźćie
heretycy/ ten dobrze mocną ręką wbity goźdź [tj. katolicką naukę
o eucharystii]/ nie ruſzyćie go z mieyſcá/ y zęby połamiećie. SkarKaz 158a.
a. O ruchach wojsk związanych z taktyką prowadzenia bitew
lub przemieszczaniem się oddziałów (44): Ruſzywſzy lekki lud z
woyſká Káźimierz/ zwłaſzcża Tátáry á Litwę s Pawłem Iaſieńſkim/
y z dworzány pod wielką chorągwią/ vderzyli ná lud Mátyaſzow y
poráźili gi BielKron 395v; Ieſliby też s przodku rząd álbo dwá
ruſzył/ odkryieſz woyſko ku ſzkodzie ſwoiey BielSpr 18.
ruszyć przeciw(ko) komu (3): Gdy ſpráwiſz woyſko ná cżterzy
gráni/ ruſz obie ſkrzydle thwoie iezdne/ á choćia y pieſzy/ przećiw
nieprzyiaćielowi s pomocniki ſwemi BielSpr 21v. Cf »ruszyć zastęp(y)«.
ruszyć skąd (13): Krol Polſki gdy ſie dowiedzyał [o okrucieństwach poczynionych na Litwie przez Owczynę]/ ſtego zaſmucony
był/ ruſzył ludźi s Polſki zwłaſzcżá z Litwy/ iedny zá pieniądze/
drugie s powinowáctwá/ ták pieſze iáko iezne. BielKron 423. Cf
Zwroty.
ruszyć dokąd (3): Przyszli tegodnia Zołnierze zwielkim durmem [lege: hurmem] do Hetmana prosząc go aby ie gdzie ruszył
zeby tak desides nielezeli ActReg 8; A ieſlibyſmy ich [szlachciców
wojnę służyć powinnych] do dwu niedźiel nie ruſzéli zá gránice/ tedy przy nas dłużéy trwáć nie będą powinni. SarnStat 132
[idem] 132.
Zwroty: »z miejsca ruszyć« (1): lepiey ieſt woyſko mnieyſze
mieć w mieyſcu dobrym [...]/ ktorym ſnádnie prziydzie z nieprzyiáćielem cżynić [...]/ niż wálnemu woyſku/ ktore gdy z mieyſcá
ruſzyſz/ wſzyſtko pomieſzaſz y záwichrzenie ſzkodliwe vcżyniſz.
BielSpr 18.
»ruszyć oboz, namioty« [w tym: skąd (2)] = movere castra
Mącz, Calag [szyk zmienny] (6:1): Z támtąd oboz ruſzywſzy [et
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cepit omnem potestatem eius]/ y wſzytki woyſká pieſze y iezdne z
wozmi ćiągnął przez gory. BibRadz Iudith 2/11, Ier 37/11; A ták
Iozue ráno powſtawſzy ruſzył namioty. BielKron 46v; E portu solvere, et solvere naves e portu, Ruſzić obóz nawodny. Mącz 400c,
233d, 400b; Calag 508a.
»wojsko, wojska (G sg a. A pl) ruszyć« [w tym: skąd (2)]
[szyk zmienny] (7:1): Co gdy powiedziano Abimelechowi/ ruſzył
woyſko ſwoie [tulit exercitum suum]/ y rozdzielił ná trzy Huffy
Leop Iudic 9/43; Sláchtá winna bronić granic od wſkokow nieprzyiaćielſkich ſwym koſztem/ A gdybyſmy z gránic woyſko ruſzyli/ tedy poddánym náſzym winniſmy ſzkodę nágrodźić. UstPraw D3; BibRadz 2.Par 35/20; Potym Ceſarz ruſzył woyſko/
przyćiągli do Káſtroterreum BielKron 222v; ktorym [pieszym]
ſnádnie prziydzie nieprzyiáćielem cżynić ſkocżywſzy weń prędko/
niż wálnemn [!] woyſku/ ktore/ gdy z mieyſcá ruſzyſz/ wſzyſtko
pomieſzaſz y záwichrzenie ſzkodliwe vcżyniſz. BielSpr 18; Záraz
káżdy z oſobná/ pocżął dobrze tuſzyć/ Powiedáiąc zwycięſtwo/
dobrze woyſko ruſzyć. HistHel D2; KochJez B3; Prosili tez Posłowie zeby woiska ruszono aby takich szkod nie czynili zołnierze
ludziom. ActReg 6.
»ruszyć zastęp(y), zastępow, ufow, roty (G sg a. A pl)« [w tym:
skąd (8), przeciw(ko) komu (2)] = (a)motare a. movere exercitum
HistAl [szyk zmienny] (18:1:1:1): Potym Alexander ruſzywſzy zaſtępow pocżął poſtępowáć. HistAl C6; Darius thedy ruſzywſzy wielkie
zaſtępy ſwoie ciągnął ku rzece Grancus/ á tám ſwoie namioty rozbił
HistAl F3v; Porus krol Indiyski ktory z bitwy viachał/ był w mieſcie Baktricen á zgromadzal zaſtęp áby ſnim po wthore wal[c]żył.
Co gdi vſlyſzał Alexander ruſzył przećiw iemu zaſtęp HistAl H4,
B6, C8, C8v, Dv, D2v (19); Ieſli obacżyſz iż niepzyiaćiel [!] ſłábo w
ſwey ſpráwie ſtoi/ ieſli s ſobą trwożą/ ktemu pod rownią woyſká/
może ſie potykáć ruſzywſzy s przodku vfow ſwoich mężow nalepſzych ták iezdnych iako pieſzych BielSpr 15v; Rotmiſtrz ex ofﬁcio
ná Tribunał pozwány/ [...] ieſliby ex temeraria ſatisfactione przyſzło/ áż ad poenam bannitionis ma bydź przewodzón/ ſemotis omnibus delationibus: Excepto, gdźieby Róty ruſzono przećiwko nieprzyiaćielowi Koronnému SarnStat 435.
Przen (1):
ruszyć na kogo (1): Leć Bog [...] odiął ſerce Pánu y woyſku
wſzyſtkiemu. Ruſzył nań [na króla Władysława Warneńczyka] Turká w mocy CzahTr Gv.
[ruszyć przeciwko komu: Abowiem Pan ruſzył [ascendere fecit]
przećiwko nim Krolá Cháldeyſkiego BibRadz 2.Par 36/17.]
b. Przetrząsnąć, przewrócić (1): Dobrze by tych ſzat poruſzyć
A nie wadzy ich przeſuſzyć [...] Boć tu wſzytko trzeba ruſzyć Y
białe chuſty przeſuſżyć RejJóz D7v.
c. O puszczeniu krwi (1):
Zwrot: »[z czego] krew ruszyć« (1): Gdy tedy niekto oſzáleie
od ſkáżoney krwie/ [...] Tákiemu z noſá kreẃ ruſzyć pomaga/ czym
oſtrym nozdrze wzdrápawſzy á záćiąć mu żyłę poſrzod czołá SienLek 52.
d. Pogonić, popędzić (1): Bo więc káżdy kto ſie wto [tj. w myślistwo] wda Snadz o żadną iuż rzecz niedba O tym że cáły dzień
mowi Iáko pożar z kruczkiem [imiona psów] łowi Wnetem ia Mátuſſu tuſſył Gdy go [zająca] ſkoro zá lás [lege: Zalas [imię psa]]
ruſſył Iże nam trudno miał vćiec RejRozpr H2v.
3. Wypędzić, usunąć; movere PolAnt; commovere Mącz [skąd;
w tym: kogo (G a. A) (3)] (4): Sedibus commovere, Ruſzić/ wygnáć,
wypędźić z mieſzkánia/ z oſiadłości. Mącz [234]b; Poſtánowię z
nimi przymierze wiecżne/ ábych był Bogiem ich/ á oni ludem
moim/ áni potym ruſzę ludu Izráelſkiego z tey ziemie ktorąm im
dał. BudBib Bar 2/31[35]; CzechEp 58.
Przen (1): (did) Poſel powiada iż ieſt od boga/ a czaſu niepatrzy
(–) Poſtoy iedno Lotrze ſmialy Iako będzies tak zuphaly. Trudnoċ
na rąty roſkladaċ Gdy komu czas przydzie wſyadaċ. Iuż tam ſprawy
vſtaċ muſzą Każdego ſpokoiu [lege: z pokoju ‘z życia’] ruſzą. RejKup e5.

4. Dotknąć; tangere Mącz, Cn; movere Mącz [w tym: kogo, co
a. kogo, czego (15), czego (3), co (1)] (20): A máſztálerzá tłucże iż
go [konia] nie wyciera. A tho widziſz że w nim proch gdzye go
iedno ruſzy RejWiz 72; [papież Lucjusz] ruſzył ćiáłá y kośći s.
Wáwrzyńcá wywiáduiąc ſie znákow od niego ieſliby chćiał do
Polſki BielKron 356v, 95v; iedno mu drzewo vkazał [Bóg Adamowi]/ roſkázuiąc mu/ ábyś tego drzewá nie ruſzał/ áni żadnego owocu
iego/ powiedáiąc mu to: iż ſkoro go ruſzyſz/ tedy wnet pewnie
śmierćią vmorzon będzyeſz. RejPos 100v, 83v, 149v; ModrzBaz
104; pátrz żebyś onego koſzá coś w polu zoſtáwił/ nieruſzył: bo w
nim wąż wielki śiedzi SkarŻyw 325, 436, 546; [król Midas] Potraw
ruſzył/ wnet złotem ſtánęły potráwy. KochDz 107; á w tey grze/ kto
ruſzy [tj. dotknie pionka]/ Wymowki niemaſz/ s tymże ná plác kłuſzy. KochSz B2; PudłFr 48.
ruszyć czym (1): Rzekł Anyoł [do Gedeona]/ położ mięſo y
chleb ná ſkále/ á poley zwirzchu polewką. A gdy to vcżynił/ ruſzył
tego Anyoł rozgą/ wyſtąpił ogień ná to s kámienia á ſtrawił ony
potráwy BielKron 50.
Przen (6): Przeklęté ſzczęśćié: czy ſnać gorzéy duſzy/ Kto rány
ruſzy. KochTr 16.
Zwroty: »ruszyć w sadno« [w tym: [około czego]] = urazić kogoś traﬁając w czuły punkt (4): Movi hominem, Ruſziłem go w
ſádno/ to yeſt rozgniewałem. Mącz 233d; Ulcus tangere, Ruſzić
kogo w ſádno/ to yeſt/ tráﬁć mu tę rzecz która go mierźi á w niey
winien yeſt. Mącz 501b, 439c; Executią też odbieránia dzierżaw
Imion Krolewſkich grożono. Co nie iednego ruſzyło w ſádno StryjKron 762; [O tuś iey ruſzył w ſadno/ około tych pſtruſzek PaprPrzykaz C3v].
»ruszyć w sadno« = przekonać kogoś, uzmysłowić istotę rzeczy
(1): Heliaſze/ Awenyeliki: gánią chrzeſt máłych dźiatek/ powiádáiąc
iż nie ieſt wedle myſli y roſkazánia páná Chryſtuſowégo: czemu
ich to nie ruſzy w ſádno: iż ieſli nie wedle woléy Chryſtá Páná ieſt
chrzeſt máłych: A dla tego świątośćią ieſt/ iże ma znák zwiérzchni
BiałKat 261.
[Dla wielu użyć z negacją istnieje duża płynność granic między
tym znacz. a znacz. 2. i 5., niekiedy też 6.; „nie ruszyć” znaczy: ‘nie
przemieścić w inne miejsce, nie dotknąć, nie zabrać’, też ‘nie wziąć
do ręki, nie użyć’.]
5. Zabrać, wziąć; tangere Mącz [w tym: czego (1), czego a. co
(2)] (4): Tetigin tui quinquam? Ruſzyłemći czego twego? Mącz 470d.
a. Przywłaszczyć sobie, ukraść (3): Było w tym kośćiele [Apollona] wielkie bogáctwo/ kthorego żadny nie śmiał ruſzyć áni náiecháć/ bo ná thym cżárći ſwoię ſtraż mieli. BielKron 274, 265v;
Byś miał y Burmiſtrzá brátá/ Ruſzyſzli tu [w sklepie, tj. w piwnicy]
oſraſz kátá. RejZwierc 237.
6. Użyć, posłużyć się czymś, zastosować coś [w tym: czego (6),
co (1), czego a. co (4)] (11):
a. O zasobach materialnych (7): [król Ludwik Węgierski] Połowicę ſkárbow kośćielnych ruſzył/ nád kthoremi Włádziſłáwá Biſkupá y Proboſzcżá pięć kośćiołow vſtáwił BielKron 305v; A pátrz
bábá zdechła iuż nápoły/ będzye nośiłá pieniędzy máchárzynę w
zánádrzu/ á nie ruſzy ich by miáłá zdechnąć od głodu RejZwierc 66.
ruszyć dla kogo (1): SkarŻyw A3 cf W przen.
ruszyć na co (3): Káliph pan miáſtá [...] nie chćiał ſkárbu
zebránego cżáſu potrzeby ná obronę ruſzyć. BielKron 267v; [miał
król] takze pultorakrac ſto tiſieci zawieznie ktorich tez bel na zadna
potrzebe nieruſzel PaprUp K2v; CiekPotr 2.
W przen (1): A z cżego ſie im [sługom i przyjaciołom bożym]
kiedy Pan Bog wymowić vmiał? á ktorego dla nich ſkarbu ſwego
nieruſzył? SkarŻyw A3.
Przen [na kogo] (1): wſzákże iſz [...] z ſlepoty więcey/ niſzli z
złośći y krnąbrnośći grzeſzył: ruſzył Pan Bog hoynieyſzey ſkárbnice
nań łáſki ſwoiey: wedle nátury iego twardey/ dáiąc mu oſobliwy do
vpámiętánia obycżay. SkarŻyw 80.
b. O abstraktach (4): (nagł) Mnich powieda yż poſłowie więczey ſię domyſláią (–) [...] Takies tem [lege: ten] mnjma by wygrał
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Iż ſyę snami wroſmowy dał Ano yſczie tu ſnas każdy Może mu
wtem ſproſtacz zawżdy Bo acz ſdalieka pokuſſy Aliecz ſnami dworſtwa ruſſy RejKup t5v.
Zwroty: »ruszyć fortelu« (1): A iż niewiedział [czart] kędy á
iáko w to [tj. zburzenie między ludźmi pokoju, który miał nastać po
narodzinach Chrystusa] wkrocżyć/ tedy ruſzył onego ſtárego fortelu
ſwego/ iż on záwżdy ſwe ſpráwy przez złe ludzi [...] zwykł ſpráwowáć RejPos 25v.
»pilności ruszyć« (1): A ták rádzęć brácie moy gdy maſz ſwiát
powoli/ Záſieway s tą pſzenicą tu ná tákiey roli/ Iákoćby márny kąkol nie mogł iey zágłuſzyć/ A wierz mi żeć tu trzebá w tym pilnośći
ruſzyć. RejPos Ooo5v.
»ruszyć pomocy« = pomóc (1): A doday mi rády ſwéy/ ieſliż
mátki moiéy Słuſznie imię zábiéraſz/ ruſz pomocy ſwoiéy GosłCast 51.
7. Uszkodzić, naruszyć, spowodować stratę, uszczerbek [w tym:
czego (4), co (3), kogo, czego a. kogo, co (26)] (33):
a. W znaczeniu ﬁzycznym: zniszczyć, zepsuć, zburzyć (11): ktore [pałace] widząc Alexander kazał zápalić/ á záſię po máłey chwili
vżáłowawſzy ſie ich przykazał áby ich żaden nie ſmiał ruſzyć
[comburere]. HistAl F6; OrzRozm O2v; Ná grobie kazáłá [Semiramis] ty ſłowá ſobie nápiſáć: Kto ruſzy grobu mego/ naydzye w
nim co oſobliwego. BielKron 10v; Gdy [cesarz turecki] do Budzyniá przyćiągnął/ nálazł Budzyń bez wſzelákiey obrony/ opuſzcżony:
Zamku nic nieruſzywſzy potym odćiągnął. BielKron 308v; Ale
tákiégo Vpuſtu z Gruntu záſypánégo/ trudno ma wodá ruſzyć. Strum
M3v; CzechRozm 157v; MWilkHist D3v.
Przen (2): Iż przy pierwſzym miáſtá y kośćiołá zborzeniu/ [...]
mury tylko y śćiány rozwálono/ fundámentow nieruſzywſzy CzechRozm 166; KochProp 15.
α. O działaniach wojennych: spustoszyć (2):
Zwrot: »ziemię ruszyć« (2): A tak walaſką ziemyą rvſſicz.
yeſth. yakoby na naſſego Bogatego Czeſarza yego. m. ziemyą reką
viczyagnal. MetrKor 46/118, 46/175v.
Szereg: »ruszyć albo kazić« (1): azebi kto waſſe granycze. a
ziemyą rvſſicz albo kazicz myal. nykomuſzmy tego nyeroſkazaly.
MetrKor 46/175v.
b. O ludziach: skrzywdzić, zaszkodzić komuś (5): RejWiz 4v;
tego narodu Izráelſkiego żaden mor/ áni walká/ áni ſkáza żadna nie
ruſzy/ ſám ich Bog ſtrzeże y opieka ſie imi BielKron 43; Pilnuy polá
ktore żną/ á chodz zá niemi. Azam nie roſkazał párobkom/ áby ćię
nieruſzyli [ut non tangant te]? BudBib Ruth 2/9; Ian krzćićiel gdy
go żołnierze pytáli/ coby cżynić mieli/ odpowiedźiał: Aby nikogo
nieruſzyli/ áni potwarzáli [Ne quem concutiant, ne calumnientur]/ á
ná ſwych żołdźiech przeſtawáli. ModrzBaz 117.
Przen (1): Wieſz przyrodzone [lege: przyrodzenie] fortuny
Dźywno tam brząkaią ſtruny Kto ſobie na lepiey tuſzy Tego więcz
narychley ruſzy RejJóz E7v.
c. W znaczeniu abstrakcyjnym: skazić coś a. kogoś, zachwiać
czymś a. czyjąś postawą, przekonaniami (17): Bo wſzytki ine ſzkody by nawiętſze były Mogą być naprawione gdy ćczi nieruſzyły
RejJóz G8, A3v; LubPs K4 marg; Doſyć ieſt pocżćiwemu gdy o
ſobie rádzi/ [...] Nie ruſzy nigdy cnoty/ ſtrzeże pilnie wiáry RejWiz
90v; (marg) Stałey myſli/ ſtrách nie ruſzi (–) Iedno ſtoy mocno
wiernie w pocżćiwey ſtałośći/ Nie ruſzą cie nigdy nic żadne przypádłośći. RejWiz 103, 4v, 120v, 142, Dd3; nie ná ſkárbie ále ná
ſłowie Krolewſkim/ iáko ná ſkále Kroleſtwo Polſkie ſtoi: ruſzyſzli
ſkárbu Krolewſkiego/ nie hnet POlſká zginie: ruſzyſzli ſłowá iego/
hnet wſzytko rázem vpádnie. OrzRozm O2v; KochFr 74; Anielſką
ſtraż miey nád námi/ [...] thák nas żadna rzecż nie ruſzy/ ktorą [...] z
Szátáńſkiey pokuſy/ ná ludźie zwykłá przychodźić ArtKanc T5v;
Cnotá mówię/ która w nim ták obwárta byłá/ Iż iéy niewieśćia
chytrość namniéy nieruſzyłá. GosłCast 11.
ruszyć komu (1): By to ſlo o czo inſzego A nie tknęło ſtanu
mego Nie tak by mi cięſzko było Gdy by mi tći nie ruſzyło RejJóz H2v.

W przen (1): Rácż [Panie] nákłonić ku proźbie mey ſwe łáſkáwe vſzy/ Gdyż ſie do ciebie vciekam we wſzytkiey ſwey duſzy/ Boć
vſty [lege: ust i] ſercá moyego zdrádá nic nie ruſzy. LubPs D3v.
Przen (1): A piękne to więzienie ieſt poczćiwey duſzy Kiedy
krewkiego ciała niecżnota nie ruſzy RejJóz E5v.
8. Przyczynić się do czegoś, wywołać coś (217):
a. O reakcjach emocjonalnych: pobudzić, poruszyć; też wzruszyć, wzburzyć; percutere Vulg; tangere Mącz; movere Modrz [w
tym: kogo (A) (8), kogo, czego (W przen) (6), kogo, co (W przen) a.
kogo, czego (W przen) (194)] (209):
α. O sytuacji, zdarzeniu itp., które wywołało u kogoś reakcję
(142): RejŁas w. 14, 76; RejPs 101, 114v, 115v, 179; RejRozpr A4,
K4; A ciebie też moia pani niechay nicz nie ruſzy Czo by cie od
prawey wiary też vnoſić miało RejJóz F2v; Powiedaſz też żem kamienny A płacz mię nie ruſzy RejJóz F4v, E3v, E8v, F2v [2 r.], F3,
H5, N3v; Toc ſię ten clek baczycz niechcze Twarde ma Faraon
ſercze. Mam przyczyne bych mowyla Cznota mie wtym twa ruſzyla. RejKup g4, D, l5v, Ee; Wſzakże ich niemniéi i to ruſzyło co
terás będźie powiedáno MurzHist R2; Bo nye pomáłu mye ruſſyłá
wczoráyſſa rozmowá twoyá około tey nowey wyáry/ álbo náuki
Luterſkyey KromRozm II a3; BielKom C3; LubPs A4v, C3, R5v,
T2, cc4, gg6; GroicPorz kk4; Azaſz nie ſrogi Niedźwiedź sſtánie ſie
s káżdego/ Bo ledá krzywdá ruſzy iuż kochánká tego. RejWiz 28;
Bo Bog ieſt ták można myſl/ że go nic nie ruſzy/ Lecż on przedſię
záwżdy wie tu o káżdey duſzy. RejWiz 138, 32v, 121v, 122, 165,
Cc3; RejFig Ee4; RejZwierz 50, 110, 114; BibRadz I 293d marg;
OrzRozm I2v; Krolową [Izabellę] to poſelſtwo [Solimana] bárzo
ruſzyło BielKron 313; máłego poſłá poſłáli [Polacy] do Węgier do
krolowey/ [...] áby [...] krolewnę poſłáłá/ ieſli tego nie vcżyni/ zá
rázem oni o innym pánie pomyſlą. Ruſzyłá tá rzecż krolowey BielKron 379, 109, 112 [2 r.], 113, 119v, 124 (16); RejAp 27v; Obácżże
w.m. ieſli thę [zacną białogłowę] ruſzyć miáłá/ ábo zaczność domu/
ábo boiazń iákiey okrutnieyſzey ſmierći/ ábo oſławá/ ábo co tákiego
GórnDworz Bb2, G; O nędzny Ierozolimcżyku/ á właſnieyćiby
ſnadź rzecz Sodomcżyku/ przecż cie ty ſłowá Páńſkie nie ruſzą?
RejPos 196; Abowiem pátrzay chući cżłowiecżey złośćiwey/ poki
then ſwięthy cżłowiek krzćił/ poki kazał á karał ine ludzi/ nic onego
złego Krolá nie ruſzyło/ áni oney márney pániey iego. RejPos
[323], 10, 13, 26v, 30v, 35v (28); BielSat Hv; [ojciec mówi do
córki:] Przetoż cokolwiek iedno miedzy námi było/ Iáko mię to ná
on cżás namniey nie ruſzyło/ Ták y teraz wiedz pewnie przebacżam
wſzytkiego HistLan D2v; RejZwierc 53v, 73 [2 r.], 80, 87, 160 [3 r.]
(12); Namniey ich [panów rzymskich] nie ruſzyły ony prośby iego
[Koriolana] PaprPan Gg2v; KochPs 59; NiemObr 61; KochWz
142; Roznieyſzych obycżáiow ſą dzis [!] ſynacżkowie: [...] Smolinſk wźięto/ á wżdy ich to namniey nie ruſzy BielSen 18; Ale kogo
gryźie mól zákryty/ Nie idźie mu w ſmák obiad obﬁty: Zadna go
pieśn/ zadny głos nie ruſzy/ Wſzyſtko idźie ná wiátr mimo vſzy.
KochPieś 3, 32; ArtKanc K18, Nv; Ani cie tez to ruſzi/ cos ſtego
Kroleſtwa dobrem/ Lud ten niewdzietznni Litewſki ochedozil/ y
rozmnozil. PaprUp F; Calep [503]b; Cóż ſtoićie? płáczliwa ruſzyłá
was mowá? GórnTroas 47, 51; GrabowSet C4v, Dv, F2v, Gv, G3;
GosłCast 18, 64, 65, 67; O błogoſłáwiony miłośniku bráćiey twoiey. Nie ruſzyło ćię ono złoto/ y dobre mienie/ y cześć oná po krolu
wtorym być/ y świát rządźić/ y v ludźi ták wielką ſławę mieć:
wſzytkoś to porzućił y podeptał SkarKazSej 668b; SapEpit A2;
KlonWor 65; PudłDydo Bv; [VegKmita 12; NaprJan C3v (Linde)].
ruszyć do czego (1): coby nas inſzego miáło więcey ruſzyć/ do
pohámowánia tey zbytney ſzácowánia wolnośći/ á do poſtánowienia pewnego ſzácunku/ iśćie nie łácno to powiedźieć. ModrzBaz 35.
ruszyć z czego na co (1): Niedbáłość á ſwawola ktore cnotę
głuſzy/ Káżdego s pocżćiwych ſpraw ná łotroſtwo ruſzy. RejWiz 47.
ruszyć na co (2): Iákoż thy łzy [biedaka] nie máią onego ſędzyego/ Ruſzyć ná ſrogą pomſtę RejWiz 123v. Cf ruszyć z czego
na co.
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ruszyć czym (1): KochTarn 75 cf W przen.
Szereg: »ruszyć a dotknąć« (1): Przyſłuchayże ſie tu pilno ſłowom Proroká tego/ iż nie tylko żydá niewiernego/ ále ſnadź iuż y
onego ktoryby nigdy áni ſłychał/ áni rozumiał o obietnicach Páńſkich/ [...] mogłyby ruſzyć á dotknać [!]/ iżby mogł wyzozumieć [!]
o tym Pánu y o ſwiętych ſpráwach iego. RejPos 231.
W przen (7): Trzecie [przyrodzenie] záſię będzie ták złe á ſwowolne/ że go żadne przykłády/ áni złe áni dobre/ nie ruſzą/ áż mu z
brátem kijem muśi lekcią ſylábizowáć. RejZwierc 18v.
Przysłowie: Co Bóg przeyźrzał/ to ſye iuż nigdy nie odmieni/
By kto dobrze ſwym płáczem ruſzył y kámieni. KochTarn 75.
Zwrot: »serca (G) (a. serce), w serce ruszyć« (4:1): Czart iż zle
iuż o nim thuſzył Potym panią w ſercze ruſzył Aby gi [Józefa]
żwiodł z oney cznoty A w wiodł w roſpac przeż kłopoty RejJóz
A3v; A ile ich było ktorych to [wskazówki Mojżesza dotyczące
świątyni] ſercá ruſzyło BibRadz Ex 35/21; Owa tám było y ſłow
doſyć/ y namow wymyſlonych/ prośb/ żáłobliwych śiłá/ ále żadna
rzecż záięcżego ſercá [= człowieka tchórzliwego]/ ruſzyć nie mogłá
GórnDworz O7; Ale was áni wdźięcżne ſtrony/ Ani zabawki vćieſzone Okroćić mogą/ Bo ſercá żeláznego/ Coby ruſzeło/ nie máſz
nic ták ważnego? KlonŻal D; KochFrag 47; [Dosyć nam, panie podawca. Ruszyłeś mi prawie serca, Iżeć będę częściej kazał A wam
sie w tym zachowywał. WierzNauka 235].
Przen (1): A ktho iedno dotknie ſumnienia ſwego/ á obacży w
nim zátkáną á záſlepiopną tę ſwiátłość w ſobie/ o wneth go ruſzy/ o
wneth ią muśi wyſtáwić ná świecżnik RejPos 338v.
β. O ludziach w stosunku do kogoś: urazić, znieważyć, dokuczyć, sprawić przykrość (9): Státecżnych tu nie ruſzą/ ktore wſtyd
miłuią/ Tylko ſame wſzetecżne/ w tym ſie záwięzuią. BielSat D2.
ruszyć w co (1): Ale kto mię w miłość ruſzy/ Wiecznie będźie
krzyw méy duſzy. KochSob 61.
ruszyć czym (5): A ieſli chceſz ſkoſztowáć/ w tym wątpienia
ſwego/ Ruſzże iedno cżym racżyſz/ Woiewody tego. Naydzyeſz
świeżą odpowiedź RejZwierz 53; Drudzy záſię ſą gdy go [miłego
przyjaciela] cżym w onych rozmowach ruſzą/ [...] tedy mu ſie też
bárzo nieſmácżne zdádzą rozmowy tákie RejZwierc 91. Cf »ruszyć
słowy«.
ruszyć w czym (1): á mowię/ żeby ſłowy oboiętnymi mácał iey
[dworzanin białogłowy] woley/ tho dla tego/ iż gdzieby tho niewdzięcżnie przyięłá/ mogł ono wywroćić/ á pokázáć/ że ku iney/ á
nie kthey rzecży mowił/ ábo piſał: ábowiem pocżćiwa białogłowá/
kto iey w tym ruſzy/ ſłuſznie to więc ſobie ku krzywdzie weźmie
GórnDworz Cc3v.
Zwrot: »ruszyć słowy (słowem)« = compellare Mącz [szyk
zmienny] (3): Perstringere aliquem, Liſtem/ piſániem álbo słowem
kogo ruſzyć/ tknąć go w ſádno/ dáć mu znáć Mącz 422a, 287d [2 r.].
Szereg: »ruszyć, (do)tknąć« [szyk 1:1] (2): Compellare aliquando signiﬁcat, Ruſzić/ Dotknąć kogo słowy. Mącz 287d; Tangere aliquem, Tknąć ruſzyć kogo/ to yeſt/ przićiąć komu słowy.
Mącz 439c.
γ. O Bogu, który wpływa na ludzi (4): Tedy Amázyaſzá [...]
ruſzył duch [Spiritus induit Hamasai] iż rzekł/ Twoićiechmy o
Dawidźie BibRadz 1.Par 12/18, 4.Reg 3/15; Ale gdy iuż vyrzał
[Symeon] ono ſwięte dzieciątko/ o wnet go ruſzył on Duch Páńſki
RejPos 57v.
W przen (1):
Zwrot: »ruszyć ducha« (1): Vſłyſzał Pan iey [Zuzanny] rzewny
płácż/ y wnet ſie zlitował/ Ruſzył Duchá w Dánielu/ áby ią rátował.
KochZuz A4v.
δ. O czyichś uczuciach i emocjach, które wpłynęły na jego
reakcję (54): a yſz ty rzeczy nyepotrzebno bilo czinicz przetho bohatemv Czeſarzowj naſſemv yego. m. nyepowyedayancz. abigo
gnyew nyervſſil. MetrKor 46/118; á ták nic mię nieruſſy żadny
przeſtrách ſprzećiwniká mego gdym pewien nád ſobą mocney ręki
iego [Pana]. RejPs 173, 101; RejJóz E2v, E3v [2 r.]; A ſnaċ y
Ludzie zuphaly Wſytczy na ſwieczie naſtaly. Iż ich zadni ſtrach

nieruſzy Kaſdy ſobie dobrze tuſzy. RejKup f3, d5v, k5v, r7; iuż moy
miły brácie/ Gdyżeś ieſt ták cnotliwy/ nie fołdruię ná cie. Bo widzę
s twey poſtáwy iże cie wſtyd ruſzył RejWiz 127, 3v, 44v, 50 [2 r.],
122, 134v, 136v; BielKron 163v; RejAp 98, 120v; O nędzny tedy á
mizerny vpádły cżłowiecże/ ieſliżeś ktory ieſt iż cie nie ruſzyłá áni
żáłość/ áni pomſtá/ o kthorey iáwnie ſłyſzyſz RejPos 106v, 30v, 107,
164v, 166, 222v (10); A gdy ſie vſpokoił [Dawid] we wſzytkim/
ruſzyłá go pothym z nowu pychá RejZwierc 204v, 74, 211; BudBib
Bar 3/2; KochPs 112; KochFr 98; KlonŻal D3; Twarz od vćiſku/ od
wołánia vſzy/ Pan moy odwroćił/ więc lutość nie ruſzy. GrabowSet
Gv; PAnie/ modlą ſię zá mną/ nie ſam proſzę ćiebie/ Iednák ćię miłośierdźie niechce ruſzyć w niebie GrabowSet K3v, S2v; CzahTr
E4v; GosłCast 73; Pleminius łákomy/ tám miedzy Pogány/ Proſerpini Lokreńſkiey Kośćioł záwołány Gdy go do ſtárożytnych ruſzyłá ochotá Skárbow. złupił z pieniędzy/ ze śrebrá/ ze złotá. KlonWor 10, 5.
W przen (3):
Frazy: »ruszyło serce« (1): A gdy iuż zlicżon był lud/ ruſzyło
Dawidá ſerce [Percussit autem cor] iego: tedy rzekł Dawid do
Páná. [...] Leop 2.Reg 24/10.
»ruszy(ło) (a. ruszyć musi (a. miało)) sumnienie« [szyk zmienny] (8): (did) Krol ſie lęknąwſzi radzi ſie Iozepha czo ma cżynić (–)
Wierę mie iakos barzo ſumnienie ruſzyło RejJóz K8v; RejKup h8;
RejFig Aa4; Ruſzyło ią [kłamliwą wdowę] ſumnienie/ potym ſie
przyznáłá. RejZwierz 26; RejPos 107 [2 r.]; RejZwierc 267; GosłCast 72.
b. O reakcjach ﬁzycznych i ﬁzjologicznych [w tym: czego (1),
kogo, czego a. kogo, co (6)] (8):
[Fraza: »[kogo] wino ruszyło« = ktoś upił się winem: Gdy iuż
tedy ruſzyło go [Baltazara] wino [dixit in dulcedine vini]/ roſkazał
przynieść naczynie złote y śrebrne BibRadz Dan 5/2 (Linde).]
W przen (2): Wnidź w me ſerce/ [...] Bym [...] Do przybytkow
twoich/ proſto był wiedźiony. Tám zaſłon nie będźie/ tám ſię táięmnice Odkryią: [...] tám głod/ ćięſzki duſzy Nie będźie: á ſmyſłow/
prágnienie nie ruſzy. GrabowSet O3v.
Zwrot: »głowy (G) ruszyć« (1): DZiwna w głowie niepogodá/
Kiedy iéy ruſzy iágodá [tj. wino]. PudłFr 21.
α. Spowodować dolegliwość, chorobę; operari Cn (6): Iuż ſie
wicher áni grom o cię nie pokuśi/ Ani żadna Płánetá/ wierz mi cie
nie ruſzy. RejWiz 152.
Frazy: »[kogo] powietrze ruszy(ło)« = kogoś dotknął paraliż;
percussus est PolAnt [szyk zmienny] (3): Ceſtns [!] ieſth oſobne lekarſtwo poſilaiące ſuche żyły/ á nawięcey gdy kogo powietrze ruſzy
FalZioł I 35b; Cum unum atque alterum pestis perculit, Gdy yednego y drugiego powietrze ruſziło. Mącz 290d; BudBib 1.Mach
9/55; [BielKron 1597 318 (Linde)].
αα. Wywołać przeczyszczenie lub wymioty w celu oczyszczenia
organizmu (2): RejKup q7; Stárzy lekárze ták żywot przepuſzczáli:
Dáli choremu ćiepłą wodę tylko pić: ieſli to nieruſzyło/ Winá miodu
przymieſzáli SienLek 37v; [Wrácánié téż té źiárná pobudzáią/ á
wſzákóż ćiężka to purgácia/ [...] przeto dobrze doſyć pić ſześć źiarn/
á ieſliby nieruſzéły/ potym więcéy UrzędowHerb 215b].
9. Rozpocząć coś, zacząć coś robić a. czymś się zajmować (21):
a. O konﬂiktach zbrojnych (12):
Zwrot: »ruszyć wojnę, walki (G po przeczeniu)« = oppugnare,
pugnare PolAnt [szyk zmienny] (11:1): By był Gedeon nie miał
wiáry/ tedyby był nie ruſzył walki przećiw nieprzyiaćiołom ktorych
liczbá y moc byłá bárzo wielka. BibRadz I 138d marg; Co wyrozumiawſzy Demetryuſz Krol/ zebrał bárzo wielkie woyſko/ y ruſzył
woynę [et exiit in occursum ei in bellum] przećiwko iemu [Aleksandrowi]. BibRadz 1.Mach 10/2, Deut 23/9, I 143c marg, 4.Reg
18/13, 3.Esdr 4/4, 1.Mach 11/55; Ná ten cżás Tryfon chćiał krolowáć w Azyiey [...]. Lecż boiąc ſię że Ionátás nie dopuśći mu tego/
owſzem woynę ruſzy przećiw niemu/ ſzukał tedy drogi/ iákoby go
poimał y zámordował. BudBib 1.Mach 12/40, 1.Mach 12/54; będźie
w mocy náſzéy zá Dekretem tego Séymu ruſzyć woynę poſpolitą
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[generalem belli motionem facere JanStat 691]: gdźieby tákowa
nawálna potrzebá przyſzłá SarnStat 124 [idem (2)] 298, 424; [BibRadz 2.Mach 11/2 (Linde)].
b. Zacząć mówić o kimś a. o czymś, omówić, poruszyć temat [w
tym: czego (3), co (1), kogo, czego a. kogo, co (4)] (9): Ten ſię
gdzes muſſał [!] napuſcziċ I chcze teraz niedznik [!] ruſſycz Onych
ſpraw czo Swięczj mieli RejKup x3v, m6v; A iżbym tych domowych rzecży/ co ie káżdy ná pálcach wylicży/ nie wſpominał/ ruſzę
trochę towárow coś nád dwádźieśćiá náſzych właſnych GostGospSieb +4; VotSzl B4v.
ruszyć czym (1): Perorare in aliquem, Ruſzić kogo rzeczą/ ná
końcu rzeczi mówić przećiwko komu. Mącz 270a.
Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Ieſli [syn] ſnadź bárzo Wenuſá przygląda/ od nyego nyechay go [ojciec] oderwye/ á żonę mu
nyech zrái. [...] Ale o ktorymby to cżáſie vcżynić myał ocyec ſynowi yeſſcżeſmy nic thego nye ruſſyli. GliczKsiąż P2v.
W porównaniu (1): Kto vſłucha tey ſerdecżney przeſtrogi nie
ſtráći. Bo tu yák ku przypowyeśći vcho ſkłonić muſzę/ A gadki
ſwey pod pokrywką yák w yákyey grze ruſſę LubPs N2.
Szereg: »ruszyć a zamyślić« (1): Movere ac moliri aliquid, Ruſzić á zámyſlić co tákowego Mącz 233d.
α. Wytknąć, wypomnieć (1): [wszetecznik] Niedba iż przedał
wolność/ przedał cnotę duſzę/ Acż inſzych przypádłośći ieſzcże mu
nie ruſzę. RejWiz 174v.
10. Dokuczyć, sprawić ból (o dolegliwościach i chorobach) [w
tym: kogo (A) (1), kogo (A a. G) (7)] (8): FalZioł IV 33d; Piyánicę
iednego kwártaná ruſzyłá/ Więc mu k temu prágnienie wielkie
vcżyniłá. RejFig B2; Krol będąc v Lwowá/ ruſzyłá go febrá muſiał
zoſtáć BielKron 406v, 219, 387; Weźmi oleiu ceglánégo/ á zmiéſzay go z ſokiem bylicowym/ day tego truneczek wypić chorému/
gdy go ma źimno [tj. febra] ruſzyć/ á będźie zdrów SienLek 140.
Fraza: »brzuch [kogo] ruszył« = ktoś miał rozwolnienie (1):
Xántus nie długo w łáźni był/ A hnet wyſzedł iedno ſie zmył: Idąc
tedy brzuch go ruſzył/ By go vlżyć vśieść muśił. BierEz D3v.
Przen (1): A ták moy miły brácie/ ieſzcże z młodu w ſobie/
Cżyń gwałt/ á niech cie márnie ten áfekt nie ſkrobie. Vźrzyſz iż
tego nigdy żáłowáć nie będzyeſz/ Kiedy tego márnego molu s ſercá
zbędzyeſz. A gdy cie ten wrzod [tj. kłopot] ruſzy/ przyłoż nań rozumu RejWiz 192v.
11. Usunąć z urzędu, odebrać stanowisko i przywileje; movere
Mącz, Modrz [w tym: kogo (G) (1), kogo (A) (1), kogo (G a. A) (5)]
(7): Argentyná miáſto/ poſłáli też ſwego poſłá Dáwidá Miegiá ná
Syem do Spyry/ ktorego zrády precż wygnano (marg) Argentińſkie
poſły ruſzono (–) BielKron [206]; ále niechay ruſzą mnichá/ kſiędzá/ páná/ ſtároſty/ Woiewody/ álbo vrzędniká iákiego/ álbo theż
ſzwagrá/ zięciá/ álbo powinowátego iákiego/ wnet vſlyſzyſz prętką
obmowę RejZwierc 36v.
ruszyć z czego (4): Po wyśćiu Cżyrwonki z Máryeburgu/ przełożon ieſt ná Stároſtwo Málborſkie Sćibor Chełmſki/ kthorego potym rychło ſniego ruſzono BielKron 392; Ieſt v nas práwo o ſzołtyśie niepożytecżnem/ áby go ruſzono z iego ſtanu/ y zmáiętnośći
ſkupiono. ModrzBaz 99, 31v. Cf Zwrot.
Zwrot: »ruszyć z miejsca« [w tym: o co (1)] = loco movere
Mącz [szyk zmienny] (2): Sędziow niemożem z ſwych mieyſc ruſzyć/ otę rzecż poki niebędzie ná nię [lege: nie] inſza Inkwizycia
BielKron 221v; Mącz 196b.
12. Powierzyć jakąś funkcję, nadać komuś urząd [co na kogo]
(1): [Józef mówi do faraona:] Mogą ſie yſcie cieſzyć ktorzy mu
[Bogu] dufaią Iż on tak poważny ſtan na nędznika [tj. wysoki urząd
państwowy na Józefa, niedawnego więźnia] ruſzył Y ſcie [lege:
iście] kto mie wcżora znał tak otym nie tuſzył. RejJóz Lv.
13. Powołać pod broń, zmobilizować; zarządzić pospolite ruszenie [kogo (A)] (8): BielKron 423v; Krol [...] zebrawſzy lud ſłużebny z Czech/ z Sląſká/ y z Moráwy zá pieniądze/ tákże Polſkie
powiáty ruſzywſzy/ Zamki wſzytki w Pruſiech oſádził StryjKron
627, 612; A IESLIBY [banita] vpornie w ſwym przedśięwźięćiu

ſtał, tedy ſzláchtę onégo powiátu ma Stároſtá ruſzyć, y z áppáratem
woiennym. SarnStat 545.
ruszyć czym (1): Ná drugi rok/ tho ieſt 1520. ruſzono Slachtę y
Rycerſtwo Polſkie poſpolitą wypráwą BielKron 418.
ruszyć skąd (1): Więcey z niego [źle wyposażonego na wyprawę wojenną] ſzkody/ niż pożytku Rzeczypoſp olitej rośćie? [...]
wſzákeſmy ſię tego nápátrżyli ná Rádoſkowſkiey woynie/ gdy było
Podláſzány z domu ruſzono. GórnRozm K4.
Zwrot: »ziemię ruszyć« (2): Tákże też Krolá bráć ná woynę/
á źiemię wſzyſtkę ruſzyc/ ieſt to nic inego/ iedno ſádźić ná ieden ſańcz wſzyſtko co maſz ná świećie. GórnRozm A2v; SarnStat
131; [tam [na zjeździe w Woginiu] się w tej wielkiej rzeczy [...] namówi, jeśli przyjdzie ziemie ruszyć a czym pana hejtmana posilić,
aby nieprzyjaciel nie rozciągał się po myśli swej ListyZygmAug
1568/558].
14. praw. Zaskarżyć, zakwestionować orzeczenie sądu; derogare, movere JanStat [kogo (G a. A)] (11): (nagł) Kto Podkomorzégo ábo iego Komorniká nieſłuſznie ruſzy, co mu dáć ma. (–)
GDy kto nieſłuſznie nágáni ſkázánié Podkomorzégo/ ma dáć mu zá
winę ſześć grzywien SarnStat 468, 475.
ruszyć do kogo (1): Item, iáko Komorniká ruſzyć do Podkomorzégo: y iáko przypozwáć intra annum ad tranſlapſum termini.
SarnStat 469.
ruszyć o co przed kogo (1): Formá iáko ruſzyć Podkomorzégo,
y o co przed Królá. SarnStat 469.
Zwrot: »sędziego ruszyć« [w tym: na co (1), w czym (= w sprawie czego) (1)] = iudicem inculpare a. movere, iudici derogare
JanStat (6): ieſliby ſie komv niepodobala ſkazn ſzędziego, mozego
rvſſycz na viecze vedlia obyczaya prava a ſtatutow ſtaradawnych o
Ruſſeniv napiſſanych ComCrac 17; [prokurator ma moc] ſtronę
Pozwem Nadwornym pozwáć/ ſędźiégo ruſzyć/ y wſzyſtko czynić/
co ku obronie ſpráwy iego przynależy SarnStat 143 [idem 571,
761]; IEſli kto będźie ſobie co przećiwko Sędźióm brał/ y onégo
ruſzy: tedy tylko oná rzecz w ktoréy Sędźiégo ruſzył nie ma bydź
ſądzona SarnStat 796, 571, 761.
Przen (1):
Fraza: »diabli ruszą« (1): A ſpowiednik zá vchem nadobnie
mu [apelującemu] tuſzy. Ruſzayże iuż poki chceſz/ áż cie dyabli
ruſzą Sámego/ á pámiętne zápłáćiſz im duſzą [tj. umrze, zanim doczeka się rozpatrzenia apelacji]. RejWiz 123v.
II. Intransit. (15):
1. Wyruszyć, zacząć się przemieszczać; commovere se Mącz
(5): Ale wnet náſzé lámenty vſtáną/ Gdy łodźie ruſzą/ á wiátry náſtáną GórnTroas 67.
ruszyć dokąd (1): Si me in Asiam commovero, Ieſli ſie pomknę/ Ruſzę do Aſiey. Mącz [234]b.
W przeciwstawieniu: »zostać ... ruszyć« (1): iuż ty tu zoſtań/ á
ia dáley ruſzę/ Aż do ſámego Bethel/ miáſtecżká iść muſzę. HistHel D2v.
Zwrot: »koniem ruszyć [ku komu]« (1): przetho [hetman Paweł
Tomory] koniem ruſzywſzy ku krolowi iął rádzić áby kazał Krol dáć
znák ku podkániu BielKron 307v.
Przen (1):
Zwrot: »nazad ruszyć« = cofnąć się (1): á mnie ſerce tuſzy/ Ze
móy nieprzyiaćiél wrychle názad ruſzy KochPs 82.
2. Rozpocząć coś, zacząć coś robić (1): A on [zakochany]
przedſię o ſobie ieſt tákiey nádzyeie/ Iż żaden nádeń nie ieſt [...]. A
gdy ieſcże ow błaznek (marg) Wenuſow błazen w miłośći (–) coś
go widzyał ruſzy/ Iuż tám nie ieden kłopot w tákiey nędzney duſzy.
RejWiz 41.
3. praw. Apelować, odwołać się od wyroku sądu; appellare,
incurrere JanStat (9): RejWiz 123v; Stroná przećiw ktoreyby ſędzia
ſkazń vczynił ták ma ruſzyć/ Pánie ſędzia ſkazni tey nieſpráwiedliwey ktorąś vczynił zá práwną nieprzyimuię UstPraw C2, C2.
ruszyć przeciwko komu (1): ieſliby [ktoś] áppelláciiéy w czáśie
tym/ który [...] będźie náznáczon nie będźie chował/ álbo w rzeczy
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ſwéy vpádnie: tedy niech ſtronie przećiwko/ któréy ruſzył/ winę
ſtrácenia rzeczy y zápłácenia nakłádów przepádnie. SarnStat 1127.
Zwrot: »na sejm ruszyć« [w tym: o co (1)] (2): RejZwierz 100v;
Kiedy o namnieyſzą rzecż kazdy na Seym ruſzi/ [...] Kto tak żelazney głowy/ albo tak cirpliwy/ Zeby mogł wſzitkich ſłuchać/ i uznać
kto krzywy KochSat B2v.
Szereg: »ruszyć albo apelować« (1): ále y owſzem będźie wolno Sędźióm Ziemſkim téż o wielką ſummę ſądźić/ gdyż będźie káżdéy ſtronie wolno ruſzyć álbo áppellowáć [cum licebit unicumque
partium appellare JanStat 491]. SarnStat 720.
Przen (2):
ruszyć od czego (1): Możeć v inſzych ſądow dobrze ſobie tuſzyć/ Lecż od Páńſkich dekretow bárzo trudno ruſzyć. RejWiz 124v.
Zwrot: »na sjem ruszyć« (1): Bo on ſędzya ſeymowy [tj. Bóg]
inák będzye rządził/ Ktory áppellácije wiecżnie będzye ſądził. Iuż
tám pewnie ná wiece ni ná ſyem nie ruſzyſz/ Zá rázem poſſeſſyą
nędzniku dáć muśiſz. RejWiz 122v.
Synonimy: I.3. wygnać; 4. dotknąć, dotknąć się, tknąć; 6. użyć;
7.a. uszkodzić, zepsować; 8.a. pobudzić, wzbudzić, zapalić; 14. naganić, odwołać się; II.1. postąpić, pość; 2. począć, rozpocząć.
Formacje współrdzenne: ruszyć się, naruszyć, naruszyć się, poruszyć, poruszyć się, wzruszyć, wzruszyć się, zruszyć, zruszyć się;
ruchać, ruchać się; ruszać, ruszać się, naruszać, naruszać się, obruszać, obruszać się, poruszać, poruszać się, wzruszać, wzruszać
się, zruszać, zruszać się; poruszywać, poruszywać się.
Cf RUSZENIE, RUSZONY
ALKa, MN

Tedy go wziął ná rámioná ſwoie/ on co ſię ſam ruſzyć dopiero nie
mogł/ y nioſł tám gdzie on kazał. SkarŻyw 30; Ten [Teodorus] máło
przed tym ſwoię wielką wiárę y męſtwo pokazał/ nád okrutnym
ſmokiem/ ktory był w iego ſię oycżyznie Eucháićie okazał wſkałách: ták wielki/ iſz gdy ſię ruſzył/ ziemiá pod nim drżáłá/ á kámienie ſię kruſzyło. SkarŻyw 187, 75, 595; RybGęśli D; SkarKaz
385a; Coſz ſtoiſz? nie ruſzyſz ſię, y czemu nie idźieſz? CiekPotr 61;
Widźiſz/ [...] iákoć ſię [panienka] vbráłá/ Iákoż oná w tey ſzáćie
będźie táńcowáłá/ Abo iáko na chyżym obroćie ſię ruſzy ZbylPrzyg A4v.
Zwroty: »nie ruszyć się (z boku) na bok« = non vertere se a
latere ad latus PolAnt [szyk zmienny] (2): Ktora [ﬂegma] cżáſem
ieſzcże ſie pan ná bok nie ruſzy/ Przykro do vſt przyſtąpi/ á cżáſem
záduśi. RejWiz 61v; BibRadz Ez 4/8.
»ledwie się ruszyć« (1): [mówi Rachel:] Iuż nie cżuię mamli
duſzę Wſzak ledwie ſie ſama ruſzę RejJóz B6.
»nie śmieć się ruszyć« (3): Siedzi [na królewskim tronie, nad
którym zawieszono miecz] zwieśiwſzy głowę by ná wioſnę gąſká
[...]. Powiedzyał: iákoż ia mam ſobie dobrze tuſzyć/ A ia drżę iáko
rybá/ á nie śmiem ſie ruſzyć. RejWiz 70v, 71; RejFig A6v.
»z ziemie się ruszyć« = powstać (1): Oſyeł [...] Kędy káka tám
bywa gnoy/ á gdźie ſyuſka tam bywa zroy [tj. zdrój]. Kędy lega tám
ſie kruſſy/ ſciężkoſcią ſie z źiemie ruſſy. March1 A3v.
Przen (3): Nam et ipſe deus meus [...]: non mouebor amplius.
Boć on ſam ieſt bog moy y zbawiciel moy/ on mie kſobie przijął/ a
przeto ſie więcey nieruſzę (koment) To ieſt zawżdy w iego woli
będę trwał (–) WróbŻołt 61/2; [Job mówi do Boga:] Gdyż oto widzę iż teraz tu w prochu vſnąć muſzę/ Gdy mie ráno ſzukáć będzyeſz przed tobą ſie nie ruſzę [Vulg Iob 7/21]. LubPs hh6v; BibRadz Dan 11/14.
b. O częściach ciała (4): Tetanus, morbus est, id est spasmus,
nyemocz w shygy, ysz syą ruszicz nye moze BartBydg 157b; Bom
ták mowił/ Aby ſie nigdy nie kocháli ze mnie nieprzyiaćiele moi: á
gdy ſie ruſzyły nogi moie/ mowili ná mie wielkie rzecży. Leop Ps
37/17; Ieden [jest rząd] niewidomy/ przez żyły/ ktore od głowy idą
y wſzytkimi cżłonkámi władną: drugi widomy przez ocży/ ktore
vkázuią gdzie y iako ktory cżłonek ruſzyć ſię ma. SkarJedn 58.
Zwrot: »z mieśca się ruszyć« (1): boleść ku boleśći przydáli
twoim ránom/ gdy ćię okrutnie powrozámi rośćiągnęli/ według długośći y ſzerokośći krzyżá twe go: ták iż ſię z mieścá ruſzyły wſzyſtkie
ſtáwy ſubtelnego ćiáłá twego. LatHar 292.
c. O niemogących się samoistnie poruszać narządach ciała:
obruszyć się (2): Bo żył lat ſto y dwádzieśćiá w tákiey śile y zdrowiu/ iſz ocży iego nieztępiały/ áni ſię ruſzyły zęby iego. SkarŻyw 485.
Zwrot: »na stronę się ruszyć« (1): Drugdy ſye máćicá ná ſtronę
ruſzy/ álbo ná doł zerwie/ ták iż więc z łoná wiśi: Ná tákową przygodę/ czyń to lekárſtwo: [...] SienLek 116.
d. O obiektach ﬁzycznych (10): BibRadz Is 41/7; [książęta litewscy] kośćioł S. krzyżá ná łyſey gorze wyłupili/ y drzewo krzyżá
S. wzyęli/ s ktorym nie mogli żadną miárą viecháć/ bo wozá z
mieyſcá nie możono ruſzyć/ áż ieden Ruśin powiedzyał/ poki thego
drzewá Swiętego na ſwe mieyſce nie doſlećie/ potyſie ten woz nie
ruſzy. BielKron 376v, 321v; KuczbKat 175; O głupſtwo y ślepotá
niewymowiona: tenli [cielec] wybáwić mogł/ co ſię ſam ruſzyć niemoże/ á vcżynienia y rąk ludzkich potrzebował? SkarŻyw 490, 98.
W porównaniu (1): Iáko owo gdy ſkáłá namniéy ſye nie ruſzy/
Choćia biją w nię wáły/ przedśię ſie nie kruſzy: Ták ma wiárá y
miłość ſtáwi ſye ſtátecznie/ Ze nikomu/ iedno iéy ſłużyć będę wiecznie. PudłFr 51.
Fraza: »ani się ruszy(ł, -a)« (3): Ani ſye waga ruſſyła Przetſyę
ſtoij yako była RejKup Bbv, bb8v; á przodek okrętu thák ſtánął że
ſię áni ruſzył [manebat immobilis]/ ále zad łamał ſię od náwáłnośći
wod. BibRadz Act 27/41.
2. Wyruszyć, opuścić dotychczasowe miejsce pobytu, zacząć się
przemieszczać (318):
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sie (257), się (122).
inf ruszyć się (76). ◊ fut 1 sg ruszę się (7). ◊ 2 sg ruszysz się
(2). ◊ 3 sg ruszy się (28). ◊ 1 pl ruszymy się (7), ruszemy się (3);
-ymy RejZwierc (2), BielSjem; -emy ZawJeft, ActReg; -ymy : -emy
SarnStat (4:1); ~ -emy (1) ZawJeft, -émy (1) SarnStat, -ęmy (1)
ActReg. ◊ 3 pl ruszą się (14). ◊ praet 1 sg m rusz(e)łem się (1) ActReg, -em się ruszył (1) KochPam. ◊ 2 sg m ruszyłeś się, -eś się
ruszył (2). ◊ 3 sg m ruszył się (87). f ruszyła się (9). n ruszyło się
(3). ◊ 1 pl m pers ruszylismy się, -smy się ruszyli (5). ◊ 3 pl m pers
ruszyli się (64), rusz(e)li się (1) ActReg. m an ruszyli się (1) [cum N
pl: psi]. subst ruszyły się (6). ◊ plusq 3 sg m był się ruszył (2). ◊ 3
pl m pers ruszyli się byli (1). ◊ imp 2 sg rusz się (6). ◊ 3 sg niech
się ruszy (1). ◊ 1 pl ruszmy się (2). ◊ 2 pl ruszcie się (1). ◊ 3 pl
niech się ruszą (1). ◊ con 3 sg m by się ruszył (3). f by się ruszyła
(1). ◊ 1 pl m pers bysmy się ruszyli (1). ◊ 2 pl m pers byście się ruszyli (1). ◊ 3 pl m pers by się ruszyli (4) BielKron (2), KochCz,
SarnStat, by się rusz(e)li (1) ActReg. ◊ part praet act ruszywszy
się (37).
Sł stp s.v. ruszyć, Cn s.v. mi; mieszkam, nie spieszę się, Linde
XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Wykonać ruch, poruszyć się; moveri Vulg, PolAnt; commoveri Vulg; elevari, vertere se PolAnt (44):
a. O istotach żywych (też nadprzyrodzonych) (28): BierEz D3;
Mora też ieſt niemoc [...] gdi ſie cżłowieku we ſpaniu widzi, iakoby
go czo przyległo, tak iż ſie ruſzić nie może GlabGad D8v, D2; RejKup f4, g4v, h7; [pijak] Káſzle/ mrucży/ wierći ſie/ łoże pod nim
trzeſzcży/ A obiemá końcomá co ſie ruſzy wrzeſzcży. RejWiz 31;
Tákże piſze Herberſtyn iż ſie mu thák tráﬁło/ gdy przećiw iemu wyieżdżáłá Moſkwá/ wiedzyał ich obycżay/ ruſzył ſie trochę ná koniu
ſiedząc iako by chćiał s koniá s ſieść. BielKron 434v; GrzegRóżn O;
Zátym krol kazał [...] ſtolec [tj. tron] poſtáwić ná cżterzech nogách
bárzo mdłych. Y kazał [...] wſádzić go [swego brata] ná on ſtolec.
[...] [rzekł brat:] á teraz ſiedzę ná bárzo wątłym ſtolcu/ á ruſzęli ſie
iáko nieopátrznie/ złamie ſie ſtolec á ia vpádnę w doł/ z ktorego niepowſtánę. HistRzym 94; Y ná znák doſkonáłego zdrowia/ kazał mu
[św. Symeon uzdrowionemu paralitykowi] onego Rotmiſtrzá [...]/
ktory ſię zá nim przycżyniał/ aſz do namiotu o ſwey mocy odnieść.
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a. O istotach żywych (też nadprzyrodzonych i Bogu): po ziemi,
po (w) wodzie, w powietrzu; proﬁcisci Vulg, PolAnt, JanStat; abire,
surgere Vulg, PolAnt; consurgere, movere Vulg, Mącz; moveri PolAnt, JanStat; discedere Mącz, PolAnt; ascendere, egredi, exsurgere,
recedere PolAnt; progredi Modrz; se movere JanStat (313): LibLeg
11/41; Mam ia czo z ſobą cżynić niż waſze gzła ſuſzyć Ale gdys ſie
naparła iuż ſie muſzę ruſzyć RejJóz D7; I gdy iuż ruſſyli ſie mężowie áby ſzli ku podpiſániu źiemie/ przykazał im Iozue/ mowiąc:
[...] Leop Ios 18/8, Iudic 20/18, 4.Reg 7/7, 25/26; BibRadz Iudic
9/35; przypárłá [oślica] bokiem w ciáſney drodze nogę iego [Balaama]/ dáley ſie niechciáłá ruſzyć. BielKron 42v; á ták rozumiem
iż ſie nie rázem wſzytcy ruſzyli/ pierwey iedni potym drudzy BielKron 336, 391; Krol. I.M. dworowi ſwemu ruſzyć ſie kazał GórnDworz Dd7v; ArtKanc S20v; GórnRozm E; Cáły dźień go [chytrego
dłużnika] nie vyźrzyſz: w wiecżor ſię vkaże/ [...] Gdy ſię ruſzą lelkowie/ y myſzy ſkrzydlate: Nocni Krucy/ Latáwcy/ y Sowy rogáte.
KlonWor 74; Iáko ná kárku końſkim kiedy ocokáły Sleṕ vśiędźie:
piie krew bydlęcą dźień cáły. [...] Prożno depce nogámi ſzkápá
cżárnogrzywa: Nie ruſzy ſię on owad/ nie odleći ſnadnie; Aż pełen
y opiły ná źiemię vpádnie. KlonWor 76.
ruszyć się do kogo (3): BielKron 410; ZawJeft 21; My się tez
– ruszęmy skoro vsłyszęmy zelud zKrakowa zanieprzyztad do wm
iacielem wyprawicie zebysmy zatym przespieczniej iachac mogli
ActReg 13.
ruszyć się od kogo, od czego (2): Nie ruſzył ſie Krol odemſzey
áż ſam Witułt pocżął wołáć áby przeſtał tych paćierzy. BielKron
383v; Gorſzé niebeſpieczeńſtwo w domu vczuiemy/ Niżli kiedy do
woyſká od was ſye ruſzemy. ZawJeft 21.
ruszyć się z czego (7): MOſkwá to w obycżáiu ma/ iż gdy przećiw poſłom wielkim y máłym wyieżdżáią/ [...] Nie s ſtąpi s ſwey
drogi nikomu/ áni ſie s konia ruſzy/ áż ten pierwey powſtánie ku
ktoremu wyiechał BielKron 434v, 24, 412; Clinicus, [...] Który ſie z
łożá nie może ruſzić przed cięſzką chorobą. Mącz 57c; Ná ten czás
mi ſye mátká właſnie vkazáłá/ A ná ręku Orſzulę moię wdźięczną
miáłá. Iáka więc po paćiorek do mnie przychodźiłá/ Skoro z ſwégo
poſłánia ráno ſye ruſzyłá. KochTr 20; KochProp 14; Krol Porſená
tákowemu przedſięwzięciu y ſtałośći zdziwiwſzy ſie s ſtołká ſwego
ruſzył ſie/ y kazawſzy onego Młodzieńcá od ogniá odiąć/ łágodnie
do niego zácżął mowić Phil C2.
ruszyć się ku czemu (1): Ludzie oni co przed miáſtem leżeli
vſłyſzawſzy ryk ruſzyli ſie ku onemu rykowi chcąc korzyśći doſtáć.
RejZwierc 163v.
ruszyć się na co (3): Ceſarz ná oſtáthku mieſiącá Máiá s ſynem
ſwoim z Bruxelle do Auſzpurku/ ruſzył ſie ná Syem/ wźiąwſzy ſobą
Saſkie Kſiążę poimáne BielKron 235, 420; StryjWjaz A4v.
ruszyć się z kim, z czym (13): RejKup f4v; Tedy Abram ruſzył
ſię z námiotem ſwym/ á przenioſł ſię y mieſzkał w rowninie Mámre
BibRadz Gen 13/18; Pothym Włádźiſław od puł poſtu/ ruſzył ſie do
wielgiey Polſki z młodą krolową BielKron 381v, 170v, 419v; StryjKron 687; KochProp 14; ActReg 60; KochCz B2; A kiedy ſię brał w
drogę/ y z bydłem ſię ruſzył/ A wołkow ſwych odiſkáć iuż ſobie nie
tuſzył/ Pocżuły niebożętá ſwe ſtádo znáiome KlonWor 23. Cf »z
miejsc(a) się ruszyć«, [»ruszyć się precz«].
ruszyć się za kim (1): A potem dla niedoſtátku ziemie ſwoiey/
ruſſyli ſie zániem wſſyſcy krewni przyiaćiele iego RejPs 154v.
ruszyć się dokąd (44): LibLeg 11/76; Y ruſſyłeś ſie [Panie
Boże] potem ná wyſokoſć RejPs 98; Diar 81; Ktory [Racyjo, skrzydlate dziecię Minerwy] kiedy cie vźrzał iuż mi lepiey tuſzył/ Ze ty
mnie maſz náucżyć [a więc, że już jest niepotrzebny]/ ſam ſie wzgorę ruſzył. RejWiz 43v, 46; Ruſzywſzy ſię tedy ku Gácor áż ku
Wſchodu oney doliny/ ſzukáli páſtwiſká bydłu ſwemu. BibRadz
1.Par 4/39, Ps 131/8, Iudic 2/15; Ruſzyli ſie [Izraelici] indziey ná
puſzcżą BielKron 31; Tegoż roku Krol Olbrácht ruſzył ſie s Krákowá do Prus BielKron 400v, 31v, 40v, [211], 228, 233v (23); KochPs
82; StryjKron 657, 687; Co pocznie [nadobna Katarzyna]/ gdźie ſię
ruſzy/ wdźięczność ią ſpráwuie/ Y wſzędy Niewidoma zá nią po-

ſtępuie. KochEpit A2v; KochPam 86; KochProp 14; ActReg 60. Cf
Zwroty.
ruszyć się skąd (49): RejKup f4v; Leop Num 21/12, Deut 2/1; S
ktorey Bulgáryey ruſzywſzy ſie lud ze wſzytkim narodem oboygá
pogłowia/ ſzukáiąc lepſzey żywnośći zyemie [...] przyſzli nád morze ktore zowiemy Pontus Euxinus BielKron 170v; Tegoż roku
Zygmunt Krol/ ruſzył ſie z Litwy do Polſki/ proſtho ná Syem do
Piotrkowá BielKron 420, 31v, 40, [211], 215, 233v (14); Post diem
quartum quam ab urbe discessimus, Po czwartym dniu yákoſmy ſie
z miáſtá ruſzyli. Mącz 314c, 233d; A (ták) ruſzyliſmy ſię od Chorewá/ y przeſzliſmy wſzytkę (onę) puſzcżą wielką á ſtráſzną BudBib
Deut 1/19, Num 10/12; Nápuśćże do ónéy Sadzawki Wody y Kárpiętá do niéy wſadź ilé ich miéć będźieſz: támże ſye w ónym dóle
ná źimę położą/ y nie ruſzą ſye z niego/ aż záśię ná Wioſnę kiedy
ćiepło vderzy Strum P; StryjWjaz A4v; SkarŻyw 283, 348; StryjKron 91, 657; ActReg 13, 51, 60, 154; SarnStat 655. Cf »z miejsc(a) się ruszyć«, [»ruszyć się precz«].
cum inf (1): Tákże gdy was Pan wyſłał z Kádeſbárne/ ábyſćie
ſie ruſzyli poſiádáć źiemię ktorą wam dał/ tedyſćie wy odporni byli
roſkazániu Páná Bogá wáſzego BibRadz Deut 9/23.
W porównaniu (1): Niech iák cięſzki kámień z mieyſc ſwych
ruſzyć ſie nie mogą [srogie narody] LubPs gg3.
Zwroty: »ruszyć się drogą [dokąd]« (1): gdzieſmi tego czassv
czekaly on [pan sendziak] niedoczekawſchi czaſſv slozonego rvſzil
sye barſo plocho nam nieoznaymywſchi thą drogą proſto kv Byalagrodv na dol Telygolya. LibLeg 11/77.
»z miejsc(a) się ruszyć« [w tym: dokąd (4), z kim, z czym (2)]
[szyk zmienny] (17): LubPs gg3; Potym s tego mieyſcá ruſzywſzy
ſie/ rozbili namioty w Oboth w Iebárim BielKron 42, 35v, 40 [2 r.],
40v, 60, 297v, 338v, 403; A gdy vſłyſzał [Pan] o oney niemocy iego
[Łazarza]/ nie ruſzył ſie z mieyſcá onego przez dwá dni. RejPos
352v; WujJud 70v; SkarŻyw 348, 480, 518; Namilſze/ iam ſię zdumiáłá Y wſzyſtkam práwie ſtruchláłá. Nie mogę ſię z mieyſcá ruſzyć
Muśi tu coś ſtráſznego być. MWilkHist H; PaxLiz C2.
»z miejsca się ruszyć« = zacząć coś robić (1): Bo drudzy chcą
w rzeczy do dobrego/ y mowią: Radbym był tákim y tákim: á ręku
nie przyłożą y z mieyſcá ſię nie ruſzą. SkarKaz 638b.
»ruszyć się precz« [w tym: [z kim skąd]] (1): BielKron 456;
[[Wandalitowie] ruſzyli ſie ſtych kráin precż ze wſzytkim domoſtwem z żonámi y z dziećmi poſpołu/ y ſtymi Niemcy s ktoremi
mieſzkáli BielKron 1551 156].
»ruszyć się nie śmieć« [w tym: dokąd (1)] [szyk zmienny] (2):
SkarŻyw 480; on [Teodatus Gedożyk] w Rzymie będąc nie śmiał ſię
nigdźiey ruſzyć CzechEp 379.
Szereg: »ruszyć się i wyniść« (1): y nie będźie nikt coby w
niey [w ziemi] mieſzkał ták z ludźi iáko y zwierząt/ wſzytcy ſię ruſzyli y wyſzli [moti sunt, abierunt]. BibRadz Ier 50/3.
Przen (6):
ruszyć się do kogo (1): nuż my tedy niebożątká ktorzy leżymy
iáko w opłotkach y ná vlicach/ z dáleká ſie dziwuiącz á záglądáiąc/
á przypátruiąc ſię temu wielmożnemu á dziwnemu Boſtwu tego to
Páná ſwoiego/ ruſzmy ſie do niego RejPos 160v.
ruszyć się skąd (3): A tyś nie Sálomoná/ Bogá vrodźiłá: Przetóś tákiéy zapłáty pewnie godná byłá. Aby ſyn twóy namilſzy z máieſtatu ſwégo Ruſzył ſię/ prowádźił ćię do przybytku ſwégo. SiebRozmyśl K4v; SkarKaz 387b. Cf Zwrot.
W połączeniu szeregowym (1): Wſtáń z tey złośći/ ruſz ſię z
tego błotá/ wychodź z tey ćiemnice y więźienia/ wſtań co leżyſz/
wſtań vmárły á Chryſtus ćię oświeći. SkarKaz 387b.
W przeciwstawieniu: »trwać ... ruszyć się« (1): [lato] Zegna
ludźie iak dźieći słowy żáłobnymi [...]. Iuſzći ſię z wámi dźiećmi
mátká roſtać muſzę/ Iuż mi nie lza dłużey trwáć/ iuż ſię co dźień
ruſze [!]. RybGęśli B4.
W porównaniu (1): Smieią ták ludzye mowić moiey nędzney
duſzy/ Niech ſie wzgorę iáko wrobl z mieyſcá ſwego ruſzy LubPs C3v.

165

RUSZYĆ SIĘ

RUSZYĆ SIĘ

Zwrot: »ruszyć się z miejsca« [w tym: dokąd (1)] [szyk zmienny] (2): A niedopuſſczay [Panie] nam wiernem twoiem ábychmy
zwielkiem vpádkiem/ á záwſtydzeni mieli ſie ruſſyć ſpokoynych
[lege: z pokojnych, tj. z bezpiecznych] mieſc twoich RejPs 109v;
LubPs C3v.
α. O ruchach wojsk związanych z taktyką prowadzenia bitew
lub przemieszczaniem się oddziałów (200): ConPiotr 34; Gdy ſie
vſpokoił wiátr/ rycerze wſzytko co rozproſzył wiátr zebráli á pothym ruſzywſzy ſie [amoto exercitu] iecháli przez dwádzieſciá y
pięć dni do niektorego padołu wielkiego HistAl [I3]v; A ruſzywſſy
ſie Lud Iſráelſki poraźił Moábity: á oni wnet vćiekli przed nimi.
Leop 4.Reg 3/24; UstPraw D3 [2 r.]; BibRadz 4.Reg 3/24; kiedy
drugi raz będą trąbić/ tedy ſie ma ruſzyć drugie woyſko ktore
będzye leżáło od południá BielKron 39v, 211, 227, 236v, 246v, 312
(11); (nagł) Woyná. (–) [...] A to więc w zyſku mamy/ kiedy ſie
ruſzymy/ Więcey niż nieprzyiaciel ſámi ſie zniſzcżymy. RejZwierc
245v, 251; BielSpr 15; Y ruſzyli ſię naprzod ná vſtne słowo Iehowy
wręce Moiżeſzowey Y ćiągnęłá chorągiew obozu ſynow Iehudy
naprzod z woyſki ſwemi BudBib Num 10/13, Num 4/5, 15, 10/17,
21, 28 (10); A ći [posłowie] ieſli Heleny názad nie przynioſą/ [...]
Wſzytko ſię woyſko tedyſz ma ruſzyć/ y proſto Ku Troii żagle podáć
wſzák ták? KochOdpr D3; SkarŻyw 484; BielSen 15; ActReg 3, 15,
128, 171 [2 r.], 183; A Stároſtowie piérwéy niż inni máią ſie ruſzyć:
á to, áby ſzkód hámowáli czynić. SarnStat 433, 549; [TarnUst 301
(Linde)].
ruszyć się do kogo (1): ruſzyło ſie Turkow pięćdzieſiąt do nich
[żołnierzy przebranych w chłopskie odzienie] pocżęli im ſpiżę odeymowáć BielKron 247.
ruszyć się ku komu, ku czemu (3): BielKron 403v; [król Władysław Warneńczyk] Zwiodſzy woyſko przećiwne [tj. Turków] ruſzył ſię ku niemu/ Z ktorjm chćiał doſyć cżjnić przedſięwźięćiu ſwemu. CzahTr Gv. Cf »ruszyć się mocą wszytką«.
ruszyć się przeciw(ko) komu, przeciwko czemu (żywotne) (15):
Obieczal yſſ gdy poddany iego K.M. koronny, przeczywko Tureczkiem moczom wiſſſzy opyſanem ſię ruſſą theſſ poddany wielkiego
Xieſtwa Lytewſkiego [...] znamy ſię ziednoczą. ConPiotr 34; A gdi
było po Swiątkach/ ruſzyli ſie przećiwko Gorgiaſſowi Sthárośćie
Idumeyſkiemu. Leop 2.Mach 12/32; gdy ſie przepráwił [cesarz]
przez rzekę Wernizę/ ruſzyli ſie przećiw iemu Ewángelikowie BielKron 227v; tám [w klasztorze we Lwowie] wolno mowili [rycerstwo] z oſobná ktho chćiał widzenie ſwoie powiádał/ domagáiąc ſie
tego ná Krolu/ áby ich ártykułom ktore ná ſpiſku dawáli/ Exekucyą
vcżynił/ inácżey ſie nie chcąc ruſzyć przećiw nieprzyiaćielowi.
BielKron 423v, 403, 406, 419; ktory gwałt widząc Pánowie Koronni/ wnet z dwiemá tyſiącmi iezdnych Zołnierzow [...] ruſzyli ſię
przećiw Tátarom StryjKron 752; ActReg 154; Ieſli wywołány broniłby ſwych dóbr, [...] tedy wedle Státutu Koronnégo wſzyſtká
Szláchtá źiemie/ y powiátu onéy źiemie/ w któréy tákowa máiętność ieſt/ weſpółek z Stároſtą onégo mieyſcá ruſzy ſie z przypráwą
woienną przećiwko onému niepoſłuſznému SarnStat 833, 833,
1114; Zátym ſię pśi ruſzyli przećiwko wilkom/ wilcy też przećiwko
nich/ wtym ſię ſtocżyły one dwie woyſká w kupę CzahTr D3v. Cf
»ruszyć się z wojskiem«.
ruszyć się na kogo skąd (2): LubPs hh3v; Ná tym Seymie [...]
ieſt poſtánowiono/ [...] áby [...] thák duchowni iáko ſwieccy pánowie zbroynie byli pogotowiu Wtolmie/ [...] A z támtąd ruſzyć ſie
proſto ná nieprzyiaćielá. BielKron 305v.
ruszyć się z kim, z czym (34): Leop Iudic 9/32, 1.Mach 10/86;
BibRadz Num 4/15, Ios 10/7; Piątego roku wyścia s puſzcżey/
ruſzył ſie Iozue z namioty ſwymi y ludu Izráelſkiego z Galgale do
Sylo BielKron 48, 159, 403; Klotáryus Krol zwoyſkiem idąc/ dobrá
Biſkupſtwá Wiromándeńſkiego połupił/ y wozy znich nápełnił. ſkarał go P. Bog/ iſz przez trzy dni/ ruſzyć ſię z onym drapieſtwem
niemogli. SkarŻyw 527; StryjKron 457; KochJez B; Nie docżekam
porządku woyſká Węgierſkiego. Dokądkolwiek kto będźie z domu
Rákuſkiego/ Rządcą wyżſzym obozu woyſká Węgierſkiego. Poko

ſię ſwoią głową ſam Ceſárz nie ruſzy/ Z Rzeſzą wſzyſtką CzahTr
H2v. Cf »ruszyć się z miejsc(a)«, »ruszyć się z wojskiem«.
ruszać się za kim (2): Ruſzył ſie krol Olbrácht zá nimi s Krákowá o S. Krzyżu Wieſieni BielKron 400, 403.
ruszyć się po kim [= za kim] (3): Poſłał [Skanderbeg] przodkiem iáko ná ſtraż pięć ſeth wybornych mężow/ kthore gdy ſtraż
Turecka obacżyłá á oni ſie obłądzili rzekomo od ſwoich/ powiedziáłá onich Thurkom: Turcy ſie ruſzyli po nich BielKron 255v,
228, 247.
ruszyć się dokąd (51): Caſtellanowie powiatowy napierwy ſię
ruſſą na mieiſcze wſwoyęm powiaczie ktoremu naznaczą, aby ſię
ſlyachta kniemu ſcziągala. ConPiotr 32; Z támtąd ſię ruſzył do Gázy/ á iż Gázeńcżycy záwárli ſię przed nim/ thedy ie obległ/ á miáſthecżká okolicżne popalił y łupy pobrał. BibRadz 1.Mach 11/61,
2.Par 13/4, 1.Mach 11/67; Ceſarz ſie tedy ruſzył zokopánia do Ingolſtádium do Nuburgu/ wźiął ij BielKron 227v; Ceſarz vſtąpił/ muſiał ſie potym ruſzyć ná ſtáre mieyſce bliſko Lángingi/ bo wielką
nędzę ná ſie mieli ze dżdżow vſtáwicżnych przez mory y głody
BielKron 228, 48, 57, 159 [2 r.], 226v, 227 [3 r.] (35); Tedy dla tego
ſamego kośćiołá S. ziednocżenia/ Chrześćiáńſkie ony woyſká do
Cárogrodu ſię ruſzyły SkarJedn 258; StryjKron 457, 662; KochJez
B. Cf »ruszyć się z miejsc(a)«, »ruszyć się w pole«, »wojennym
sposobem się ruszyć«, »ruszyć się z wojskiem«.
ruszyć się skąd (55): [wojsko Aleksandra] Ruſzywſzy ſie z onąd
[Inde amoto exercitu]/ ciągnęli ná mieyſcá puſte do morzá cżyrwonego y do Arabiey HistAl M6, H7, M6v [2 r.]; Ruſzywſſy ſie
ztámtąd [z Sychem] Abimelech/ przićiągnął do miáſtecżká Thebes
Leop Iudic 9/50; Thedy obroćił ſie Iudás y woyſko iego drogą po
puſſcżey ku miáſtu Bozor co rychley [...]. Potym ruſſyli ſie z thąd
wnocy/ y ćiągnęli áż do twierdze. Leop 1.Mach 5/29, Num 22/1,
1.Mach 10/86; BibRadz Ios 10/7, 1.Mach 11/61, 67, 2.Mach 12/10;
Gdy tedy opuśćili walkę v Ingolſtádium/ Kſiążętá ruſzyli ſie ſtámtąd/ áby przez Ren niedopuſcili przepráwy Bureńſkiemu BielKron
227v, 48, 170v, 226v, 227, 227v (19); BudBib 1.Mach 5/29, 36,
10/86, 2.Mach 12/10; [Witold i Jagiełło z wojskiem] Ruſzywſzy ſię
od Wukry ſtánęli w rowninie/ W polu Turzym ktore krwią Pruſką y
dziś słynie StryjKron 522; KochJez B3v; ActReg 143; SarnStat 132
[2 r.]. Cf ruszyć się na kogo skąd, »ruszyć się z miejsc(a), »na wojnę się ruszyć«.
Zwroty: »ruszyć się ku bitwie« (1): przeto oni [chłopi moskiewscy] z mieyſcá ſwego/ gdzie Woyſkiem leżą/ nie rádźi ſie ruſzą
ku bithwie/ chcąc áby ie náiechano. BielSpr 66.
»ruszyć się w drogę« (2): Przethoż on [Bakchides] ruſzył ſię w
drogę z woyſki [Et abiit ut veniret cum exercitu] wielkiemi BibRadz
1.Mach 9/60; BudBib 1.Mach 9/60.
»ruszyć się z miejsc(a)« [w tym: dokąd (2), z czym (1), którędy
(1)] = exsurgere de locis PolAnt [szyk zmienny] (12): Potym [Aleksander] ſie ruſzywſzy z onego mieyſcá [Deinde amoto exercitu
castris] pocżął po ſzyrokoſći onego polá iecháć HistAl L3v; Leop
Iudic 9/34; odćiągnąwſzy od Niniwe zá trzy dni przeſzedł ná polá
Bektylet/ z ktorego mieyſcá ruſzył ſię z obozem do gory BibRadz
Iudith 2/10[11]; A ták gdy ći co ná záſadkách byli/ ruſzyli ſię z
mieyſc ſwoich/ á ſtocżyli bitwę. Tedy wſzyſcy ktorzy z Ionátánem
byli podáli tył BibRadz 1.Mach 11/69; [Bułgarowie] ruſzyli ſie s
ſwych mieyſc cżáſu Iuſtynianá wielkiego Ceſárzá s kſiążęciem
ſwym Derbalem/ iedni wodą drudzy zyemią/ [...] rzućili ſie ná
páńſtwá Greckie ſąſiednie BielKron 170v; Ieſzcże tedy woyſko
Skánderbegowo z mieyſcá ſie nieruſzyło BielKron 256v, 39v, 250v,
257, 352v, 411; BielSpr 66.
»ruszyć się mocą wszytką [ku komu którędy]« (1): Ná oſtáthek
thę przycżynę [niespokojne zachowanie ludu przygranicznego]
dawſzy walce Soliman Ceſarz/ ruſzył ſie ku niemu [królowi Ludwikowi] mocą wſzytką/ wodą y źiemią BielKron 305v.
»ruszyć się nazad« = cofnąć się (2): Ceſarz Krześćiáńſki ktory
ná ten cżás był w Linczu/ vmyſlił z rádámi ſwemi/ áby cżekał ze
wſzyſtkim woyſkiem v Wiedniá nieprzyiaćielá/ tákże vcżynili/ Gdy
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ſie tego Turcy dowiedzieli/ ruſzyli ſie ná zad/ y poſzli precż BielKron 211, 406.
»w pogonią się ruszyć« (1): A ieſliże ſie zá nim [za nieprzyjacielem] w pogonią ruſzymy/ To iuż też ſwą powinność o tym
dobrze wiemy. RejZwierc 251.
»ruszyć się w pole« (1): W drugim zaſtępie ſtáre mieſzáli z
młodymi/ By w zaiemną pomocą byli potężnymi. Ruſzył ſię w pole
Hetman AS mężny rzecżony KmitaSpit B.
»ruszyć się ku potrzebie« (1): wielcy Polacy [tj. Wielkopolanie] wypráwili się ná tę woynę/ ále máła Polſká [...] niechćiáłá
[...] ſie ruſzyć [...]. Polacy tedy wielcy ácż ſie ruſzyli ku they potrzebie/ wſzákże żadney poſługi nie vcżynili BielKron 392.
»ruszyć się precz« [w tym: którędy (1)] = wycofać się [szyk
zmienny] (8): Máchometh [...] żádney nádzieie niemiał doſtáć przez
moc Kroiey/ á ná káżdy dzień mu ludzi vbywáło/ ruſzył ſie precż
nocą BielKron 257; [Tatarowie] zá gorámi Węgierſkimi/ [...] Nábrawſzy ludźi/ dobytká/ y rozmaitey korzyśći/ ruſzyli ſie precż.
BielKron 416, 220v, 383v, 388v [2 r.], 406 [2 r.].
»ruszyć się ku szturmu« (1): A ták ruſzyli ſie ku ſzturmu/ Azápi/ Oglácy/ Iancżárowie/ y inni wielcy mężowie Tureczcy. BielKron 247v.
»[dokąd] wojennym sposobem się ruszyć« (2): Téż obiecuiemy: iż kiedy ſie My zá gránice Króleſtwá woiennym ſpoſobem ruſzymy [quando nos ... expeditionaliter proﬁcisci contigerit JanStat
694]/ wſzytkim obywátelóm náſzym z námi iádącym zápłáćimy
Práwá Ziemſkié SarnStat 909, 892.
»na wojnę (a. na wojenną wyprawę) się ruszyć« [w tym: skąd
(1)] = ad bellum moveri, ad bellicam expeditionem se movere
JanStat; ad expeditionem transitum facere JanPrzyw [szyk zmienny]
(12): Gdybyſmy poddánym náſzym roſkazáli ruſzyć ſię ná woynę z
gránic/ tedy niż ſię ruſzą obiecuiem im dáć ná ſzkodę Kopiją/ pieć
[!] kop groſzy UstPraw D3, D2; OrzRozm V3; Ad bellum consurgere, Ná woynę ſie ruſzić/ gotowáć. Mącz 435c; StryjKron 677; Téż
obiecuiemy: iż żadnych vſtaw nowych niechcemy czynić/ áni roſkażemy poddánym náſzym ná woynę ſie ruſzyć przez Séymu poſpolitégo SarnStat 914 [idem 67, 123, 298] 49, 67, 123, 298, 892,
1055.
»ruszyć się z wojskiem (a. z wojski), z zastępem (a. z zastępy)« [w tym: dokąd (5), przeciw(ko) komu (2)] = amovere exercitum
HistAl; (abire et) venire cum exercitu, abire cum potentia PolAnt
[szyk zmienny] (18:4): A ták [Aleksander] ruſzywſzy ſie z wielkiemi
zaſthępy pocżął ciągnąć w Indią HistAl G6, F6, I2, I4, K6v; Po tey
porażce/ ruſſył ſie [Judas] z woſkiem [!] [movit exercitum] ku
Effron miáſtu obronnemv Leop 2.Mach 12/27, Iudic 9/34; Iozyaſz
boiąc ſię áby on [Necho, król egipski] nie ćiągnął przez źiemię iego
poſiádáć iey/ ruſzył ſię też z woyſkiem przećiw niemu. BibRadz I
253c marg; wſzákoż był ieſzcze pewnie niepoſthánowił gdźie ſię
naprzod z woyſkiem ruſzyć miał BibRadz I 428c marg, 1.Mach
7/10, 9/60; Látá 1410. Włádźisław Krol Polski ruſzył ſye z woyſki
ſwoimi do Prus BielKron 383v, 39v, 229, 367; Castra movere, s
woyskiem ſie ruſzić. Mącz 40b; BudBib Num 10/18, 1.Mach 3/40,
7/10, 9/60; StryjKron 447; Téż choćby dźiśieyſzy Céſarz álbo iego
potomkowie Céſárze oſobą ſwą z woyſkiem przećiwko Miſtrzowi y
Zakonowi ruſzyli ſie [cum exercitu contra Magistrum et Ordinem se
moverent JanStat 846]/ nie mamy przy nim álbo potomkowie náſzy
ſtać podpomożeniém/ rádą/ pomocą/ álbo łáſką. SarnStat 1070.
»ruszyć się zbrojną ręką« (1): IEſli práwem zwyćiężony nie
dopuśći wwiązánia/ [...] tedy Stároſtá mieyſcá ruſzyć ſie mocną y
zbroyną ręką będźie powinien [movebitur manu forti, et armata
JanStat 672] SarnStat 831.
Szeregi: »ruszyć się i ciągnąć« = surgere et descendere PolAnt
(2): Ruſſywſſy ſie y ćiągnąwſſy [Profectique] ſtąd ſynowie Iſráelſcy/ położyli ſie ná polach Moábſkich Leop Num 22/1; BibRadz
1.Reg 26/2.
»jechać i ruszyć się« (1): Téż ieſli kiedy przerzeczonym náſzym poddánym zá gránice Kroleſtwá náſzégo woiennym ſpoſobem

iecháć/ y ruſzyć ſie roſkażemy [expeditionaliter exire, seu se transferre mandabimus JanPrzyw 15]: tedy pięć grzywien ná kożdé
drzewo [= włócznię, tj. uzbrojonego żołnierza] zápłáćić y rozdáć
obiecuiemy SarnStat 892.
»ruszyć się abo postąpić« (1): Bo ponieważ to żołnierſka ieſt
rzecż/ y záſtánowić ſię/ y ruſzyć ſię ábo poſtąpić [progredi]/ y vderzyć ná nieprzyiaćielá/ y cofnąć ſię ná zad/ [...] tedyć záprawdę/
ktorzi ſię w tákowych iákoby ćieniách woyny niećwicżyli/ niemoże
to być/ aby [...] ModrzBaz 112.
Przen (2): Lękł ſie [młodzieniec] áż ſtánął wſzytek ná poły
zemdláły/ [...] Bo vźrzał s piekłá rotę kiedy ſie ruſzyłá/ A po ſwiátu
ſzyroko wnet ſie roſproſzyłá. RejWiz 82v.
Zwroty: »w pole się ruszyć« (1): Kto lud vſkromi/ y náwroći
one? Zaż nie ty Pánie/ ktoryś nas roſproſzył/ Acżeś ſię w pole z
woyſkiem ſwym nie ruſzył? GrabowSet E4.
»z wojskiem się ruszyć« (1): GrabowSet E4 cf »w pole się
ruszyć«.
b. O częściach ciała; w przen [skąd] (2): A iuſz więcey nie
dopuſſcżę ruſſyć ſie [commoveri] nogam ludu Iſráelſkiego z tey
źiemie/ ktorąm dał oycom ich Leop 4.Reg 21/8.
Zwrot: »ruszyć się z miejsca« (1): Nie mowi głowá nodze/ [...]
co mi po tobie ſproſna nogo/ niedbam o ćię. Ale iey ſzánuie: bo wie
iż ſię bez nogi ruſzyć z mieyſcá nie może. SkarKazSej 677a.
c. O obiektach ﬁzycznych; proﬁcisci PolAnt (3): Y bywáło gdy
ſię ruſzyć miáłá ſkrzyniá [tj. arka przymierza]/ tedy mawiał Moizeſz: powſtań Iehowo á rosſypą ſię nieprzyiaćiele twoi BudBib Num
10/35.
ruszyć się skąd (2): [GDY ſye Obóz iuż ruſzyć ma/ tedy przodkiém Dźiáłá/ Prochy/ y inné wſzyſtkié Wozy kthemu przyſłuſzáiącé/
máią ſye naprzód z Obozu ruſzyć TarnUst 301 (Linde)]. Cf Zwrot.
Zwrot: »nie ruszyć się z miejsca« (2): Echyni. [...] Ieſt na poł
ſtopy ribka mała, iakoby j Eſtinus barzo moczna ieſt, Tako chyciwſzy ſie łodziey: y nawiętſzą zaſthanowi ią aże ſie nie ruſzy z mieſtcza FalZioł IV 34b; RejAp 64.
W przen (1): To ieſt rzecż iáwna/ iż káżda gorá/ to ieſt zwirzchność álbo kroleſtwo/ y káżda inſułá zátrzęſiona być muśi/ ácż ſie nie
ruſzy z mieyſcá ſwego RejAp 64.
3. Dotknąć; w przen (1):
Zwrot: »palcem [czego] się nie ruszyć« (1): Bo wiążą [doktorowie i faryzeuszowie] brzemioná ćięſzkie y trudne ku noſzeniu/ y
kłádą ná plecy ludzkie: á pálcem ſwym niechcą ſię ich ruſzyć [digito autem suo nolunt ea movere]. WujNT Matth 23/4.
4. Uszkodzić się, naruszyć się (1): bárzo ſye rady ná tych Młyniéch ſtáwy rwą: ábowiém nie może być bez tego by ſye y Grobla
nie miáłá trząść kiedy Młyn miele/ y ty korytá którymi wodá idźie
ná kołá muſzą ſye w Grobléy ruſzyć. Strum I2.
5. Zostać ogarniętym przez uczucie [czym] (2): A wierz mi iż tá
cnotá/ káżdemu przyſłuſzy/ A iście pyękny klenot/ kto ſie wſtydem
ruſzy. RejZwierz 130v; A przetoż Antyoch będąc żalem wielkim
wvmyſle zięthy/ á ruſzywſzy ſię miłoſierdźiem [et versus in misericordiam]/ zápłákał BibRadz 2.Mach 4/37.
6. Przerwać bezczynność, zacząć coś robić (3): Ruſz ſię y ty
coś w oſobie Miáſtá [tj. przedstawiciel miasta]/ Bądź mężem moẃ
co krzecży/ nie ſtoy by niewiáſtá. RybWit B3v.
Zwrot: »ruszyć się do roboty« (1): Nuż tá [niewiasta] w ſzáćie
koſztowney/ [...] Widźiſz iák ſię to ſzerzą ná niey te choboty/ Táby
ſię trudno miáłá ruſzyć do roboty. ZbylPrzyg A2v.
Przen (1): Ruſz ſie [Exsurge] zołtarzu y hárffo/ powſtánę z záránia. Będę ſie [lege: cię] wyznawał między ludzmi Pánie: y będęć
ſpiewał między narody. Leop Ps 107/3.
7. Pojawić się, powstać, zacząć się; superinvalescere Vulg (3):
Zadny ſie cżłowiek nye zbáwi kędy ſie gniew ruſſy. LubPs N2; Xenokrátes twierdźi iż w vpłáwach dobrze ieść koryánder/ bo ile
źiarnek w vpłáwach zije tyle dni ſyę vpłáwy nieruſzą. SienLek 110v.
ruszyć się skąd (1): Y ruſzą ſię też wiátry od wſchodu ſłońcá/
kthorzy onę cżęść roſpędzą BibRadz 4.Esdr 15/38[39].
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8. Zmienić się [czym] (1): (did) Piekarz za zły wykład ſnu łaie
[Józefowi] y nie wierzy (–) Ia nie mam zacz dziękować po diable
mi tuſzy Acz iednak ma dobrą [lege: dobra] myſl [tj. dobre samopoczucie] nicz ſie tym nie ruſzy RejJóz K.
9. Zmobilizować się, stanąć do walki (też o pospolitym ruszeniu) (5): Aby też vſtáwicżna ſłużbá v nas byłá/ Niechby rok każda
źiemiá koleią ſłużyłá. [...] Ztądby miáły Pánienki Rycerſkie ćwicżenie [...]. Gdzie gwałtowna potrzebá wſzyſtkie ſie ruſzymy/ Sto
tyśiąc ludzi v nas zbroynych być tuſzymy. BielSjem 19.
ruszyć się ku czemu (2): [Przysięga mistrza Zakonu Krzyżackiego:] Téż obiecuiemy [...]: iż ku opánowániu Ziem/ Zamków/
Miaſt/ [...] Iego M. Królá/ Kśiążąt/ y Biſkupſtw przerzeczonych/ y
wſzyſtkich poddánych pod pánowániem iego będących [...] nie ruſzymi ſie SarnStat 1101, 5.
ruszyć się na co (1): Ruſzyli ſię byli tegoż Roku Pánowie y
Rycerſtwo Litewſkie ochotnie ná odpárcie Moſkiewſkiego gwałtu
StryjKron 782.
ruszyć się z czym (1): Przypaſz do boku ſwóy miecz vzłocony/
Cny bohátyrze: miecz ná wſzyſtki ſtrony Sławny/ y znáczny: z tym
ſye ty ruſz śmiele/ Y groḿ niechętné ſwé nieprzyiaćiele. KochPs 67.
Synonimy 2. postąpić, pość, udać się; 3. dotknąć, dotknąć się,
tknąć; 6. powstać; 7. pojawić się, powstać, zjawić się; 8. mienić się,
zmienić się.
Formacje współrdzenne cf RUSZYĆ.
Cf RUSZENIE
ALKa, MN

gamraciją pſuie/ vrynę y chorobę białych głow wywodzi. FalZioł I
118c; Też barzo pomaga ku richłemu porodzeniu. Wziąć ruty iarey:
wyciſnąć z niey ſok. FalZioł V 24v; Też naprzeciw ſmrodliwoſci z
vſt dla iedzenia Cżoſnku/ takieſz Czebule, Ruta ma być iedzona/
albo maſtikowana y połykana FalZioł V 81, +4c, I 16d, 25c, 27c,
54c (58); Cżemu iedzenie ruty ſmrodliwy pot cżyni. GlabGad I4,
I4; LibMal 1544/85v; Lacerti rutati, Rutą oplecione. Mącz 362b,
362b; weźmiſz Ruty świeżey/ źiarn ſłonecznikowych zárowno/ á
vwierćiawſzy to miáłko pomázuy tym wſzyſtko ćiáło/ pewnie ich
[wszy] pozbędźieſz/ gdźie ie kolwiek maſz SienLek 49v; Strzekánie
wbokoch y indźie leczy rutá wárzona s ﬁgámi SienLek 87v; Oſobliwe lekárſtwo ku lekkiemu á śpieſznemu porodzeniu: Weźmi pieprzu źiarn czthernaśćie/ piołynowych látorośći/ thákże bylicowych/
ieleniego źiela/ ruty/ wſzyſtkiego zárowno SienLek 113v; A ieſliby
im bydło káżono/ tedy w ocćie rutę wárzyć/ y dáć ią bydłu pić
SienLek 158, 8, 9v, 36v, 37v, 39v (54); Calep 933b [2 r.]; Ale biádá
wam Pháryzeuſzom/ iż dawaćie dźieśięćinę z miętki y z ruty y z
káżdego źiela WujNT Luc 11/42; [Cresc 1571 252, 253, 254].
Wyrażenia: »listki ruty« [szyk 1:1] (2): Ruty liſtkow iey dobrą
garſć [...] zmieſzay z Kaparowym korzeniem FalZioł III 14b; Weźmi dwá włoſkié orzechy/ á dwie ﬁdze/ dwádźieśćiá liſtkow ruty/ á
ſzczypkę ſoli/ ktho tho ráno ná czczo zié/ cáły dźień od iádu
wſzelkiégo wolen. SienLek 157.
»proch z ruty« (1): Albo weźmi liſt bluſzczowy/ á miodem ij
pomaż/ poſyṕże nań miáłkiego prochu z ſuchey ruty/ á ná powieki
przyłoż SienLek 66.
»sok z ruty, ruty« (2:1): To wſzytko ſtłukłſzy á z żołcią wołową, y z ſokiem ruty ſwieżey roſpuſciwſzy/ vcżyń knot z wełny/ á w
tymże macżaiącz dobrze, wpuſzcżay w żywot rodzączey. FalZioł V
33, V 116; Kogo zęby bolewáią/ ma częſto ﬁołki w winie wárzyć/ á
tym zęby płokáć/ álbo ſokiem z Celidoniey/ álbo z ruty. SienLek 77.
»wodka z ruty« (2): weźmi wodki z kopru z Celidoniey/ z koſzyſká/ z opichu/ z ruty/ rowno SienLek 64, 65v.
Zestawienia: »ruta domowa« (2): Wezmi roiowniku, ruty domowey/ kokornaku/ koſzyſzcżka/ wſzytkich po cżemu chczeſz, poki
ſą cżyſte ſwieże á zielone FalZioł II 20c, I 117d; [SienHerb 146b;
Cresc 1571 253].
»ruta ogrodna« (1): Rutá ogrodna SienLek Xxx3v; [SienHerb
E2#d].
2. bot. Zestawienie: »murna, namurna ruta« = Adiantum capillus-veneris a. Asplenium trichomanes L.; niekropień właściwy
(adiantum właściwe, włosy Wenery), paproć z rodziny adiantowatych (Adiantaceae) używana w lecznictwie a. zanokcica skalna,
paproć z rodziny zanokcicowatych (Aspleniaceae) używana w
lecznictwie (2:1): Callitrichon, Capillus Veneris, herba est pulchros
faciens crines, Murna ruta/ właſniey Pánny Mariey włoski/ ziele
yeſt. Mącz 32b; Trichomanes, Ziele/ namurna rutá. Alias capillus
veneris, Aptekárze polytrochon zową. Mącz 464c, 34c.
3. bot. Zestawienie: »polna ruta« = Fumaria ofﬁcinalis L.
(Rost); dymnica pospolita, roślina jednoroczna z rodziny dymnicowatych (Fumariaceae), lecznicza i trująca; fumus terrae Mącz,
Calep, Cn; capnos, fumaria Calep, Cn [szyk 53:2] (55): Im zieleńſza ieſt tym nalepſza polna rutha/ ale ſucha nic nieważi FalZioł I
51a; Fumus terre. Polna ruta. FalZioł I 51a; Wezmi maſſi piłuł de
reubarbaro dwa ſcropuły/ Maſſi piłuł s polney ruthy ieden ſcropuł
FalZioł I 72d; LAſicza [...] z wężmi y z baziliſzki walcży/ á gdy ſie
ma znimi potykać/ tedy polney ruty pożiwa FalZioł IV 12c, +[3]c, I
11b, 13c, 21c, 31a (18); Fumus terrae, herba, Polna rutá. Mącz
139b; A dáwáć mu [szalonemu od czarnej żółci] pić polną rutę/
wárząc w ſyrwatce koźiey. SienLek 53v; Ná pierśi bolące/ przykłáday ruthę z ﬁgámi wárzoną/ kthora ma do połowice wywrzeć/
wſzákże ktey rzeczy lepſza ieſt rutá polna. SienLek 83, 37v, 120v,
123v, 133v, Xxx3v; Calep 162a, 640a.
Wyrażenia: »korzeń polnej ruty« (1): Kto w ſobie iad poczuie
niech zwierći korzeń polnéy ruty/ á niech go z winem wypije/ wypędźi go. SienLek 156v.
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RUSZYNA (?) Sł stp; Cn, Linde brak.
[RUSZYSTY ai
sg m N ruszysty. ◊ n N ruszyst(e). ◊ pl N subst ruszyst(e).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Który da się poruszyć, nieumocowany: Mobilis, beweglich. P.
ruchomy/ ruſziſty/ nieſtáły/ nieſtáteczny. Volck 387.
a. praw. O dobytku, majątku będącym czyjąś własnością i dającym się przenosić, tj. ruchomościach:
Wyrażenia: »dobra ruszyste«: Bona mobilia ... Dobra ruſzyſthe
albo idącze Cervus F40 259v.
»imienie ruszyste«: Mobiles [błąd wydawcy; starodruk: Mobilia] bona ... Ymienye ruſzyſte albo idące Cervus F40 299v.
Szereg: »ruszysty albo idący«: Cervus F40 259v cf »dobra ruszyste«, 299v cf »imienie ruszyste«.
Cf [NIERUSZYSTY], RUCHOMY]
ALKa, MN
RUŚNICA cf 1. RUSZNICA
[RUŚNICZKA] cf RUSZNICZKA
RUŚNICZNY cf RUSZNICZNY
RUTA (195) sb f
a jasne (w tym 2 r. błędne znakowanie).
sg N ruta (53). ◊ G ruty (95). ◊ D rucie (1). ◊ A rutę (22). ◊ I
rutą (24). ◊ [L ruci(e).]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
1. bot. Ruta graveolens L. (Rost.); ruta zwyczajna, bylina z rodziny rutowatych (Rutaceae), lecznicza i trująca, hodowana w ogrodach; ruta Murm, Mymer1, Mącz, Calep, Cn (133): ale uydzymy
yſz ſyą kamyenye a zyola ktore moczą ſwą to [cielesne pożądanie]
wludzyech uſzmyerzayą yako safyr Calcedon a ruta PatKaz III
109v; Ruta Rauten Ruta Murm 115; Mymer1 18v; drugi [krwawnik]
ieſt ktory zową ſporiſzem/ ktore ziełe [!] kładzie ſie po ziemi maiącz liſtki iakoby ruta FalZioł I 20c; Serapio powieda y Diaſcorides
[!] mu prziſwiadcża: iż ruta ieſt rzecż ktora wiatri wnętrzne trawi y
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»nasienie polnej ruty« [szyk 2:1] (3): Weźmi oliwy funt/ ſześć
łótów polney ruty náśienia vtłuczonégo/ to weſpół zmieſzay SienLek 149, 61v, 155v.
»sok polnej ruty, z polnej ruty« [szyk 9:1] (9:1): Też ſok polney
ruty s czukrem ieſt dobri naprzeciwko zatkaniu ſledziony FalZioł I
51c; Maſc na ſwierzb. Wezmi ſoku z polney ruty/ ſoku z polney
drijakwie/ prochu hałunowego/ zmieſzay ten hałun z temi ſoki á
przyley trochę ocztu FalZioł V 109v, I 8c, 10c, 44a, 51b, c [3 r.];
Polney też ruty ſok z miodem zmieſzány bielmo ſpądza/ gdy nim
pomázuią. SienLek 70.
»syrop polnej ruty, z polnej ruty« (4:1): zmieſzayże ty tho piłuły s ſiropem polney ruty á vcżyń dziewięć [piłuł] FalZioł I 13c;
Naprzeciw ſwierzbowi/ y naprzeciw trędowi. Wezmi ſyropu z polney ruty (w aptecze) ieden łot. FalZioł V 104, I 11b, 51b, 72d.
»wod(k)a polnej ruty, z polnej ruty« [szyk 7:1] (7:1): Theż gdy
namocżyſz na nocz naſienie albo liſcie wilcżego łyka w wodzie piołynkowey albo polney ruty [...] á tego ſie napijeſz [...] opuchlinę
[...] oddala FalZioł I 76b; A POlney ruthy wodkha ſkłania ſie ku
ciepłoſci y ku cierpnoſci FalZioł II 9d; Ale maſz [...] dawać mu w
tydzień raz prochu Senes z apteki, czo złoty zaważy/ z wodką boragową/ á z polney ruty ciepło na ſwitaniu FalZioł V 76v, +5c, II
9d, 14a, b, d.
4. bot. Zestawienie: »leśna ruta« = Hypericum perforatum L.;
dziurawiec zwyczajny (ruta polna, ziele św. Jana), pospolita roślina
lecznicza z rodziny dziurawcowatych (Guttiferae) (1): Corion, herba
et chamepitys dicitur, Swiętego Yaná ziele/ Leśna rutá. Alias perfoliata. Mącz 65d.
5. bot. Zestawienie: »ptasza ruta« = Genista pilosa L. a. Genista Germanica L. a. Cytisus biﬂorus L'Herit; janowiec włosisty a.
janowiec ciernisty a. żarnowiec, gatunki niewielkich krzewów z
rodziny bobowatych (Fabaceae Lindl.) występujących w Europie i
Azji, znanych pod wspólnymi nazwami, np. żarnowiec, zanowiec,
janowiec (2): Genista – Zarnowiec quibusdam, ptaſza ruta. Calep
450b; Spartum – Zarnowiec, alias ptąſza ruta. Calep 995a.
6. bot. Zestawienie: »ruta polna, leśna« = Peganum harmala
L.; poganek rutowaty (ruta stepowa), sukulent z rodziny łużnikowatych (Nitrariaceae) występujący w północnej Afryce, na Bliskim
Wschodzie i terenach śródziemnomorskich; w zielnikach, za Dioskorydesem wymienia się go jako jeden z dwu rodzajów ruty, obok
ruty domowej (1): RVta ieſt ciepła y ſucha w trzecim ſlopniu/ ieſth
dwoiaka iedna domowa/ druga polna FalZioł I 117d; [Ieſt Rutá
ćiepła y ſucha w trzećim ſtopniu. Ieſt dwoiáka/ iedná domowa á
druga polna. SienHerb 146b; Cresc 1571 253].
Cf RUTKA
MN

kiego przyszło, musielibyśmy jenak pierwej takowe około ożenienia nasze przedsięwzięcie niektórym tu panom odkryć, boby się
podobno inak nie godziło. [...] Podobno nam tak przyjdzie długo
rutkę siać. ListyZygmAug 1553/254.]
2. bot. Adiantum capillus-veneris L.; adiantum właściwe, paproć z rodziny adiantowatych (Adiantaceae) (5):
Zestawienia: »kamienna rutka« (2): Skálna rutká/ ſzukay Kámienna rutká SienLek Xxx3v, Xxx2.
»skalna rutka« [szyk 3:1] (4): Skálna rutká/ Adiantum, Capillus
veneris, Maurrauten. SienLek 236v, Xxx2, Xxx3v [2 r.].
3. bot. Zestawienie: »polna rutka« = Fumaria ofﬁcinalis L.
(Rost); dymnica pospolita, roślina jednoroczna z rodziny dymnicowatych (Fumariaceae) (2): Polna rutká/ Fumus terrae Capnos
longa. SienLek 208v, Xxx3v.
Cf RUTA
MN

[RUTEWKA sb f
N sg rutewka.
Sł stp brak, Cn s.v. ruta kozia, Linde XVIII w.
bot. Galega ofﬁcinalis L.; rutwica lekarska, bylina z rodziny
bobowatych (Fabaceae Lindl.) występująca w południowej i środkowej Europie i Azji Mniejszej; spotykana też w południowej Polsce; galega, ruta capraria Cn: Rudewká [!]/ Galega/ Ruta capraria.
Bocksrauten/ Geiſzkrautten SienHerb L2#v, E2#v.]
LW
RUTGISER cf RODGISARZ
RUTKA (7) sb f
a jasne.
sg N rutka (7). ◊ [A rutkę.]
Sł stp notuje, Cn s.v. ruta, abo rutka ptasza, Linde XVII – XVIII
w. s.v. rutewka.
1. [bot. Dem. od „ruta” w znacz. podstawowym; w przen:
Zwrot: »rutkę siać« = nie móc znaleźć małżonka [tu żart. mężczyzna o sobie]: Gdyby już i k’temu posłaniu do książęcia prus-
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[RUZNOŚĆ] cf ROZNOŚĆ
[RUZYNEK] cf ROZYNEK
[RUZYNKA] cf ROZYNEK
RWAĆ (59) vb impf
a jasne.
inf rwać (8). ◊ praes 1 sg rwę (2). ◊ 3 sg rwie (6). ◊ 2 pl rwiecie (1). ◊ 3 pl rwą (4). ◊ praet 1 sg m rwåłem, -m rwåł (2). f -m
rwała (1). ◊ 2 sg m -ś rwåł (1). ◊ 3 sg m rwåł (5). f rwała (3). ◊ 3 pl
m pers rwali (11). ◊ fut 1 sg m będę rwåł (1). f będę rwała (1). ◊ 3
sg m będzie rwåł (1). ◊ 3 pl m pers będą rwali (1). ◊ imp 2 sg rwi
(1). ◊ 2 pl rwicie (1). ◊ con [3 sg m by rwåł.] ◊ 3 pl m pers by rwali
(1). ◊ impers praet rwåno (1). ◊ part praes act rwąc (6), rwęcy (1)
BielKron, [rwący].
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Oddzielać siłą coś od tego, z czego wyrasta, zrywać, wyrywać; evellere HistAl, Vulg, Cn; carpere Vulg, Calag, Cn; vellere
Vulg, Cn; decerpere Mącz, Cn; devellere, intervellere, rumpere Cn
[w tym: co (32)] (33): yakom ya nyerval vyszny wszadv yego czastho crocz wyego ogrodzye gwaltem [...] Thak my bog pomozy.
ZapWar b.r. nr 2328; Więc potym poiął dwie żęnie: [...] Iednę ſtárą
drugą młodą: [...] Więc ſtára mężá błagáiąc/ K ſwey go miłośći
przywodząc Kiedy mu głowę iſkáłá/ Cżarne włoſy wyrywáłá. A
młoda te rzecży widząc/ Siwe rwáłá mężá iſzcżąc BierEz Mv, S, Sv;
Alexander thedy przykazał Rycerzom ſwym áby ſiekli rozgi drzew
á ziołá rwali iżby ie miotháli przed nogi koniom y mułom. HistAl
E8v, A3v, A4v; MurzNT 56; inſzey tu wody nie máſz ku pićiu iedno
tá w liſtkoch/ y to iedno ráno bywa. Nalaliſmy thedy tákiey wody
ſobie do okrętow doſthátek rwęcy ony liſthki rano do ſłońcá wſchodu. BielKron 447v, 462v; Decerpere, Zebráć/ Rwáć yágody. Mącz
39c; GórnDworz Q8; Blumen brechen. Kwiećie rwáć. Carpere
ﬂores. Calag 94b; Rwi/ pánno/ różą zá nowégo kwiátá/ A pomni że
ták bieżą twoie látá. KochFr 44; KlonŻal D2; KochSob 64; á
vczniowie iego głodni będąc poczęli rwáć kłośie/ y ieść. WujNT
Matth 12/1, Matth 12 arg, Mar 2 arg, 23, Luc 6 arg, 1; [BielKron
1551 110].
rwać z czego (2): Orzech ieden podle drogi ſtał/ Kożdy z niego
orzechy rwał BierEz P3; BielKron 1v.
rwać komu [= dla kogo] (2): RejWiz 34v; KOmum ia kwiateczki rwáłá/ A ten wianek gotowáłá? KochSob 60.
rwać skąd (1): Práwo náſze ieſt/ iż kto z ogrodá moiego roſkoſznego owoc będzye rwał á iadł/ muśi tám zoſtáć. BielKron 21v.
Zwroty: »rwać ręką« = carpere manu Vulg [szyk zmienny] (2):
Leop Iob 8/12; Vźrzał iábłká nędzny nieboracżek/ Ná gáłąſce chocia ſłáby krzacżek/ Iedną ſie ręką v niey vwieśił/ A drugą rwąc tym
ſwą nędzę cieſzył. RejPos B.
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»włosy rwać« [w geście rozpaczy lub złości] = evellere capillum (a. capillos) Vulg, Cn [szyk zmienny] (4): [Achiza mówi:]
Przybiegłam on iuż vcieka Pani nieboga narzeka Lamie ręcze a
włoſzy rwie RejJóz H2; Vsłyſzawſzy to Iowinian prze wielką żáłość
vpadł ná źiemię/ á rwał włoſy ná głowie ſwey rzekąc: O boże
wſzechmogący przecżeś námię to wielkie poniżenie [...] dopuśćił
HistRzym 45v; Dopiero włoſy Stároſtá rwáć y ſzáty drzeć ná ſobie/
y łáiác [!] Bogom ſwoim pocżął. SkarŻyw 152, 82; [Tho gdy Właſta
vſlyſzáłá rozgniewáłá ſie áż ná ſobie włoſy rwáłá BielKron 1551
139, 12; y rwałem włoſy ná głowie moiéy y brodźie/ y śiedźiałém
ſmutny. WujBib 1.Esdr 9/3].
2. Naruszać ciągłość czegoś, rozrywać; niszczyć, uszkadzać;
rumpere Mącz, Cn [w tym: co (8)] (9): Rumpo, Łamię/ rwę. Mącz
360c.
Przen (4):
W przeciwstawieniu: »rwać ... wiązać« (1): Nie wzgardzay
mnie [Panie]/ ácż chćiwie/ Cżęſto/ iák rybá/ do wędy ſie ſpieſzę/ A
z zdrádnych poćiech/ z ſwym ſmyſłem ſię ćieſzę: Acż rwę/ wiążę
kwápliwie/ Sidło/ gwałtowne/ w ktorym Duſzá żywie. GrabowSet S4v.
Zwroty: »rwać powrozy« = znaleźć się w więzieniu (1): Bo kto
nie ma z młodu grozy/ Rad [= zwykle] ná ſtárość rwie powrozy.
RejZwierc 232a.
peryfr. »rwać śmiertelne wątki« = odbierać życie (1): Wy o
wiekow ludzkich nieprzebyte prządki/ Przecż ták vpornie rwiecie
śmiertelne wątki. KlonŻal C4v.
Szereg: »rwać a targać« (1): A ſłuchay [ty nędzny rybitwie] iáko thu Ewányeliſtá piſze/ iż ſie rwáły ſieći ná on cżás onych zwolennikow Páńſkich/ gdy cżynili obłowy w imię ſłowá Páńſkiego.
Tákżeć też będą rwáli á tárgáli ſieći twoie ći Sumowie á ći ſrodzy
Wielorybowie mocarze á wymyſlácże ſwiátá tego RejPos 176v.
a) [O wojsku: rozdzielać: y ſtąd tá Conſtitucia vroſłá/ áby Krol/
choćiaſzby miał kilku nieprzyiaćioł rázem/ nigdy woyſká ſwego nie
rwał/ ále áby ſpolnie ze wſzyſtką Sláchtą nieprzyiaćielowi z oſobná
káżdemu odpierał. BielKron 1597 340 (Linde).]
a. O działaniu niszczycielskim wody (4): A wodá więc brzegi
rwąc/ bárzo ludzyom ſzkodzi/ Ale gdy ćicho płynie/ ná wſzytko ſie
godzi. RejZwierz 66v; A kędy źiemia ſłaba/ tedy y Groblą styłu
czáſu Powódźi [woda] rádo rwie/ by nalepiéy brzég obwárował.
Strum Mv, Mv; [bo z północy rzeka, na której młyn, pod samą górę
ciecze i rwie górę LustrMalb I 170; Nie oprze ſię iey ogrod/ ni
zbuczniáła kłodá/ Ni młyn/ ni Dom: Bo wſzyſtko rwie ſzalona wodá. StryjKron 529].
Szereg: »rwać i psować« (1): IZ miáſtu náſzému Zakroczymſkiému imminet periculum ex alluuione aquarum: gdyż Wiſłá/ Bug/
Narew/ byſtro bieżą/ y ſzéroko wyléwáią/ rwąc y pſuiąc brzégi.
SarnStat 1180.
b. [O działaniu trucizny na organy wewnętrzne człowieka:
Zywé śrebro piiąc/ iad ieſt zábiiáiący/ á to iż rwie wnętrznośći
UrzędowHerb 398b.]
3. Szarpać, ciągnąć dla zadania bólu; evellere PolAnt; trahere
Calag; conscindere, rumpere, scindere, vellere, vellicare Cn [w
tym: kogo (13)] (15): Tedy iedni za brodę go [Jezusa] targali/ ij
wloſy s niéy wyrywali/ drudzy go s tylu rwali/ oblicżé mu do krwie
zbili. OpecŻyw 115; LibMal 1545/103; Mącz 466c; Rauffen. Rwáć/
et záłep vdrzeć. Trahere crinibus. Calag 388b; [KorczRozm E4;
UstKościel 26].
W połączeniach szeregowych (4): Widzątz to dziewitza blogoſlawioná/ ijż go [Jezusa] tako ſromotnie biją/ rwą/ ij targaią/ pocżęla
z wielkim placżem narzékatz OpecŻyw 111v, 107v, 113; O Pánie
IEzu Chryſte/ [...] wſpomni ná ſtrách y ná lękánie/ ktoreś podiął/ gdy
ćię wſzyścy nieprzyiaćiele twoi [...] rwáli/ poſzyikowáli/ gdy ná ćię
plwáli/ gdy ćię trącáli/ deptáli/ y innemi nieſłychánemi mękámi y
vtrapieniem bez wſzelkiego miłośierdźia dręcżyli. LatHar 291.
W porównaniu (1): bo iednij iéy [Maryi] laiali/ a drudzy ią od
ſyna odpychali/ ij przed nią go iako lotra rwali ij bili. OpecŻyw 137.

Zwrot: »za włosy, za łeb rwać« = capillos evellere PolAnt;
rumpere a. scindere capillos, scindere crines, vellere comam Cn
[szyk zmienny] (5:1): drudzy mu [Jezusowi] záſſiyki dáwali/ drudzy
go za wloſy rwali OpecŻyw 128v, 109v, 113, [123]v; A przetożem
ie sfukał y przeklinałem ie/ á niektore znich biłem y rwałem zá łeb
BibRadz 2.Esdr 13/25; Iam ćiebie [ludu mój] náde wſzyſtkie narody
miłował/ á ſłuſznaſz to, byś mi to dobro złym odpłátował? Zá me
włoſyś mię kromia żadney przycżyny rwał/ nád to, ná mą twarz,
policżkuiąc mię, ſromotnieś plwał. ArtKanc E14; [byezely [Żydowie] pręthko domyaſztha zyezuſzem wolayącz a thedy padl nazyemye Iezuſ yako ſzthluczony yzbythy, thedy ony depthaly ponyem
rwączy zawloſzy RozmyślDomin 33, 43].
Szeregi: »rwać i bić« = percutere et evellere PolAnt [szyk 2:1]
(3): Iezus k niéy [matce] gdy chciál mowitz/ ięli go żydowie rychléy prowadzitz/ targuiątz ięli go rwatz ij bitz. OpecŻyw 117v,
137; BibRadz 2.Esdr 13/25. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
[»rwać, lać«: Iedni rwáli drudzy lali A trzeći ná demną [!] ſtali
Mowiąc/ nuż go bráćia ieſſcze KorczRozm E3v.]
4. Unieważniać coś, przerywać trwanie czegoś [co] (1): Vſtáwicżne przed tem miedzy Pruſy y Polaki woyny bywáły. A ácżkolwiek pokoy miedzy ſobą cżęſto ſtánowili/ ále go záśię dla ledá
przycżyny rwáli [levi de causa rumpebatur] ModrzBaz 105v; [Ktemu żeś rwał vmowę corki obiecánéy/ A mnieś do woyny wzbudzał
VegKmita 7].
5. Chwytać; przen [co] (1): Carpere pro eligere, [...] Unum
quicquid, quodquidem erit bellissimum carpam, Co mi ſie nalepiey
będzie widziáło/ rad to bede [!] rwał. Mącz 39b.
Synonimy: 4. targać; 5. chwytać, łapać.
Formacje współrdzenne: rwać się, dorwać się, narwać, oberwać, oderwać, oderwać się, poderwać, poderwać się, porwać, porwać się, przerwać, przerwać się, przyrwać, rozerwać, rozerwać
się, urwać, urwać się, werwać, werwać się, wezdrwać, wyrwać,
wyrwać się, zarwać, zarwać się, zerwać, zerwać się; dorywać się,
obrywać, odrywać, odrywać się, podrywać, poodrywać, porozrywać, porywać, porywać się, pourywać, powyrywać, przerywać,
przerywać się, przyrywać, rozrywać, rozrywać się, urywać, urywać
się, wrywać się, wyrywać, wyrywać się, 1.wzrywać, zarywać, 1.zrywać, zrywać się, zurywać.
Cf RWANIE, RWANY
MN
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RWAĆ SIĘ (27) vb impf
sie (20), się (7).
a jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie).
inf rwać się (4). ◊ praes 3 sg rwie się (5). ◊ 3 pl rwą się (6). ◊
praet 2 sg m rwåłeś się (1). ◊ 3 sg f rwała się (2). ◊ 3 pl m an rwali
się [cum N pl: psi] (1). subst rwały się (6). ◊ [fut 3 sg n będzie się
rwało.] ◊ con 2 sg f rwałaby się (1) BielKom. ◊ [3 sg f by się rwała.]
◊ part praes act rwąc się (1).
Sł stp brak, Cn s.v. rwę co, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XIX w.
1. Dzielić się na części wskutek szarpnięcia lub działania siły
ciężkości, pękać, rozrywać się; dirumpi PolAnt; rumpi Vulg (20):
Ale gdy ná brzeg wywieźli [rybacy sieć]/ Ryby żadney nie náleźli:
Iedno kámień dobrze niemáły/ Przed ktorym śię śieći rwáły. BierEz
I3; Ano ſię rwą powrozy/ żagle ſie pádáią/ Kotﬁce do dná płynąc
ledwe doſtawáią. RejWiz 3; To gdy vczynili [tj. zarzucili sieci]/ zágárnęli bárzo wiele ryb/ ták iż ſię rwáłá śieć ich. BibRadz Luc 5/6
[przekład tego samego tekstu RejPos, WujNT]; RejPos 176v; Przeto
iż [opętany] cżęſto był wiązan łáncuchy y pęty/ ále ſię ná niem łáncuchy rwáły/ á pętá tárgáły/ y niemogł go żaden okroćić. BudNT
Mar 5/4; WujNT Luc 5/6; [ábowiem gdy [len] ták ſpołem poleży/
rychley y lepiey śię od páźdźierza wypráwi/ á włokno śię też nie
ták będźie rwáło/ coby było gdyby ie tárł proſto z ſłońcá zebrawſzy
Cresc 1571 189].
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Przen (5): WujJud 12; Ale áż od Hunnora y Magera álbo Magora ſynow Nemrota Babilońſkiego/ y Ninuſſa pierwſzego Aſſiriyſkiego Krolow/ od ktorych vſtáwiczną genealogią y ſucceſſią/ áczkolwiek ſie według prawdy rwie/ Krole y Xiążętá ſwoie [Węgrowie]
wywodzą. StryjKron 62.
W porównaniach (2): [Karność do Młodości:] Bychći przepuśćił ty zbytki/ Rwáłáby ſie niż złe nitki BielKom E3v; Wſzytki
dni żywotá mego thák prętko przechadzáły/ A prędzey ſie niż nić w
ręku v tkacżá ták tu rwáły LubPs hh6.
a) O wojsku: rozpraszać się (1): á thám pożegnawſzy káżdy
ſwego páná/ przed nim thuż pothkał ſie z oną niepodobną ſmiałoſcią/ ktorey mu miłość dodawáłá/ z oną ſpodziwną chęczią/ áby
ſie popiſał nie ledáiákim ſługą/ iż więcz wielkie vffy Murzyńſkie
rwáć ſie/ y tłumy ludzi/ zoſtáć ná plácu muſiáły. GórnDworz Bb7.
a. O żyłach i stawach (4): a [Jezus] iako lotr albo zboytza iaki
na krzyżu bez lutoſci byl rozciągniony/ tako ijż ſie wnijm żyly ij
ſtawy rwaly. OpecŻyw 134v, 139v; FalZioł V 30; Abowiem ktora
żyła zawżdy ieſt napięta/ a nigdy niema popuſzczenia ta ſie poſpolicie rwie. KwiatKsiąż P4v.
b. Doznawać zniszczenia wskutek działania wody (5): przed
Vpuſtem/ nie biy żadnych Pałów [!]/ ábowiém po Palech któré
bywáiá [!] bithé w Vpuſtách/ rády ſye ſtáwy rwą. Strum M3v, I2; bo
ſie to cżęſto przytraﬁa/ co ſie iednemi tacżkámi źiemie zápráwić
może/ tego potym kilká wśi nie zápráwi/ gdy nagła rzecż przypádnie/ á pocżnie ſie grobla rwáć. GostGosp 60; KlonWor 15;
[Groblej winni oprawować krom dnia, abo na gwałt bieżeć, kiedy
by się grobla rwała. LustrRaw 16; Ale iż ten zamek na górze ze
stron, to jest z południa, z zachodu i z północy, tedy ta góra z południa rwie się ku drodze, a [z] zachodu i z północy tam się jeszcze
barziej rwie, bo z północy rzeka LustrMalb I 170].
Szereg: »łamać się, rwać się« (1): náwieźiſz then Vpuſt źiemią
dobrą/ coby nie piaſkowátą/ y nienapłáwną: áni téż gliną/ kthóra ſye
łamie/ rwie/ ták iáko y piaſek Strum M2v.
2. Szarpać się (3):
a. W funkcji zwrotnej (1):
Zwrot: »rwać się za łeb« (1): Caput sinistra manu perfricans,
Drápiąc ſie álbo rwąc ſie zá łep. Mącz 136d.
Szereg: »drapać się albo rwać się« (1): Mącz 136d cf Zwrot.
b. W funkcji wzajemnej (2):
W połączeniach szeregowych (2): miedzy ktoremi [psami]
wielka niezgodá byłá/ ták że ſię miedzy ſobą rwáli/ tárgáli/ kąſáli
CzahTr D3, D3v.
Zwrot: »miedzy sobą się rwać« (2): ále pry ſpráwá zła [w
wojsku nieprzyjaciela]/ niezgodá wielka/ iednośći miłośći niemáſz/
iedno ſię pry ſámi miedzy ſobą kąſáią/ rwą/ tárgáią CzahTr D3v, D3.
3. Urywać się, odrywać się (1):
W połączeniu szeregowym (1): Tákże y márinarz gdy ſie iuż
powrozy pádáią/ żagle ſie kołyſzą/ kotwice ſie rwą/ ieſli z ochotną
twarzą á poſtáwą do máſztu y do inſzich przipraw ſie miece/ wſzytkim dobrze tuſzy/ iuż ſie też wſzyſcy ná pomoc iego ſkupią RejZwierc 96v.
4. Udawać się gdzieś pospiesznie [dokąd] (2):
W porównaniu (1): Kinął głową nie zchęćią Oćiec fráſowliwy/
Syn ſię zátym do ſtáyniey rwie iáko wśćiekliwy. RybGęśli Cv.
Przen: W antropomorﬁzowanym opisie gry w szachy [którędy]
(1): A páni biała z miecżem ſie záwiya/ [...] Pełno iey wſzędy/ rwie ſie
y w namioty/ Przez gęſte wozy/ przez wáły/ przez płoty. KochSz B3v.
5. Zamierzać się, atakować [czym] (1): baculo et maczuga rwalesz szya ZapMaz VII Z 17/449.
6. [W funkcji strony biernej: Być unieważnianym:
Szereg: »rwać się i wniwecz obracać«: (nagł) Teſtáment s których przyczyn nic nie waży. (–) TEſtáment vczynióny rwieſie y w
niwécz obraca s tych przyczyn [...] GroicTyt 131 (Linde).]
Synonimy: 4. pędzić, rzucać się.
Formacje współrdzenne cf RWAĆ.
MN

RYBA
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[RWAN] cf RWANY
RWANIE (2) sb n
a jasne; e z tekstu nieoznaczającego pochyleń.
sg [A rwani(e).] ◊ I rwani(e)m (1) RybGęśli, rwanim (1) OpecŻyw.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. rwać.
1. Szarpanie; vulsura Cn (2):
Wyrażenie: »za włosy rwanie« (1): [Żydzi męczyli Jezusa] laiątz mu zlymi ſlowy/ rozmaijtym ſiepanijm/ gniewliwym policżkowanijm/ za wloſy rwanijm OpecŻyw 108.
Przen: O dokuczającym bólu (1): Nie mogę dáley bo mi bol
doymuie/ Nieznoſnym rwániem/ że káżda cżęść cżuie Wemnie
RybGęśli Dv.
2. [Niszczenie przez wodę [czego]: Stawków też mienieli 11, z
których annuatim 30 ﬂ. mieć mogli, ostradali, które częścią stola
[tj. kanał] podeszła i osuszyła, częścią woda na rwanie stoli indziej
wiedziona już minęła. LustrKrak II 55.]
Cf RWAĆ
MN
RWANY (2) part praet pass impf
rwany (2), [rwan].
-any; w -ån prawdopodobnie a pochylone (tak w oderwan,
porwan itp.).
sg [m N (praed) rwån.] ◊ f N rwanå (1). ◊ pl A subst rwan(e) (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. s.v. rwać.
1. Zrywany, obrywany; decerptus, strictivus Cn [z czego] (1):
Złote owoce z drzew bogátych rwáne/ Drugie pod ſádem ſtrzeżonym zbieráne [...] Do grobu nośćie. KlonŻal D2.
2. [Niszczony w wyniku działania wody:
Wyrażenie: »wodą rwan«: kilka stajań z potoczku Trczianka i
wodami z pól in unum wziętemi przez wrzosy i piaski około 600
łatrów otworzysty przekop jest wodą rwan LustrKrak II 52.]
3. Którego trwanie zostaje przerwane (1):
Szereg: »nie rwany ani targany« (1): Nic známienitſzego być nie
może/ nád znáiomego á dawnego przyiaćielá/ ktorego ſpołecżnosć y
przyiaźń raz zácżęta/ á cżáſem y zwycżáiem vmocniona/ nie ma
być rwána áni tárgána. WerKaz 276.
Synonim: 2. niszczony.
Cf RWAĆ
MN
RYBA (1053) sb f
f (1053), [m [w funkcji n-pers]].
a jasne.
sg N ryba (170). ◊ G ryby (50). ◊ D rybie (6). ◊ A rybę (54). ◊ I
rybą (7). ◊ L rybie (12). ◊ pl N ryby (174). ◊ G ryb (271). ◊ D rybåm
(13), rybóm (9); -åm FalZioł, GlabGad (3), Leop, BibRadz (2),
SienLek (2), Strum, CzechEp, WujNT; -óm BierEz, BielKron, KochMuza, LatHar, KmitaSpit, KlonFlis (2); -åm : -óm Mącz (1:2); ~ -åm
(9), -(a)m (4); ~ -óm (1), -(o)m (8). ◊ A ryby (185). ◊ I rybami (48);
-ami (39), -(a)mi (9). ◊ L rybach (36), rybi(e)ch (1); -ach : -(e)ch
BielKron (1:1); ~ -ach (9), -åch (2), -(a)ch (25); -ach : -åch SkarŻyw
(3:2). ◊ du N (cum nm) rybie (2) FalZioł IV 35d, KochPhaen 11. ◊ A
(cum nm) rybie (14) OpecŻyw 52v, MurzNT Matth 14/17, 19, Ioann
6/9, Leop Ioann 6/9, BudNT Matth 14/17, WujNT Matth 14/17, 19,
Mar 6/38, 41 [2 r.], Luc 9/13, 16, Ioann 6/9, [CzechNT Matth
14/17]. ◊ I (cum nm) rybama (1) KromRozm II d3v.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (cztery z niżej notowanych przykładów) – XIX w.
1. zool. Zmiennocieplne wodne zwierzę kręgowe oddychające
skrzelami, z nadgromady ryb właściwych (Pisces) lub bezżuchwowców krągłoustych (Cyclostomata); też różne inne zwierzęta wodne
(np. FalZioł w rozdziale „O rybach rozmaitych” przedstawia m.in.
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ślimaki, małże, raki, krokodyle, foki); piscis Murm, Mymer1, BartBydg, Miech, HistAl, PolAnt, Vulg, Mącz, Calep, Cn (1030): yako
Slyachathny Iacub [...] prziszeth [...] do yaszu nocznego czaszv
Szkthorego pobral Ryby wasznoszczy yako Czthery kopy groszy
wpolgroszczech ZapWar 1508 nr 2056, 1508 nr 2045, 2054, 2055,
1518 nr 2237; Ale gdy ná brzeg wywieźli [rybitwi swoje sieci]/
Ryby żadney nie náleźli: Iedno kámień BierEz I3, D2v, I3, O4
[2 r.], R4v; OpecŻyw 52v [2 r.], 169v; Murm 4, 43, 89 [3 r.], 92,
94, 161, 186; Mymer1 nlb 2, s. 37, 37v; MetrKor 57/120v [2 r.],
59/282v [2 r.]; Gelatina, galareta, pisces congelati, na zymne rybi
BartBydg 63v; TarDuch C8 [2 r.]; BObr ieſt zwierzę pſu podobne/
ſkorę ma oſciſtą/ [...] ogon barzo tłuſthy rybie podobny FalZioł IV
7d; Druga riba ieſt Kruk morzki [nazwa ryby], dla tego ieſt rzecżon:
iż kracże iako kruk FalZioł IV 32c; Delphin thelko ſam z rib/ w
ſobie nie ma żołci. Gdy vmrze, tedy ſie do niego zbieżą/ á wziąwſzy
go miedzy ſię: thedy go nioſą na głębią, aby go drugie riby inſze nie
z ijadły [!] FalZioł IV 33d; ACtor piſze otich ribach iże Gardus
ieſth riba rzecżna/ [...] ieſth podobna Venduſzowi/ iedno iż Gardus
ma cżyrwone ocży á obie ribie ſą ſrzednie. FalZioł IV 35d; Zaiąc
[nazwa ryby] ieſt riba iadowita FalZioł IV 36b; (nagł) Timus. (–)
[...] ieſt morzki dziw iako pies, w morzu ſie lęże/ ale ſie na ziemi
paſie. Plinius o nim piſze: iże ieſt riba dworna barzo FalZioł IV
40c; MInog ieſt riba długa, cżarna, W rzekach ſie rodzi FalZioł IV
44a; Powiada tako Auicenna: Iże Riby ku żywnoſci ſą lepſze:
kthore ſą ſrzedniego wieku/ ani ſtare/ ani młode/ kthore nie ſą mięſa
miąſzſzego/ ani ſmierdzączego FalZioł IV 45b; Drugie/ kthore ſą
riby wilgotney y miękkiey naturi, iako ſą Kleſzcże/ Czerty/ vkleie/
y inſze takowe Ty lepiey piecz/ ſmażyć w oliwie FalZioł IV 46b,
+7b, +7 żp, *5a, I 50c, 146c (109); BielŻyw 1 [3 r.]; Takież y riby
vſzu nie maią, á to dla zawady pływania GlabGad C; Takież y riby
nie maią mleka. Bowiem w nich ieſt inſza ſprawa przyrodzenia
ktore ſie nie ciepłem ale zimnem wodnim ſprawuie GlabGad H5v;
Cżemu riby iedzą ſwe dzieci gdyż tego żadne zwierzę nie cżyni.
GlabGad H8v, D, D4v, D8v, E5, E7v (41); MiechGlab nlb 25, s.
25, 26, 28, 61; KłosAlg G; RejPs 153; LibMal 1544/92, 1554/186;
SeklWyzn f2; kazał im [Aleksander żeglarzom] ſpráwić ſąd nieiáki
ze skłá bárzo iáſnego/ thák iżby przezeń przeglądał y widział wſzytko. [...] á ták ſie puſćił w głębokoſć morską, Będąć tám widział rozmáite ryby y roznych farb/ máiąc niekthore ſpoſob zwierząt ziemskich HistAl M5v, I7v, K3, K4, M3 [2 r.]; KromRozm I [L3], Ov;
MurzNT 13v [3 r.], Matth 7/10, 14/17, 19, Ioann 6/9, 11; yáko piſſe
S. Márek/ á ná wyeczor yą [zgraję ludzi] pyęćyorgyem chlebá á
dwyemá rybámá [Jezus] nákarmił KromRozm II d3v; KromRozm III
C7v; BielKom E7v; LubPs Yv; KrowObr 233v, 241; Słychałeś o
Ionáſie iáko w rybye pływał RejWiz 111v, 111v, 131; Ieſt tu iedno
dziećię/ kthore ma pięćioro chlebá ięcżmiennego/ á dwie rybie
Leop Ioann 6/9, *A3v, Num 11/5, 4.Esdr 5/7, 16/12, Luc 11/11
[2 r.], Ioann 6/11, 13; RejFig Cc2v [4 r.]; IAko Morze wymiáta/ ná
brzeg zdechłe ryby/ Tákże ten Podkomorzy/ też cżyni bez chyby.
RejZwierz 79v, 23v, 125, bb2v; BibRadz I 1c marg, Num 11/5,
2.Esdr 13/16, I 288d marg, Ion 2/1 [2 r.] (13); Purpurá ieſt rybá/
ktora cżaſze noſi ná ſobie/ ſniey ſok biorą ktorym drogie ſzáty
fárbuią. BielKron 267; WIeloryb ieſt iáko gorá bliſko Iſlándiey/ tákie ryby okręty wywracáią BielKron 295; [rybitwi] rybę iednę ktora
ma ná głowie ſkorkę iáko mieſzek/ thę rybę puſzcżą do wody
vwiązáną ná długiey nići/ oná rybá wielkość ryb náchwyta/ bo ieſth
bárzo prętka/ y nákłádźie zá ſkorę ná głowę ryb inych: potym
rybitwi wyćiągną ią z rybámi. BielKron 442v, 24, 29, 36v, 39v, 40
(61); Ichthyotropheum, Sadzáwká/ Stáwek/ ſadz gdzie ryby chowáyą. Mącz 164a; Loligo vel Lolligo, Rybá máyąca głowę miedzy
nogami á czarną kreẃ z ſiebie puſzcza by inkauſt gdy yą ymowáć
chcą yáko y Sepia Mącz 197a; Testae, Wſzelákie ryby w skorupách
ſie chowáyące/ yáko ſą żołwie. Mącz 452a; Verriculum, Niewód/
śieć ná ryby. Mącz 485c, 2d, 39a, b, 50c [2 r.], 55a (58); Wſzythki
Ośierdźia ſoku niedobrego [te są]/ iáycá ptáſze przepiekłe [...]. Miedzy Rybámi/ kthore klijowáte/ błotne/ álbo przez łuſki: oprocz

Náynogow. SienLek 8v, 4, 5, 5v, 6v, 9v (14); RejAp 113v; GórnDworz H2v; Y dał iemu [rybitw Grzegorzowi] chlebá ryb y wody/
áby iadł HistRzym 37v, 24 [3 r.]; A gdy tho vcżynili/ zágárnęli
wielką wielkość ryb/ ták iż ſie ſieć ich pádáłá RejPos 173v, 5v, 39v,
114, 142v, 256, 345, 354v; KuczbKat 405; RejZwierc 10v, 108v
[2 r.], 111v, 199v [3 r.], 200 [2 r.], Bbb2; BielSpr 54; WujJud 130,
195v; Corzánie też ktorzy mieſzkáli w nim [w Jeruzalem] noſili
ryby y wſzytki ine towáry/ á przedawáli w Ieruſzalimie ſynom Iudſkim w Sżábáth. BudBib 2.Esdr 13/16, Ex 7/18, 21, Deut 4/18, Is
50/2; Támże będźieſzli chćiał zbuduieſz Sadzáwki przy ónym Młynie/ ku przechowániu Ryb/ [...] Y czáſu ſpuſtu ónego Stáwu/ będźieſz miał kędy Ryby ſádzáć. A zá iedną pracą Młynarz przyźrzyć
[= przyjrzy ci] Sadzáwek/ żeby znich Ryb nie krádźióno. Strum I3v;
v nas Stáwu ſtrzegą/ áby żadna Rybá nie zeſzłá z niego. Strum K3v;
Bo o tym wiédz kthóra źiemiá dobrze Zbożé rodźi/ ná tákiéy téż
źiemi w Stáwie dobrze Ryby roſtą. Strum P2, D2, E4 [2 r.], G3v
[2 r.], H4v, I [3 r.] (54); BudNT Matth 7/10, 14/17, 19, 15/36, Ioann
21/11, 13, Luc 11/11 [2 r.]; CzechRozm 16v; támże pod górą Rámeburg Ochrá rzeká/ bierze w śię ſtruſzkę: którą w ónym mieyſcu
ledwié ryby poczuwſzy/ zdycháią. Oczko 4, 4 [2 r.], 9v, 24v, [42]v,
[43]v; KochPs 158; [Paula] Okrom świąt ledwie kiedy z oleiem
iádłá/ á coſz mowić o winie/ o mleku/ o rybách/ o miedzie/ ábo
iáycách/ y innych ſmácżnych potrawkách SkarŻyw 141, 102 marg,
202 marg, 224, 309, 311 [2 r.] (20); MWilkHist K4v [3 r.]; StryjKron 72; ZapKościer 1582/40v; CzechEp 205, 293 [2 r.], 321 [2 r.];
KochFr 50; BielSjem 7v; PudłFr 33 [2 r.]; ArtKanc I3; PaprUp K2;
ActReg 25, 162; Fuscina – Oſc ktorą riby biią. Calep 444a; Muria –
Bigos z ribi. Calep 681a; Squamae – łuska na ribie albo na węzu.
Calep 1002a, 231a, 347b, 471a, 499b, 808b [3 r.] (15); Sieći ná
ryby rozmáite/ do wielkich y máłych ſtáwow/ dźiać GostGosp 84;
Gdźie rybniki ſą/ á ryby zwykły oddycháć/ máią to źimie opátrowáć/ iákoby mogły ryby trwáć/ á nie pozdycháć. GostGosp 84, 68
[2 r.], 84 [3 r.], 100 [3 r.], 104, 130 (19); GrabowSet C4, L, Xv;
LatHar 57; RybGęśli B; Záſię podobne ieſt kroleſtwo niebieſkie niewodowi zápuſzczonemu w morze/ á z káżdego rodzáiu ryb zgromadzáiącemu. WujNT Matth 13/47, Matth 7/10, 14/17, 19, 15/36,
17/27 (30); SarnStat 644, 682, 1313; SkarKaz 121a [2 r.]; CzahTr
Bv; Lákoma kácżká też nieprzyiaćielem Wielkim ieſt rybom z
przeſtronym gardźielem. KlonFlis B4v; Ryb też doſtátek práwie
dobrey wody Rodzą ieźiorá/ ſtáwy/ rzeki/ brody. KlonFlis C2, B3,
B4v, C, C2v, D, E3v, E4; KlonWor 55; SzarzRyt C2v; [ReuchlinBartBydg G4v; BielKron 1551 3 [2 r.]; MurzNT 13v (Linde); A co
się tycze targowego od ryb słonych, tedy mieszczanie wybierają na
pożytek miejscki vigora privilegii imper sibi concessi. LustrRus II
166; Dict 1566 H3v; WujPosN 1584 I 185 (Linde)].
W połączeniu z nazwą [nazwa + ryba (17), ryba + nazwa (11)]
(28): OKuń riba ieſt z białich rib/ ma na ſobie łuſkę oſtrą y twardą
FalZioł IV 42b, IV 32b; MiechGlab nlb 15, 22; anym mv vylovil
ryb ploczicz hy karpy hy na pozithek svoy nyeobroczil ZapWar
1538 nr 2428, 1538 nr 2520, 2521, 1550 nr 2672; RejZwierz 116v;
Ieſt też tám Murix rybá teyże mocy co y Purpurá. BielKron 267;
Rokien rybá po Włoſku Ráiá/ cżłowieká w morzu vmárłego/ áby
zwierz morſki nie pożárł/ záchowywa y broni. BielKron 295v; Po
zmartwych wſtániu żydowie tey wiáry ſą/ iż będą ieśc [!] Zwierzę
iedno ktore więtſze niż wſzytek świát/ tákieſz rybę Lewiátán/ á
wino pić BielKron 463v, 102v, 293v, 295 [2 r.], 433v; Salsamentum, Wſzelákie rzeczy ſolone/ yáko ſą riby sledzie węgorze/ mięſo/
słoniny Mącz 364d; Simones, [...] Est etiam cognomen Delphinorum, [...] Delphinowie riby morskie Mącz 394a, 143b; RejZwierc
81v; Wiele ſie ich też ná to zgadzáło Hetmánow ſtárych iż táka
ordynácya ná kſztałt Ryby Káráſiá ieſt pożytecżnieyſza niż gránowita BielSpr 23, 10, 23, 31v; SkarŻyw 47; KlonŻal B2 marg;
Calep 302a.
W połączeniach szeregowych (również dwuczłonowych) z nazwami innych zwierząt (96): OpecŻyw 149v, 193; FalZioł kt, +6v, I
46a, IV 1; Cżemu nie ktore rzecży żywe ſercza nie maią, iako riby,
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raci, wężowie etc. GlabGad E4v, C, Dv, I7v, L2v; MiechGlab 62;
KłosAlg A3; Wſſytko to co widzimy/ dlá nas [Pan Bóg] ſtworzyć
raczył Niebo ziemię/ żywioły/ y inſſe pożytki Ptaki ryby zwierzętá
y owoce wſſytki. KlerWes A4; HistAl H7, M5v; GliczKsiąż C6;
LubPs C; KrowObr 111; Pátrzże co wicher cżyni/ gdy ſie wzgorę
kręći/ Y drzewinę połomi/ y wodę pomąći. Ryby wzgorę wynieſie
ſpołu y z żábámi RejWiz 150, 5; Leop Gen 1/26, Soph 1/3, 1.Cor
15/39; RejFig Aa; RejZwierz 103v; Y zadrżą od oblicżności moiey
ryby morſkie/ pthacy powietrzni/ y źwierzętá polne/ nád tho káżda
gádźina płazáiąca ſię po źiemi/ y wſzyſcy ludźie kthorzy ſą ná źiemi
BibRadz Ez 38/20, Gen 1/26, 28, 9/2, 4.Esdr 6/47; Piſze Iozephus/
iż też nápiſał Sálomon o káżdym drzewie przypowieść ſwoię/
pocżąwſzy od Izopu áż do Cedrowego drzewá. Tákże o źwierzętach/ o ptácech/ o rybiech/ y o wſzelkim ſtworzeniu. BielKron 79;
Tá źiemiá [Westerych, tj. zachodnie Niemcy] ieſt vrodna/ zboża y
innych żywnośći doſyć w niey okrom winá. Bydłá/ źwierzu/ ryb
rozmáitych y rzecżnych y ſtáwowych doſyć. BielKron 284, 1v, 8,
76v, 81v, 146 (24); KwiatKsiąż P2 [2 r.]; Vivarium, Locus in quo
vel aves, vel pisces, vel ferae continentur. Sadz/ ſadzawká/ ogród/
lesicá do chowánia ptaków/ ryb/ y zwierząt. Mącz 500b, 108c,
271b, 332b, 376d; á wſzákże iż iednák rzecz nietylo potrzebna/ ále
téż wielce pożytéczna/ nietylo źiołam imioná wiedźieć/ ále téż
bydłá/ źwiérząt/ ptaków/ ryb/ y robáctwá SienLek 195, 6v, 40, 95v,
141; RejPos 67v, 337v; Pátrzayże iáko tu widzimy ná tey nędzney
zyemi rozmáite roznośći w przyrodzeniu/ ták miedzy źwirzęty/
tákże miedzy rozlicżnymi ptaki/ rybámi/ drzewy/ y miedzy ziołj
rozmágitemi RejZwierc 2v, 72v, [121]; Drudzy záśię z rybámi j
ptakow pożywáią/ powiedáiąc/ że y te według Moizeſzá z wody
pocżątek máią. WujJud 195v, 196; Strum E4v; Oczko 29v; KochPs
11; ieśli dobroć/ moc/ mądrość iego [Pana Boga] znáć ná każdem
ziołku/ drzewie/ robacżku/ rybie/ ptaku/ zwierzęćiu/ [...] dáleko to
więcey y hoyniey cżłowiekowi y miłośnikom ſwym cżyni. SkarŻyw
A3; Potym y wody okraśił y nápełnił/ tworcá wſzego/ áby miáły
ſwe obywátele: y nácżynił wnich wielorybow y ryb/ rodzáiow y
ſmákow rozmáitych SkarŻyw 259, 259, 271; ZapKościer 1580/11;
StryjKron 395; CzechEp 7, 293; Altilis – Tuczoną rzecz badz
zwierz, ptak albo riba. Calep 55b, 1131b; GostGospSieb +4; KołakSzczęśl C3; WujNT 11, 791 marg; WysKaz 12; Náturá wſzyſtkorodno [!] źwierzętom sierść dáłá/ Ptakom piorá/ á rybom łuſki ſprzypráwiáłá. KmitaSpit C4, C4v; KlonFlis B4v; SzarzRyt B4.
W porównaniach (51):
~ Jako comparatum (11): Thorpus ieſt riba iako ſqatina [tj.
gatunek rekina] ktora miaſto grzebienia ma chrzęſlkę FalZioł IV
40b; Dubiel tez ieſt riba ku Karaſiowi podobna, rodzi ſie z karpia y
z Karaſia FalZioł IV 41b, IV 30c, 32b, 42c; W teyże rzece Táchnin/
ſą ryby co z morzá wychodzą podobne ludzyem/ głową/ ocżyma/
rękomá/ y inſzymi cżłonkámi BielKron 433v; Ieſt też w tey rzece
Gámbre kroleſtwá rybá wielka ná kſztałt wołu morſkiego BielKron
452, 452v; Cephalus a Graecis dicitur, quem latini vocant Mugil,
Rybá nieyáka okuniowi podobna ale głowę więtſzą ma. Mącz 48a,
215d, 237d.
Jako comparandum (40): GlabGad A3; GliczKsiąż K5; Przyrownywa [prorok] świát Morzu á ludźi rybam/ á Nábuchodonozorá
rybitwowi BibRadz I 471a marg, Hab 1/14; BielKron 433v; Mącz
301a; GórnDworz M2; HistRzym 50v; A ták ſie tu wſzyſcy iáko mizerne ryby goniemy po tym nędznym morzu burzliwego ſwiátá
tego. RejPos 331, 331; RejZwierc 72v; [ksiądz kanonik] w poſtáći
cżłowieká podłego/ racżył ſzátáná iáko rybę wędą oſzukáć y vłowić. CzechEp 203, 7, 204 [2 r.]; ReszPrz 67; Nie wzgardzay mnie/
ácż chćiwie/ Cżęſto/ iák rybá/ do wędy ſie ſpieſzę GrabowSet S4v;
WujNT 211; WysKaz 12; iż Bog (zá ludzkim nierządem) dopuśćił/
iż ludźie iáko ryby/ ſámi ſie wyiadáią. PowodPr 79; SkarKaz 118a;
CiekPotr 50; Więc iák Rybá bez wody/ zoſtáwiona zdycha/ Ták on
teraz ſerdecżnie/ bez ſwey miłey wzdycha. PaxLiz C2; Przedſię on
[kupiec] płynie iák rybá ná wędę KlonFlis D4v, E4 [2 r]; KlonWor
27; [SkarKaz 91a (Linde)]. Cf »chodzić jako ryby w odmęcie«,

»drżeć jako ryba«, »wegnać jako ryby w matnię«, »jako ryby w
odmęcie«. ~
W charakterystycznych połączeniach: ryba błotna, chrapowatej skory, chrzęstowata, cienka (2), cudna, czworogranista, czyrwona, czysta, długa (podługowata) (5), dobra (4), drobna (2), dworna,
dziwna (2), harda, jadowita, klijowata, mała (6), miąższa, mizerna,
mnożna, niema, niemała, okrągła, okrutna, pieczona (8), płaska,
(nie)pospolita (5), pyszna, słona (solona) (6), smaczna, (nie)smrodliwa (2), sroga (2), stara, sucha (suszona) (4), surowa, szkodliwa,
świeża (2), trefna, tward(sz)a (4), zdechła (3), (nie)zdrowa (4), zimna (2), zła (co nagorsza) (6); ryb(y) brzuch, ikra, jucha, kości, materyja, mięso, oczy, sadło, skora (2), zwono [= ość grzbietowa],
żołć, żywot [= brzuch] (2); ryb(y) imiona (2), mnożenie (4), moc,
obﬁtość, obyczaj, przechowanie (5), przekupień, rodzaj (39), samiec, sieć, stado, urodzaj, wyobrażenie, złodziejstwo; z ryb(y) bigos, krew, lak, myto (2), polewka; rybę(-y) (po)bić (2), (po)brać (3),
chować (4), dawać (podać) (4), jeść (zjadać) (23), karmić, kupić
(kupować) (3), maczać [w czym], obwieść siecią, polać [czym],
pożywać (5), przeda(wa)ć (4), przesolić (nasalać) (3), przywieść do
brzega, puścić (do wody) (2), rozcinać, rozmnożyć, siec, skąsać
zębami, suszyć (4), tuczyć, ugotować, (u)warzyć (4), wędzić (2),
wozić, wsadzić (sadzać) [gdzie] (5), wymiatać (wymiatować) (na
brzeg) (2), wywlec, zabijać (3), zacinać, zrodzić, żywić; ryb nachwytać, najadać się, [ile] zagarnąć (5); ryb jedzenie, przysadzanie; na ryby dziać sieci, zastawiać panwie; na ryby sieć (2),
wędka (2), złodziej.
Przysłowia: yáko rybá rybą żywá/ ták cżłowyek cżłowyekyem
ma ſie wſpyeráć. GliczKsiąż K5.
Magis mutus quam piscis proverbium, Mniey álbo bárziey
milczący niżli rybá. Mącz 301a.
[Piesći nie wzleći/ rybá nie vtonie. BielawMyśl C2v.
Więtſza rybá mnieyſzą zié Albertus D4.
[małe dzieci] Do gránia/ do lekkich świeckich błazeńſtw iáko
rybá do wody: do paćierzá y nabożeńſtwá y ſtátku cnot pobożnych
leniwi y ćieleſni. SkarKaz 91a (Linde).]
Frazy: peryfr. »[kogo] ryby jedzą« = o topielcu (1): iuż Ceſárzá
w morzu ryby iedzą/ niemaſz ſie go przecż obawáć BielKron 221v.
»ryba pływa (a. płynie, a. przypłynęła), pływająca, pławna«
[szyk zmienny] (7:2:1): thy riby [sepie] pływaią parami FalZioł IV
38d; GlabGad H8v; Rybá w ſzyrokim morzu iáko byſtrze pływa/ A
wżdy gdy chce ten cżłowiek w iego ręku bywa. RejWiz 50; vmywał
ſobie Thobiaſz nogi w rzece/ przypłynęłá k niemu wielká rybá [piscis immanis exivit Vulg Tob 6/2] BielKron 97v; Nautilus, Nieyáki
rodzay ryb brzuchem wzgorę pływáyących. Mącz 243a, 459a; RejZwierc [121]; KochPieś 32; W miękkiey pływáią wodźie bez pochyby/ Morſkie potwory y rozlicżne ryby KlonFlis B4v, E3v.
»ryby się trą« = o tarle, okresie godowym u ryb (2): Ná Wioſnę v ſtáwow kędy ſie ryby trą/ ſtraż záwſze ma bydź GostGosp
106, 165.
»ryby się wyikrzyły« = o tarle, okresie godowym u ryb (1):
Támem obacżył iż ći Proteſtantium (iáko ſię zowią) Theologowie/
iáko gęſi iáycá ſwoie wſzyſtkie wyſiedźieli/ álbo iáko ryby ſię wyikrzyły ReszPrz 67.
Zwroty: »ryby brać [= łowić]« [szyk zmienny] (3): Rybitw ieden
ná ieźierze/ Gdzie więc ryby cżęſto bierze: Sieći tám ſobie rozrzućił/ Aby nimi co vchwyćił. BierEz H4; BielKron 464v; W rzéce
ma [gospodarz] gęſté więćierze/ Czáſem wędą ryby bierze KochSob 70.
»chodzić jako (a. by) ryba(-y) w odmęcie« = nie wiedzieć, co
robić, być zdezorientowanym [szyk zmienny] (5): A baczycieſz nacz
tu teraż nam to wſzytkim wyſzlo Iż teraż chodziemy wſzytci by w
odmącie ryby RejJóz P2v, F3v; RejPos [108]v; Wſzyſcy chodzą
práwie iáko głuſzy á iáko ryby w odmęcie RejZwierc 194, 198.
»drżeć (a. zadrżeć) jako (a. by) ryba« (4): RejKup bb3; Lękł ſie
[młodzieniec] áż ſtánął wſzytek ná poły zemdláły/ Zádrżał wſzytek
by rybá/ włoſy ná nim wſtáły. RejWiz 82v, 70v; Pátrz ná koniá gdy
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ſie zápali/ á on z onego ćichucżkiego sſtánie ſie wneth iáko ſzalony/
będzie drżał iáko rybá RejZwierc 75; [Przyiácháł drży by rybá/ wywlecżoná zwody RymszaDeket 25].
»ryby(-ę) łowić (a. wyłowić, a. ułowić itp.), łowiący, łapać; ryby się łowiły; ryb (na)łowić, łowienie (a. ułowienie, a. połow itp.),
łowisko« = piscari Mącz, Calag, Calep, JanStat, Cn; capere pisces
Vulg, Mącz; venari pisces Mącz, Cn; expiscari Mącz; piscatura
JanStat; piscatio, piscatus Cn [szyk zmienny] (61:3:1;1;5:34:1):
Izem ya nyevylovyl rib pospolythych yego tho yesth sczvk karpy
gy gynych wgego sadzawcze na gymyenyv Regulach gwalthem
ZapWar 1516 nr 2195, 1504 nr 2017, 1516 nr 2195, 1521 nr 2221,
1527 nr 2350 [2 r.], 1534 nr 2411 (12); Rybitw ieden [...] Siedział
ná brzegu dął w piſzcżeli. Prze piſkánie mniemáiąc być/ Iżby mogł
ryby połowić BierEz I2, I2, I3; OpecŻyw 39v; Szcżuka ieſt riba
rzecżna/ [...] Lowem inſzych rib mnieyſzych żywie FalZioł IV 36d,
V 50v; BielŻyw 56, 57; Tak morze naigrawa wielorib, gdy chcze
łapac riby ku pożywieniu WróbŻołt iiv; ſieći w morze dla łowienia
ryb [ad comprehendendum pisces] nie wpuſzcżamy HistAl I5v;
KrowObr 233v; Leop Is 19/10; PAchołká ſąſiádowi/ ſąſiad przykázowáł/ A zá dobrego ſługę/ pewnie obiecował. Iże ſie nie poſroma
Koniá wychędożyć. Ieść vdziáłáć/ drew vciąć/ y rybę vłowić. RejFig Cc3v; RejZwierz 103v; Abowiem go [Piotra] był ſtrách ogárnął/ y wſzytki co przy nim byli/ z onego łowienia ryb [in captura
piscium] ktore zágárnęli. BibRadz Luc 5/9, I 288d marg, Luc 5 arg;
OrzRozm S4v; Ták vtrátnym był [Nero]/ iż kazał ſieći dzyáłáć ze
złotá/ á ryby imi łowić BielKron 145, 182v, 294v, 420, 433, 442v,
452v [2 r.]; KwiatKsiąż P2 [2 r.]; Funda, Procá/ też ſák którym riby
łowią. Mącz 139b; habemus hamatilem piscatum, Lowienie ryb
wędą. Mącz 153a, 143c, 152d, 194b, 301a [2 r.], 483c; SienLek 193;
HistRzym 11v, 33v, 38v, 81v; RejPos 174, 176, 176v, 277v; RejZwierc 111, 124v, 199; Strum E4; Calag 194a; [Piotr] Nieumiał nic
iedno ſię Bogu korzyć/ á ryby łowić. SkarŻyw 595, 596, 597, 599;
StryjKron 51, 350; ZapKościer 1582/40v; CzechEp 203, 204 [2 r.];
WerGośc 216; Cetariae – Przerwi vmorza gdze wielkie riby łowią y
naſsalaią. Calep 185a, 471b, 808b; GostGosp 62, 166; LatHar 213;
WujNT przedm 40, Luc 5/9, s. 211, 299, Ioann 21 arg, 3; JanNKarKoch F4; (nagł) Inwentarz dóbr Koronnych, álbo Summáriuſz.
(–) [...] Brzegi morzkie, kędy Burſztyny, Lowiſká ryb morzkich y
inné pre/ rogátiwy, któré w ſobie zámyka Dominium maris. SarnStat
105; Nie płotámi/ ále śiéciámi ryby łowić trzebá [non sepibus, sed
retibus piscandum sit JanStat 1099]. SarnStat 682, 742, 917, 1070,
1071, 1073 [2 r.] (19); KlonFlis A4; [OrdynWiej 1574 nr 42].
»poimać ryby; jęcie ryb« [szyk zmienny] (5;1): Captura piscium, Ięcie ryb. Mącz 35b; Poimáli wielkość ryb/ ták iſz wyćiągnąć
ich niemogli. SkarŻyw 599, 596; Rzekł im [uczniom] Ieſus: Przynieśćie z tych ryb ktoreśćie teraz poimáli [Afferte de piscibus, quos
prendidistis] WujNT Ioann 21/10, Luc 5 arg, Ioann 21 arg.
»skrobać, (o)czosać rybę(-y)« = desquamare Murm, Mymer1
(2:1): Desquamare, Dye ſchupen herab thun Skrobáć ryby. Murm
90; Mymer1 37; Desquamare piscem, Oczoſáć rybę. Mącz 411b;
[Skrobacz, Czossacz, Spravicz ryby desquamare pisces ReuchlinBartBydg Ov].
»sprawi(a)ć (a. sprawować), rozebrać, wywnątrzać (a. [wywnątrzyć]) rybę(-y)« [w tym: sprawić, rozebrać (1)] = desquamare
BartBydg, Mącz; exenterare BartBydg; exdorsuare a. exenterare
piscem Mącz (6:1:1): Exentero, vipytvacz, wywnątrzacz ryby BartBydg 220, 217v; Exdorsuare piscem, Spráwić/ Rozebráć rybę/ Ná
ſztuki zrzezáć. Mącz 110c, 104a, 411b; HistRzym 38v; SkarŻyw
102; [Wywnątrz tę rybę/ y ſerce iey y żołć y wątrobę zchoway ſobie
Tobias B4v, Av].
»wegnać jako ryby w matnię« (1): [Turcy] Cżołá wielkie cżynią/ Rogi zákrzywione ſtáwią/ iáko gdy Niewod idźie w Wodźie/
godząc ná to iákoby nieprzyiaćielſkie woyſko oſkocżyli w koło á
wegnáli w pośrzodek iáko ryby w máthnię BielSpr 55.
»wyciągać (a. wyciągnąć) ryby« (6): [wielkie czerwone ptaki]
wielkoſcią ſwą nápełniwſzy brzegi onego ieziora/ wyciągáły ſniego

ryby y węgorze HistAl H7, M2v; Strum H4v; y wyćiągnął Piotr
wielkich ryb ſto pięćdzieśiąt y trzy. SkarŻyw 599, 599; Y cżáplá
choćia nie ſtáwia więćierzy [...] Wyćiąga mnoſtwo ryb do ſwoiey
kuchnie Aż nimi cuchnie. KlonFlis B4v.
Wyrażenia: »ryba jezierna« = piscis lacustris Murm [szyk 2:2]
(4): Murm 89; LIpcza mieſiącza chczeſzli zdrow być/ waruy ſie od
zbytniego ſpania/ od parzenia/ od rib ieziernych FalZioł V 47v;
Acżkolwie wſzytkie riby ſą nie zdrowe wſzakoż iedne więcey niż
drugie, więcey morſkie niż iezierne albo rzecżne GlabGad H8;
StryjKron 395.
»ryba kamienna [= żyjąca wśród kamieni]« (2): Złe wilkośći w
człowiecze ćienczą/ [...] Kopr/ Rutá/ rzodkieẃ/ Hányż/ Kmin/ Ięczmien/ Ryby kámienne/ ptacy gorni/ máli y wielcy SienLek 9v, 8v.
»ryba (jest) morska, w morzu, z morza« = piscis marinus
Murm, Mącz; piscis maris Vulg, PolAnt [szyk 54:29] (80:2:1):
Murm 89; Paiąk [= pająk morski, skorupiak] ieſth riba morzka
rzecżona tako: iż vchem biie/ bo ma na kończu ſkrzelow oſtre
koſci FalZioł IV 30c; ta riba Conger ieſt morzka długa/ na then
kſtalłt [!] iako węgorz FalZioł IV 32b; Vranſcop ieſt riba wielka
morzka FalZioł IV 40d, +7b, IV 30a, 31b, c, 32b (13); GlabGad
E7v, H8; LubPs C; Vcżyńmy cżłowieká ná obraz y podobieńſtwo
náſze/ á niechay będzie przełożony rybam morſkim/ ptakam
powietrznym/ bydlętom ziemnym/ y tudzież wſzytkiey ziemi
Leop Gen 1/26, Num 11/22, Soph 1/3; SArgus rybá ieſt w morzu/
co Kozę rad widzi RejZwierz 116v; BibRadz Gen 1/26, 28, 9/2,
Num 11/22, Ez 38/20, Os 4/4, Hab 1/14; BielKron 1v, 8, 293v,
294v; Concha, Wſzeláka rybá morska/ która ná ſobie czáſzkę álbo
skorupę ma/ yáko yeſt Rák/ Zołẃ/ etć. Mącz 62c; Crusta, [...]
łuská ná niektorych morskich rybách. Mącz 69c; Rubellio piscis,
Nieyáki rodzay morskich ryb. Mącz 359a, 34a, 50c, 63b, 99a,
143b (35); SienLek 7v; HistRzym 50v; Pan rozgniewawſzy ſie
kazał go wnet vłápiwſzy do ſádzawki wrzućić gdzie Mureny były
ſrogie ryby morſkie áby go roſtárgáły. RejZwierc 81v; vyrzał do
brzegu płynącego Delphiná/ rybę wielką morſką/ á oná ná ſwym
grzbiećie ćiáło vmárłe nieśie. SkarŻyw 47, 259; KlonŻal B2
marg; Calep 185a [2 r.], 681a, 819a; Adam poki pilnował przykazánia Bożego w Ráyſkich roſkoſzách mieſzkał/ y wſzyſtkie źwięrzętá [!] niebieſkie/ ptaſkowie/ y ryby morſkie/ y inne źiemſkie
źwierżętá onemu służyły.KołakSzczęśl C3; WujNT 791 marg;
SarnStat 105.
»narybienie, [przysadzanie] ryb (w stawiech); ryby sadzać do
stawu« = wpuszczenie (wpuszczanie) narybku; wpuszczać narybek
(4;1): O Nárybiéniu/ y o Mnożeniu Ryb w Stáwiéch/ wſzelákich.
Strum O2v, O2, O3 żp, Q, Q2 żp; [między św. Michałem, a św.
Marcinem przypadają tam pilne roboty i powozy około narybienia,
łowienia, przysadzania ryb etc. OrdynWiej 1574 nr 42].
»nieme ryby« (1): Do tego mi pomożćie/ o Boginie święté/
Sczęśćiąc przyiáźnią ſwoią prace mé záczęté. Wam wolno dáć y
niemym rybóm głos łábęći KochMuza 26.
»jako (a. by) ryby(-a) w odmęcie« [szyk 5:3] (8): PRáwiechmy
by w odmęcie/ zátrwożone ryby/ Goniemy ſie po ſwiátu/ weſpołek
bez chyby. RejZwierz 125; RejPos 174v; [prorok Izajasz] opowiedáiąc támże y potym/ niewolą ludu Izráelſkiego/ á zoſobná Ierozolimcżykow/ áby ich ták iáko ryb w odmęćie bez poćiechy y nádźieie o wybáwieniu przyſzłym z oney niewoley opowiedźiáney nie
zoſtáwił/ tymi ſłowy ich ćieſzy iż [...] CzechEp 153. Cf »chodzić
jako ryby w odmęcie«.
»ryba rzeczna, jest rzek« = piscis ﬂuvialis Murm [szyk 14:3]
(16:1): Murm 89; ACtor piſze otich ribach iże Gardus ieſth riba
rzecżna/ barzo ſmacżna y wdzięcżnego ſmaku FalZioł IV 36a; IAżdż
ieſt riba rzecżna, podobna ieſth ku okuniowi/ ſtanem, łuſką y wielkoſcią ſwoią. FalZioł IV 42c; TA riba [łosoś] ieſth rzek wielkich:
kthore w morze wpadaią FalZioł IV 44c, IV 36d, 41a, d, 42a, 43a
(11); GlabGad H8; BielKron 284; Pisces ﬂuviatiles, Rzéczne ryby.
Mącz 131c; A z Ryb/ Morſkie gorſze niż Rzeczne SienLek 7v;
StryjKron 395.
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»ryba stawowa« (7): KArp ieſt riba rzecżna y ſtawowa FalZioł
IV 41a; Sadło kożdey riby/ morzkiey, rzecżney, ſtawowey, y z kądkolwiek będzie, Gdy roſpuſci oleiem/ przycżyniwſzy cżyſtego miodu, cżyſci ocży od zaćmienia FalZioł IV 45b, IV 41d, 42a, 43a;
BielKron 284; Tóż théż rozumiéy o Okuniu/ o Płoćicy/ o Vkliéy/ bo
tho ſą właſné Ryby Stáwowé. Strum Qv.
»wodna ryba« (1): Ták też y Sżkutnik przykład bez pochyby/
Poiął od pławney y od wodney ryby/ Ktorey rzecż właſna ieſt w
wodźie przebywáć/ Y po niey pływáć. KlonFlis E3v.
[Zestawienia: »ryby białe« = ryby poławiane siecią z przestronnymi okami, np. karp, leszcz, sum [szyk zmienny]: tak dał sprawę urzędnik, iż go [stawu] nie rybią, ale się sam rybi szczukami,
kleszczami i innemi białemi rybami. LustrSand 241, 220; Item
sadzawek trzy, we dwu ryb potrosze białych. InwZiemKrak 34.
»ryby danne« = danina z ryb: Ryby danne – Rybnego tego
roku zjednali na kóp 3 ryb suchych – pstrągów albo lipieni LustrKrak I 177.
»ryba kolcowa« = przekazane rybakom ryby stanowiące wynagrodzenie za połów: Którym rybakom jest zwyczaj dawać, kiedy
przydą z roboty, chleba, piwa, ryb drobnych. Item kiedy z popławami idą, rybę kolcową: kiedy 3, panu 2, kolcową trzecią; abych
też najwięcej podniósł, za każdym wzniesieniem kolcowa jedna
rybakom. InwSzlachKal 1592 nr 55.]
Zestawienia w funkcji nazw gatunkowych: »biała ryba« = Merlangius merlangus L. (Rost.); witlinek, ryba z rodziny dorszowatych (Gadidae), żyje w północno-wschodnim Oceanie Atlantyckim
oraz połączonych z nim morzach; foca Murm, Mymer1, BartBydg
(3): Murm 93; Mymer1 37; Foca – phoca, dorszh, byala ryba BartBydg 59v.
»platańska (a. platajska) ryba« = Scophthalmus maximus (L.);
skarp, turbot, duża ryba z rodziny nagładowatych (Scophthalmidae), żyje w przybrzeżnych wodach Europy, bocznie spłaszczona
jak ﬂądra, dawna nazwa Psetta maxima (L.) (2): Psitta, Latine
Passer genus piscis, Plátánska rybá. Mącz 328d, 282d.
»psia ryba« = Squatina squatina (L.); anioł morski, raszpla,
ryba chrzęstnoszkieletowa z rodziny raszplowatych (Squatinidae)
długości około 1,5 m o ciele spłaszczonym grzbietobrzusznie, żyje
głównie przy dnie w Morzu Śródziemnym i północnowschodnim
Oceanie Atlantyckim; squatina Murm, Mymer1, BartBydg; cinaedus
Cn (3): Murm 93; Mymer1 37v; Squatina, piscis, catula maris, psya
ryba BartBydg 149.
Szereg: »ryba i (a) źwierzę morskie (a. wodne)« (2): GlabGad
H4; Ryb á źwierząth morſkich wielka moc ieſth/ kthore trudno
przez ﬁgur [tj. bez rycin] wypiſowáć BielKron 295.
Jako ostatni człon we współrzędnych połączeniach dwu- lub
wieloczłonowych: »(też) i (albo) wszelakie (a. insze, a. inne, a.
wszytki) ryby« (9): Raki y wſzytki riby ktore maią ſkorupę/ piſze iż
theż o nich powiada Galienus: ſą odmiękcżaiącze żołądek FalZioł
IV 31a, I 46a, V 94v; GlabGad E4v; wielorybowie też y inſze ryby
wielkie przychodziły do niego [Ipse autem belue veniebant usque
ad eum] HistAl M5v; Pinna [= małż] item, Nieyáki rodzay żołwiów
morskich álbo ynſzych ryb w skorupách ſie chowáyących/ które
poſpolicie podle ſiebie drugiego żołwiá máią. Mącz 300c; SienLek
7v; W iednéy [sadzawce masz chować] Kárpie więtſzé/ w drugiéy
mnieyſzé/ w trzećiéy namnieyſzé: w drugich Sczuki/ Okunie/ álbo y
wſzelákié Ryby brákuiąc ié ſobie. Strum N3, H4v.
W przen (1): ARiſtipus mędrzec Cyrenenſki [...] tak rzekł, [...]
y cżemuż bych ia też niezcierpiał vplwania ſlinami abich wielką
rybę vłowił, to ieſt, cznotę cirpliwoſci. BielŻyw 57.
Przen: O wiernych Kościoła chrześcijańskiego (w nawiązaniu
do słów Jezusa: „uczynię was rybakami ludzi”, tj. przewodnikami
duchowymi, apostołami) (4): LatHar 258; [á ieſli to głupi/ ktory ſię
rybołowem zowie/ á przy wodźie nie mieſzka: śieći nośi/ á nigdy
ich nie zápuſzcża: dáleko ten nierozumnieyſzy/ ktory plebanem ſię
zowie/ á przy plebánijey nigdy nie mieſzka/ ryby w Litwie/ á rybołow [tj. ich pleban] w Polſzcże. SkarŻyw 1585 670].

Zwrot: »ryby poimać; ryb poimanie« (1;1): Nieprzeſtáiąc święty Rupert ná onym ták wielkim ryb rozumnych [tj. księcia bawarskiego, jego dworu i ludu] poimániu: prośił Kśiążęćiá áby go wodą
do innych miaſt w Noryku poſłał/ ná opowiádánie Ewánieliey świętey innemu pogáńſtwu SkarŻyw 231; SkarKaz )(3.
Wyrażenia: »łowienie ryb« (1): y łowienie ono ryb wielkich/ to
ieſt/ Ceſárzow y Krolow do wiáry/ więcey ſię od Sylweſtrá pocżęło/
niżli od Piotrá świętego. SkarŻyw 601.
»ryba wielka« = ktoś znaczący (1): SkarŻyw 601 cf »łowienie ryb«.
a. sg w funkcji coll. (18): Tho mytho zrib wlvczkv nyeſprawyedliwye od beczky yedney ieſly ribą brano Od Beczky rib wyelkich 10 ſczvk mnyeyſzich 24 Staroſta MetrKor 57/120v [idem]
59/282v; Z tey źiemie [z Norwegii] rybá idzie do Niemiec z rodzáiu oſłow morſkich/ ktorą ſuſzą w mrozy ćięſzkie/ zową tę rybę
Niemcy Stokffyſz/ bárzo ią Niemcy rádzi iedzą. BielKron 293v;
Abowiem w tákim ſtáwie [na cztery lub pięć łokci] lepiéy Rybá
rośćie/ y ſtaw ſye nie rad chwaśći/ y záplugáwi. Strum D2, D2, G4,
K2, K3v [3 r.], K4, Qv, Q2; [Mojżesz w Gen 1/26 nie mówi, że Bóg
nakazuje człowiekowi:] niech pánuie/ ále áby pánowáli. Nád to nie
nád rybámi/ ále nád rybą. CzechRozm 16v.
Fraza: »ryba idzie na tarło« = o tarle, okresie godowym u ryb
(1): Y tráﬁli ſye táki Staw coby go dawno nie ſpuſzczano pod ónym
ſtáwem ſpuſzczónym/ tym iego lepſza. Abowiém ná Wioſnę Rybá
wſzeláka idźie ná Tárło przećiwko wodźie z ónego Stáwu dolnégo.
Strum K4.
Zwrot: »rybę sadzać« = wpuszczać narybek (1): Nápuśćże do
ónéy Sadzawki Wody y Kárpiętá do niéy wſadź [...] á ſtrzeż thego/
ábyś tám żadnéy inſzéy Ryby nie ſadzał Strum P.
Wyrażenie: »ryba morska« (1): ięzykiem ſwym wedle właſnośći iego y zwycżáiu poſpolitego mowił [Mojżesz, tj. księga Genesis]/ cżęſtą odmiánę w licżbie cżyniąc. Iáko to gdy mowi/ Vcżyńmy
cżłowieká: álić záś wnetże: á niech pánuią nád rybą morſką. CzechRozm 16v.
Jako drugi człon we współrzędnym połączeniu dwuczłonowym:
»i wszelaka ryba« (1): Abowiém to ieſt nalepiéy Kárpiowi y wſzelákiéy Rybie/ kiedy ſye Wodá przegrzéwa w Stáwie. Strum P4v.
2. astron. Nazwa konstelacji gwiezdnej (23):
a. Ryby, gwiazdozbiór (a. jego część) nieba północnego znajdujący się w pobliżu równika; także znak Zodiaku (w pl; w sg –
tylko o części gwiazdozbioru); Pisces Mymer1, Mącz, Cn (19): Mymer1 3v; Thedy w ten cżas [tj. w zimie] tych troie znamion przechodzi [Słońce]. Na pocżąthku Kozorożcza, ktore znamię ieſth
ſpodnie. W poſrzodku Wodnika. Na kończu Riby. FalZioł V 54v, V
50v; (nagł) Náuká o puſzcżániu krwie. (–) Zyłámi nie puſzcżay
iedno gdy Mieſiąc ieſt w tych známionach. [...] W Ráku/ okrom
płucnych żył. W Rybach/ okrom nog áż do roſkroku. Goski *, *4v;
Pisces in plur. pro signa coelesti, Ryby/ známię yedno ze dwunaśćie
známión niebieskich. Mącz 301a; DZiewiętnaſtego roku od láthośiego licząc/ będźie wielkie Złączenie zwierſchnich Plánetow/ w
wtorey częśći Ryby známieniá niebieſkiego LeovPrzep E3, E4v; á
ieſli ſpoyrzyſz w támte ſtrony/ Vyźrzyſz ryby/ z tych iedná iáſniéy
połyſkuie Y bárźiéy pułnocnégo Aquiloná czuie. KochPhaen 10; W
Koło koniá/ dwie rybie przed ſobą ſye chronią KochPhaen 11, 9,
14, 15, 24 [2 r.]; [będźie w tencżás Schod álbo złącżenie Słońcá z
Mieſiącem/ w Rybách znáku niebieſkim MusProgn A4, A4, C].
W połączeniach szeregowych (2): W niey [w zimie] ſie mnoży
melankolija kolera z zimnoſci pochodzi, Trwa w biegu Słonecżnym pod Kozorożczem, Wodnikiem y Ribami. FalZioł *8v; KochPhaen 20.
Wyrażenia: »Pułnocna Ryba« = północna część gwiazdozbioru Ryb (1): lewé Andromedy rámię Pułnocnéy ryby śięga KochPhaen 10.
»Ryby wodne« (1): Po Kozorożcu Wodnik/ potym Ryby wodné/ Więc Skop/ więc Wół vklękły/ więc Bliźniętá zgodné. KochPhaen 20.
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»znamię Ryb« (1): Acz ſye to przedśię tráﬁa/ kiedy ſye trą
[karpie] pod známieniém Ryb/ tedy ſye rychléy zrybiáią ikry ich/ y
w wielkim Stáwie Strum O3.
b. Ryba Południowa, gwiazdozbiór nieba południowego (w sg)
(4): KochPhaen 15 cf niżej.
Zestawienie: »Ryba Południa« (3): (nagł) Rybá. (–) POniżéy
Kozorożcá rózna piérwſzych rybá: (Południą zowią) ſkłáda wzrok
ná Wielorybá. KochPhaen 15; Z Rybámi wſchodźi Rybá południa
poſpołu KochPhaen 24, 20.
3. [n-pers:
Zestawienie: Acta Stanislai Ryba cum Mathia dicto Zięba. [...]
Jaśkowicz, dictus Zięba, zeznał dobrowolnie, iże jako był obwinił
Stanisława Rybę ławicznika [...] o rzeczy Katarzyny, [...] żeby on
korzys[t]ną rzeczą w domu swym wiedzieć miał. KsięgaSądIwk
1587 nr 119.]
Cf RYBOGONY, RYBOJED, RYBOK, RYBOŁOW, RYBOŁOWIENIE, RYBOŁOWNY, RYBOŁOWSTWO, WIELGORYB, WIELORYB
MN

rybak czego (1): Cetarius – Przekupien albo ribak wielgich rib
morskich. Calep 185a.
[Wyrażenie: »jazowy rybak«: Item jazowi rybacy w Chodczu,
to jest: Krupa z Gęstego Grądu 8 gr, item Kaczorek z Studzienka
gr 8 [...] powinni będą dawać na każdy rok. InwSzlachKal 1592
nr 55.]
2. [n-loc Miejscowość »Rybaki«: Sioło Dobrzyniewo, prowentu z tej wsi facit ... lit ewskich kop 34/20 [...] Sioło Rybaki ... lit ewskich kop 4/40 LustrPodl 76.]
Cf RYBITW, RYBOŁOW
JR
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[RYBACKI ai
Teksty nie oznaczają pochyleń.
sg m G rybacki(e)go. ◊ f N ryback(a). ◊ n A rybacki(e).
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
Przymiotnik od „rybak”: [jezioro] czyni nadto z połowu czasu
zimy citra vel ultra grz. 20, co czyni nad wychowanie [= utrzymanie] rybackie ... ﬂ. 13/10 LustrPom 14.
Wyrażenie: »nauka rybacka«: Artem piscandi {navka rybaczka} commutans Glosy II 12/8.
Zestawienie: »gaj [= opłata] rybacki«: Gaju rybackiego za łowienie ryb w rzece Biebrzy przychodzi zł pol. 5. LustrPodl 143.
Cf RYBITWI, RYBITWOW, RYBITWSKI]
JR
[RYBACTWO sb n
a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w -o).
sg A rybactwo. ◊ I rybactw(e)m.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Hodowla lub łowienie ryb: W tem siele włók 17 gruntu nader
podłego, z których na rybactwo były wolnych włók 4. LustrPodl
51; [Apostołowie] rybáctwem ſię theż báwieli/ co Ewanyeliá świádcży PrażRozm E4v.
Cf RYBICTWO, RYBOŁOWIENIE, RYBOŁOWSTWO]
JR
RYBACZKA (1) sb f
N sg rybåczka.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII – XIX w.
Kobieta trudniąca się połowem ryb, być może też ich sprzedażą; piscatrix Calep, Cn: Piscatrix – Ribączka. Calep 808b.
Cf [RYBITWIANKA], RYBITWINI, RYBITWKA
JR
RYBAK (7) sb m
a pochylone.
sg N rybåk (4). ◊ D rybåkowi (2). ◊ pl G rybåk(o)w (1). ◊ [pl N
rybåcy, Ryb(a)ki.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.
1. Ten, kto trudni się połowem ryb, też innych stworzeń wodnych, również sprzedawca ryb; piscator Calep, Cn; hamiota, iaculator, murilegulus Cn (7): SkarŻyw 92; Conchyta – Ribąk ktori ſzuką purpurowich ſzlimąkow. Calep 231a, 808b; Nád Wiſłą y nád
káżdą rzeką/ Stáwow/ Iázow/ Ieźiorek ma Vrzędnik pilnowáć/
iákoby pożytek był: á ná ſwey wodźie nie ma dáć łowić cudzemu rybakowi bez naymu y pożytku. GostGosp 100, 100; SkarKaz 117a.

RYBALDYJA (1) sb f
rybaldyja a. rybałdyja.
A sg rybaldyją.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Bycie rybałtem: Pożytecżnyeyſſać yeſt dáć ná wyelkye myeſce
ſyná ná náuki/ niż go w myáſtecżku przy Bákalarzu báwić/ kędy ſie
yedno ná rybáldią álbo ſekundánią ſádzi/ á o náuki nyedba. GliczKsiąż M.
JR
RYBAŁDYJA cf RYBALDYJA
RYBAŁT (2) sb m
a pochylone.
sg [N rybåłt.] ◊ D rybåłtowi (1). ◊ [I rybåłt(e)m. ◊ V rybåłcie.]
◊ pl [G rybåłt(o)w. ◊ A rybåłty.] ◊ I rybåłty (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (cztery z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
Śpiewak, zwłaszcza kościelny, niekiedy pełniący też funkcję nauczyciela a. pomocnika nauczyciela w szkołach paraﬁalnych [ribaldus Łac śr]; sacer cantor Cn (2): LibMal 1545/104v; [Rekordacyjej
kantorowi z rybałty na każdą niedzielę i na insze Swięta uroczyste
wychodzi do roku c.v.u. ﬂ. 2/2. LustrRus II 263; Cżemu iey [wiary]
nie godzien Dionizyus Alexándriyſki dawnieyſzy/ kthory Korneliuſzá/ Stephaná/ Xiſtá Papieże/ zowie brácią/ Fratres, iáko poſpolicie
w ſzkołach dziſia Rybałty zową. GrzegŻarnObr 100 (Linde); WerReguła 84 (Linde); Co [tj. naukę w seminarium] ſobie drudzy lekce
ważą/ á nie dbáią/ gdy z rybałtow/ ábo dworzan/ ábo z żołnierzow/
ná ſtan ten wielki y ták trudną robotę idą/ ktorzy ſię nigdy nie
vczyli. SkarKaz 463 (Linde); Poradz ſie tám twoiégo cechu miniſtrowſkiégo/ wſzák vſłyſzyſz/ żeś ty głupi Rybałt/ co Grámmátiki
nie vmiéſz/ y pewnie ćię z drugiémi plotkámi twoimi w gnóy wtłoczą ŁaszczRecepta 46, 60.]
Szeregi: [»klecha a rybałt«: Y ktoż wam nie kazał wſzyſtkim
Duchownym náwet y z Klechámi á Rybałty wſzyſtkiemi tám być/
gdźie tego był plác y mieyſce Respons D2v.]
»żak, (albo) rybałt« (1): [dając syna na naukę, ojciec ma obaczyć] Naprzod áby náucżycyel był dobrem á práwem kryesćiyáninem [!] [...]. Druga nye ledá żakowi álbo rybałtowi ſyná ſwego polećić ma. GliczKsiąż L5v; [A gdzie by ksiądz albo minister przy
kościele albo rektor i mistrz w szkole z żaków, z rybałtów i jakichkolwiek osób przy nim się bawiących rekwizycyją a parte laesa
sprawiedliwości nie czynił, ma być o stawienie osób winnych [...]
e
pozwany ProjektEgzek 168; Scholasticus Schuler Zak/ Dijak/ Rybałt ArtNom Iv].
JR
RYBARKA Sł stp; Cn, Linde brak.
RYBECZKA (4) sb f
e prawdopodobnie jasne (tak w -eczka); a jasne.
sg N rybeczka (1). ◊ [A rybeczkę. ◊ I rybeczką.] ◊ pl N rybeczki (2). ◊ G rybeczek (1). ◊ [D rybeczk(o)m. ◊ L rybeczkåch.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
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Dem. od „rybka”; pisciculus Calep (4): Idzieſz ná przechadzkę
áno rybecżki przed ocżymá twemi ſkacżą/ pirwſza roſkoſz. RejZwierc 108v, 72v; Calep 808b; [NeothAcros D2; Sádzawecżká ieſliby być mogłá/ Y táćby też niemáło pomogłá. Pożytek niemáły
ſtąd mieć będzyeſz/ Do ſtołu też o Rybecżkach ſiędyeſz [!] WirzbGosp B2].
[Wyrażenie: »mała rybeczka«: A pámiętam/ że ſię śmiali raz
[Turcy] kiedyſmy po rzece śliżyki łowili: zdáło ſię im nikcżemną
rzecżą zá ták máłą rybecżką ſię gonić BusLic 22v.]
Przen: O wiernych kościoła chrześcijańskiego (w nawiązaniu
do słów Jezusa: „uczynię was rybakami ludzi”, tj. przewodnikami
duchowymi, apostołami) (1): Ewányeliſtá piſze/ iż [...] [wierni rybitwowie Pana] gdy rozrzućili ſieći ſwoie/ wielki obłow vcżynili
Pánu ſwoiemu/ y ku pocieſze ſwoiey/ ták iż y inych towárzyſzow/
to ieſt wiernych rybitwow á náucżycielow Páńſkich/ prośili áby im
pomogli wydźwignąć z onego błótá á z onego ſmrodu onych
wdzyęcżnych rybecżek Páńſkich. RejPos 176v.
JR

»rybia kość, ość« = os piscium Mącz [szyk 4:4] (6:2): FalZioł
IV 39a; Sieſtrzeniec iego [Dedala] Párdix wynálazł piłę wzyąwſzy
formę z rybiey kośći BielKron 23v, 295, 452v, 461v; Analecta, Purgamenta coenarum, [...] Odrobiny/ Skórki/ też kosći/ álbo Rybie
ośći/ ktore álbo ná obruſie zoſtáwáyą/ álbo/ pod ſtół pádayą. Mącz
8d, 270d; Ieſliby ſye theż przydáłó iżby co w gárdle komu vwięzło/
ma nagle nogi wráźić w źimną wodę/ tedy od wezdrgnienia/ ku
gorze wyráźi co mu vwięzło/ bądź rybia kość álbo co innego. SienLek 82.
»mleko rybie« = wydzielina układu rozrodczego samca, sperma ryb (1): Mleko ribie/ y Ikri/ y wſzitki wnętrznoſci, nie zdrowo
ieſt ieſć. FalZioł V 64.
»oskrzele rybie« = płetwa (1): Pinnae piscium, Oskrzele rybie.
Mącz 300b; [Pinna [...] eine ﬂoſzfeder an den ﬁſchen. P. ſkrzelle/
oſkrzelle rybie. Volck 473].
»rybie skrzelle (a. [skrzela])« = narząd oddechowy ryby (1):
Branchiae, Rybie skrzelle. Mącz 26d; [ReuchlinBartBydg e3v].
»rybie skrzydło« = płetwa (1): Pinna, eyn viſchfeder Ribye
ſkrzidło. Murm 89.
[»uszy rybie« = narząd oddechowy ryby; skrzela: brantie
sunt fauces, unde legitur in historia Thobie (6,4) quod Thobiam iuniorem piscem metuentem prendere iussit angelus, dicens:
Apprehende brantias eius skrzelya, vsshy rybye ReuchlinBartBydg e3v.]
c. Sporządzony z ryby (1):
Wyrażenie: »klej rybi« = karuk; ichthyocolla Calep, Cn (1):
Calep 499a; [Czynią téż kliy Rybi/ á to wárząc ſkóry/ któré zdźiéráią z ryb morſkich/ zową ichtrocolla [!], á po łáćinie piſcium glutinum. UrzędowHerb 441a].
d. Właściwy, podobny rybie, taki, jak u ryby (2): Hippocampae
sive Hippocampi, Mórskie konie máyąc ogony rybie. Mącz 156c.
W porównaniu (1): Więc ná rybi xtałt/ wnet ſzkutę vrobił/ Y
vdychtował/ y żelázem obił KlonFlis E4.
e. Związany z połowem ryb (2):
Wyrażenia: [»sadz rybi«: Sadz ryby cetaria i d est vivaria, in
quibus cete et alii pisces sunt ReuchlinBartBydg gv.]
»rybia sieć« (2): Sparsa. Fyſchnecz. Ribia ſiec. Mymer1 36v;
BartBydg 147.
Cf RYBNY
JR

RYBI (54) ai
sg m N rybi (1). ◊ G rybi(e)go (1). ◊ A rybi (1). ◊ L rybim (2). ◊
f N rybiå (5). ◊ G rybi(e)j (3). ◊ D rybi(e)j (1). ◊ A rybią (5). ◊ I
rybią (5). ◊ L rybi(e)j (3). ◊ n N rybi(e) (3). ◊ G rybiego (3); -ego
(1), -(e)go (2). ◊ A rybi(e) (2). ◊ L rybi(e)m (1). ◊ pl N subst rybi(e) (10). ◊ G rybich (4). ◊ A subst rybié (3); -é (1), -(e) (2). ◊ L
rybich (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Przymiotnik od „ryba” w znacz. podstawowym; piscinus Cn (54):
a. Odnoszący się do ryby (8): Capitulum: 120. Y oſtatnie o naturze Ribiey, Iako o nich piſze Auic. [...] Iż ieſt gich natura zimna y
mokra FalZioł IV 45a, +7d, IV 29d, 30a; orzechy zwłaſzcża włoſkie [...] ſą ciepłey natury przeto zimnoſć ribią zagrzewaiąc pomoc
cżynią ku ich zſtrawieniu. GlabGad K8; BiałKat 78v; Pełná ieſt
wſzytká źiemiá twéy ſzczodrobliwośći/ Pełné/ pánie/ y wody: kto
wyliczyć może Wſzytki rybié rodzáie/ któré żywi morze? KochPs 136.
W połączeniu szeregowym (1): Sálomon [...] też źwierzęce/
ptáſze/ rybie/ przyrodzenie wykładał BielKron 46.
W charakterystycznych połączeniach: rybi(a, -e) natura (2),
przyrodzenie (2), rodzaj (2), zimność.
b. Będący częścią ryby, należący do ryby lub pochodzący od
niej (41): gdy ktho krwią pluie/ wezmi ſadła ribiego FalZioł IV 45b,
IV 45c, 56d, V 11; ale w ribich [jajach] żadnego ciepła niemaſz
przeto okrągłe zoſtaią. GlabGad H7, E7v; Item Wkamyenczu
podolſkym Ząbi rybye ormyaninowy yednemu pokradl LibMal
1548/143; BibRadz Tob 11/3; Celenofagi/ ſą w Kármániey/ ći iedno
żołwie iedzą/ á z rybich ſkor zákrycie miewáią. BielKron 8; rzekł
Thobiaſz Aniołowi/ powiedz mi brácie moy Azárya ná co ſie nam
przyda owá żołć y wątrobká rybia/ coś mi kazał ſchowáć. BielKron
97v, 36v, 92, 97 [2 r.], 98, 450; Mącz 295a; RejAp 91v; RejZwierc
199; BudBib Tob 11/3; WujNT przedm 35; [ReuchlinBartBydg l5;
InwMieszcz 1591 nr 285].
W połączeniu szeregowym (1): Nie káżdeć ćiáło/ tymże ieſt ćiáłem: ále iſze ludzkie/ inſze bydlęce/ inſze ptáſze/ á inſze rybie. WujNT 1.Cor 15/39.
W porównaniu (1): Też vrina ciemna/ gruba/ ktorama ma [!] w
ſobie nieiakie proſzki/ iakoby rybią łuſkę/ albo otręby [...] znamionuie ﬂux w nogach FalZioł V [2]v.
W charakterystycznych połączeniach: rybi(a, -e) brzuch, ciało,
gęba, grzbiet, krew, ksieniec, łuska (2), sadło, skora, tłustość [= sadło] (3), wątrobka (4), ząb, żołć (4), żywot (2).
Wyrażenia: »jajca, ikra rybia(-e)« [szyk 5:1] (5:1): Ztąd też ieſt
przicżyna cżemu ribie ikri trzeſzcżą gdy ich wſipie na ogien, Iż w
nich ieſth wiatr takowy ktory ogien [...] z nich gwałtem wypądza.
GlabGad H7v; Cżemu iaycza ribie to ieſt ykra, dłużey nie vwreią y
nie ſtrawnieyſze ſą niż ſame riby. GlabGad Iv, H6, H6v, H7 [2 r.].
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[RYBIĄTKO sb n
N sg rybiątko.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „rybię”: ALIA DIMINVTIVORVM EXEMPLA. [...]
Rybá/ Rybká/ Rybecżká/ Rybię/ Rybiątko. StatorGramm F2v.]
JR
[RYBICKI] cf RYBITWSKI
[RYBICKIE] cf RYBITWSKI
RYBICTWO (1) sb n
o prawdopodobnie jasne (tak w -o).
sg N rybictwo. ◊ [A rybictwo.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Łowienie ryb, rybactwo: Ktore [rzemiosło] gdybym vmiał/
namnieyby mi to wſtydu nie przynośiło: owſzemby mi mogło być
pożytecżne/ Iáko y Páwłowi ś. pożyteczne było podcżás namiotow
robienie/ y Piotrowi z inſzymi rybictwo. CzechEp 64; [Item jest
rów kopany na młyny vel Szoli, który przez tych dwu wsi dziedzinę idzie Łąk i Bielian i kędy są stare obłazy, najmują rybictwo
kmiecie, którzy chcą, na każdy rok po kilku groszy, a ten najem
tego roku uczynił ... mc. 2/20/0 LustrKrak I 243; Rybictwo in
ﬂuvio Wisla – pro victu curiae Osiecensis. LustrSand 97; BudUrzęd 78v].

RYBICTWO

RYBITW

2. [Danina z ryb za prawo do połowów: Item łososie, kiedy się
traﬁą, tedy panu posłać powinni, które rybictwo wały zową. LustrKrak I 177.]
Cf [RYBACTWO], RYBOŁOWIENIE, RYBOŁOWSTWO
JR

◊ L rybitw(a)ch (6), rybitwi(e)ch (1) RejPos. ◊ V rybitwi (1). ◊ [du I
(cum nm) rybitw(o)ma OpisyPozn.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Ten, kto trudni się łowieniem ryb, też innych stworzeń wodnych, rybak, wędkarz; piscator Murm, Mymer1, BartBydg, Vulg,
PolAnt, Mącz, Cn; hamiota Mącz, Cn; scapharius Mącz (133):
Rybitw ieden ná ieźierze/ Gdzie więc ryby cżęſto bierze: Sieći tám
ſobie rozrzućił/ Aby nimi co vchwyćił. BierEz H4, I2, I2v, I3;
OpecŻyw 40; Murm 185; Mymer1 14v; BartBydg 116v; FalZioł II
23, IV 30b, 31c [2 r.], 32c, V 51v; ARiſtipus [...] gdy Dioniſius
okrutny nan plunął [...] tak rzekł, Rybitfowie od morza wielkie burze cirpią: chcąc nałowić małich ryb, y cżemuż bych ia też niezcierpiał vplwania [...] abich wielką rybę vłowił, to ieſt, cznotę
cirpliwoſci. BielŻyw 56, 1 [2 r.]; WróbŻołt iiv; LibLeg 11/63v, 89;
Item Ribithwowi Thomkovi thamze Wpruſzyech gdi zelbyągą yachal 12 gr. vkradl wnoczi na Goſpodzie LibMal 1543/74v, 1543/77,
1552/168; SeklKat A5; MurzNT 133v; KromRozm II f4v; KromRozm III Nv, O4; Leop Is 19/8; Okuń goni Płoćicżkę/ á Okuniá
Szcżuká/ A ſámá ſie theż lęka v rybitwá tłuká. RejZwierz 125;
BibRadz Hab 1/14, Luc 5/2; Apoſtoły też proſte/ y chude rybitwy ná
świát do nas był poſłał/ áby żaden nie rzekł/ áby on mocą albo
świecką ſpráwą iáką/ Kośćioł ſwoy zbudował OrzRozm Hv; rybitwi
ſnich [mieszkańców pewnej wyspy] niepoſpolići/ łowią ryby báwełniánymi ſiećiámi BielKron 452v, 21, 182v, 442v [2 r.], 462v; Conchyliarius, Rybitw który żołwie morskie łápa Mącz 62c; Scapharius, Rybitw álbo żeglarz Mącz 371a, 50c, 153a, 301a, 467a, 504d;
Prot Cv; Iemiołá wodna/ w brzegách ieźiernych á rzék muliſtych
rośćie [...]: Figurá [tj. rycina jemioły] niemogłá być ták pretko [!]
gotowá: wſzakże Rybitwom ieſt znáioma. SienLek Yyy; [Apollon]
Cżwarthego dniá vźrzał iednego Rybitwá á on ryby łowi HistRzym
11v, 11v, 12 [2 r.], 12v, 24, 28 (30); RejPos 159v, 173v, 174, 277,
305v; RejPosWstaw [1432], [1432]v; Zdawná on [Jezus] ſprawy
wielkie przes tákie [tj. prostych ludzi] ſpráwował/ K temu ná Apoſtolſtwá rybitwy był pobráł. MycPrz I A4v; CzechRozm 254; Bo ſyn
wielkiego Konſtántego/ zá wielką ſobie cżeść pocżytał/ iſz iego
oycá ćiáło/ v drzwi rybitwá (to ieſt v kośćiołá świętego Piotrá)
pogrzebione leży. SkarŻyw 92; StryjKron 351, 437; ReszPrz 101;
WujNT Matth 4/18, Mar 1/16, Luc 5/2; SarnStat 1089; CiekPotr 32;
Ná wſzytko pozwaláią zgołá młodym głowom: A dzieći wierzą
chytrym y powabnym ſłowom. Ták rybitwi płoćicom popuſzczáią
wędy: A rybá ſię obráca zá ponętą wſzędy. KlonWor 55; [abowiem
[cesarz] lekki lud poſłał [...] nádoł rzeki/ ktorzy przez rybitwa álbo
przewozniká brod nálezli przez rzekę BielKron 1551 113; LustrWpol I 127; Z starodawnego zwyczaju ci wszyscy rybacy albo pro
tempore existentes, kiedy jest uchwała wojenna, wyprawują wóz
{z} dwiema koniami z sieciami rzemiosłu ich należącymi i z dwiema rybitwoma przy p. staroście poznańskim. OpisyPozn 1564/65 nr
9, 1569 nr 13, 1598 nr 22; StryjKron )()(3v (Linde); ŁaszczRecepta
35; Rybitwi co po ſkáłách nád morzem mieſzkáią/ A żywność z
ſámych tylko ryb obmyślewáią/ Vſłyſzawſzy żáłoſny płácż y nárzekánie [...] Wśiadwſzy ná łodźi ſwoie onych rátowáli ZbylDroga E
(Linde)].
W porównaniach (3): bo iáko trudno ieſt chćiwym Rybitwom
w przezroczyſtéy wodźie/ vłowić chytrégo y płytkiégo węgorzá/
tákże téż trudno ieſt/ ludźióm nádęthym/ á ku dobremu mieniu
chćiwym/ mieyſtcá doſtáć w ſpokoynéy Rzeczypoſpolitéy zacnégo.
OrzQuin C2; CzechEp 205; Vocatio ábo powołánie káżdego cżłowieká/ ieſt łodźią iego ná ktorey pływa/ y iáko rybitw iáki/ łowi
ſobie ryby rozmáite w tym morzu KlonFlis A4.
Wyrażenie: »rybitw morski« (1): Poſpolita to ieſt v rybitwow
morſkich/ iż gdy iáką wielką rybę vłowią/ tedy ſie proſzą ná vczthy
BibRadz I 288d marg.
Szereg: »rybitw i myśliwiec« (1): áż záś potym przez rybitwy y
myſliwce przywiedźie ie [tj. lud żydowski] Pan do ziemie ſwey
Leop Ier 16 arg.
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RYBIĆ (4) vb impf
inf rybić (4).
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
Zarybiać, wpuszczać ryby do stawów hodowlanych [co = staw(ek)] (4): Stáwy któré ſą ná iákichkolwiek Rzékách/ á w tych
Rzékach Ryby iákiekolwiek ſą. Tákiégo Stáwu Rybić nie potrzebá.
Strum O2v, P4; [a te dwa [stawki] najlepsze, które [zagrodnik] może rybić LustrKrak II 29].
rybić czym (żywotne) (2): Strum O3; Vrzędnik kędy nád rzeką
ieſt/ ma ná Wioſnę ſzcżublętá/ kárpiętá/ y wſzeláki drob łowić/ á
ſtáwy tym rybić GostGosp 100.
Formacje współrdzenne: rybić się, narybić, narybić się, zrybić
się; narybiać, narybiać się, zrybiać się.
Cf RYBIENIE
JR
[RYBIĆ SIĘ vb impf
3 sg praes rybi się.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Zarybiać się [z czego]: Jest jezioro na tym gruncie, które się z
Wisły rybi LustrSand 236; Lipka, staw na strudze Bobrowej [...]; z
tej rzeki się rybi LustrWpol II 25, I 178.
Formacje współrdzenne cf RYBIĆ.]
JR
RYBIENIE (4) sb n
Pierwsze e jasne.
sg G rybieniå (2). ◊ L rybieniu (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rzeczownik od „rybić”: zarybianie (4):
rybienie czego (3): O Spráwie Sypániu/ Wymiérzániu/ y Rybieniu ſtáwów: tákże o Przekopách/ o Ważeniu y prowádzeniu
Wody. Strum kt, A2v, Bv.
rybienie co (anakolut) (1): Abowiém ná Sląſku [...] wſzyſtko o
Stáwiéch á o Wodźie myſlą. [...] Ale v nas w Polſzce/ że tho ieſt nie
dawné Goſpodárſtwo/ Stáwów budowánia/ y Karpiámi ié Rybienia:
tedy ieſzcze nie mogą być ták ſpoſobni/ áby ié mieli ták ſtátecznie
rybić prze niedoſtátek Piątników. Strum P4.
rybienie czym (żywotne) (1): Strum P4 cf wyżej.
Cf RYBIĆ
JR
[RYBIĘ sb n
N sg rybię.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII – XVIII w.
Młoda, niedorosła ryba: StatorGramm F2v cf RYBIĄTKO.]
JR
RYBISKO Sł stp; Cn, Linde brak.
RYBITSKI cf RYBITWSKI
RYBITW (142) sb m
sg N rybitw (34). ◊ G rybitwa (10). ◊ D rybitwowi (6). ◊ A rybitwa (6). ◊ I rybitwem (2); [-em], -(e)m (2). ◊ V rybitwie (3). ◊ pl
N rybitwi (26), rybitwowie (7); -owie Prot, CzechRozm, StryjKron
(2); -i : -owie BierEz (1:1), BielŻyw (1:1), RejPosWstaw (1:1). ◊ G
rybitw(o)w (10). ◊ D rybitwom (5); -om (2), -(o)m (3). ◊ A rybitwy
(14). ◊ N a. A rybitwi (1) SarnStat. ◊ I rybitwami (5) MurzNT (2),
KrowObr, WujNT (2), rybitwy (5) OpecŻyw, BielKron, RejPos (3).

RYBITW

RYBITWIANKA

Przen: O przywódcach duchowych, krzewicielach wiary, kapłanach, apostołach w Kościele chrześcijańskim (w nawiązaniu do
słów Jezusa: „uczynię was rybakami ludzi”) (31): Leop Ier 16/16;
RejZwierz 125; Oto ślę do wiele rybithwow/ mowi Pan/ áby ie
[synów izraelskich] łowili/ Y potym poſlę do wiela łowcow áby ich
chwytháli BibRadz Ier 16/16, I 391b marg; Słuchayże iáko mu ſie
opowiádáią ći wdzięcżni rybitwi iego: Iż miły Pánie teżciechmy
pirwey łowili w nocy á w ciemnoſciach/ to ieſt/ w omylnych náukach y w onych ſrogoſciach zakonu ſtárego ále theraz iuż w imię
ſłowá twoiego rozrućimy ſiatki ſwoie. RejPos 176v; Dayże nam
przy tych wiernych proſtacżkoch twoich/ á przy thych wiernych
ribitwiech twoich vſtáwicżnie ſtać/ á mocnie przy tych náukach ich
wytrwáć RejPos [278], 176 [3 r.], 176v [8 r.], 177v [2 r.], 277v, 331;
CzechRozm 235v; LatHar 258.
Wyrażenia: »rybitw ludzi, ludski, na ludzi« = piscator hominum
PolAnt, Vulg (4:2:1): OpecŻyw 40; MurzNT Matth 4/19; Tákowe
ſlugi kośćiołá Swiętego/ tzáſem Duch Swięty zowie Budownikámi/
Sędziámi/ obłokámi roſę y wyroki Boże wipuſztzáiącymi/ Rybitwámi ludzi/ wołmi młocącymi/ y iárzmo Páná Kryſtuſowo noſącymi
KrowObr 5; Wierny ſzáfarz ſłow Páńſkich rybitw ná ludzi. RejPos
277v marg, 277v; WujNT Matth 4/19, Mar 1/17.
»mistrz rybitwow« = św. Piotr (1): Do tey ſámey łodzi kośćiołá
Pan wſtąpił/ w ktorey Piotr ieſt Miſtrzem poſtánowion: y przetoż też
iemu rzeczono; Záiedz ná głębią: nie tylko áby on iáko przednieyſzy ſprawcá y miſtrz rybitwow/ ná łowienie ryb inne wywodził:
ále [...] WujNT 211.
[Zestawienie: »pieczęć Rybitwa« = pierścień Rybaka (łac. annulus piscatoris), pieczęć sygnetowa papieży z wyobrażeniem
św. Piotra zarzucającego sieć z łodzi: A ten liſt [papieża na Miłościwe Lato] tylko do ſześći mieśięcy odedniá obwieſzcżenia iego/
będzie ważny. Dan w Rzymie v świętego Piotrá/ podpiecżęćią
Rybitwá/ dzieśiątego dniá Grudniá. Roku Páńſkiego. MDLXXV.
UchańList B3v.]
2. zool. Zestawienie: »rybitw modry« = Alcedo atthis L.; zimorodek zwyczajny, ptak z rodziny zimorodków właściwych (Alcedinidae) o mieniącym się upierzeniu niebieskawozielonym i szaﬁrowym; gavia, larus Cn (2): Rybitw modry: Iſpida, Eisuogiel. SienLek 246, Xxx3v.
3. n-loc Miejscowość a. dzielnica Poznania: »Rybitwy« (7):
Item vkradl szyeſtrzenczevi ſzwemv Schimvnovi 2 koſſuli, kthore
za 8 kwarthnyk na Rybithwach nyewyeſzczie yedney przedal. LibMal 1545/106; pothemze mv organiſtha kazal zdomv precz, y przenyoſl ſzye do pyekarky na Ribithwy LibMal 1547/125, 1544/81v,
1547/136v, 1551/160, 162, 1554/184.
Cf RYBAK, RYBOŁOW
JR

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych przykładów).
Przymiotnik od „rybitw” ‘rybak’; piscatorius PolAnt, Mącz,
Cn; halieuticus Cn (8): Izali porzeżeſz ſkorę iego [krokodyla] nożami? á teſakiem rybitwiem porąbaſz głowę iego? BibRadz Iob
40/26; BielKron 405v; Contus, Kiy/ Tłuk álbo Spis rybitﬁ którym
mierzą głebokość [!] wody. Mącz 64a; piscatoria navis, Rybitwia
łódź. Mącz 301a; Piscatoria linea, Rybitwi ſznur, Wędny ſznur.
Mącz 301a, 158a, 188d, 301a; [Volck 474; A tym cżáſem Pláwenius
[...] w tyśiącu cżłeká w nocy wodą pod Toruń przyſzedł: y minąwſzy domy rybitwie ná przedmieśćiu pod ſámymi murámi byli
BielKron 1597 434].
W charakterystycznych połączeniach: rybitwi(a) czołnek, dom,
kij, łodka, łodź, spis, sznur, tesak, tłuk.
a. [W funkcji rzeczownika: »rybitwie« = czynsz lub danina z
ryb za prawo do połowu ryb: czynszu płacą [kmiecie] ze źrzebia po
ﬂ. 2, nowego czynszu po gr 9, rybitwiego [możliwa też interpretacja jako G sg m: czynszu ... rybitwiego] każdy z nich ze źrzebia
płaci po gr 7. LustrWpol II 13.]
Cf [RYBACKI], RYBITWOW, RYBITWSKI
JR

[RYBITWA sb f
sg G rybitwy. ◊ A rybitwę.
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
Połów, łowienie ryb: [opłaty rybołówcze w dawnym starostwie
puckim wg lustracji z 1565 r.:] Od 4 wat na wszelaką rybitwę, p. gr.
6 d. 12 [...]. Suma rybitwy tak z Wielkiego, jako z Małego morza,
czyni na rok: liczby pruskiej mk. 817 11, liczby polskiej ﬂ. 545 1 B.
Ślaski, Z dziejów naszego rybołóstwa morskiego, Poznań 1921, s.
4; ŹródłaEkMalb II 39.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy ryby: Szarwarki do
węgorzowej rybitwy powinni. ŹródłaEkMalb II 36.
Cf RYBITWIA]
JR
[RYBITWCKI] cf RYBITWSKI
RYBITWI (8) ai
sg m N rybitwi (4). ◊ I rybitwi(e)m (1). ◊ f N rybitwiå (2). ◊ A
rybitwią (1). ◊ [n G rybitwi(e)go.] ◊ [pl A subst rybitwi(e).]
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RYBITWIA (1) sb f
Teksty nie oznaczają å lub oznaczają niekonsekwentnie.
sg N rybitwi(a). ◊ [G rybitwi(e)j. ◊ D rybitwi(e)j. ◊ A rybitwią.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Połów, łowienie ryb; piscatio, piscatus Calep: Calep 808b;
[Na potrzeby ribitwiej sieci citra vel ultra ... mar. 153 ŹródłaEkMalb II 58].
[rybitwia czego: Summa mianowitego dochodu z najmu rybitwiej rzek przerzeczonych czyni mc. 128/3/0; LustrMalb II 28, I 56.
rybitwia z czego: Summa najmu rybitwiej z Starej Wisły czyni
mc. 21/12 LustrMalb II 28, I 56.
rybitwia na czym: Najmu z rybitwiej na Starym i Nowym Nogacie i na rzeczce, którą zowią Swietą, na Wielkiej Żuławie, in
summa przez rok przychodzi mc. 46/5. LustrMalb II 28; ŹródłaEkMalb II 58.]
[W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy wód: Rybitwiej wiślnej najmują postronni rybacy przy brzegu wiślnem do gruntu wsi
Zająnczkowa przyległem LustrMalb I 146; Summarie summa dochodów pieniężnych z prowentów przerzeczonych extraordinariis,
to jest z pastwisk, brzeźnego [...] i za rybitwią tak wiślną, jako
jezierną, czyni mc. 1 468/12/0. LustrMalb II 85.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy ryby: Na potrzeby do
rybitwiej węgorzowej u Druzna ... mar. 400 ŹródłaEkMalb II 58.]
2. [Czynsz lub danina z ryb za prawo do połowów: Na którem
mianowitem jezierze jest rybitwia czwora na rok, to jest vernalis,
aestivalis, autumnalis, hiemalis LustrMalb I 57; Gburzy rybitwiej
płacą od łowienia ryb pro usu w tem jezierze lecie ... ﬂ. 2 LustrPom
6; ŹródłaEkMalb II 40.
rybitwia z czego: Rybitwią z Nogatu niektórzy gburzy płacą
LustrMalb I 40.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy wód: Z rybitwiej
wiślnej, gdyby się połów ryb dobry traﬁł, mogłoby się dostać za nie
citra vel ultra ... mc. 20 LustrMalb II 85.
Wyrażenie: »rybitwia morska«: wszystkich dochodów [...] w
przerzeczonym regestrze mianowanych z młynów, z folwarków, z
rybitwiej morskiej etc. do starostwa puckiego przyległych czyni ﬂ.
3110/0/3 LustrPom 122.]
[Niektóre użycia są trudne do jednoznacznego zakwaliﬁkowania.]
Cf [RYBITWA]
ALKa, JR
[RYBITWIANKA sb f
N pl rybitwiånki.

RYBITWIANKA

RYBKA

Sł stp, Cn, Linde brak.
Kobieta trudniąca się połowem ryb, być może też ich sprzedażą: Rybitw i rybitwianki do ryb przywożonych tak świeżych,
jako słonych, gdy zinąd przywożone będą, przystępować nie mają
tak w Rynku, w ulicach, po przedmieściach ani w pole zabiegać,
ani też zamów albo targów z przywoźnemi ludźmi czynić OpisyPozn 1598 nr 22.
Cf RYBACZKA, RYBITWINI, RYBITWKA]
JR

Malb I 11; Rybitwów dwa, którzy na Wislie ławiają, ci na końcu
będą napisani przy dochodach rybitwczkich. ŹródłaEkMalb II 7.
»najem, najmowanie rybicki(e)«: LustrMalb I 111; Tego jeziora najmują chłopkowie tej wsi, z którego płacą najem rybicki i
jazowy LustrPom 14, 56.]
b. Używany przez rybitwów (1):
Wyrażenie: »widełki, [widły] rybitwskie« (1): Fuscina, Widełki o trzech końcách ribitwskie. Mącz 141b; [Volck 244].
c. [W funkcji rzeczownika:
α. »rybicki« = starszy rybak: Pierwsze jezioro przezwane Byalle, na którem zamek zbudowan jest, którego w długości i w szerokości wedle powieści rybickiego [...] morgów 100. LustrMalb I
105; Rekwirowanie rybickiego od panów rewizorów o pożytki
jezior, in summa co by czynili, powiadział [!] przymuszony przysięgą, gdy bywa zima napołowniejsza, acz czasem sieci nie zapłacą
się, czynią [...] ... mc. 70 LustrMalb I 137, II 43, 94.
Szereg: »garmistrz [= starszy rybak] i rybicki«: Z tych jezior
czasu zimy złowienia i połówu dobrego [...], jako dali sprawę garmistrze i rybiccy, którzy tego przyglądają, [...] czyni summa ... ﬂ.
63/25. LustrPom 74.
β. »rybickie« = czynsz lub danina z ryb za prawo do połowów:
LustrPom 14, 45, 58; Rybickiego od wolnego łowienia ryb gburzy
tej wsi, gdy chce mieć ku potrzebie swej ryby, tedy się gają do
stawów na wierzchowisko watami u pana. LustrMalb I 114.]
2. n-loc Zestawienie: »Rybitska Kępa« (1): Rybitſka Kępá
tudźieſz bliſko GNIEWA KlonFlis G3v.
Cf [RYBACKI], RYBITWI, RYBITWOW, [RYBNE]
JR
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[RYBITWIE] cf RYBITWI
[RYBITWIK sb m
G pl rybitwik(o)w.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Dem. od „rybitw” ‘rybak’: Y nie będzieſz tho cudem/ że Pan
Bog przez kilká rybitwikow przećiwko mocy tego ſwiátá śiłom
ludzkim nieprzemożoney/ ſzyroko ſłowo ſwoie po ſwiecie rozſzyrzyć racżył? GrzegŻarnObr 87v (Linde).]
ALKa
RYBITWINI (1) sb f
N sg rybitwini.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Kobieta trudniąca się połowem ryb, być może też ich sprzedażą: Piscatrix, Rybitwká/ Rybitwini. Mącz 301a.
Cf RYBACZKA, [RYBITWIANKA], RYBITWKA
JR
RYBITWKA (1) sb f
N sg rybitwka.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Kobieta trudniąca się połowem ryb, być może też ich sprzedażą: Mącz 301a cf RYBITWINI.
Cf RYBACZKA, [RYBITWIANKA], RYBITWINI
JR
RYBITWOW (4) ai
W -ow- o jasne.
sg m A rybitwowego (2); -ego (1), -(e)go (1). ◊ I rybitwowym
(1). ◊ f N (attrib) rybitwowa (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rybitw” ‘rybak’ (4): Panny Marie narzékanie.
[...] iako ſie to nierowná przemiana ſtala/ ſlugę mi dáno za paua
[lege: pana]/ za Iezuſa Iána/ [...] za ſyna mégo/ ſyna rybitwowego
OpecŻyw 148; Słyſząc to [prośbę Grzegorza o udzielenie gospody]
żoná rybitwowá máiąc nád nim luthość/ prośilá [męża] zá nim áby
go przyiął. HistRzym 37v, 33v.
Zestawienie: »namiestnik rybitwow« = papież (1): [list św.
Hieronima do papieża Damazego:] Wen zazdrości/ niechay poważność Rzymſkiey zwierzchnośći vſtąpi: z namieſtnikiem rybitwowym/ y z vcżniem Krzyżowym mowię. KuczbKat 75.
Cf [RYBACKI], RYBITWI, RYBITWSKI
JR
RYBITWSKI (2) ai
rybitwski (1) Mącz, rybitski (1) KlonFlis, [rybicki, rybitwcki].
sg [m N rybicki. ◊ G rybicki(e)go. ◊ D rybicki(e)mu. ◊ A
rybicki.] ◊ f N rybitskå (1). ◊ [n G rybicki(e)go.] ◊ pl N [m pers
rybiccy.] subst rybitwski(e) (1). ◊ [L rybitwckich.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Przymiotnik od „rybitw” ‘rybak’ (1):
a. [Związany z pracą rybitwów:
Wyrażenia: »dochod rybitwcki«: Rybaków 3, którzy wody najmują, ci na końcu będą wypisani przy dochodach rybickich. Lustr-

RYBKA (67) sb f
a jasne.
sg N rybka (11). ◊ G rybki (2). ◊ A rybkę (5). ◊ pl N rybki (11).
◊ G rybek (19). ◊ D rybk(o)m (1). ◊ A rybki (10). ◊ I rybkami (2). ◊
du A (cum nm) rybce (1) RejPos 80v, [WujPosN I 193]. ◊ I (cum
nm) rybkoma (5) TarDuch B3v, RejPos 81, 82, 183, 312.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (cztery z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Dem. od „ryba” w znacz. podstawowym; pisciculus Murm,
Mymer1, PolAnt, Mącz, Modrz, Calep, Vulg, Cn (66): ieden podáwál a kraiál chléb/ drugi rybki obierál panu niebieſkiemu OpecŻyw 38v, 38v; Murm 43, 89; Mymer1 37v; Iezu ienżes pięciorgiem
chleba j dwiema ribkoma wielką thłuſzcżą naſycił. ſmi łuj ſie nad
nami. TarDuch B3v; KromRozm II d3v; Potym nákładſzy ogyeń
ony kurki wárzą/ Rybki pyeką s káſztány/ á iábłuſzká ſmáżą.
RejWiz 65v, 14v, 65, 176v; RejFig Dd8v; RejZwierz 112, 130;
BibRadz Mar 8/7; Auspicalis pisciculus, Rybká która przed ſiecią
vſkákuye. Mącz 21d, 284d, 301a; ieſt thu iedno dzyecię ktore ma
pyęcioro chlebá ięcżmiennego y dwye rybce [Vulg Ioann 6/9]
RejPos 80v, 80v, 81, 182v, 183 [2 r.], 185 [3 r.] (12); RejZwierc
109, 172v; Strum I, Iv; BudNT Matth 15/34; CzechRozm 29, 96;
(nagł) Blizyeńſcy Zderkowie. (–) W Byſtrey wodzye Zderecżki ty
rybki pływáią/ Y ochotnie igráiąc w niey ſie vwiyáią/ Y tych
ſnadź dla ochoty Zderkámi názwáli/ Bo cżyśći chłopecżkowie
chociaſzći to máli PaprPan L3; gdy kupiono dla niego [św. Tomasza] innych rybek ktore Włoſzy ſardy zowią/ cudem Bożym/
wſledzie ſię tákie iákich prágnął/ obroćiły SkarŻyw 202; KlonŻal
C2; Calep 808b; LatHar 56 [2 r.]; WujNT Matth 15/34, Mar 8/7;
[A tedy panna [...] wzyęla albo yadla barzo malo pyeczoney rybky
y kęſz byalego chleba yem na poczyeche. RozmyślDomin 90;
WujPosN 1584 I 193 (Linde); WujPos 1590 307 (Linde); GębMemor 154].
Przysłowie: Bo mała rybká zie mnieyſzą niż ſámá/ onęż záśię
druga: y ták to idźie PowodPr 79.
[Zwrot: »drżeć jako rybka«: O yakoz thedy lezącz na kamyenyv czyęſzko wzdychal y drzal yako rybka przed czyęſzkoſzczyą
męk y RozmyślDomin 28.]

RYBKA

RYBNY

Wyrażenia: »mała (a. namniejsza), drobna rybka« = minutus
pisciculus Mącz [szyk 10:3] (9:4): FalZioł IV 29d, 31d, 34b, 43c;
BLaznowi máłą rybkę/ ná tálerzu dáli/ A ſámi ſobie więtſze/ z
miſy rozebráli. RejFig Dd8v; Mącz 65c, 223a, 238c; Y nie trzebá
ſye temu dźiwowáć/ że tám v nich Stáwy drogo kupuią: ábowiém
namnieyſzą Rybkę przeda/ którą v nas v ſpuſtu chłopi dármo
wezmą. Strum K4; Z tych tedy słow [...] iáśnie ſię okázuie/ że to
ieſt bárzo wielka Rzecżypoſpolitey zarázá/ ieſli miedzy dobremi á
złemi żadney roznośći niebędźie: á dáleko więtſza/ [...] iáko Cato
powieda/ ieſli będą drobne rybki [pisciculi] drożey ſzácowáne
niżli woły. ModrzBaz 46v; StryjKron 352; Calep 260a; PowodPr 79.
»rybka morska« (3): Mącz 238c; wierzymy rzecz być prawdźiwą/ że okręthy ná morzu bárzo wielkie/ ktorych żeglarze dla wielkiey nawáłnoſci/ obyczáiem żadnym záſtánowić niemogą/ á rybká
iedná morſka gdy ſye do okrętu przypije/ ſtać muſzą LeovPrzep a3v;
Calep 260a.
Przen (7): [rozkosze tego świata] Są iáko oná wędká [...] Ktora
niewinne rybki záwżdy zdrádnie niſzcży RejWiz 27v; pośila nędzną
duſzę náſzę onym pięciorgiem chlebá/ oną piącią ran ſwoich/ [...] y
onymi dwiemá rybkomá/ tho ieſt/ dwoią iſtnoſcią Boſtwá y cżłowiecżeńſtwá ſwoiego. RejPos 82; záſlepiły nam ocży ty rybki ktore
łápamy á drzemy łuſkę z nich/ tego ſmrodliwego morzá á nędznego
ſwiátá tego RejPos 175v, 176v [4 r.].
2. n-pers (1):
Zestawienia (1): Item zeznal yſch v Maczyeya Ribky w Gąbiczach oſtawyll ſvknya bląkythna przekrawana LibMal 1545/97;
[Dom rzeczony Strzelimusenski, [...] który teraz trzyma Jakub Rybka mieszczanin kleparski LustrKrak I 28].
JR

»rybnik, (i) staw« [szyk 1:1] (2): Mymer1 36; Vrzędnik ma
mieć ſtraż ná Wioſnę w powodźi od złodźieyſtwá/ dla ryb/ nietylko
w ſtáwiech/ ále y w rybnikách/ kędyby po polu iákie ieźiorká godne
były GostGosp 100.
Synonimy: sadzawka, staw.
Cf RYBOŁOW
JR

[RYBNE] cf RYBNY
RYBNICZEK (1) sb m
G pl rybniczk(o)w.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „rybnik”: Przechodziſz ſie záſię do ſadkow ſwoich/ do
rybniczkow twoich ktorycheś ſobie námnożył zá możnieyſzych lath
ſwoich/ áno rozlicżne owoce wiſzą przed ocżymá twemi/ áno rybki
ſkacżą RejZwierc 172v.
JR
RYBNIK (8) sb m
sg N rybnik (5). ◊ G rybnika (1). ◊ [A rybnik.] ◊ pl N rybniki
(1). ◊ [G rybnik(o)w.] ◊ L rybnikach (1).
Sł stp notuje, Cn s.v. sadzawka rybna, Linde XVI (jeden z niżej
notowanych przykładów) – XVII w.
Staw, sadzawka, gdzie hoduje się ryby; piscina Vulg, Murm,
Mymer1, BartBydg, Calep; vivarium (piscium) Murm, BartBydg,
Cn; cetaria Cn (8): Murm 94; Calep 809a; Gdźie rybniki ſą/ á ryby
zwykły oddycháć/ máią to źimie opátrowáć/ iákoby mogły ryby
trwáć/ á nie pozdycháć. GostGosp 84; [HierWielEccle 2/6; CHcąc
rybnik budowáć/ obieray mieśce gdźieby wodá nigdy nie wyſycháłá. Rybniki iedne bywáią wielkie/ máłe y śrzednie. Cresc 1571
572; ArtNom E5v].
[W porównaniu: Oculi tui sicut piscine in Esebon oczi thvoie
przeyſzrziſthe iako ſſadzavky w mÿeyſzcze Eſobon. rybnykÿ que
sunt in porta ﬁlie multitudinis ktore ſſv wbranÿe cori barzo roſmnozoneÿ TomZbrudzBrul Cant 7/4.]
Szeregi: »rybnik, (i, albo, vel) sadzawka (a. [sadzawica])«
[szyk 2:1] (3): Murm 22; Vivarium, piscina, rybnyk vel sadzawka
BartBydg 171b; Calep 809a; [vivarium [...] d icitu r locus, ubi pisces pascuntur et inpinguantur {vel Sadzawka, Rybnyk, rybnyk, passyeka zvyerzącza} ReuchlinBartBydg L3; Mogą też być w tymże
ogrodzeniu [w wirydarzu] ſadzáwice y rybniki ku chowániu ryb
rozmáitych. Cresc 1571 493 (Linde)].
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RYBNY (39) ai
sg m N rybny (12). ◊ A rybny (1). ◊ [I rybnym, rybn(e)m.
◊ L rybnym.] ◊ f N rybnå (9). ◊ G rybn(e)j (2). ◊ A rybną (1). ◊
I rybną (1). ◊ n N rybn(e) (1). ◊ [G rybn(e)go.] ◊ pl N subst rybné (7); -é (1), -(e) (6). ◊ G rybnych (1) Calep, rybn(e)ch (1)
FalZioł. ◊ A subst rybn(e) (1). ◊ I f rybn(e)mi (1). ◊ L rybnych (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVII (z Cn) – XVIII w.
1. Przymiotnik od „ryba” w znacz. podstawowym; piscarius
Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz, Cn; piscosus Miech, Mącz, Cn;
piscatorius Mącz, Cn (38):
Zestawienie: n-loc »brona Rybna« = nazwa bramy w Jerozolimie; porta Piscium Vulg, PolAnt (2): Leop Soph 1/20[10]; Onego
dniá będzie/ mowi Iehowá/ głos wołáiącego od brony rybney
BudBib Soph 1/19[10].
a. Będący częścią ryby lub pochodzący od niej (4): Spondyle
(spondile), zvono rybne chrziptowe BartBydg 148b; Orżechy [...]
głowie y ocżam ſzkodzą Thelko maią mocz od rybnech iadow zachowawaią [!] cżłowieka. FalZioł III 19b, II 5a; Carum – Potrawa
zikier y zielitek ribnich. Calep 448a.
W charakterystycznych połączeniach: rybna(-e) ikra, jelitko,
zwono, żołć.
b. Sporządzony z ryby (2): Oxygarum, Kwáśna poliewká ribna.
Mącz 271d, 142d; [Halec Lag/ roſoł rybny. UrsinGramm 134].
[Wyrażenie: »lak rybny«: UrsinGramm 194; Stáré mákuły y
ſzpácenié oblicza/ iáko liſzáie/ y tákim podobné/ tedy vczynić maść
z białégo chlébá/ á z lakiem rybnym/ á tym plaſtrem okłádáć. UrzędowHerb 307a, 222a.]
c. [Na którym przyrządza się ryby: Sartago piscatoria Fiſchpfanne Rybna panewká ArtNom H5v.
d. W którym żyją ryby: Sadzawka rybna ichtiotrophion ReuchlinBartBydg p3.]
e. Obﬁtujący w ryby (8): Konſtáncia miáſto Niemieckie/ nie
bárzo wielkie ále chędogie á roſkoſzne/ tam wodá iáſna przeźrzyſta rybna BielKron 283, 292; Mącz 301a; Y was nadobne Nymphy wſpomieniemy/ A záwſze ćiebie naprzod przed inemi/ Ktorą
Dnieſtr rybny/ ktorą Wiſłá ſobie Biorą [...] ku ozdobie. SzarzRyt D3.
Wyrażenia: [»jezioro rybne«: Przy tymże Oſtrowie ieſt Ieźioro
wielkie y bárzo rybne PaprHerby 104.]
»rzeka rybna« = piscosus ﬂuvius Miech; piscosus amnis Mącz
[szyk 3:1] (4): Wſzitkie ony rzeki ſą tak ribne, iż też Tatarzy ſtoiąc
na brzegu ſzablami riby roſcinaią. MiechGlab 26; Rzeká idzie pod
miáſto rzecżona Threyſſem bardzo rybna BielKron 286v, 433; Mącz
301a.
f. Związany z połowem i handlem rybami (19):
Wyrażenia: »rybne ławy, stoły« = piscaria, forum piscatorium
a. piscarium Mącz [szyk 4:1] (4:1): Piscarium forum, Rybne łáwy
Mącz 301a, 135a, 301a [2 r.]; krotko mowiąc/ ſkazono tego co pozwał Szláchćicá nie podlego [!] [...] ná śiedzenie w wieży rok
ieden/ á wyśiedźiawſzy zoſtáwiono mu cáłe práwo czynieniá/ o lekkość/ bo go było kiymi wybito ná rybnych ſtolech. GórnRozm H4v;
[LustrKrak I 8; PaprHerby 93].
»rybny przekupień, [kupiec]« = piscarius Mącz [szyk 1:1] (2):
Mącz 301a; Ichthyopola – Ribni przekupień. Calep 499b; [W tym
mieśćie był Marćin Hoeurblok kupiec rybny BazHist 57 (Linde)].
[»rybny sadz«: In iulio: [...] die 28 za 2 klotce, jedna do zamykania rybnego sadzu InwBiskWłocł 1582 164.]
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»rybna(-y) sieć, sak« = sagena Mącz [szyk zmienny] (2:1): Mirmillo, Był nieyáki zapáſnik [...]/ ten ſie potykał z drugim Retarius
zwánym dla tego iż rybną ſieć pod helmem nośył Mącz 223b;
Tragula, Rybny ſák Mącz [460]c, 364b; [In mense martio: [...] die
26 za sieć wielką rybną i za powrozy do niej ... 9 Fl. 19 gr. InwBiskWłocł 1582 161].
»rybny targ, rynek« = forum piscarium Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz; forum piscatorium Mącz [szyk 6:2] (6:2): Murm 28;
Mymer1 6; BartBydg 60; Ichthyopolium, Rybny targ. Mącz 164a,
301a [3 r.]; Calep 499b.
»rybna węda« (1): Hamus piscarius, Rybna wędá. Mącz 301a.
»rybna wiersza« = pułapka na ryby [szyk zmienny] (1): Wiem
że tego nie piſał Rey ni Kochánowſky/ Lecz żołnierſki páchołek ia
Adam Cżáhrowſky. Ktoremuby przyſtoyni rybne wierſze ſkładáć/
Niż nád Poétickimi wierſzmi piorem władáć. CzahTr C4v; [WujBib
Iob 40/26].
Zestawienia: »rybny czynsz« (1): (nagł) Dańi Kmiece. (–)
Cżynſz/ Naiem/ Miodowe cżynſze/ Gáiowe dani/ Kárcżemne/ Rybne cżynſze GostGosp 168.
[»dań rybna«: Tyż powiedziały panie, które tę dań rybną wydawają, że staradawna jedno sześcioro stanie na rybnych stolech było
LustrKrak I 8; Dań rybna. – Dawają z całej role po 10 ryb albo per
gr 3 LustrKrak I 146, I 147, 170, II 25, 34.
»gaj [= prawo korzystania] rybny«: Jezior do tego starostwa
należących arendowano i z jeziorami augustowskimi spólnie z
gajem rybnem za pewną sumę pieniędzy. LustrPodl 125.]
g. O dniach postnych, w których wolno spożywać ryby (2):
Wyrażenie: »rybny dzień« [szyk 1:1] (2): ieſli kto tego niebáczy
[...] niechái wié/ żeć by ten przykłád niebył napiſán/ żebych [!] abo
cztérdźieśći dni wrzeczy iako pán Chriſtus pośćili abo niektóré dni
mięśné niektóré poſtné/ rybné/ á mléczné poſtanowili MurzNT 13v;
IEden [błazen] prze towárzyſze w rybny dzień feſt ſpráwił RejFig
Aa3; [LustrKrak II 119; LustrLub 30; Ma ten młynarz wolność łowić ryby małą siecią przy brzegu we dni rybne wedle przywileju
swego. LustrMaz II 97; Tamże rybitwi [...] zwykli byli dawać do
zamku ryb na 3 dni rybne w tydzień LustrRus I 123, 52; Łowią w
rybne dni pod lodem drgubicami, które łowienie może szacować na
każdy rok mc. 40 LustrSand 294; LustrWpol I 247; BazHist 178
(Linde)].
2. [W funkcji rzeczownika: »rybne« = czynsz lub danina z ryb
za prawo do połowu ryb: Rybnego tego roku zjednali na kóp 3 ryb
suchych – pstrągów albo lipieni, każda kopa per ﬂ. 1; facit ... mc.
1/42/0 LustrKrak I 177; W której kmieci robotnych na dworzyszczach osiadłych jest siedm, którzy dają czynszu doroczniego
po gr 8 [...] przędze po 3 łokcie, rybnego, iż im wolno łowić w
Dniestrowych jeziorkach, po gr 40 LustrRus I 280; Iablonow wieś
W której kmieci [...] dają czynszu doroczniego po gr 12, za robotę
po gr 15, za ser po gr 2, [...] rybnego po gr 2 LustrRus II 90, II 7.
rybne z czego: Rybnego z jezior płacą ... mc 0/24/0 LustrSand 30.]
3. [Przymiotnik od „Ryby” ‘nazwa konstelacji gwiezdnej i znaku Zodiaku’:
Wyrażenie: »znak rybny«: Venus z Marſem rządziłá rok kiedym ſie rodził/ A Phebus w Znáku Rybnym záś w Skopowym chodził StryjKron )()(.]
4. Zestawienie w funkcji nazwy botanicznej: »rybna nać«
= prawdopodobnie Calamintha nepetoides (Juss); kalaminta kocimiętkowata, roślina o intensywnym zapachu z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) (1): Calamintha, Species mente vel pulegii.
Kotcza miętká álbo ziele, niektórzy białą lebiotką Niektórzy rybną
nácią zową. Mącz 30d.
Cf [NIERYBNY], RYBI, [RYBICKIE], [RYBITWIE]
JR

Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Mający ogon podobny do rybiego: Rybogony Bobr gdy ná
brzegu wody/ Buduie przętrá y oſobne grody/ Z olſzyny ſobie cżyni
indermáchy/ Y dźiwne gmáchy. KlonFlis E3v.
JR
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RYBOGONY (1) ai
N sg m rybogony.

RYBOJAD cf RYBOJED
RYBOJED (1) sb m
N pl rybojedowie.
Sł stp brak, Cn: rybojad, rybojedź, Linde XVII w. (z Cn).
Ktoś albo coś żywiące się rybami, jedzące ryby; ichthyophagus
Cn: ICHTHYOPHAGI – Ribogedowie. Calep 499a.
JR
RYBOJEDŹ cf RYBOJED
RYBOK, RYBOOK Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.
RYBOŁOW (4) sb m
Teksty nie oznaczają ó (Cn pierwsze o jasne, drugie pochylone).
sg N rybołow (2). ◊ pl G rybołow(o)w (1). ◊ A rybołowy (1). ◊
[I rybołow(a)mi.]
Sł stp brak, Cn s.v. rybak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
1. Rybak; hamiota, murilegulus, piscator Cn (2): Chryſtus
páſterz/ á głowá rybołow [tj. św. Piotr] cżłowiek wzgárdzony/ przećiw wſzytkiemu świátu mocniey ſię ſtáwił niżli iáki Dyáment.
SkarJedn 22; [[jechał ku Wołochom] do Probitego Vrocżyſká/ pogimał kilká Rybołowow Tureckich PaprHerby 112; SkarSynod D].
W porównaniu (1): Ktorego [lichwiarza] dobrodźieyſtwo ieſt
iáko ponętá: Bo tą vbogie ludźi połowi do ſzcżętá: Iáko ptaſznik
Cietrzewie/ cżubáte cżecżotki Iáko Sárny myśliwiec/ y rybołow
płotki. KlonWor 75.
[Przen: O przywódcach duchowych, krzewicielach wiary, kapłanach w Kościele chrześcijańskim (w nawiązaniu do słów Jezusa:
„uczynię was rybakami ludzi”): SkarŻyw 1585 670; Pierwſza winá
náſzá [duchownych] y wielka/ iż wodę łowiem/ á o ryby [tj. o
wiernych] niedbamy. [...] Druga przyczyná/ iż przy ſwoim ieźiorku
y ſtáwiku nie mieſzkamy: ryby w Litwie á rybołow w Polſzcze.
śieći nośi/ łowczem go zowią: á nigdy nie łowi áni przy wodźie
mieſzka. SkarKaz 307b.]
2. Staw, sadzawka, gdzie hoduje się i łowi ryby (2): Ci [urzędnicy] [...] pożytki obywátelow powiátu ſwego vpátrowáć/ y ſzácunek in genere cżynić będą. Naprzod od rol y gruntow pocżąwſzy/
iáko wiele ośiádła włoká pożytku vcżyni [...]. Zátym młyny/ [rudy]/
rybołowy/ barci/ g[á]ie rozne ná drwá/ łąki/ paſze/ znácżne ſtádá/
ábo obory znácżne GrabPospR L4v, L3v.
3. [Ptak morski żywiący się rybami: Morze tamto w koło tego
kamienia jest tak głębokie, że go dosiąc nie mogą i rybitwi [...]. A
też ryb jest wielka rzecz i ptastwa białego, co rybołowami zowią,
barzo sieła, co się bawią nad rybami. DiarPeregr 7.]
Synonimy: 2. sadzawka, staw.
Cf RYBAK, RYBITW, RYBNIK
JR
RYBOŁOWIENIE (1) sb n
G sg rybołowieniå.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Połów ryb:
Wyrażenie: »rzemiesło rybołowienia«: SYmon [...] z oycá Ianá
vbogiego y niſkiego ſtanu/ rzemieſłem rybołowienia pożywienia
ſzukał. SkarŻyw 595.
Cf [RYBACTWO], RYBICTWO, RYBOŁOWSTWO
JR

RYBOŁOWNY
RYBOŁOWNY Cn; Linde XVII w. (z Cn).
RYBOŁOWSTWO (2) sb n
G sg rybołowstwa (2).
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Łowienie ryb (2): Mądrość káznodzieyſka ná tym náleży/ áby
rzemiesło to krorym [!] duſze łowią/ vmiał. bo niedármo zbáwićiel
do rybołowſtwa przyrownáć ie racżył. SkarŻyw 312; Pátrz ná
wyſoką mądrość Boſką: Piotrá obrał [Bóg] z rybołowſtwá/ á Páwła
z tych co namioty robią. SkarŻyw 595.
Cf [RYBACTWO], RYBICTWO, RYBOŁOWIENIE
JR
RYCERKA (2) sb f
Teksty nie oznaczają é; a jasne.
sg N rycerka (1). ◊ pl D rycerkåm (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.
1. Kobieta rycerz, wojowniczka (2): [Deriuantur etiam Nomina
Foeminina, vt Rządziochá/ Mocarká/ Rycerká StatorGramm F6.]
rycerki czyje (1): Artykuły ktore ſą ſpiſáne cżytaymy/ A wſzem
náſzym Rycerkam o nich wiedzieć daymy. Gdy ſie tu do nas ziádą
[...]. Niechayby przyſłucháły wſzyſtki białegłowy. BielSjem 18.
Przen (1): Chciáłáć też byłá s Pawy porownáć ſie Wroná/ Káżdemu wyłámuiąc po pyorku z ogoná/ Więc tu ogon więc tu grzbyet
nápirzełá pyęknie/ Tuſząc że ſie w tych ſtroioch Iáſtrząb ſie iey lęknie.
A ſkoro z niey opádło ono pyękne pirze/ Wnet náſzá poſtáremu potym w nogach gmerze. [...] Bo tho wieśna rycerká nie dáleko leći/
Záwżdy grzebye w páźdzyerzu/ záwżdy pilná śmieći. RejWiz 98.
2. [Żona rycerza; iron: [mówi o sobie stara baba szukająca
partnera do zabawy:] IA Gordanká [tj. żona Gordana, Jordana]
łáćiczka rycerká Dawnom ieſt młodzieńcom przyiaćiołká. SądParysa C3v.]
Cf RYCERZOWA
AĆ
RYCERNIK Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf RYCERZ, [STORYCERZNIK]
1. RYCERSKI (769) ai
rycerski (686), rycyrski (44), rycerzski a. rycerski [zapis:
-rzki] (39); rycerzski a. rycerski FalZioł (3); rycerski : rycyrski
MiechGlab (1:2), BielSpr (47:42); rycerski : rycerzski a. rycerski
BielSjem (3:6), BielRozm (1:2), SarnStat (27:28).
-ér- (75), -er- (12); -ér- KochZg (2), OrzQuin (3), Oczko (2),
KochJez (3), PudłFr, KochWr, ZawJeft, KochCn, KochFrag, OrzJan (3), GosłCast (2), też SienLekAndr (6); -er- OpecŻyw (2), Mącz
(5); -ér- : -er- SarnStat (49:5).
[comp rycérszcz(e)jszy.]
sg m N rycérski (61). ◊ G rycérskiégo, [rycérszczejszégo] (64);
-égo (12), -(e)go (52). ◊ D rycérskiému (18); -ému (4), -(e)mu (14).
◊ A rycérski (32), rycérskiégo (8); -égo (2), -(e)go (6). ◊ I rycérskim
(26), rycérski(e)m (1); -im : -(e)m Leop (1:1). ◊ L rycérskim (4), rycérski(e)m (1) ModrzBaz. ◊ f N rycérskå (24), rycérska (1), rycérsk(a) (1); -å : -a BielSpr (6:1). ◊ G rycérskiéj (22); -éj (3), -(e)j (19).
◊ D rycérskiéj (12); -éj (1), -(e)j (11). ◊ A rycérską (15). ◊ I rycérską (7). ◊ L rycérskiéj (26); -éj (1), -(e)j (25). ◊ n N rycérskié
(18); -é (3), -e (1), -(e) (14); -é KochZg; -é : -e SarnStat (2:1). ◊ G
rycérskiégo (21); -égo (1), -ego (2) SarnStat (1:2), -(e)go (18). ◊ D
rycérski(e)mu (7). ◊ A rycérskié (15); -é (1), -(e) (14). ◊ I rycérskim
(4), rycérski(e)m (4); -im KochSat, Oczko, VotSzl; -(e)m RejZwierz;
-im : -(e)m GórnDworz (1:3). ◊ L rycérskim (7) GórnDworz (2),
SarnStat, VotSzl (3), SkorWinsz, rycérski(e)m (4) ModrzBaz (3),
GórnRozm. ◊ pl N m pers rycérscy (23). subst rycérskié (17); -é (1),
-(e) (16). ◊ G rycérskich (76). ◊ D rycérskim (46), rycérski(e)m (4)
ConPiotr, GórnRozm (3). ◊ A m pers rycérskié (8), rycérskich (1)
BielSpr; -é (1), -(e) (7). subst rycérskié (33); -é (1), -(e) (32). ◊ I m
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rycérskimi (11), rycérski(e)mi (6); -imi BielKron, MycPrz (4),
WierKróc, CiekPotr, CzahTr (2), GosłCast; -(e)mi FalZioł (2),
SzarzRyt; -imi : -(e)mi RejZwierc (1:3). f rycérskiémi (4), rycérskimi (3); -émi RejZwierc, ModrzBaz, SarnStat (2); -imi BielSat, StryjKron, BielSen; ~ -émi (2), -(e)mi (2). n rycérski(e)mi (1). ◊ L rycérskich (130). ◊ V m pers rycérscy (2). subst rycérski(e) (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Przymiotnik od „rycerz” ‘mężczyzna zajmujący się rzemiosłem wojennym’; oznacza przynależność; militaris HistAl, Vulg,
Modrz, JanStat (435):
a. Odnoszący się do rycerzy (rzadziej pojedynczego rycerza)
(350): Tegoż dniá kiedy roſkazano poſłom/ iecháli do poſpolſtwá
rycerſkiego [tj. przygotowanego do walki]/ przećiw ktorym ná
przedmieſcie wyiecháło rycerſtwo vbogie s Sycyniuſem. BielKron
107v; Trzebá tedy nam wſzem obywátelom ninieyſzego cżáſu/ ták
duchownym iáko y tym ktorym wiek Rycerſki pánuie/ poſtępek
przygod przodkow náſzych/ iáko we źwierćiedle/ przed ocżymá
mieć BielKron 334v; Bo [pisarze] Pogáńſcy [w odróżnieniu od
świętych] przez tho imię/ Sákráment/ rozumiec chćieli on obowiązek/ kiedy zá przyśięgą nieiákim obowiąſkiem ſłużby związáni
bywamy: A z tąd też onę przyśięgę/ przez ktorą obiecuią Zołnierze
iż wiernie rzecży poſpolitey ſłużyć chcą/ Sákrámentem/ to ieſt
węzłem/ álbo ślubem Rycerſkim zową KuczbKat 105; BielSpr 11v
[2 r.]; áby wzdam było dla cżego ſtan rycerſki rycerſtwem názwáć/
bo ſię teraz duze rolą Gdańſkiem y handlem á boday nie kuﬂem/ po
więtſzey cżęśći titułuie/ cżem rycerſkie zacne nazwiſko duże wietra.
GrabPospR Nv.
W połączeniu szeregowym (1): Bo ná tego Michniká ſpráwy
pátrzyć miło/ Ták w Rycerſkiey iák w práwney y dworſkiey potrzebie PaprPan F4.
Wyrażenia: »rycerski chleb« = wojowanie; militia Modrz [szyk
3:1] (4): WOlſkich dom z Rycerſkiego/ chlebá naprzod powſtał
Potym ieden ná dworze/ wielkim pánem zoſtał. RejZwierz 60v; A
ten Stániſław ociec tego tho Mikołáiá vdał ſie był ná Rycerſki chleb
do zyeḿ Ruſkich RejZwierc 273v; PaprPan I3v; ModrzBaz [41].
»rycerskie hasło [= zawołanie, okrzyk]« (1): W téyże bitwie
Frydrych Herbort z Fulſztyná/ gdy był cáło z bitwy wyiechał/ obróćiwſzy ſye/ [...] á ono Rycérſkié háſło zákrzyknąwſzy: O bezecna
poczćiwośći/ toć mnie dła [!] ćiebie dźiśia gárdło dáć. Ochynął ſye
w ony vffy Tátárſkié OrzQuin R2v.
»rycerskie hasła [= odznaki, godła, emblematy]« [szyk 1:1] (2):
Ten ſzpital opátruią Sláchćicy Rzymſcy/ [...] wſzyſcy w iedney
Compánijey [...], á ná cżerwonych ſáckách znáki ś. Troycey przybite/ iákoby iákie háſłá Rycerſkie noſzą ReszList 166, 159.
»rycerska(-ie) potrzeba(-y)« = walka, wojna, bitwa [szyk 4:3]
(7): BielKron 107, 255; Bo nie zrowna ćwiczenie tu włoſkie s Polaki. Narod tho zniewieśćiáły bo w máſzkárách chodźi/ Ku Rycerſkiey potrzebie nam śię nie przygodźi. BielSat B3 [idem BielRozm];
iż ſpráwá Rycyrſka ná tym więcey zależy/ ná zwycżáynym ćwicżeniu/ koniech/ zbroiey/ y rádzie dobrey/ przetoż káżdy może rozumieć/ iż tey ſpráwy żadny nie obacży áni náwyknie domá ſiedząc
przy kuﬂu/ álbo goniąc Záiącá/ tylko w potrzebie Rycyrſkiey bywáiąc. BielSpr 37; PaprPan F4; BielRozm 12; Za znáczné zaſługi w
potrzebách Rycérſkich [...] przerzeczonému Iendrzeiowi Wołkowi y
potomkom iego ſummy dwa tyśiącá złotych liczby Polſkiéy [...]
zápiſuiemy SarnStat 1209.
[»rycerskie prawo«: riczerskye pravo ius feodale ReuchlinBartBydg q6.]
»rycerskie prawo« = zasady turniejowe (2): Thu położę Ricerſkie práwo/ kthore potrzebá/ żeby dworzánin rozumiał/ [...] y
wiedział poſthępki wſzytki/ y fortele/ około bitwy w ſzránkach
GórnDworz E2, E2v.
»rycerska sława« = militaris gloria Modrz [szyk 2:2] (4): támże
zárázem ſpieráią ſię o godność/ ktory znich lepſzy [...]. Potym ſię do
kordow porywáią. Ale wnet ſię gniew roziątrzy: ktorymby ſię ábo
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gnuſność pokryłá/ ábo ſię Rycerſkiey sławie doſyć zſtáło. ModrzBaz
60v; StryjKron 567; Nigdy tá Azya ſławą rycérſką nieſłynęłá: á ieſli
kiedy gdźie zwyćięztwo iákie odnioſłá/ tedy liczbą więcéy niżeli
męztwem. OrzJan 40; PowodPr 5.
W przen (2):
Wyrażenia: »krew rycerska« (1): [poddani nasi] wkronikach
ſwych mayą, ze iem kv vizwolieniv z czięſkoſczi y nievoliey zakonney moczą ſwą pomogli, a ſwobodę ich krwią ſwą Riczerſką
obliali y odkvpieli ComCrac 11v.
»rycerska ręka« (1): Gdźie Smok ná Krześćijány rozdźiewił
páſzcżekę/ Tám on [Adam Czahrowski] mężnie podnośił ſwą Rycerſką rękę. CzahTrPapr ktv.
Przen: metonimicznie: Rycerz (3):
Wyrażenia: »rycerska krew« (2): RejZwierz 110v; [gdyby wszyscy na ćwiczenie się zrzucili] A ná czożby ſie to obroćiło? Ná ćwicżenie Rycerſkiey krwie Koronney/ ſkądby pothym roſli Rotmiſtrze/
á z Rotmiſtrzow Hetmáni/ thák iżby ich cżáſu ſwego nie potrzebá v
poſtronnych narodow biegáiąc nábywáć RejZwierc 187v.
»serca rycerskie« (1): Przetzże ſercá Rycerſkie tu Páńſtwá Polſkiego/ Gdyż ieſteſmy ſplodzeni z rodzáiu męſkiego. Czynić ſie wyrodkámi przodkow ſwoich mamy WierKróc B.
α. Stanowiący ekwipunek rycerza (16): (nagł) Odpowiedz Alexandra Didimowi krolowi Bragmańskiemu. (–) [...] Ale przyſięgam
przez nieſmiertelne bogi moie/ iże gdibyſmy do was wnidz mogli/
oddáliwſzy od was tę nędzę/ kazálibyſmy wás w zbroię ná koniech
rycerskich przybráć HistAl K5v; A gdy był poráżon y wzyęt w niewolą Odenát od Saporá krolá Perſkiego/ wzyęłá ná ſię [Zenobia,
jego żona] zbroię Rycerſką/ y lud ktory mogłá zebráć/ vderzyłá ná
Saporá BielKron 153v, 56v, 109v; BielSat N3; Ktemu [w Moskwie
są] Rzemieśnićy [!] pilni/ cżyniąc ochędoſtwo ná ſwoy Koń/ iáko
boty/ Siodłá/ Dymitry/ Iárcżaki/ Tebieńki/ Luki/ y wiele rzecży
innych/ kthore zależą ku Rycerſkim rzecżam BielSpr 66v; StryjKron 692; Chlamydatus – Wriczerską ſzatę oblieczoni. Calep 189b;
[ostry myecz riczersky acinatis lingua Medorum gladius militaris
est valde acutus ReuchlinBartBydg a3v].
Wyrażenia: »broń rycerska« (2): LubPs Ev; Tedy wſzyſcy Moábitowie/ ſłyſząc że Krolowie ćiągną wálczyć przećiwko nim/ zebrawſzy ſię też ktorzy iedno mogli znieſć broń rycerſką [ab omni
accincto cingulo] záſádźili ſię ná gránicách. BibRadz 4.Reg 3/21.
»pas rycerski« = balteus(-um) Vulg, PolAnt, Calep, Cn; balteolus, cingulum e corio bullatum, succingulum Cn [szyk 4:1] (5):
Leop 4.Reg 3/21; A ziąwſzy Ionáthán z ſiebie płáſzcz kthory miał
ná ſobie/ dał gi Dawidowi/ Przytym drugie ſwe ſzáthy/ miecż/ łuk/
y pás rycerſki. BibRadz 1.Reg 18/4; RejAp [14]; ABy tákie nośiły
Pánny/ Pánié/ ſzáty/ Iákie pierwey bywáły przed náſzymi láty. [...]
Wſzákże może Sláchćianká w Złotogłowie chodzić/ Pás Rycerſki
opáſáć będzie ſie iey godzić. BielSjem 23; Balteus – Pas riczerski
obiti bułłami. Calep 123a.
αα. Należący do jednego określonego rycerza (1): [Jezus objawia matce swe przyszłe męki:] Widziſs nogi moie ij bok móy
prawy bytz bez boleſci/ iutro vzrzyſs bok drzéwcem rycerſkim przekloty/ a nogi gwozdzmi przebité. OpecŻyw [79]v.
β. Przeznaczony dla rycerzy (5): RejZwierz 36v marg; Bo ieſli
cżłowiek Rycerſki ſłużącz ſwiátu temu/ ábo iákiemu Pánu boiownemu [...]/ ſłuſznie Ryczerzem bywa zwan/ álbo Rycerſkyemi doſtoieńſthwy ozdobyon álbo ochędożon bywa/ coż owſzem thy ieſli
ſtátecżnie ſtoiſz przy woley á przy ſpráwach Páná ſwego RejPos A4;
Podárzenié Rycérſkié 449. [Cf O zapłáćie y dárowániu Rycérzkim
ludzióm.] SarnStat 1310.
Wyrażenia: »rycerski dom« = lupanar, z którego korzystali rycerze (1): [Jempsar o Józeﬁe:] on będźie ſwé świątobliwośći Vdawał y rośćiągał: ze mnie do ſytośći Zárty czyniąc y trzęſąc/ iákby
nietykány/ A nigdy od białéy płći nie był ogłaſkány: Chociaż przedtym w rycérſkim domu dwu pieniężnych [lege: dwupieniężnych, tj.
tanich] Záżywał pánien/ w téy grze dość dobrze potężnych. GosłCast 50.

»klejnoty rycerskie« (1): Bo ácż nam thu ocżywiſcie tych tytułow przypiſowáć/ áni thych kleynotow Rycerſkich wywieſzáć nie będą. Ale [...] moglibychmy ſie o tho pilnie ſtáráć/ ábychmy w thym
boiu á w thym ſwiętym Rycerſtwie ſtale á mocnie ſthali RejPos A4.
γ. Sprawowany przez rycerzy, w którym rycerze biorą udział
(23): Rozmáite były gry y gonitwy ſpráwowáne Rycerſkie BielKron
408v, 349v; Y nazwáli iego wielkim Antyochem/ był on licá
kraſnego/ wzroſtu vroſlego/ ſmyſlu mądrego/ głoſu iáſnego/ ſercá
śmiáłego/ á ku wſzem vcżynkom rycerſkim przeważny był. HistRzym 6v; Porchowá nie zámilczę/ gdźieś téż [Radziwile] niepróżnował/ Aleś ná dźielnych koniech pod zamkiem hárcował. Wabiąc/
ktobykolwiek śmiał/ á vfał ſwéy śile/ Aby z wámi rycérſkiéy vżył
krotochwile. KochJez B4; PudłFr 13; [król Władysław Herman]
Synowi ſwemu Rycerſkie zabáwy Zlećiwſzy: Rzeczypoſpolitey
ſpráwy Poſtánowiwſzy: z woley Bogá ſwego, Rozłączywſzy ſię z
nędzą świátá tego. Roſkoſz zázywa wiecznie trwáłych w niebie
KlonKr C3v; PowodPr 52; Tym ſpoſobem/ to ieſt nagrodą ſłużb
rycerſkich/ w Turcech/ w Hiſzpániey/ we Fráncyey/ y indziey/ o
ludzie mężne y ſerdeczne nie trudno. bo pewni ſą nagrody pracey
ſwey VotSzl C2v; SzarzRyt Cv.
Wyrażenia: »rycerski boj« [szyk 2:1] (3): GliczKsiąż Av; Lech
záſię od wierzchu Wiſły á Odry ná puł nocy y ná wſchod Słońcá
wſzytki kráiny miał/ [...] ktorych miecżem zdobywał á rycerſkim
boiem. BielKron 339; RejPos A5.
»rycerskie dzielności [= walki]« [szyk 2:1] (3): Aczkolwiek też
zá czáſow poſtępkiem z teyże czerni y proſtego Ludu/ więkſza ſie
część Slachty prawdźiwey Litewſkiey y Zmodźkiey/ właſną cnotą/
y przeważnymi rycerſkimi dzielnościámi rozmnożyłá StryjKron 76,
16, 340.
»rycerskie igrzyska« (1): á odpráwiwſzy zwykłe Ceremonie
[towarzyszące zaślubinom królewskim]/ y obiad hoynością Krolewſką [...] przygotowány/ długo káżdego dniá tańce y krotochwile
rozmáite/ gonitwy/ ſzermowánia/ y inſze Rycerſkie igrzyſká były
ſpráwowáne. StryjKron 727.
»powinność rycerska« = militare munus Modrz [szyk 3:2] (5):
RejPos A4; Bo niemoże to być/ áby ochotnie Hetmáńſkie roſkazánie cżynić mieli/ ábo też vmieiętnie powinnośći rycerſkiey doſyć
cżynili/ ktorzi ſię w tem niećwicżyli. ModrzBaz 110; StryjKron 507;
[deklarujemy, że] wolno będźie wedle ſumnienia Hetmánowi [...]
ſłużebné ſwowolné/ y wyſtępné przećiwko powinnośći rycérzkiéy
káráć. SarnStat 437; GrabPospR K2v.
Szereg: »rycerski a dworski« (1): Iednego cżaſu gdy [Temistokles] na pałaczu krolewſkim przi krolu był tham ryczerſkich á
dworzſkich ſztuk dworzanie dokazowali, ie go też napominali aby
ſpiewał BielŻyw 63.
Przen (1): Nie ieſt ten żadny wierny sługá Páná ſwego/ co ſię
go thylko trzyma cżáſu ſzcżęśliwego. Stałość wiáry poznána w
pokuſzeniu bywa/ á rycerſkie zwyćięſtwo bez boiu nie bywa/
Trwaymyſz ſtale do końcá wedle ſwego Páná/ á trwáiącym koroná
wiecżna będźie daná. ArtKanc I20v.
δ. Cechujący lub który powinien cechować rycerza (26): GliczKsiąż F4v; Mądrzy/ pobożni y ſtáteczni niech przy nim [przy królewiczu Władysławie] ſię báwią/ áby ſię náuczył wſzytko z rádą
czynić/ [...] y miękkośći ſię y pieſzczoty wſzelákiey w czás oduczáiąc/ á do rycerſkiey twárdośći/ nie tylo duſzę/ ále y ćiáło ſwoie ſpoſobiąc. SkarKaz )(4.
Wyrażenia: »cnota rycerska« (2): Azaſz to nie pięknieyſza bywa krotochwilá/ [...] przecżyść kilká kart onych dzyeiow dawnych
[...]. Tám znaydzyeſz Achilleſá/ Priamá/ Hektorá/ Y iego wſzytki
ſpráwy [...]. Znaydzyeſz iáko ſwą cnotę rycerſką záchowáć/ Y iáko
maſz ſwym ſtanem pocżćiwie ſzáfowáć. RejWiz 17; ZawJeft 13.
»rycerska dzielność« [szyk 8:6] (14): SPráwá Puſzkárſká/ ktora
też może być rzecżona zá iednę dźielność Rycerſką/ gdyż przes nię
cżáſow ninieyſzych więcżſzą moc y obronę ma káżde woyſko/
Zamek y Miáſto/ niżli kiedy ręką cżyniąc. BielSpr 72v; Nád ktorym
woyſkiem [litewskim] przełożył Erdziwiłá Syná ſtárſzego/ Mężá w
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dzielnośći Rycerſkiey doſwiádczonego StryjKron 265; A po długich
namowách zgodzili ſię wſzyſtcy iednoſtáynymi głoſy/ ná Troydená
[...]/ ktory ieſzcze w młodych lećiech [...] wielkie znáki w rodzoney
Rycerſkiey dzielnośći z ſiebie pokázował/ gdy z Ruſią z Polaki/ z
Mazury/ y Krzyżakámi Pruſkimi vſtáwicznie woyny wiodł StryjKron 360; Weźmi Xiążę naiáſnieyſze/ ktoregoſmy cię zá Xiędzá y
wodzá ſobie wybráli/ ten miecz/ [...] á pámiętay iż nád Litwą ieſteś
przełożony/ co ieſli ty ſam y ſercá ku temu mężne go/ y Rycerſkiey
dzielnośći wodzem będzieſz/ ſtánieć to Xięſtwo zá wſzyſtki zoſobná
Ceſárſtwá y Kroleſtwá poſtronne StryjKron 667, 61, 100, 110, 375,
462; A też tu iedno ná młodź Conſtitucia ſię ſtánowi [...]/ áby ſię
ćwicżyli w rzecżach rycerſkich/ cżego káżdy oćiec ſwemu ſynowi
życży/ gdyż dźielność rycerſka młodego páchołká zdobi GrabPospR K4v, K2v, K3v [2 r.]; VotSzl C2.
»męstwo rycerskie« = virtus militaris Modrz [szyk 5:1] (6):
BielSat L3v; ModrzBaz 118v; BielSjem 26; Cieleſność iáko męſtwu
rycerſkiemu ſzkodzi. PowodPr 70 marg; SkarKaz )(4; Siłáby ich
odbieżáło zagonow vbogich/ gdyby tego pewni byli/ żeby ná ſłużbie Rzeczypoſp: zá pokazániem męſtwá Rycerſkiego/ mogli więcey
zagonow y lepſzych doſtáć VotSzl C2v.
Szereg: »szlachecki a rycerski« (1): Abowiem i czasu wojny
bawi się przy IchM [tj. przy księżach] ludzi braci naszej niemało,
ktorzy by jedni wżdy [z] swej chuci szlacheckiej a rycerskiej, by się
nie miał czym zabawić, jachałby do wojska Diar 77.
W przen (1): GDy huﬁec Bábilońſki/ z bitwy mu [Kserksesowi]
był vciekł/ Ten Hetmány w niewieſcie ſuknie potym oblekł. [...] Kądziele porozdawał/ by ſie prząść vcżyli/ Powiedáiąc iż iedno tego
godni byli. Gdyż Rycerſkie klenoty ſą pocżćiwość s cnotą/ Kto tym
nie ieſt/ iuż ſie baẃ inákſzą robotą. RejZwierz 33v.
ε. Składający się z rycerzy (4): [król francuski] w dźiéń S. Micháłá/ kiedy zſwym Rycérſkim bráctwem/ Mſzéy ſłucha/ y Sákráment przyymuie/ [...] dotykáiąc ſye ná krzyż [...] w Kośćiele au
Fonteinoble [chorych] vzdrawia. Oczko 23v; KochJez A2v; awo
[marszałkowie koronny i nadworny] wſzyſtki rzeczy máią poſtánawiáć/ przekłádáć/ y ordynowáć/ ták ná Dworze/ [...] iáko téż w
innych vrzędźiéch y vrzędnikach/ ku rycérſkim pocztóm Królá Ie go
M. przynależących SarnStat 311; SkorWinsz A3v; [Czma, vybor,
zastąmp ryczersky legio ReuchlinBartBydg r4].
ζ. Związany z rycerzami (rycerzem) jakimś stosunkiem zależności (5):
αα. O zwierzchnikach (4):
Wyrażenia: »książę(ta) rycerskie« = princeps militiae HistAl;
principes exercituum PolAnt (3): HistAl Av; Iohánán lepak ſyn Kareachow/ y wſzytkie kśiążętá rycerſkie/ ktore były w polu/ przyſzły
do Gedál-iáhá do Micpy. BudBib Ier 40/13, Ier 40/7.
»sprawcy rycerscy« (1): Ale niektorym ſpráwcom Rycerſkim/
nie podobáłá ſie tháka ſpráwá [= szyk wojskowy] w tey mierze/ á to
przeto/ iż tháka ſpráwá ná cżterzy gráni/ potrzebuie cżołá długiego
BielSpr 20.
ββ. O osobie podległej (tu wobec jednego określonego rycerza)
(1): Ku ſlużebniku pán Iezus chcial ijdz ij vzdrowitz iego ſlugę/ a to
dlá iego pokory/ A ku krolowi dlá pychy niechce aby vzdrowil mu
ſyna iego. Tu pán Iezus więcey ſlugę vcżcil rycerſkiégo niżli ſyna
królewſkiégo OpecŻyw 43.
η. Będący rycerzem (210): [hetman lakoński do wiozącego go
na śmierć:] á przecż ty płácżeſz/ gdy wſpomienieſz ſobie/ Co ieſt
miła pocżćiwość/ w Rycerſkiey oſobie. Gdybych ginął z niecnoty/
wierz mi ſambych płákał RejZwierz 17, 34v; Synowie rycerſcy
[Filii viri] á dokądże sławá moiá háńbą/ lubićie nikcżemność/ ſzukaćie klamſtwá? BudBib Ps 4/3; MycPrz I B3; Ważnieyſzyć Moſkiewſkiemu biegły chłop Rycerſki/ Milſzy mu niż wykrętátz co
vmie práktiki. WierKróc B2v.
Wyrażenia: »ludzie (a. lud), człowiek (a. człek) rycerscy(-ski)«
= miles (milites) PolAnt, Mącz, Modrz, JanStat, JanPrzyw; militares Miech, JanStat; viri bellatores Vulg, PolAnt; exercitus, viri fortes PolAnt; eques Mącz; homines militares Modrz; equestris ordinis

homo Cn [szyk 105:87] (135:57): [ametysty] Trucinę gaſzą, ludzi
riczerzkich ſtrzegą/ y nieprzyiaciele gich dawaią gim zwiciężyć
FalZioł IV 48a, V 52v; MiechGlab 87; ConPiotr 32; Zkarał był pan
Bog pokolenie beniamyn iz dla zgwalczenia iedney zony kaplańſkiey ſzeſſczdzieſiąd tiſiać zginęło ricerſkiego ludu SeklKat K4; O
záprawdę wielką ſławę miewa tákowy káżdy rycerſki cżłowiek/
ktory zdrowia ſwego nie żáłuie broniąc oycżyzny ſwoiey LubPs Z4;
GroicPorz C2v, a3; Leop 3.Reg 9/22; RejZwierz bb3v, 3, 104v,
109v; Tákże z Aſſer wyſzło ludu rycerſkiego z ſzykowánego ku potkániu czterdźieſći tyſięcy. BibRadz 1.Par 12/36, 2.Reg 24/9, 1.Par
12/38, 28/1, Ps 75/6, Ier 52/7, Eccli 26/33, 1.Mach 4/35; Gdyż tedy
znamy być Krolá Polſkiego bogáctwo/ lud Rycerſki Kroleſtwá iego/
nic więcey Krolowi náſzemu nieprzyſtoi/ iedno vmieć tym bogáctwem ſwym ſzáfowáć OrzRozm N3; [chrześcijanie według Mahometa] chełpliwi ſą/ ſwarliwi/ w práwiech vporni/ długie odwłoki
máią/ na rzecżniki ſwe dobrá przekłádáią/ rycerſki cżłowiek nizacż/
rzemieſnik nizacż/ nie według godnośći/ iedno według maiętnośći
vnich zacność BielKron 255; [Turcy] Zá rycerſki ſie lud modlą
wſzytcy ná káżdym mieyſcu BielKron 259v; Gdy ſzcżedł rod Lechow/ Rycerſcy ludzie vcżynili Syem w Gnieźnie/ po roznych
rozmowách wybráli dwánaśćie Woiewod BielKron 340, 55 [2 r.],
69v, 87v, 88, 106v [2 r.] (27); Mącz 296d; Niechay wie Nieprzyiaćiel/ iż Polſka Koroná/ Nie ieſt ſzerokim Murem nigdźiey otoczoná. Ale Rycerſkim ludem Prot C3v; POſpolićie ludźie Rycerſcy/
théż y Kupieccy/ y wſzyſcy/ ktorzy ſye podróżym báwią: zeznawáią
to iż kóń ieſt połowicą zdrowia iéznégo. SienLek 164v; SienLekAndr a3; tákież y pływánie/ zda ſie iákoby máło vżythecżne było/
áno ieſt bárzo potrzebna cżłowiekowi Ricerſkiemu. GórnDworz
E3v, B7v, Z8; RejPos A4; Potkał go ieden Rycerſki cżłowiek nie
dáleko zamku ſwego/ pytał go do kąd iedzieſz miły kſze Opácie?
RejZwierc 26; ſnadź nam będzie pochwili więcżey pothrzebá ludzi
Rycerſkich á niżli Bárnádynow RejZwierc [283]v, A5v, 26v [2 r.],
27v, [282], [283] (32); SPRáwá Rycerſka według poſtępku y zachowánia ſtárego obycżáiu Rzymskiego/ Greckiego/ Mácedońskiego/
[...] z rozmáithych Kśiąg wypiſána/ ku cżytániu y Náuce Ludźiom
Rycerſkim pożytecżna. BielSpr kt; Wiele theż pomága ku zwyćięſtwu/ kto może mieć lud Rycyrſki drugi nád ty ktorzy w głownym
ordynku ſtoią BielSpr 17v, 7v, 8, 8v, 11v, 17 [2 r.] (18); Tedy
[Judasz] ták lud rycerſki w ſwym woyſcże nápominał/ mowiąc/
dziśże iuſz walcżćie zá bráćią wáſzę. BudBib 1.Mach 5/32, 2.Reg
24/2, 2.Par 25/6; MycPrz II Av, D2; WierKróc A3v; BiałKaz K4v,
L2v; ModrzBaz 103v, 109v; SkarŻyw 46, 357; bo áczkolwiek ośḿdzieſiąt tyſięcy ludu Rycerſkiego Koronnego było/ krom Woźnic/
kuchárzow/ y inſzych zaſzkodnych ludzi/ [...] wſzákże Wołoſzy
mężnie ſię bronili StryjKron 672, 26, 170; ReszHoz 139; GórnRozm
Lv; Znáć że ná on czás nie w długich obiádách/ áni w cudzoźiemſkim pićiu ſczęśćia álbo mnimánia ſwégo ludźie pokłádáli/ ále
rychléy w trzéźwośći/ á w mierze/ która ludźióm rycérſkim ieſt
potrzebna. KochWr 28; ActReg 76, 114, 150; IZ w zbroynym Rycérztwie zacność/ y obroná wſzyſtkiégo Króleſtwá należy: przetóż
powinien ieſt kożdy Rycérzki człowiek wedle wielkośći máiętnośći
ſwych [...] z pewną liczbą zbroynych ludźi ſłużyć SarnStat 126; Téż
rozrządźiliſmy: áby wſzyſcy zbiegli/ złupieni/ ludźie Rycérſcy/ to
ieſt/ Szláchtá y obywátele/ [...] áby im wolno było wróćić ſie do
domów ſwych SarnStat 1102, 136, 449, 617, 618, 619 (11); Reſtauruymy ſtáre/ á nowe ná potrzebnych mieyſcách pobuduymy pográniczne zamki: według pakt poprzyśiężonych od Krolá I.M. y
według dawney á mądrey rády ſławnego człowieká rycerſktego [!]/
Oſtáphieiá Daſzkiewiczá Stároſty Cyrkáſkiego VotSzl B3v; A nie
tylko ludziom Rycerſkim przednieyſzym/ trzebáby condigna praemia náznáczyć y konferowáć: ále y młodſzym/ ták iezdnym iáko y
pieſzym VotSzl C2, C [2 r.], C2 [2 r.], E2v, E4, E4v; CiekPotr 78;
Yż tedy w źiemi Węgierſkiey trawiąc cżáſy me pocżćiwe miedzy
ludźmi zacnymi mężnymi Rycerſkimi [...]/ nápiſałem dwie kſiążecżce nie Poetickim/ ále proſtym Zołnierſkim wierſzem mym/
Rycerſkim ludźiom cżáſu proznowánia dla zábáwy ná przykład
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CzahTr A3v; PRzypomnię tu kroćiucżko Rycerſkiego cżłeká/ Ktorego potrzebował świát záwſze od wieká. CzahTr B4, A2v [2 r.],
A3, A4, B, B4 (18); SkarKazSej 692a; SzarzRyt Cv, C2.
~ W połączeniach szeregowych (10): POzwány ieſli nie ieſth
pod władzą oney zwierzchnoſći Mieyſkiey/ gdźie ieſth pozwan/
może ſye wyiąć do práwá ſwego/ iáko ieſt Kſyądz/ Mnich/ Rycerſki
człowiek/ Student GroicPorz t2; BibRadz Ier 41/16; Tu maſz pány
y pániętá Zieḿ Podolſkich/ y ine Rycerſkie ludzye zacne/ ktorzy ſie
tám tymi kráymi báwią. PaprPan V3v; Obiecuiemy téż: iż żadnégo
Páná/ áni człowieká Rycérſkiégo/ áni ſzláchćicá/ álbo inégo którégokolwiek záwołánia będącégo poſtronnégo przychodniá cudzoźiemcá/ iedno narodu Polſkiégo Stároſtą nie mamy vczynić SarnStat 884; Téż chcemy: áby wſzyſcy Rycérſcy ludźie/ Szláchtá/
Mieſczánie/ y obywátele źiem przerzeczonych [...] tego nádánia
vżywáli SarnStat 1118, 678, 897, 1089; Do obrony przećiwko
gwałtownemu káżdemu nieprzyiaćielowi [...] trzech rzeczy/ iáko ia
rozumiem/ potrzebá. Naprzod dobrych Hetmánow/ Wodzow/ y ludzi Rycerſkich [...]. A przytym pieniędzy ná zapłátę y nagrodę im
VotSzl B4v, C.
Szeregi: »rycerscy ludzie i dworzanie« (1): vprzywileiowány
náſz ninieyſzy liſt [...] dáliſmy [...] w Piotrkowie ná Séymie Wálnym [...]. [Stało się to m.in. przy] Iákubie y Krzyſtoﬁe z Szydłowcá/
Duninie z Viázdu/ Iákubie z Bothorzyná Rycérſkich ludźiách y
Dworzániéch náſzych SarnStat 940.
»hetmani i ludzie rycerscy« (1): Co ſię Hetmánow godnych y
ludzi Rycerſkich/ ktorzyby oyczyzny ſtrzegli y bronili/ dotycze:
tych zá łáſką Bożą/ á zá rozrodzeniem ſtanu Szlácheckiego/ ieſt v
nas dáleko więcey/ á niżeli gdzie indziey. VotSzl B4v. [Ponadto w
połączeniach szeregowych 2 r.]
»książęta i ludzie rycerscy« (1): Dzień boiazni pelen, a ku
rozprawie z kxiążęty y z ludzmi ryczerzkiemi: niegodny. FalZioł
V 52v.
»panowie i ludzie rycerscy; panowie z rycerskimi ludźmi«
(4;1): Krol Sláchtę obeſłał przez liſty ktore zowiemy wićiámi/ nie
mogli być ták rychło gotowi/ tylko Pánowie z Rycerſkimi ludźmi/
ták zá pieniądze iáko dármo dla Rzecżypoſpolithey/ ruſzyli ſie BielKron 419; Zyemie Przemyſkyey Pánowie y inſzy zacni ludzye
Rycerſcy ktorzy ſie tymi kráymi báwią. PaprPan L4, G2, H4, K4.
[Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rycerski człowiek (a. człek), (albo) szlachcic« = miles vel vir
nobilis JanStat [szyk 2:1] (3): Eques, Yezdny/ Też Sláchćyc/ Ricerski człowiek. Mącz 107b; vſtáwiamy zá náſzą y pánów náſzych
wolą: iż który Rycerſki człowiek/ álbo ſzláchćic/ którému o tákową
rzecz piérwéy nigdy nie byłá ſpráwá v ſądu zádáná/ iáko o złodźieyſtwo/ álbo łotrowſki vczynek był oſkárżón: niech mu będźie
wolno dla dobréy ſławy [...]/ vczyniwſzy właſną przyśięgę/ oczyśćić ſie od tákowégo obwinienia. SarnStat 701, 501. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»żołnierze a rycerski lud« (1): Milites blando appellando sermone delinire, Zołnierze a Rycerſki lud nadobnemi słówki vyąć
vbłágáć. Mącz 25d. ~
»mąż (a. mężowie) rycerski(-scy)« = viri bellatores Vulg, PolAnt; vir militaris a. proeliator Vulg [szyk 5:1] (6): Thedy on [Ptolomeusz] co rychley poſlał Nikanorá [...]/ przyłącżywſzy ku niemu
y Gorgiáſſá mężá rycerſkiego/ y w rzecżach woiennych biegłego.
Leop 2.Mach 8/9, Is 42/13, Ier 50/30; Y wſzytkie Iehudy/ ktorzy
byli z Gedál-iáhem w Micpie/ y Káſdymy/ ktore tám nalezli męże
rycerſkie pobił Iſzmáhel. BudBib Ier 41/3, Ruth 2/1; StryjKron 542.
»rycerski(-scy) pan(owie)« [szyk 4:3] (7): A potym niż ſie mſza
ſkońcżyłá/ ſzli cżelnieyſzy rycerſcy pánowie ku krolowi/ kthore on
miecżem ſwym ná rycerſki ſtan páſował BielKron 330; SienLekAndr
a2, a2v [3 r.]; LeovPrzep Ev; Iáko gdy nieprzyiaciel wtárgnie w zięmię więźniow nábierze/ Zbierze Hetman álbo iáki Rycerſki pan
pocżet/ odbije więźnie ony RejZwierc 94v.
Szeregi: »rycerski albo bojowy« (1): A nie tylko ludzie Rycerſcy álbo boiowi/ ále y niewinne dziatki/ y niewinne niewiaſtki/ á

ludzye zeſzli bywáią bez miłoſierdzia vćiſnieni y mordowáni RejZwierc 255v.
»pospolity i rycerski« (1): Potym z roſkazánia Ceſárſkiego ſzło
przećiw iemu [przeciw Solimanowi] wielkość ludu poſpolitego y
Rycerſkiego z dobrey woley/ rádniey niż go domá cżekáć. BielKron
190v.
»świecki a zwłaszcza rycerski« (1): A v ktorych ludźi będźie to
záćmienie widźieć [...]: oni ſye niechay obawiáią odmiány páńſtwá
ſwoiego/ y támże też wiele co czelnieyſzych Pánow Swieckich/ á
zwłaſzczá Rycerſkich/ pomrze. LeovPrzep Ev.
θ. Wyrażenia w znacz. ‘bycie rycerzem’ (27):
»rycerska dostojność« (1): Rycerſka doſtoyność [Militaris honor] bywa nábywána/ cżęśćią zasługámi przećiw Rzecżypoſpolitey/
cżęśćią też pewnemi ceremonijámi ModrzBaz 76.
»stan rycerski« [w tym: rycerski albo żołnierski (2)] = militia
Modrz [szyk 16:5] (21): (nagł) Gnoieńſcy. (–) CI záwżdy Rycerſkiego/ ſtanu vżywáli/ Y zacni w tym rzemięſle/ ludzye z nich
bywáli. RejZwierz 63, 52, 58, 64, 80v, 92; Tego cżáſu ſwięty Márćin
opuśćiwſzy Rycerſki ſtan/ Krześćiáninem dobrym zoſtał. BielKron
157; ſzli cżelnieyſzy rycerſcy panowie ku krolowi/ kthore on miecżem ſwym ná rycerſki ſtan paſował BielKron 330; A Ieſliby cie
theż w ſtan Rycerſki álbo ten żołnierſki myſl wiodłá/ wierz mi y
thámbyś ſie nie práwie zle vdał. Bo tám znaydzieſz y dworſtwo/ y
towárzyſtwo/ y ćwicżenie RejZwierc 26; IZ ty wirſzyki niżey nápiſáne/ ſą przywłaſzcżone poććiwemu Polakowi ſtanu Rycerſkiego
RejZwierc 240, A5v, 25, 26, 240, 240v, 273v, Aaav; Bo tu dawa
znáć/ że ludźie rozpieſzcżonego żywotá/ niegodzą ſię ná rycerſki
ſtan ModrzBaz 109v; á S. Floryan odpowiedział [Akwilinusowi]:
mnimaſz ábych iá dopiro w Chryſtuſa vwierzył? dawnym ieſt ſługá
iego/ ácż wſtanie rycerſkim SkarŻyw 403, 130, 131.
»zawołanie (a. powołanie) rycerskie« [szyk 3:1] (4): GliczKsiąż B6; á iáko pocżćiwość biełeygłowy/ kthora ią raz ſtráći/
nigdy ſie iey ná zad nie wroći/ ták ſławá pocżćiwego/ á Ricerſkiego
záwołánia cżłowieká/ ieſli namniey w cżym náſzcżerbiona będzie/
iuż ſie nigdi nie popráwi GórnDworz D5v, E2v; [Witold] Nie leżał
nigdy prożno/ powołánia ſwego Rycerſkiego pilnie ſtrzegł kleinotu
zacnego. StryjKron 567.
»rycerski żywot« (1): Ale rozważny cżłowiek ieſli ſie vda ná
Rycerſki żywot/ tedy wſzytko rozmyſlnie/ roſtropnie/ trzeźwie/ w
káżdey rzecży bacżeniem y vważeniem/ około ſiebie ſpráwuie. RejZwierc 144v.
ι. (3):
Zestawienie: »zakon rycerski« = zakon mający w regule walkę
w obronie wiary (2): BielKron 231v; Niemcom ktorzy byli w ten
czás do Liﬂand Zakon Rycerſki dla wiáry Chrześciáńſkiey/ nowo
wnieſli/ [Kukowojtos] mężnie odpierał/ gdy do Kurlandſkiey y
Zmodźkiey Ziemie/ iáko ná Pogány náieżdzáli. StryjKron 280.
Wchodzi w skład derywatu kompleksowego od zestawienia »zakon rycerski« (1): Tenże Iwo ſzpytal S. Duchá ná Prądniku/ ktory
pothym do Krákowá przenieſiono/ zbudował [...]/ do kthorego
przywiodł bráthy Rycerſkie goſcinne z Sáxiey/ dwá krzyżyki białłe
ná cżarnym płaſzcżu noſząc/ pod regułą álbo zakonem S. Auguſtyná
BielKron 359v.
b. Szlachecki; equester JanStat, Cn (85): Niemniey też y Kſiążętá ktore grunty poſiadáią thák Krolewſkie y Rycerſkie/ wśi młyny
ſobie buduiąc/ widźimi ſie że by thego zá Moſkiewſkiego nie czynili/ iáko zá Krolá tego przeſzłego MycPrz II D; áby poddánym ták
Biſkupim iáko Kápitulnym [...] było wolno w ſpráwách Rycérſkich
y lennych [...] do Królá Iego M. áppellowáć/ y ſkárżyć ſie SarnStat
1127, 1090; NA potrzebę záś mnieyſzą/ iáko ná w tarcżki Tátárſkie
y ná inſze tem podobne/ álboż ná vſtawicżną ſtraż pogránicżną/
temże kſztałtem mogłby ſam ſtan rycerſki z rycerſkich máiętnośći
ſwych/ [...] vſtáwicżną wyprawę cżynić GrabPospR N, K2v.
W połączeniu szeregowym (1): Ná który tym obyczáiem przez
nas złożony Séym/ wielcy Poſłowie z Litwy z zupełną mocą y z
zupełnym poruczenim ták z Duchownégo iáko z świetckiégo/ Se-
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natorſkiégo/ Rycérzkiégo/ y Mieyſckiégo ſtanu poſłáni byli SarnStat 1004.
Wyrażenia: »domy [= rody] rycerskie« (3): á iáko zá Iágiełá
domy Rycerſkie powſtáły/ tożby zá Moſkiewſkiego być mogło.
MycPrz II Dv, B2, C3v.
»rycerskie koło« (1): Dla tego deputuiemy [...] Rewizory/ to
ieſt/ zſtrony náſzey Kśiędzá Adámá Pilchowſkiégo/ [...] zſtrony
Rad/ Kryſztofá Lántckorunſkiégo/ [...] á z Rycérzkiégo kołá/ Vrodzonégo Ianá Biéykowſkiégo SarnStat 1198.
»rycerski narod [= ród]« (2): IZ ſtan Rycérſki przodek ma w
koronie téy: nie ma bydź żaden w Rádźie náſzéy/ iedno z Rycérſkiégo narodu [ex Militari genere JanStat 269]/ ták Duchowny iáko
Swietcki. SarnStat 35 [idem] 71.
»rodu rycyrskiego« (1): Przytimże koſciele vſtawił Biſkupem
[...] Andrzeia Warzyło, polaka rodu rycirſkiego [genere nobilem] z
domu á z Herbu Iaſtrzębow MiechGlab [88].
»rycerski rodzaj [= ród]« (1): Aczkolwyek przodkowie W.M.
wielkimy cznotamy męznim ricżerſtwem/ y ſlachetnimy vczinki
dom ſwoy wiſſoki y riczerſki rodzay oſlachczili [...]: daleko niemneyſze [!] á niepodleyſze W.M. pamiątki potomkom ſwym poſſobie wiekuiſte zo ſtawy [!] SeklKat A2v.
»stan rycerski« [w tym: rycerskiego stanu (16), z stanu rycerskiego (3)] = ordo militaris Modrz, JanStat; militia Modrz; status
militaris JanStat; equester ordo Cn [szyk 30:25] (55): iz liſty zeliazne y glieyty vięczey niemayą bycz davane od nas ſluzebnikom
przecziwko panom ich ſtanv a rządu Riczerſkiego abo tez przecziwko poddanem ich kv ſkodzie. ComCrac 18; Hiſtoria o Ziwocie
y známienitich ſpráwach Alexándra Wielkiego [...] káżdemu rycerskiego ſtánu cżłowieku ku cżytániu vżytecżna HistAl kt; Diar 33, 52
[2 r.], 58, 82, 89; Ziemſkie Práwo ieſt/ ktore Ludźie iednego Kroleſtwá álbo Kráiny/ między ſobą trzymáć poſtánowili/ iáko ieſt
Práwo Ziemſkie Polſkie ſtanowi Rycerſkiemu dáne GroicPorz a3,
pv; OrzList i2v; Ktore pozwolenie Poſłow Zyemſkich ná rozdzyał
ten Woienny ná ten rok tylko vczynione/ Stánu Rycerſkiemu vbliżenia żadnego nieſć nie ma. UstPraw K3v; RejZwierz 44, 109v;
BielKron 325; OrzQuin E, G; SienLekAndr a3v; RejZwierc B3,
187v; MycPrz I B3v, II A4v; WierKróc A4; Andrzeiá Fricżá Modrzewskiego O popráwie Rzecżypoſpolitey kśięgi cżwore. [...] Do
świętey pámięći Monárchy Zygmuntá Auguſtá Krolá Polſkiego rć.
do Senatu/ do ſtanu Rycerſkiego/ y w obec do wſzech ludźi
Sármátſkich/ ięzykiem Láćinſkim nápiſáne ModrzBaz kt, 34v, 76v,
111v; W Portugáliey ábo Luzytániey ieſt miáſto [...] Liſyboná ábo
Vlizboná/ w ktorym ſię ten S. Antoniuſz z vcżćiwych rodzicow
ſtanu rycerſkiego z Marćiná y Máryey vrodził. SkarŻyw 542; GórnRozm K3; ActReg 147; Zydowie ſą, Iedni pod Królem mieſzkáią.
Drudzy pod pány ſtánu Rycérzkiégo. SarnStat 244; A tám ná tych
ſkłádźiéch wſzyſcy kupcy ſtanu wſzelákiégo towáry ſwé ſkłádáć/ y
onych tám zbywáć wolno mieć będą/ do mieſczan tám mieſzkáiących/ y do ſtanu Rycérſkiégo. SarnStat 1230, 35, 68, 71, 113, 117
(15); Niech ſię Krol I.M. vſkarża ná Seymie/ ná ſtan rycerſki y
vpomni ſię tego v nich/ áby ćwicżeni do boiu/ y w potrzeby woienne opátrznieyſzy byli GrabPospR K2v, K2v [2 r.], K3 [2 r.],
M4v, N, Nv; PowodPr 20, 77.
»stany(-owie) rycerskie(-scy)« [szyk 14:2] (16): Boć ſie zwierzáią oni zaczni á poważni Rycerſcy ſtanowie/ zwierzáiąć ſie oni
wdzięcżni brácia á powinowáći twoi. [...] Zwierzáiąć ſie praw á
wolnośći ſwoich. RejZwierc 36v; Może nam być w pámięći Lowicki ziazd/ co byli drudzy ná nim ſpráwili/ czego y drudzy
odſtąpić niechćieli/ [...] á to wſzyſtko ſzło z lekkiego vważenia nas
wſzech ſtanow Rycerſkich MycPrz II A2v; A tak tile ile mi Pan Bog
roſądku z łáſki ſwey świętey vżyczyć raczył/ tedy podawam W.M.
wſzem ſtanom Rycerſkim MycPrz II D2, I B4, II A2v, A3, A3v, C4
[2 r.], C4v, Dv; Aż ich wiele zchłopiáło/ w tych ſtaniech Rycerſkich/ Náſláduiąc zwytzáiow wſzelákich omierzłych. WierKróc B,
A2, B3; Przeto drugi Siem ná tymże mieyſcu złożono [...]/ gdzie
[...] po 12. groſzy z Włoki pobor poſtąpili/ [...] á od Duchownych y

Rycerſkich ſtanow oſmą część dochodow ná Zołnierze Pruſkie
obiecána byłá Krolowi. StryjKron 637; GosłCast 61.
Szeregi: »rycerski i duchowny« = militaris et spiritualis JanStat [szyk 2:1] (3): StryjKron 637; IZ Cłá nowégo gránicznégo
płáćić nam winni nie będą od tego czáſu ſtan Rycérzki y Duchowny od wołów SarnStat 399, 68. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»tak dygnitarski jako i rycerski« (1): á priuatá bárzo ſie w páſłá
ták w ſtan Dignitárſki iáko y Rycerſki MycPrz II A4v.
»(i, tak) pański, (jako i, także i) rycerski; pański z rycerskim«
(5;2): A gdyby przes loſy miáły być the rżeczy ſpráwowáne/ thedyby muſiáły być w káżdym rodzáiu w káżdym ſtanie/ od nabogátſzego do nauboſzego/ w domiech Páńſkich tákże y Rycerſkich/
gdiż káżdy z nas ma iednáką moc do Elekciey MycPrz II C3v; żeby
do zgody á do miłośći ſthany Páńſkie z náſzymi Rycerſkimi przyſzły/ iáko zá Przodkow náſzych bylo MycPrz II C4, A3, B2, C4,
C4v, Dv.
αα. W funkcji rzeczownika (1): vprzywileiowány náſz ninieyſzy
liſt [...] dáliſmy [...] w Piotrkowie ná Séymie Wálnym [...]. Dźiało
ſie [...] przy Vrielu Poznánſkim/ Pietrze Płotckim/ Mikołáiu Przemyſłſkim/ Biſkupiéch: ieſcze przy Wielmożnych Vrodzonych Rycérſkich zacnych ſzláchetnych y Vczćiwych Spytku z Iároſłáwiá
Krákowſkim [wojewodzie]/ Ianie Swidwie Poznánſkim [...] SarnStat 939.
2. Odnoszący się do wojska i spraw z nim związanych, tj. działań wojennych, organizacji wojska, umiejętności bojowych: wojskowy (w materiałach „Słownika polszczyzny XVI wieku” nie ma przymiotnika „wojskowy”), wojenny; militaris Mącz, Modrz, Cn (330):
[wojownicy Skanderbega] oſkocżyli Turki y zbili ie iż ich máło
vbiegło/ znáki to ieſt chorągwie rycerſkie pobráli BielKron 247;
iżeby ryczerz nietylko wśiłach y w śmiałośći tym ſię tylko pierwey
podpierał/ ale iżeby też w nauce/ y w dowćipie rycerskim/ biegłym
á mocznym był. KwiatKsiąż Ov; Militaris, Waleczny/ Rycerski.
Mącz 221b; (nagł) O Známionách Rycyrſkich. (–) NApirwſze
Známię bywáło wſzyſthkiey Legiey Orzeł BielSpr 13, 29v, 50v;
Niezámilcżę teſz y niedawnego áctu przed śmierćią Páná náſzego
ktoryśćie z Turki mieli pod Choćimiem/ zá ſpráwą/ Mikołáiá Mieleckiego Woiewody Podolſkiego/ cżłowieká/ w zacnośći narodu/ w
Rycerſkiey biegłośći/ wielkim bacżeniu/ dobrze zacnego/ y
biegłego. BiałKaz L4, K4, L2v; Acżkolwiek to ieſt pewna rzecż/ że
Rzymiánie wielkie ſzcżęśćie ná on cżás mieli: wſzákże kiedyby
ćwicżenie y kárność rycerſka ták wielka vnich niebyłá/ [...] żadnym
ſpoſobem by byli ták dobrze ſzcżęśćia ſwego nie vżyli. ModrzBaz
112v; Boleſław będąc w kwitnącey młodośći, Wpráwny w rycerſkie
wſzelkie przyſtoynośći. Ruſnaki, Węgry, y Niemce z Czechámi, [...]
Męznie porazał KlonKr C4, A2v; CzahTr G3; SkarKazSej 667a
marg, 685b.
W połączeniu szeregowym (1): Ná rozumie záśię náuki ſię
prziymuią/ których ieſt wiele: Napiérwſzé mieyſce/ rycérſkié/ y
práwné/ po nich náuki wyzwoloné máią. KochCn B3.
Wyrażenia: »rycerskie ćwiczenie(-a)« = exercitatio militaris
Modrz [szyk 11:9] (20): Tákże pánowye dworzánye porzućiliſćye
rycerſkye ćwiczenya przodkow ſwoich/ á theologiey ſćye ſye yęli.
KromRozm I Nv; A wtym wſzyſtkim rodzaiu rzecży/ ktore ku rycerſkim czwicżeniom należą/ maſz twoie właściwe ſtarſze/ ktorych
maſz słuſznie/ iako y cżyniſz naſladować KwiatKsiąż P, F3, O4v;
Conditor disciplinae militaris. Poſtánowiciel. Cwiczenia y záchowánia Rycerskiego. Mącz 92b; Wſzákoż w tym ieſzcże mam trochę
wątpienia/ ieſli Plato/ ábo Ariſtoteles táńczowáli kiedy/ ábo gráli ná
lutniach/ álbo rycerſkiego ćwicżenia vżywáli. GórnDworz Kk6v,
Sv; BielSat C3; BielSpr 1; Záprawdę gdźie táka chęć/ ábo nábywánia ábo okázowánia bogactw rośćie/ tám męſtwo/ ćwicżenie rycerſkie osłábieć/ á mężnych y leniwych/ dowćipnych y nikcżemnych rozność zginąć muśi. ModrzBaz 82v; Sławna ieſt rotá Carzá
Tureckiego/ ktorą Iánicżáry zową: á záprawdę ći ludźie/ dla oſobliwey kárnośći y ćwicżenia rycerſkiego godni ſą zálecánia. Modrz-
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Baz 118, 109v, 110v, 113; BielSjem 19, 29; Lepſze więc bywa w
polu Rycerzkie ćwicżenie/ Kiedy mąż ná śię włoży żelázne noſzenie. Drzewo nieśie/ proporzec wiátr dobry podawa/ Tarcż cudna
ná lewicy ná rámię przyſtawa. BielRozm 9, 19; GrabPospR K3v; A
ſtárſzy tego woyſká wſzyſcy/ niechayby rządu/ pobożności/ zgody/
pilno przeſtrzegáli/ zabáwámi/ y ćwiczeniem Rycerſkim żołnierzom
proznowáć nie dáli VotSzl E4.
»dzieje [= czyny] rycerskie« [szyk 3:1] (4): Drudzy [trudnią się
pisaniem] áby to mieyſce w kthorym ſie vrodził á wychował dobrą
powieśćią wyſtháwił álbo podpárł/ zwłaſzcżá piſząc Rycerſkie
dzieie zacnieyſze BielKron 334; Kſiążę Weneckie powiádáło/ iż ſą
náſze zacne ſławne dzyeie Rycerſkie po wſzem świećie BielKron
410, 70v, 297.
»dzieło [= rzemiosło, sztuka] rycerskie« (2): VotSzl Cv; nápiſzę
mu potym, Aby ż Szkoły do Gwizá iechał dla ćwiczenia, Y przypátrowánia ſię dźiełu rycerſkiemu. CiekPotr 87.
»nauka(-i) rycerska(-ie)« = ars militaris Modrz; militiae disciplina, rei militaris scientia Cn [szyk 6:4] (10): Patrzcieſz czegoſcie
dla tych bogactw odſtąpili/ Zeſcie prawie ricerſką naukę ſtracili. Na
ktorey nie tylko ty ziemſkie oſiadłoſci/ Ale gardła należą/ i waſze
wolnoſci. KochSat A4; KwiatKsiąż F2v [2 r.]; NAuká Rycerska ieſt
potrzebna káżdemu Kroleſtwu y Rzecży poſpolitey BielSpr b3;
DObrze też to bacżyli s ktorych mieyſc álbo wychowánia [...]
wybieráć mieli młode ludźi ku nauce Rycerſkiey. BielSpr 1v, 1v; A
iáko wſzytkie inſze náuki/ ták y rycerſka rośćie y niſzcżeie/ ták
wychowániem/ iáko ćwicżeniem. ModrzBaz 109v, 110, 113; KochCn B3.
»rycerskim obyczajem« = jak rycerz, walcząc [szyk 4:1] (5):
[Amurat zniewolenie] pocżynił/ nie mocą ábo ſzáblą/ ábo iákim
rycerſkim obycżáiem/ iedno zdrádą BielKron 244; [Karazabeg]
poſłał do Skánderbegá áby ſie ſnim potykał obycżáiem rycerſkim á
nie złodzieyſkim ſkątá. BielKron 253, 244, 248v, 254v.
»rycerska posługa« = res militaris Modrz [szyk 1:1] (2): BielKron 261v; W Rzymie ten bywał obycżay/ iż ieſli wiele ich w
rycerſkiey posłudze wyſtępku ſię iákiego dopuśćili/ tedy ná kogo
los padł niektorych karano: áby ná wſzytki przyſzedł ſtrách ModrzBaz 119.
»prace rycerskie« (1): Ci [mężowie z Egru] byli cżołem wſzyſtkich ludźi pogránicżnych/ Węgięrſki [!] źiemie będąc záwſze w
vſtáwicżnych. Pracách dźielnych Rycerſkich ktorych odnoſili/ Wielkie ſławj w poſtronnych kráiách w ktorjch byli. CzahTr H.
»rycerskie prawo« [szyk 3:3] (6): Do czego [do podziękowań] y
ia ſie przychyláiąc wedle ſwéy máłośći, to zebránié Práwá Rycérzkiégo [tj. statutów dotyczących praw wojskowych] z Státutów Koronnych W.M. mému M. Pánu miáſto honorarium oﬁáruię SarnStat
421; O rzeczách woiennych y Rycérzkim práwie. SarnStat 422, *5,
421, 424 żp, 446.
»rycerskie(-a) rzecz(y)« = militia, res militaris Modrz [szyk
66:44] (110): Tenże [traktat M. Miechowity o Sarmacji], ia iako
tłumacż przerzecżonego doctora, twey panſkiey miłoſci ofﬁaruię
(zwłaſzcża rycerſką rzecż rycerzowi. MiechGlab *2v; [Homer] Spiſał kſięgi o ſpráwie á rządzye/ ták w Rycerſkich rzecżach/ iáko około práwá/ ktore záwżdy Alexánder wielki nośił w ręku á cżytał.
BielKron 98v; Ty y inne niewolniki ták obraca Ceſarz/ ſtárſze [...]
do roley obráca/ młode dawáiąc vcżyć według vrody lat álbo godnośći/ niektore rzemieſłom/ niektore ćwicżą rzecżam rycerſkim/ z
łukow ſtrzeláć/ drzewá noſić/ thárcży/ ſzábel/ y inney zbroie. BielKron 261v; SEmowit Piaſtow ſyn Polſki Monárchá [...]/ będąc biegły w Rycerſkich rzecżách/ wypędził ſwe nieprzyiaćiele z gránic
BielKron 343, 9, 83, 86, 99v, 101 (45); Iako o Theodoſiuſie Xiążeciu Rzimskim [...] piſma powiadaią/ iż on wednie albo ſię cżwyczył około rycerskich rzecży/ albo ſprawy poddanych ſwych podług
prawa roſtrzigał á skońcżał. KwiatKsiąż N4, O, O3, O4v, P; Nuż
Hetmáni/ Rotmiſtrze/ gdzie mi ſie podzieli/ Ktorzy w rzecżách
Rycerſkich/ ſłowo dobre mieli. BielSat G4v, G3; RejZwierc 144v,
160; Także ten obycżay Rzymiánie mieli/ iż s Pułnocnych krágin y

z Zachodu/ tákież ze wſchodu Słońcá młode ludźi bráli ku ćwicżeniu ná Rycerſkie rzecży BielSpr 1v; Ma też Moſkwá ſwe dáry
oſobne w rzecżách Rycerſkich że ſą cżuyni/ opátrzni/ poſłuſzni/
Nędze y niewcżás wytrfáią BielSpr 66v, b4 [3 r.], b4v, 1, 1v, 2 [2 r.]
(24); MycPrz II [B3], D; Ktoremu [Zygmuntowi Augustowi] iuſz po
koronáciey. dan był zá Márſzałká/ zacny koronny ſláchćic. Iędrzey
Opálinſki [...]/ ktory go iuſz nietylo do pobożnośći Chrześćijáńſkiey. Ale teſz do rzecży Rycerſkich/ y ſpraw rzecży poſpolitey
potrzebnych/ ćwiczył/ y náucżał BiałKaz I4; PaprPan A3, Ev, S,
X3, Y4; Trzebá też do tego przełożyć ludźi ſtátecżne/ á w rzecżách
rycerſkich biegłe/ ktorziby woyſká doglądáli ModrzBaz 111v, [16],
74, 110, 110v, 111v, 114v, 130v; SkarŻyw 164, 167; Proch do ruſznic nalepſzy tákowy dziáłayćie/ Ieſli dobra Sáletrá pierwey oglądayćie. Y węgle zmłodych laſzcżek dobrze wypalone. Toć grunt w
rycerzkich rzecżách ná wſzelką obronę. BielSjem 39; GórnRozm L4
[2 r.]; ActReg 131; KochFrag 42; OrzJan 40, 63; A ták dla pohámowánia téy ſwéy woléy/ y áby ſzláchtá náſzá Rycerſkiémi rzeczámi ſie báwiąca/ dla obrony Króleſtwá tym czuynieyſza byłá/
ſkazáliſmy: aby [...] SarnStat 706, 434; GrabPospR K2, K4v; BOleſław Chrobry, tym miánem przezwány, Pierwſzy krol Polſki vkoronowány. Pan śmiáły, czuyny, y wſzytkie ſwe rzezy [!], Zwłaſczá
Rycerſkie, miał ná pilney pieczy. KlonKr Cv; VotSzl E4.
»rycerskie rzemięsło« [szyk 25:6] (31): Kmieca to rzecz na on
czas patrzać roley była/ A Slachta ſie rycerſkim rzemięſłem bawiła.
KochSat A2v; A Rycérſkié Rzemięſło którym Polſká ſtałá/ Ták że
ſye Nieprzyiaćiół ſwych nigdy nie bałá. Stániáło między ludźmi
KochZg A3v; A ták ten moj Dworzánin im ćwicżeńſzy będzie w
thym rzemięſle Ricerſkim/ thym będzie więtſzey cżći/ á chwały
godzien. GórnDworz D5v; Nie przepomnię też tu owego ćwicżenia
[...]/ bo przedſię Ricerſkiemu rzemięſłu nieiáko należy/ iáko ieſt
kámieniem ćiſkánie/ wzawod biegánie/ ſkakánie/ j ine podobne
temu GórnDworz E3, C7, D5, G3v, G4, G7 [4 r.] (22); GórnRozm
H2v, L4v; Drudzy pierwey ſyny vbogácą w pieniądze/ niżli w
boiaźń Bożą y w rzemięſło rycerſkie y w cnoty potrzebne. SkarKaz
421a; VotSzl Cv, C3, E4v; Iednák ná mię łáſkáwi ſługę ſwego
bądźćie. Y bratá ktorim tegoſz rzemięſłá zacnego/ Iáko y wy z młodośći moiey Rycerſkiego. CzahTr F4.
»sprawy(-a) rycerskie(-a)« = res militaris Modrz [szyk 72:47]
(119): CIkowſcy nie proſtacy/ y zá młodu byli/ Pewnie ſie nie zá
piecem/ v cieląt ćwicżyli. Bowiem ná Páńſkim dworze/ á w Rycerſkiey ſpráwie/ Ták záwżdy od młodośći/ ieſzcże roſli práwie.
RejZwierz 58, 23, 64v, 92; A tyć ſą ſpráwy rycerſkie [Haec fecit]
Bánáie ſyná Ioiády/ Ktory ſobie doſtał ſławy BibRadz 2.Reg 23/22;
Poſtáwiwſzy Romulus miáſto Rzym w dobrey obronie y opráwie/
rádził około tego z dzyadem ſwoim Numitorem/ iákoby Rzecżpoſpolitą w mieſcie w ludu poſpolitym y w Rycerſkich ſpráwach dobrze poſtánowili. BielKron 99; Oná záſię [Zenobia] wzyąwſzy ſpráwę
Rycerſką ná ſię/ odpieráłá Gállenuſowi y Klaudyuſowi Ceſárzom/
ktorey też nie mogli nic vcżynić BielKron 153v, 70v, 122, 123v,
140, 255 (10); KochZg B; GórnDworz Ff7; RejPos A4v; BielSat
N4; [jeśli się udasz w stan rycerski] Náucżyſz ſie ćirpliwośći/ náucżyſz ſie ſpraw Ryczerſkich/ náucżyſz ſie około koni/ około ſług/ y
około inych potrzebnych rzecży ſpráwy á opátrznośći RejZwierc 26,
96v, 241, 254v; CZwicżćie ſie Rycerſkim Sprawom młodźi Sármátowie/ Byśćie byli ku potrzebie záwżdy pogotowie. BielSpr b2;
Abowiem káżdy nieprzyiaćiel nie boi ſie ſtroynych mężow [...]/
thylko ſámych zbroynych á ćwicżonych/ w ſpráwie Rycerſkiey
dobrze ſtoiąc BielSpr 6; SPráwá Rycyrſka (iáko ſtárzy piſali) ná
cżterżech rzecżach nawięcey zależy/ ná poſłuſzeńſtwie/ mocy/
dobrey ſpráwie/ y zbroi. BielSpr 10v; V Grekow napirwey Spráwy
Rycyrſkie piſał Homerus Poeta BielSpr 28, kt, b3, 1, 2, 3 (34); MycPrz I A2v, B4v; WierKróc B; BiałKaz K4v; Bo to ieſt v pocżćiwych
nawiętſze ćwicżenie/ W Rycerſkich ſpráwach tu ſie co naypilniey
báwić PaprPan Fv; TEgo ſprobuy do iákiey iedno chceſz potrzeby/
Cżego y ſam doſwiádſzyſz poznaſzli go kiedy/ Podź z nim do ſpraw
ricerſkich/ podź z nim do domowych Potrzebáby nam wiele tu ludzi
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tákowych PaprPan Q2v, Cv, C3v, D, E3v, F3 (23); Po ktorego
[Konstantyna] śmierći/ náſtąpił był Heliaſz ſyn iego ná imię y
máiętność oycowſką/ ále iuż nie ná ono męſtwo y w rycerſkich
ſpráwách [in virtutem illam bellicam] biegłość/ ktorą ſię był oćiec
iego wſzytkiemu świátu osławił. ModrzBaz 42, 42, 109v, 114v;
Oczko A2v; tak tymze pyeſzym wybranczom, aby tym pochotnyeſzy do spraw Riczerſkich byeli. Pewne wolnoſczy ot Roboth wſzelakych I inne prorogatiui [...] poſzwoleliſzmy ZapKościer 1582/32v,
1582/32v; Ktory narod [Wołynian] y dźiś w Ricerſkich ſpráwach/
niemniey iáko przodkowie ich baczymy być sławny StryjKron 105,
250, 355, 497; KochJez A4; WisznTr 2; BielSen 16; Aták was vpominam moie miłe dziátki/ Od wſzech tych nieprzyiaćioł ſtrzeżćie ſie
záſadki Boć ná tym wſzyſtká ſpráwá Rycerzka zależy/ Kto kogo nie
gotowym do zamku vbieży. BielSjem 33, 30, 31, 41; Olbracht za
ziwota Oitzowſkiego bel ſtzeſcia wietſzego wſprawach Ricerſkich
ánizeli potem gdi Panem zoſtal. PaprUp C4, A2, B3 [2 r.]; Agon –
Czwiczenie doriczerskich ipraw [!], ſzranky. Calep 46a; SarnStat
429, 434; A Iż też wiele na tym náleży/ áby ármáturá táká byłá v
żołnierzá/ iákiey rycerſka ſpráwá potrzebuie/ mogłby Krol Iego M.
roſkazáć/ poſtáráć ſię o rzemieśniká dobrego/ ktory máiąc towárzyſzow y vcżniow doſtátek/ [...] będźie vſtáwicżnie robił ármáturę
GrabPospR L; KlonKr D3v, E2, F2v; VotSzl E3v [2 r.]; CzahTr F3,
Kv; WIelkiey ſławy te rzeki záwſze w Polſzcże były/ Y przez tego
Adámá [Czahrowskiego] nic ſię nie zelżyły. Owſzeki im przycżynił
mężnie ſtrumień krwáwy/ Przez ſwe wielkie Rycerſkie w tey kráinie
ſpráwy. CzahTrPapr ktv, ktv.
»szkoła rycerska« (4): (marg) Cżwarta [!] cżęſć dochodow
ſwych [Zygmunt August] dał (–) Aby záty pięniądze nágránicách
młodźi ludźie ślácheckich domow w ſpráwách Rycerſkich śię ćwicżyli/ á ſkołá Rycerſka żeby śię záwzdy mnożyłá. BiałKaz K4v;
Gdyby tedy ten ſkarb Rzeczypoſp: [...] porządnie był záłożony/ á
oſobliwie pod czás wolny y ſpokoyny [...] tedyby też zá tym y
żołnierz ná Podolu porządny mogł być/ y ſzkołá Rycerſka ludzi
ſzlácheckich VotSzl C4v, A2v, E3; [BusLic 43v].
»sztuki(-a) rycerskie(-a)« [szyk 2:1] (3): Dał mię tobie Oćiec
twoy zá Miſtrzá właſnego/ Abym ćię z młodu ćiągnął do wſzego
dobrego: Zebyś vmiał rycerſkie ſztuki wypráwowáć [rebusque ut
fortis agendis esses]/ A między rozumnymi roſtropnie wotowáć
ModrzBaz 14v, [41]v; Bo iáko według Bogá/ nie wielkość ludu wygráwa/ ále pobożność: ták według ſztuki rycerſkiey/ nie licżbá/ ále
ſpráwá. PowodPr 62.
Szeregi: »rycerski a bojowy« (1): Ze ſie nieprzyiaćiel káżdy
muſi pohámować w przedſięwźięćiu ſwym/ bacząc ſerce iego [pana
moskiewskiego] ták wielkie y ták chćiwe do Rycerſkich á do
boiowych rzeczy MycPrz II D.
»dworski i rycerski« (1): (nagł) Ian Włodziſławſki. (–) TEn [...]
Zbiegawſzy ſwiátá wiele/ wſzytkiego ſprobował. Dworſkich ſpraw y
Rycerſkich RejZwierz 64v.
»rycerski, (i) prawny« (2): Nád to dawno Niedzwieckim tá
cnotá ieſt miłá/ Ze w Rycerſkich y w práwnych rzecżach ſą ćwicżeni PaprPan X3, Ev. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
[Granica między znacz. 1. i 2. jest płynna.]
3. Bez odniesienia bezpośrednio do człowieka będącego rycerzem; oznacza cechę (4):
a. Mężny, odważny, waleczny; bellicosus, praestans a. spectatus bello, pugnax Cn (3): To oſobliwe Páńſtwo Pánie Boże day/
iżeby Iego K.M. wierne było/ iákoſz ieſt. A I.K.M. o nim/ iáko
Chrześćiáńſki á Rycerſki Krol/ pilną pieczą s ſwą wierną rádą miał.
KwiatOpis C4; [BielKron 1551 20; [po zabiciu olbrzymskiego króla
Florenc zwrócił się do królewny, mówiąc, że ma nadzieję] iż mię
I.W. miáſto niego dáleko rycerſzcżeyſzego y ſtanem godnieyſzego/
zá oblubieńcá przyiąć racżyſz. HistOtton 59v].
W przen (2):
Wyrażenie: »serce rycerskie« (2): A táć poſtáć Herbu thego/
Ieſt Bucephalá onego. Koniá Alexándrowego/ Sercá bárzo rycerſkiego. GliczKsiąż Av; RejZwierz 4v.

b. Szlachetny (1): Iako ieſt wielka cznota kto dobre pamieta
Tak też iſcie nie mnieyſza kto złym zle nie odda Ryczerska to ieſt
pomſta kto kogo porazi A iz ma nad nim zwirſchnoſzcz przedſię go
nie każi RejJóz L5.
c. [Wykwintny, wyszukany, taki, jakiego używają warstwy
wyższe: Pierwſche tho pitanie bendzie [...] O Siimbolum Apostolſkiem [tj. o Składzie Apostolskim] Zowią tak iezikiem Greczkim (–)
Sliſczie tho riczerſkie ſlouo ponaſchemu zovią haſlo WierzNauka 30.]
4. [W funkcji przysłówka: »rycerską« = jak rycerz:
Zwrot: »rycerską służyć«: Zadny ktoryć rycerſką ſluży Bogu
[militans Deo; ſłużąc żołnierſką WujNT]/ nie plećie ſie ſwieckiemi
ſpráwámi Leop 2.Tim 2/4.]
Synonimy: 1.a. rajtarski, żołnierski; b. pański, ślachecki; 2. bitewny, bojowy, waleczny, wojenny, wojowny; 3.a. bitny, bojny, bojowny, bojowy, dzielny, mężny, przeważny, śmiały, waleczny, wojowny; b. ślachetny.
Cf NIERYCERSKI, RYCERZOW
AĆ
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2. RYCERSKI Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf RYCERSKIE, [RYCERSKO]
RYCERSKIE (1) av
rycerskie (1), [rycerzskie a. rycerskie [zapis: -rzkie]].
Teksty nie oznaczają é.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Po rycersku, jak rycerz, dzielnie, mężnie: CZemu wyſchła
Zazdrośći zowieſz prozne látá Skłádácżow wierſzopiſych/ iák by
to vtrátá. Mowiąc lepiey wto mieyſce poki służą śiły/ Rycerſkie
miecżem bronić Oycżyzny ſwey miłey. RybGęśli B3; [Władiſlaw
krol Polski y Węgierski waſze przodki był wywiodł przeciw
Amurateſowi Turkowi [...]/ y popiſali ſie tam z Krolem ryczerskie. OrzKsiąż F; Macie Pana Tarnowskiego/ kthorego Pan Bog z
łaski oſſobliwey dać they Koronie za Hethmana racżył/ w kthorym vrzędzie iako ſie barzo mądrze á Rycżerskie przeciwko nieprzyiacielom Koronnym zachował/ wſzyſcży wy/ y poſtronni Panowie wiedżą. OrzKsiąż F3v, Bv, F4; Przy cżym [świadczyli
inni] iák ſobie [Jan z Ostroroga] Rycerſkie pocżynał/ Iák przodkow ſwoich cnot niezápominał. Iáko woienne ſztuki wypráwował/ Y w iákiey iezdę ſwą kárnośći chował. RybWierszeŻałob A4].
[Szereg: »czyście a rycerskie«: Przythym ieſt Pan drugi/ Piotr
kmitha [!] [...]/ kthory [...] bywał w bithwach przecziw wielkiem
nieprzyiacielom cżyniącż rycżerzkie poſlugi Ceſarzowi Maximilianowi/ w ktorego woyſcże gdy ſie czyſcie á rycżerskie popiſował/
łaskę v niego y v wſzytkich miał. OrzKsiąż F4.]
Cf 2. RYCERSKI, [RYCERSKO]
AĆ
[RYCERSKO av
Tekst nie oznacza é; o prawdopodobnie jasne (tak w -o av).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. rycerski.
Po rycersku, jak rycerz: Lecz wiemy iże [Tatarzy] polá nigdy
nie ſtrzymáli. Vćieką iák złodzieie/ ſtrzałki wyſtrzelawſzy/ A taniec
zá potkánie wkoło vdziáławſzy. Záwżdy w polu przegráią by nalepſzą mieli/ Zwłaſzczá gdyby rycerſko w ręcz ſię potkáć chćieli.
WerPobudka C3v (Linde).
Cf 2. RYCERSKI, RYCERSKIE]
AĆ
RYCERSTWO (594) sb n
rycerstwo (530), rycyrstwo (9), rycerzstwo (1), rycerstwo a.
rycerzstwo [zapis: -rztwo] (54); rycerstwo a. rycerzstwo KłosAlg;
rycerstwo : rycyrstwo MiechGlab (8:1), BielSpr (6:8); rycerstwo :
rycerzstwo : rycerstwo a. rycerzstwo SarnStat (31:1:53).
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-ér- (113), -er- (11); -er- OpecŻyw, MurzHist, Mącz (4), KochJez, ZawJeft (3); -ér- : -er- SarnStat (84:1); o jasne.
sg N rycérstwo (127). ◊ G rycérstwa (194). ◊ D rycérstwu (61).
◊ A rycérstwo (110). ◊ I rycérstwem (62); -em (7), -(e)m (55). ◊ L
rycérstwie (19). ◊ V rycérstwo (20). ◊ pl N rycérstwa (1).
W znacz. 1. składnia orzeczenia typu: rycerstwo jest, było (51),
są, byli [tu nie wliczono połączeń typu: „lud i rycerstwo”, „panowie
i rycerstwo”] (37); jest, było MiechGlab (3), GliczKsiąż, LubPs,
RejWiz, Leop (4), OrzRozm, KwiatKsiąż (2), OrzQuin (2), RejAp,
BudBib (2), PaprPan, SkarŻyw, OrzJan (2), PowodPr, CzahTr; są,
byli Diar, UstPraw (2), LeszczRzecz, RejZwierc, BielSpr (2), ActReg, GrabPospR (2); jest, było : są, byli HistAl (1:5), BibRadz
(3:1), BielKron (17:16), RejPos (1:1), StryjKron (2:3), SarnStat
(3:1).
Składnia orzeczenia przy V typu: rycerstwo bądźcie (10), bądź
(1) PowodPr.
Składnia przydawki typu: to rycerstwo (317), tych rycerstwa
(1) SarnStat.
Składnia zdania względnego typu: rycerstwo, ktorzy (10), ktore (7).
Składnia z zaimkiem w funkcji dzierżawczej zawsze typu: rycerstwo ... ich.
Składnia z zaimkiem anaforycznym typu: rycerstwo ... oni (33),
... ono (5); ... ono HistAl, Leop; ... oni : ... ono RejPos (2:2),
RejZwierc (1:1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. coll. Ogół rycerzy, tj. wojowników, wojsko; stan rycerski; w
stosunkach polskich: szlachta; militia Miech, HistAl, Vulg, PolAnt,
JanStat, JanPrzyw, Cn; milites Miech, HistAl, Vulg, Mącz, JanStat,
JanPrzyw; exercitus HistAl, Vulg, PolAnt, JanStat; equites HistAl,
PolAnt; (viri) bellatores Vulg, PolAnt; nobiles JanStat, JanPrzyw;
nobilitas JanPrzyw; manus Cn (550): MiechGlab 11; KłosAlg G2; y
przyſzedł [Aleksander] do miáſtá ktore zwano Prozopolis/ w ktorym
było dziewięć tyſięcy ludu/ od ktorych wziąwſzy Rycerſtwá ciągnął
do Azyiey HistAl D; Thedi [Aleksander] przykazał Perdice przed
ſię przyſć/ á iemu wſzitko kroleſtwo mácedońskie polećił/ y dał mu
Roxanę żonę ſwoię y wſzytko rycerſtwo mu polećił. HistAl N3, B,
B5, B7, D [2 r.], H3v; A zatym [posłowie] namowiwszy się szli
zasię do Krola tegoż dnia, zezwalając i dziękując za to, iż w pokoju
je [...] zachowywał [...], obiecując tak od siebie, jako od wszego
rycerstwa, iż to mocnie strzymają do przyszłego sejmu Diar 57, 25,
50, 52, 54, 57, 81, 91; KrowObr 27; Zá pozwoleniem thedy poſłow
źiemſkich od rycerſtwá ná ten rok tylko będzie ná woli náſzey
opátrzyć/ iákoby ſię káżda potrzebá ſtátecznie odpráwiłá. UstPraw
K3, Cv, Gv; [król i rada] poſtánowili też y to/ áby ná káżdy rok ná
mieyſcu pewnym y vprzywileiowánym/ zgromádzenie bywáło/ na
ktore Rycerſtwo/ będąc trzećim ſtanem Rzecżypoſpolitey/ pewny
pocżeth oſob s pośrzodku ſiebie/ ze wſzytkich cżęśći Koronnych/
wypráwowáli LeszczRzecz A3v; RejZwierz 36v; A gdźie iedno Saul
poſłał Dawidá/ ſzedł wſzędy/ á roſtropnie ſobie pocżynał/ A tákże
Saul przełożył go nád rycerſthwem BibRadz 1.Reg 18/5, 2.Mach
5/2; OrzRozm O2; Mánáhen Hetman ſłyſząc iż Sellum zábił Zácháryaſzá/ przyciągnął z Rycerſtwem s Tárſu do Sámáryey/ zábił
Sellum á ſam ſie krolem vcżynił. BielKron 88; [Uranakontes mówił:] Nic niedbayćie rycerſtwo ſláchetne ná tho/ iż Othoman trochę
muru obálił około nas/ áleć ſercá náſzego nam zá tho nieobáli
BielKron 249v; [Turcy] Starſzych ſwoich zwyćięſtwá piſzą/ á potym
ſpiewáią/ pobudzáiąc przez to rycerſtwo ku walce. BielKron 259v;
Mieſzcżánie y inni ludzie proſili o łáſkę/ ále rycerſtwo rzućiło ſie
gwałtem poſiekli wſzytko żywe ſtworzenie BielKron 351v; [Jagiełło] W dárzech ſie nie kochał/ co miał Rycerſtwu rozdawał. BielKron 387, 55v, 57v, 60, 99v, 102 (51); Abowiem iáko cznota á
zaczna ſława ryczerſtwa/ ſwoim ſprawcam wielką chwałę zwykła
czynić/ także też y tegoż rycerſtwa wyſtępkj á zła ſprawa/ cżęſtokroć hetmanom bywa przypiſana. KwiatKsiąż O4, Nv, O3v, O4;

Armaturae levis milites, Rycerſtwo lekką zbroyę máyące/ yáko
huſarze. Mącz 16c, 6a, 187b; Królá też/ Vniuerſitas Polſka nie chce
inſzégo/ áni inákſzégo miéć/ iedno tákowégo Człowieká/ którégo
wolnie obránégo od Rycérſtwá/ vrzędny Arcybiſkup Gniéźnieńſki/
ręką ſwą vrzędnie koronuie OrzQuin D, S3v marg; Prot B4;
GórnDworz Bb7; HistRzym 130v; RejPos 45v; BielSat G4v; bo rozmáitym obycżáiem Woyſká mogą być ſtánowione/ iáko tego
potrzebá vkaże/ gdzie ćwicżone Rycerſtwo prędko Ordynek inſzy
mogą vcżynić ná iedno kiwnienie Hetmáńſkie BielSpr 10, 8, 14v,
15, 20, 26 (10); áno to widźimy/ że Pánoẃie Krolowi ſie rownáli/
Pánom záſię Rycerſtwo MycPrz II A2v, Av, Dv; WierKróc A3v, B3;
Ze cżwarta [!] cżęść dochodow wſzyſtkich/ [Zygmunt August] do
ſkárbu poſpolitego Coronnego dárował/ ſobie ią odymuiąc? Toć dla
tego vcżynił. [...] Rycerſtwu ſłuſzbę żołnierzką żeby miano cżym
płáćić/ gránice od niebeśpiecżęńſtw/ aby byłi wyſwobodzone. BiałKaz K4v; Tákie Rycerſtwá wielkie tám było zebránie/ Iż v mądrych
żołnierzow było tákie zdánie: Ze go mogł ſnadź záſtáwić y przećiw
Turkowi StryjWjaz B4v; CzechRozm 253; PaprPan A2, V2; KochPs 97; SkarŻyw 392; NIe bez cżęſtego á práwie oſmoletnego s
krwáwym potem zątrwożenia [...] zprácowanego mozgu/ y zemdlonego w ćwicżeniu vſtáwicznym zdrowia do záłożenia fundamentu
tey przedſięwziętey Hiſtoriey náſzey [...] przyſtępuię ſławnie dzielne Ricerſtwo/ á łáſkáwy Czytelniku StryjKron A; Stániſław też Pác
wielkiego X. Lit. ná ten czás Namieſtnik [...] w dzień S. Máłgorzáty/ zebrawſzy ze dwá tyſiącá Ricerſtwá ták Zołnierzow iáko
Sláchty y Kozakow Witebſkich/ poſłał ich ná odſiecz pod Ozieriſcza Zamek StryjKron 772, 265, 411, 421, 427, 497 (11); KochJez
B4; BielSen 18; KochProp 6; PaprUp B2v, F2; [Jeftes] Zgromił
nieprzyiaćiele/ w bitwie doſtał dánku/ Zwyćięſtwo ſławné odnióſł
ſam vſzedł bez ſzwánku/ Y z rycerſtwem chętliwym. ZawJeft 11,
12, 13; Do Kalisza wniedzielę przyiachałem znalazłem nie mało
Rycerstwa ActReg 60, 50, 64, 107, 149; Phil E2, E3; ſzláchćić niech
ná woynę iedźie: kápłan niech żołniérzá wypráwi: kmieć záśię
niech ſie z kupcem złoży/ áby ſie tym ſpoſobem Rzeczypoſpolitéy
od wſzyſtkich dogodźiło/ ták w potrzebie domowéy/ iáko y w
potrzebie woiennéy: áby czáſu woyny/ gdy ſie iuż Rycérſtwo woyną
zábáwi/ drudzy z inſzych ſtanów ludźie domá zoſtáli OrzJan 124, 5,
7 żp, 49, 69, 122 [2 r.], 130; [ustawiamy] iż ieſliby którzy z
Rycérztwá ſzkody iákié/ ták Duchownym iáko Swietckim vczynili/
niech będą powinni [...] oné nágrodźić. SarnStat 304; DEputuiemy
do páná Podſkárbiégo Koronnégo cztérzy oſoby Deputatów/ dwu z
Rády/ á dwu z Rycérztwá SarnStat 361, 13, 16, 108, 117, 280 (14);
WitosłLut A2; Punktá przednieyſze o Poſpolitem ruſzeniu [...] 2.
Iáko Rycerſtwo do tego przywieść/ áby ármatę mieli do boiu
potrzebną y cżáſom náſzym przyſtoyną. GrabPospR Kv, L [2 r.],
Nv; PowodPr 23 [2 r.], 24, 82; Toż też y do was mowię Rycerſtwo
cnotliwe/ Krwie Pogáńſki á zátym dobry ſławy chćiwe CzahTr
G2v; Iam ieſt wiádom dźielnośći wielkich mieyſcá tego/ Rycerſtwá
iuż zeſzłego z zamku Egierſkiego. CzahTr H, A3v, C3, E, Fv, F2v
[2 r.], G3v, H; SkarKazSej 682a.
rycerstwo czego [= terytorium] (28): Ale Páweł Biſkup Krákowſki poſpołu z rycerſtwem Krákowſkiey y Sędomierſkiey źiemie/
wybráli Boleſłáwá Mázowieckie Kſiążę [...] zá Monárchę BielKron
366v, 401v; StryjWjaz A3; SkarŻyw 164; StryjKron 457; ActReg 42;
ZA pilnym żądániém Poſłów źiemie Hálickiéy/ [...] prze zágęſczenié y náśiádłość Rycérſtwá/ onych kráiów/ y prze dalekość drógi
niebeſpiecznośćiam onych kráiów folguiąc: vſtáwuiemy ſéymik
Powiátowy w Háliczu SarnStat 32; MAiąc baczenié ná wiárę wielką/ y ná ſłużby záwżdy wierné/ którémi Pre/ łaći/ Pánowie/ Przełożeni/ Szláchtá/ y wſzyſtko Króleſtwá náſzégo Rycérztwo [...]
wdźięczną chęć nam pokázowáli [...] SarnStat 136 [idem 450];
SKárżyli ſie przed námi Poſłowie/ z Woiewództwá Wielkiéy Polſki/
imięniém Rycérztwá onych Woiewództw/ ná Zupniká náſzégo
Ruſkiégo SarnStat 392; Oſobliwie téż to tym przerzeczonym Pánom Rádom náſzym Duchownym y Swietckim/ Kśiążętom/ Pánom/
Vrzędnikom Ziemſkim/ Szláchćie y wſzyſtkiému Rycérztwu źiemie
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y Kśięſtwá Kiiowſkiégo y poddánym ich z łáſki náſzéy królewſkiéy
zoſtáwuiemy: iż [...] SarnStat 1062, 15, 450, 595, 609, 885 (21);
Niech ſię ná pewne mieyſce z iádą w káżdym powiećie onegoż
powiátu vrzędnicy/ y ktokolwiek będźie chćiał z rycerſtwá/ á miáſtá
onegoż powiátu/ poſły ſwoie támże wyſzlą. GrabPospR L4.
rycerstwo czyje [w tym: pron poss (78), G sb i pron (36), ai
poss (13), „własne” (1)] (128): ziechali ſie też byli z ryczyrſtwem
ſwem, Mieczław Kazimirowicz, Opolſkie kxiążę/ Boleſław ſin Depolda grabie Morawſkiego MiechGlab 9, 34, [89]; LibLeg 10/155;
było też ricerſtwo krolá Anektanabá vſtáwione ná ſtraży gránic
Perskich HistAl Av; Potym poruſzywſzy zaſtęp przyiechał do niektorego mieyſcá gdzie tám bárzo wiele dziwney gádziny było/
ktorzy mieli kopythá iákoby wieprze/ [...] ktoremi rycerſtwo Alexandrowe porażáli HistAl M2v, A, B4v, C8v, D2, E5v [2 r.] (18);
Diar 20, 21, 71, 84, 88; LubPs ff4v; KrowObr 101v; [Achiorze] tám
ná ten cżás miećż rycerſtwá mego przeydzie przez boki twoie/ á
przebithy pádnieſz miedzy ránnemi ludu Iſráelſkiego Leop Iudith
6/4, 2.Reg 11/25, 24/2; Wyzwalamy kmiećie Rycerſtwá náſzego od
wſzelákich podatkow UstPraw G2; LeszczRzecz A5; RejZwierz 29;
Tedy Symon [...] wiele ſwych pieniędzy náłożył/ rycerſthwo narodu
ſwego zbroią opátrzył/ y płáćił im ſłużbę. BibRadz 1.Mach 14/32;
Ale Iudaſzowo rycerſthwo/ wzywáiąc możnego Páná świátá tego/
[...] wnet gwałtownie á ſrodze dobywáło murow. BibRadz 2.Mach
12/15, Ios 6/2, 2.Par 32/3, 1.Mach 4/20, 2.Mach 12/14; A Szláchtá
co ieſt innego/ iedno Rycerſtwo Krolá Polſkiego OrzRozm M3v,
C4v, L2v, M4, N3v, R3v, R4, V2v; [rzekł prorok do Achaba:] nie
boy ſie/ da Bog nieprzyiaciele w ręce twoie á poráźiſz ie [...]. Rzekł
Acháb/ á przez kogo? Rzekł Prorok/ przez Rycerſtwo kſiążąt kráin
they zyemie/ (bo Acháb nie miał ludu gotowego.) BielKron 85v;
dziwowáli ſie mu [Skanderbegowi] potym iego rycerſtwo iż ták ná
ten cżás ſobie źle pocżął bez rozmyſłu płocho BielKron 250; A ták
proſzę moie namilſze rycerſtwo/ bierzćie ná ſię zbroię z ochotą/
niepzyiaćielowi [!] zá Bożą pomocą odeprzemy. BielKron 255v,
72v, 99v, 147v, 215, 227 (25); y tego ma zaczny y w tych rzeczach
biegły ſprawca woſkią [!] pilno przeſtrzegać/ yżeby iego ryczęrſtwo
nigdy od woiennich cżwicżeń nie odſtępowało KwiatKsiąż O3v;
OrzQuin R4 [2 r.]; Bo y Hetman w káżdey Rycerſkiey ſpráwie gdy
ochotną chuć á wdzięcżną poſtáwę Rycerſtwu ſwemu okaże/ iuż ie
też ochotnieyſze cżyni RejZwierc 96v, 19v, 49v, 93, 135, 149v;
BielSpr 47; Támże dniá onego poráżeni ſą z rycerſtwá Báchideſowego/ tyſiąc mężow BudBib 1.Mach 9/49, Ps 135/15, Ier 46/2,
52/4, 8, I 424a marg (12); SkarŻyw 357, 559; StryjKron 170 [2 r.],
190, 225, 235, 260 (15); PudłFr 43; ActReg 57; OrzJan 111; Dla
tego zdáło ſie zá rzecz ſpráwiedliwą nam y náſzému Rycérztwu: áby
gdy mátká vmrze/ ſynowie nie mogli ſie od oycá vpomináć dóbr y
dźiedźictwá w téy częśći/ która po mátce ná nie ſpádnie/ dotąd/
áżby drugą żonę poiął. SarnStat 588 [idem] 630, 781, 1064, 1081,
1193; PowodPr 20, 59, 82; SkarKaz )(2, )(2v; Káżdy ſię kto chce
dowie y w Horwáckiey źiemi/ Iákom ſłużył ſzáblą ſwą z ludźmi
Rycerſkimi. Kędym máło nie wſzyſtkie zamki pogránicżne/ Zieżdźiel [!] máiąc Rycerſtwo właſne vſtáwicżne. CzahTr B4v.
rycerstwo skąd (8): Cżwarty huph rządził ſam kxiąd [!] Henrik/
w kthorem było ryczerſthwo z Sląſka y z Wielki Polſkiey MiechGlab 10, 10; Stey przycżyny Káźimierz wypráwił do Wáłách rycerſtwo s tych źieḿ/ s Krákowſkiey/ Sędomierſkiey/ Lublińſkiey/ y
z Ruśi/ Stefaná ná Woiewodſtwo ſádzáć BielKron 375; Thegoż roku
Krol Káźimierz po śmierći Boleſłáwá kſiążęćiá Płockiego [...] w
wiązał ſie w Płocką źiemię według práwá/ gdzye mu z obu powiátu
Rycerſtwo przyſięgę cżyniło/ y on im też. BielKron 395, 366v, 369,
399 [2 r.].
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy geograﬁcznej [w tym:
rycerstwo + przymiotnik (57), przymiotnik + rycerstwo (7)] (64):
Pierwſze kxiążę było Mſciſław Romanowicz z ſlachtą Kijowſką.
Drugi Mſciſlaw Mſciſławowicz z ryczerſthwem Haliczkiem. MiechGlab 3, 7, 10; BibRadz 3.Reg 2/32; Electia, to ieſt/ wybránie Człowieká ná Kroleſtwo/ prawdá iż ono ieſth przy Rycerſtwie Polſkim.

OrzRozm B4, B4; Zygmunt Krol niemieſzkáiąc/ zebrał ludźi ſłużebnych pieſzych y ieznych zá pieniądze/ ták s Cżech/ Moráwy/
Sląſká iáko s Polſki. Knim też poſłał Litewſkie Rycerſtwo z Hethmánem ich y s ſtrzelbą. BielKron 417, 244v, 265v, 266, 288, 333
(23); równośćią POLak wſzyſtkié iné Króleſtwá prześiągł: niemáſz
w Polſzce Kniáźiów/ Grofów/ áni Kśiążąt żadnych: tym iednym
ſłowem SZLACHTA/ wſzyſtek Naród y Gmin Polſkiégo Rycérſtwá
ſye zámyka. OrzQuin Q3, F4, S2v, S3v [2 r.]; BielSpr b2; Tę
[Helenę] w jej domu nalazła, a ona wiązała Oponę, w ktorej bitwy
spolne wyrażała Trojańskiego rycerstwa z Greki walecznemi KochMon 23; Nowogrodzánie [...] Xiążę ſwoie Iarosławá [...] y pieniądzmi ná żołnierze Waragi/ y oſobliwie ſwoim Rycerſtwem Ruſkim rátowáli StryjKron 170, 180, 190, 235, 240, 360 (16); PaprUp
A2, B4; Bo ten [Sylla] wielkość Rycerſtwá Rzymſkiego dał pozábijáć Phil O; OrzJan 3, 5, 16, 17, 111; Ktore to Exceptie/ ták iáko
wysſzey opiſáne ſą: My przerzeczony Król/ zá vśiłowániém Rycérſtwá Mázoweckiégo przez Poſły ku nam z iázdu Wárſzáwſkiégo
poſłáné wydáćieſmy im roſkazáli. SarnStat 1178; Leć ſerce me
przenika żal ćiebie Egierſkie/ Rycerſtwo ſpráwne mężne zwierćiádło Węgierſkie. CzahTr G4v, B4v, G4v.
W połączeniach szeregowych (51): My, Miłościwi Panowie do
tego czasu tak widziemy, że nasza RP taka, jaka jest, jest z tych
trzech stanow złożona, z Krola JM z Rad a z rycerstwa koronnego
DiarDop 116; OrzList e3; Przećiw kthorym [Tatarom] náſzy wypráwili ſie/ Mikołay Firley Hetman y s ſynem/ [...] Andrzey Borátyńſki/ z inymi Pány y z Rycerſtwem ſłużebnym/ y s Sláchtą
okolicżnie zebráną BielKron 417v; Láta od národzenia Páná Kryſtuſá. 1530. ZYgmunt wthory Auguſtus [...] ná kroleſtwo Polſkie był
pomázan y koronowan/ [...] z rádośćią poſpolithego ludu Polſkiego/
przy kſiążętoch [...] y przy inych Biſkupiech/ Pániech/ y wſzey
Rádzye korony Polſkiey/ tákież w przytomnośći Rycerſtwá inſzego
BielKron 421v, 391, 409v, 417v, 420; SkarŻyw 357; Iaſnie Wielmożnym Xiążętom/ Panom/ Senatorom/ y wſzyſtkiemu wobecz
ſławnie dzielnemu Rycerſtwu/ á prawdziwym Oyczyżny Oyczycom
Koronnym [...]/ Maciey Oſoſteuicius Striykowſki Canonik Zmodźki
z winſzowánim wſzelkiego w łaſce Bożey Błogoſlawieńſtwa StryjKron A, 772; Cżym pilniey proſzę y vpominam/ ábyśćie przy tym
mocno ſtali/ co wam o Bogu y o wierze chrześćijáńſkiey podáli
święći oni ſtárſzy wáſzy [...]/ co potwirdźili y trzymáli Krolowie y
Kſiążętá wáſzy [...]: co Biſkupi porządnie nam dáni/ co Rádá Koronna/ co po więtſzey cżęśći Rycerſtwo/ co wſzyſtko iákmiarz
poſpolſtwo ReszPrz 107; OrzJan 100; Zá ktorym poſtępkiem [tj.
dzięki pozostawieniu kilkunastu pustych kart do zapisywania poprawek] tá rzecz ná Seym przyſzły będźie mogłá bydź ſnádnie
odnieśioná/ y [...] pod rozſądek Krolá Iego M. Senatu/ Pánow
Posłow/ y wſzego Rycerſtwá podána SarnStat *8v; MY pánowie
Duchowni y Swietcy/ Przełożeni/ Grábiowie/ Rycérztwo/ Szláchtá/
Miáſtá/ y wſzyſtká Communitas króleſtwá Polſkiégo/ [...] oznáymuiemy [...]: Iż [...] SarnStat 219, 8, 64, 65, 114, 136 (33); GrabPospR K4v; SkarKaz )(2, )(2v, 122b; Rodźi wam tá mátká [tj. ojczyzna] mężne y mądre y ſzczęśliwe hetmány/ mocne y nieuſtráſzone rycerſtwo/ y lud táki/ ná ktory ſię nieprzyiaćiele oglądáią.
SkarKazSej 667a.
W charakterystycznych połączeniach: rycerstwo biegłe, chętliwe, cne, cnotliwe (2), ćwiczone, doświadczone, dzielne (2), mężne
(5), mocne (2), naczelniejsze, nieustraszone, opatrzne, pielgrzymskie, poczciwe, [komu] poruczone, postronne, przebrane, sławne
(5), sprawne, ślachetne (3), uczciwe, ustawiczne, ustawione na
straży, zacne (5), dobrze zasłużone, zebrane, zeszłe, zgromadzone,
znaczne, zuchwałe; rycerstwo litewskie (10), polskie (32), ruskie
(3), rzymskie (4), zmodźkie; rycerstwo krain, krajow, krola (4), krolestwa (6), książąt (księcia) (2), księstwa, obojga narodu, powiatow(-u) (z powiatu) (4), wojewodztw, ziem(ie) (z ziem) (15); dzielności rycerstwa, miecz, mocność, poczty, popis, posłowie, prywata,
sława, służebnicy, sprawa, stan, śmiałość, występki, zelżywość,
(po-, ze)zwolenie (9); obrany (wybran) od rycerstwa (4), poruczony
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(poruczeństwo) (2), posłany (posłańcy) (3), wypędzon, wyprawieni,
zabit; w(e)zwać rycerstwa (5), (przy)wziąć (z sobą) (3); rycerstwu
(na-, roz)da(wa)ć (9), dufać, (przy-, roz-, za)kazać (10), płacić
(zapłata) (2); budzić ku walce rycerstwo, dać pozabijać, (u)darować (4), mieć pod posłuszeństwem, obciążyć [czym], obesłać (7),
obrać (wybierać) (2), opatrzyć [czym], pojmać, polecić (zlecać)
[komu] (2), porażać, posilać, posłać, potwierdzić, przestraszyć,
rozłożyć [po czym], ruszyć, sromocić (2), tłumić, upominać (2),
wezwać, wsławiać, wspomagać, wygnać, zbić, zebrać (2), zniewolić; na rycerstwo [kogo] ustawić, wyprawować, sjem złożyć
(położyć) (4); posłać po rycerstwo; rycerstwem opatrzyć, osadzić
(2), ratować; nad rycerstwem [kogo] przełożyć (2); (przy)ciągnąć z
rycerstwem (5), potkać się, wjechać (zjechać się) (2), bitwy wygrać,
wyprawić się; rycerstwo przysięgę czyniło, dobywało murow (2),
krola obiera, odciągnęło, pierzchnęło, pobiegło, pobili [kogo], powstało [przeciw komu], przybyło, przyjechało (wyjechało(-li),
wyjeżdżało, zjeżdżało(-li) się, zjechali się, ma się zjeżdżać) (10),
radziło [komu], rzuciło(-li) się [na kogo] (3), gry sprawiało, wojną
się zabawi, [kogo] zabić chciało, zebrali się, łup zebrali; poległo
wiele rycerstwa (2).
Wyrażenia: »rycerstwo jezdne« (1): ROku 1289. woyſko Litewſkie w oſmi tyſięcy rycerſtwá iezdnego do zięmie Sambiyſkiey w
Pruſiech wtárgnęło StryjKron 370.
»rycerstwo koronne, Korony (Polskiej), stanow, synow koronnych« = nobilitas Regni JanStat (15:9:1:1): ConPiotr 30; My
będąc posłańcy od rycerstwa Korony tej, [...] znamy powinność
swą przestrzegać swobod koronnych Diar 88, 24, 25, 60, 61, 82;
DiarDop 116; Látá 1503. Przyiechawſzy Krol Alexánder z Lithwy/
ſłożył Syem wálny w Lublinie ná dzyeń S. Symoná Iudy ná Rycerſtwo korony Polſkiey BielKron 401v, 374, 423v, 424v; PaprPan
Cc4; Potym Krol Kázimirz Roku 1489. vſłyſzawſzy iż Tátarowie
[...] Podolſkie ziemie ſrogo woiowáli/ wypráwił przećiw im Ianá
Albrichtá Syná ſwoiego z przebránym Rycerſtwem koronnym StryjKron 662, 667, 772; Gdy przed dwiemádźieſty lat [...] zá zgodnym
zwoleniem Rád náſzych [...] y inſzégo Rycérſtwá ſtanów koronnych
[et totius Nobilitatis, aliorumque statuum Regni JanPrzyw 53] ná
króleſtwo Polſkié obráni y koronowáni ieſteſmy: [...] SarnStat 11,
15, 40, 131, 132; Podałem też Krolowi Iego M. Pánu náſzemu/
iákoby záłożywſzy Rycerſtwo Synow Koronnych ná Podolu/ mogł
boiu Polſkiego pomnożyć GrabPospR Lv, K4v; to ſie zda rzecż
bydź poſpolitego obwárowánia godna/ áby przednia młodź Rycerſtwá Koronnego/ nievważnym ſzáfunkiem/ y ſámá śiebie/ y dobr/ y
Fámiliey ſwey/ z niemáłą ſzkodą R.P. nie záwodźiłá y nie gubiłá.
PowodPr 58, 36; CzahTr G2v.
»książę, hetman rycerstwa; hetman nad rycerstwem« = princeps militiae HistAl, PolAnt; dux a. princeps militum, princeps
exercitus Vulg (6:2;3): Tegoż cżáſu niektory mąż bárzo mocny/
kthoremu imię Amontá kſiążę rycerſtwá Dariuſowego pod Arabią/ z
ręką nieprzyacielską woyskiem leżał. HistAl C8v, E2v, E5v, F, F2;
Tedy rzekł Krol do Ioábá Hetmaná rycerſtwá ſwego: Obiedź wſſyſtkie pokolenia Iſráelſkie [...]/ á policż wſſyſthek lud Leop 2.Reg
24/2, Gen 26/26, 2.Reg 24/4, 4.Reg 25/26; BibRadz 3.Reg 2/32; Ten
potym Tytus Lárgius wybrał Hetmáná nád Rycerſtwem Káſyuſá
BielKron 106v.
»piesze rycerstwo« (1): A potym á zwłaſzcza v Rzimian/ máło
bywało konnych/ á wſzákoſz śiła á moc woiská iákmiarz wſzyſtka
ná pieſzym Ryczerſtwie należáła. KwiatKsiąż O2v.
»rycerstwo pospolite« [szyk 1:1] (2): BielKron 266; [Epaminondas, książę Teb] Vcżynił kazánie iáwne Kycyrſtwu [!] poſpolitemu/ opowiádáiąc poſelſtwo od Lácedemonow BielSpr 40.
»rycerstwo przedniejsze« [szyk 1:1] (2): Bacżąc Máchomet ſtrwożenie ſwoich poddánych/ [...] wezwawſzy przednieyſze rycerſtwo
kſobie vcżynił do nich rzecż w ty ſłowá. [...] BielKron 254v, 257.
»rycerstwo służebne« [szyk 1:1] (2): Służebne Rycerſtwo było
rozłożone po wśiach ná przyſtawſtwá iáko ieſth obycżay BielKron
422v, 417v.

»rycerstwo zbrojne« = armati HistAl; armata militia JanStat
[szyk 2:2] (4): ále Maleager będąc mężny w mocnoſći rycerſtwá
zbroynego wſzytki ſtroże onego bydłá zboiował. HistAl B8, C4;
LubPs ff4v; IZ w zbroynym Rycérztwie zacność/ y obroná wſzyſtkiégo Króleſtwá należy: przetóż powinien ieſt kożdy Rycérzki człowiek wedle wielkośći máiętnośći ſwych y dochodów Rzeczypoſpolitéy z pewną liczbą zbroynych ludźi ſłużyć SarnStat 126.
Szeregi: »rycerstwo i bojarowie« (1): [Olgierd dał się do przymierza nakłonić] wſzakże pod tymi kondiciámi/ áby mu wolno było
do Zamku Moſkiewſkiego z częśćią Rycerſtwá Litewſkiego y z Boiárámi przednieyſzymi zbroyno wiecháć StryjKron 421.
»(panowie) dworzanie i rycerstwo; dwor z rycerstwem« (2;2):
KromRozm I B; Byli też poborce ini nád káżdym tribuſem [...]/
ktorzy opatrzáli cżynſzem y żywnoſcią wſzytek dwor z Rycerſtwem
krolewſki. BielKron 74v; Leſtko cżarny [...] ćiągniął [!] do Sędomierſkiey źiemie z dworzány y z rycerſtwem z Krakowſkiey źiemie.
BielKron 365, 74. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»tak rycerstwo jako i hetmani« (1): POtym kiedy [posłowie]
odeſzli/ [Agis, król lacedemoński] mowił s ſwemi pány/ Ták ze
wſzyſtkim Rycerſtwem/ iáko y z Hetmány. RejZwierz 38v. [Ponadto
w połączeniach szeregowych 2 r.]
»książęta i rycerstwo; książęta z rycerstwem« = principes et
potentes PolAnt (5;1): BibRadz 2.Par 32/3; Neſtor iáko ſtárſzy brát
ieſzcże w nocy obeſłał kſiążętá y rycerſtwo BielKron 58v, 244, 254;
Poimáni też byli wten czás Mſćisław Włodimirowic/ y Roſćisław
Xiążętá z ſwoim Rycerſtwem StryjKron 235, 260. [Ponadto w połączeniach szeregowych 13 r.]
»rycerstwo i lud (pospolity a. służebny) (a. ludzie)« = populus
et bellatores Vulg [szyk 3:3] (6): MiechGlab 10; Leop 2.Reg 16/6;
Szedł Herod á poſzeptał Klaudyuſowi áby Ceſárzem był/ gdyż my
wſzyſcy Rycerſtwo y lud poſpolity przyzwalamy. BielKron 141,
141; To Miáſto y Zamek Kijowſki/ w ktorym ſie było bárzo wielkie
mnoſtwo ludzi y rycerſtwá Iarosławowego záwárło/ Bolesław Krol
z Swantopelkiem obległ StryjKron 170, 411. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]
»rycerstwo i mieszczanie« = milites, cives JanStat [szyk 1:1]
(2): BielKron 249; chcemy áby ná cztérzéch tylko mieyſcách źiem
przerzeczonych/ to ieſt/ w Toruniu/ w Elbiągu/ w Gdańſku/ y Konigsbergu [...] [moneta] byłá bitá/ zá nakłádem Rycérztwá y mieſczan źiem przerzeczonych SarnStat 1119. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 4 r.]
»obywatele i rycerstwo« (2): Dla tego wſzyſcy obywátele/ y
Rycérztwo [Regnicolae et Nobiles JanStat 564] króleſtwá náſzégo/
którzy bráćią/ álbo powinowáté ſwé zábiiáią/ w oyczyſté dobrá nie
mogą wſtępowáć SarnStat 595 [idem] 609. [Ponadto w połączeniach szeregowych 8 r.]
»(i, tak) panowie i (albo, jako, ani, takież) rycerstwo; panowie
z rycerstwem« = principes, milites JanStat [szyk 28:1] (28;1): Obyczaj sądow taki by miał być. Inprimis obrać osoby, co by sądzili tak
z panow jako z rycerstwa w Wielkiej Polscze dziesięć, w Małej
Polscze dziesięć. Diar 92; KrowObr 101v; [panowie wielkopolscy]
chćieli mieć zá krolá á páná ſwego Henryká Kſiążę Głogowſkie
[...]. Ale inni pánowie z rycerſtwem [...] Lokietká dawno wybránego ná Kroleſtwo potwierdzili BielKron 369; Láthá 1509. Przyiechawſzy Krol Zygmunth z Moſkwy y z Litwy do Polſki/ złożył
ſyem w Piotrkowie ná Pány y Rycerſtwo Polſkie BielKron 406v,
311, 366v, 374, 379v, 383v (15); BielSpr 43v; [św. Wilhelm] Młodzieńcem będąc wſzyćiek ſię ná żołnierſtwo vdał: [...] widząc
pánowie y rycerſtwo ziemie oney/ dowćip iego woienny y męſtwo
[...] wzięli go ná Groffoſtwo SkarŻyw 164; Przyiechał tedy on
chytry Pan Ruski Rádny do Iaropołká/ mowiąc/ nie vfay Pánom
ſwym rádnym/ áni Rycerſtwu ſwoiemu/ ábowiem cię chcą wydáć
StryjKron 190, 472, 667, 707, 772, 782, 787 [2 r.]; vſtáwiamy/ áby
ći którzy po drógách do pánów ſwych ieżdżą/ álbo téż ſwé właſné
ſpráwy ſpráwuią/ bądź pánowie álbo Rycérztwo/ [...] áby ſobie
potrzeb álbo konióm we wśiách/ w kárczmiéch/ álbo ná mieyſcách
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oſobnych nie bráli SarnStat 509 [idem] 705. [Ponadto w połączeniach szeregowych 34 r.]
»posłowie i rycerstwo« (1): A wſzákóż dogadzáiąc prośbóm
Poſłów y Rycérſtwá korony náſzéy [Nunciorum et Nobilitatis Regni
nostri JanStat 305]/ będźiemy dáwáć o tych rzeczach liſty náſzé
[...]/ którémi oné [urzędniki] będźiemy vpomináć/ áby vrzędóm
ſwym doſyć czynili. SarnStat 40. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»rada i rycerstwo; rycerstwo z radą« (1;2): poſłáli [Turcy] do
Skánderbegá/ áby im dopuśćił przeſpiecżnie wyiecháć z źiemie/
[...] obeſłał rádę ſwoię y rycerſtwo przednieyſze Skánderbeg/ co ma
ſtym cżynić pytał ich BielKron 257; Cóż ty zowieſz Rzeczpoſpolitą? (–) Rycérſtwo Polſkié/ z Rádą Koronną. OrzQuin S2v,
S2v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»(tak) (panowie) rady (a. rada) i (jako, także i) rycerstwo;
panowie rada i z rycerstwem« (10;1): [nigdzie] Nienaydźieſz też
tego áby Krol vſtáwiáć czego niemogł/ bes zwolenia Rad y Rycerſtwá ſwego. OrzRozm L2v; WierKróc Bv; Tákżeśćie tego [króla
Zygmunta Augusta] W.M. wſzyſcy doználi/ żeć pychy żadney w
nim niebyło [...]. Ták z mlodu gdy był chowan a Rády korone y
Rycerſtwá wſzyſtko to bacżyli BiałKaz I4; StryjKron 672; ActReg
42; Aby żaden ná té pláce gdźie ſie Woiewództwá do namiotów
ſwych ziéżdzáią/ y tám gdźie ſie Ich M. pánowie Rádá y z
Rycérſtwem wſzytkim do Rády ziéżdżáią/ żadną zbroią/ żadną
ſtrzelbą/ áni ze wſzeláką bronią [...] przyiecháć ważyć ſie nie śmiał
SarnStat 15, 15, 16, 17 [2 r.], 58. [Ponadto w połączeniach szeregowych 14 r.]
»(nie tylko) senatorowie i (ale też i) rycerstwo« (2): BiałKaz
K2; A Corona podiąwszy się czynic obronę przeciw nieprzyiaciołom temu Panstwu przyległym [...] nawet dla Stanowienia Pokoiu. trzech Senatorow y kilku z Rycerstwa na granice wysłac. niechcieli. ActReg 40. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rycerstwo i setnicy« (1): Siodmego roku poſlał/ ſobie Ioiáda
kápłán/ po Rycerſthwo y Sethniki [centuriones et milites]/ [...] y
vcżynił ſnimi ſmowę Leop 4.Reg 11/4.
»(panowie) szlachta (a. szlachcicy) i (a, albo) rycerstwo« = nobiles et (aut) milites Miech, JanStat [szyk 8:3] (11): MetrKor 37/2;
MiechGlab 7; Y wy pánowye ſláchtá y rycerſtwo/ iż pokoy/ ázaſćye
ſye pługow/ goſpodárſtwá y kupyectwá nye yęli/ zbroye ponyechawſſy? KromRozm I Lv; Ná drugi rok/ tho ieſt 1520. ruſzono
Slachtę y Rycerſtwo Polſkie poſpolitą wypráwą BielKron 418,
349v; Piotr Pan z Rozenberku/ y Herman Wuy iego/ z wielkością
Sláchćicow y Rycerſtwá [...] przyciągnęli do Prus StryjKron 320,
617, 787; Téż vſtáwiamy/ iż gdy który z Rycérſtwá álbo zſzláchty
vmrze/ máiąc ſyny ábo dźiéwki: tedy dźiéwki przez bráćią zá mąż
máią bydź dáné SarnStat 635, 881, 1141. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 27 r.]
»wojsko i rycerstwo« (1): Surinſzs niefortunny oćiec/ ten grob
ſpráwił ná cżeść bogow obrońcow/ y vmárłych/ y ná wiecżną pámiątkę woyſká y rycerſtwá wſzytkiego Rzymſkiego. BielKron 288.
[Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»żołnierze i rycerstwo« (1): A Witołd vżywáiąc zwycięſtwá/
máło co wytchnąwſzy poki łupy z pobitych żołnierze/ y rycerſtwo
iego zebráli/ á ſwoich pochowáli/ ciągnął zá nim [za Korybutem] do
Nowogrodká Siewierſkiego StryjKron 497.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i wszytko (a. in(sz)e) rycerstwo (a. i wiele inego
rycerstwa, a. i innych wiele z rycerstwa)« (11): Tedy Pan rzekł do
Iozuego/ Obácz żećiem dał w ręce twoie Ierycho y z krolem iego/ y
ze wſzytkim rycerſtwem iego. BibRadz Ios 6/2, 2.Reg 20/7; Byli w
tey ſławney bitwie ći pánowie Polſcy [...] Piotr y ſtániſław Kmitowie/ Stániſław Lánckoruńſki/ Ian Swircżowſki/ Ian y Mikołáy Pileccy Ian Szrąm s Tarnowá/ y wiele inego Rycerſtwá Polſkiego. BielKron 409v, 192v; BudBib Ier 52/4, Ez 38/3; SkarŻyw 559; Prowádzili potym do Wilná ćiáło iego [Gedymina] Synowie y wſzytko
Rycerſtwo StryjKron 411; Sſtáło ſie to w Krákowie [...] Roku Pán-

ſkiégo 1433. Przy czym byli [...] Piotr z Pieſkowéy ſkáły Woiewodá
Krákowſki/ Ian Głowacz z Oleſznice Márſzałek króleſtwá náſzégo:
y innych wiele z Rycérztwá nam miłych. SarnStat 899, 11, 896.
Przen (17): Oto wdzyęcżne dzyedzictwo Páná ták możnego/
Synowye ludzcy co ſą tu kochánim yego [...]. Błogoſłáwyonyſz to
cżłek co ſie báwi imi/ [...] Záprawdę tháki nigdy nye może być
zháńbyon/ Choćby od nyeprzyyacyoł ze wſſąd był ogárnyon. Owſſem yeſſcże gdy ſtánye w thákyey ſpołecżnośći/ Może rzec ſprzećiwnikom w ſwoyey beſpyecżnośći/ Iż ya gdy mam zacnego rycerſtwá ták wyele/ Mogę zá właſny dzyał wzyąć bogáctwá ich
śmyele. LubPs cc6; [Ale patrz iák to trefna Miniſter był przy wſzytkim/ iáko ieden ſtám tego Rycerſtwá/ á przećię ieſt ták źimny y
ćierpki/ że niechce pokázáć przećiwko Iezuićie falsi crimen, choć
wie/ á drugiemu to chowa. ŚmiglŁup Av].
Zwrot: »rycerstwo pasować« (1): iż pan bog wſzechmogący
temu młodemu krolowi nowo národzonemu á miłemu ſynowi ſwemu/ ty młode dworzány á to młode rycerſthwo [tj. zamordowane
niewiniątka]/ iemu ku cżći ſpráwić á práwie páſowáć racżył RejPos 26.
Szereg: »dworzanie a rycerstwo« (1): RejPos 26 cf Zwrot.
a) O aniołach (7): Teéż dzis [jest] ſwięto wſſytkiégo dworu
kroleſtwa niebieſkiégo ij rycerſtwa anielſkiégo OpecŻyw 9v.
rycerstwo czyje (1): Błogosławćie Páná wſzyſcy/ Aniołowie
iego święći/ [...] chwalćieſz wſzyſcy beſpiecżnie/ ktorzyśćie w Kroleſtwie/ Krolá tego wielkiego/ nád krolmi wyżſzego/ y wy rycerſtwo iego/ chwalćie hetmáná ſwoiego. ArtKanc Q20v.
Wyrażenia: »rycerstwo dworu, krolestwa niebieskiego« (1:1):
[słyszeliśmy] iáká rádość á iáka pociechá sſtáłá ſie ieſth wſzytkiemu
ſwiátu/ z národzenia á s przyſcia tego náſzego ták wdzięcżnego
goſciá: kthorey rádośći wſzytko niebo/ wſzytká zyemiá byłá nápełnioná. Co tho ná ten cżás iáwnie okázowáli oni dworzánie á ono
rycerſtwo dworu niebieſkiego RejPos 18, 19v.
»(wszytko) rycerstwo niebieskie« = omnis exercitus caeli PolAnt (3): Widźiałem Páná ſiedzącego ná ſtolicy iego/ y wſzytko rycerſtwo niebieſkie ſtoiące około niego BibRadz 3.Reg 22/19; RejAp
172; RejPos 18.
Szereg: »dworzanie a rycerstwo« (2): Bo pátrzay co ſie wnet
nád tym dzieciątkiem zyáwiło/ że oni dworzánie á ono rycerſtwo
kroleſtwá niebieſkiego/ Anyeli ſwięći/ wneth przybiegli ná poſługę
iemu RejPos 19v, 18.
b) O wiernych chrześcijanach (3): Ale iż rozlicżne ſpráwy
bywáią w káżdym boiu y rozlicżne Rycerſthwo/ ſłuchay tu z oſobná
iákie przywileie/ á iákie obietnice tu káżdemu wiernemu ſwemu/
wedle ſtanu káżdego/ [Pan] obiecowáć á piecżętowáć mocno racży.
RejPos 263v, A4.
W połączeniu szeregowym (1): RejPos 263v cf Zwrot.
Zwrot: »pasować rycerstwo« (1): Sliſzelichmy [...] iáko [Pan]
hoynemi dáry á vpominki/ w nieomylnych obietnicach ſwoich/
racży obdárowáć á páſowáć tho wierne Rycerſtwo ſwoie/ á thy
wdzyęcżne bráćiſzki á przyiaciele ſwoie/ [...] kthorzy w ſtátecżnośći
wiáry ſwoiey przebili ſie przy nim [...] przez ty ſrogie niebeſpiecżeńſtwá ſwiátá thego RejPos 263v.
c) O gwiazdach (5): Leop Is 34/4; [Sędźina (marg) alias okráſá
(–) rycerſtwá gwiazd [Species caeli gloria stellarum Vulg Eccli
43/10] KsięgiEklez N7v].
Wyrażenie: »(wszystko a. wsze) rycerstwo niebieskie« = (omnis a. universa) militia caeli(-orum) Vulg (4): Y nábudował [Manasses] ołtarzow wſſemu rycerſtwu niebieſkiemu (Gwiazdam/
Słońcu/ y Mieſiącowi) Leop 4.Reg 21/5; Y vcżynili ćielcá w támte
dni/ y oﬁárowáli oﬁarę báłwánowi [...]. A Bog odwroćił ſie/ y wydał ie áby ſlużyli rycerſtwu niebieſkiemu Leop Act 7/42, 4.Reg 21/3,
Is 34/4.
a. Rycerze zakonni, członkowie zakonu rycerskiego (11):
rycerstwo czyje [w tym: pron poss (3), G pron (1)] (4): I Rhodys Inſułę [papież] im przydał/ ktorą potym Turek. 1523. kxiężycá
Stytzniá zá trzy Mieſiące wziął: Tám ći Mniſzy Rycerze Rycerſtwo
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ſwoie vtráćili. KrowObr 136; Téż wſzyſtki ſzkody/ krzywdy/ nielubośći [...] w źiemiách Pruſkich álbo indźie vczynioné [...] y tákże
przez Miſtrzá y Zakon y iego Rycérſtwo w Pánſtwách Króleſtwá
náſzégo będących: té máią bydź zá władzą ninieyſzych przywileiów/ z gruntu vſpokoioné/ zágáſzoné SarnStat 1078, 1095, 1114.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy geograﬁcznej (1):
[zobowiązujemy się, że] áni okrom wiádomośći iego y Królów
Polſkich/ á oni tákże okrom náſzégo y Rad/ Komendorów/ Pre/ łatów/ y Rycérztwá náſzégo Pruſkiégo oſobliwéy y iáſnéy rády/ [...]
nie będźiemy ſpráwowáć/ vſtáwiáć/ y vmocniáć iákich przymiérz
SarnStat 1095.
W połączeniach szeregowych (9): á my Miſtrz/ potomkowie
náſzy/ Komendorowie/ y Zakon/ Pre/ łaći/ Rycérztwo/ y poddáni
náſzy w Pruśiéch o rzeczonym Naiáſnieyſzym Iego M. Królu Káźimiérzu y króleſtwie Polſkim/ zupełné vfánié y przeſpieczeńſtwo/
[...] ábyſmy dźierżeli y mieli SarnStat 1093; Którému Pánu Káźimiérzowi/ y iego potomkom/ y Króleſtwu Polſkiému/ nas/ náſzé
potomki/ Komendory/ Pre/ łaty/ Rycérztwo/ Wáſſáły/ Pány/ y Ziemie
wſzyſtki náſzé/ któré teraz dźierżemy/ ná wieki przyłączamy SarnStat 1094, 1078, 1081, 1093 [2 r.], 1094, 1095, 1114.
Zestawienie: »rycerstwo rodyjańskie« = joannici (1): Ten
[Ludowikus, brat królewski, w Portugalii] ieſt nawyſzſſym Hetmánem Rycerſtwá á zakonu Rodyáńſkiego támże záłożonego. BielKron 279v.
Szereg: »rycerstwo a zakon« (1): BielKron 279v cf Zestawienie.
2. Godność rycerza, szlachectwo, przynależność do stanu rycerskiego (8): A ták ma być vſtáwioná rozność miedzy rycerzem/ á
miedzy śláchćicem: á niema być tytuł rycerſtwá [nobilium titulus]
przywłaſzcżan tym/ ktorzi go nigdy niezásłużyli. ModrzBaz 76v.
Zwrot: »na rycerstwo pas(ow)ać, pasowany (a. pasan)« (4:2):
BielŻyw 113; BielKron 325, 414v; A Gwido iego niechćiał przedáć/
ále mocą onego kámieniá wiele dobrego nábył/ tákże potym ná
rycerſtwo był paſan. HistRzym 68; Názáiutrz [Henryk Walezjusz]
był prowádzon ná rynek Krákowſki/ Wprzod kleynoty Koronne nioſł vff Senatorſki. W Ratuſzu vbran/ wſtąpił ná Máyeſtat potym/ Od Mieſzcżan przyſięgę wziął/ y dar śrebrny z złotym. Támże
też ná Rycerſtwo kilko ich páſſował StryjWjaz C3v, C3v; [PaprHerby 101].
Przen: O Maryi (1):
Wyrażenie: »w rycerstwo pasana« (1): Rozmyſzlmyſz tedy
yako marya yeſt ſzwyąta ſcząſna chwalebna ktora tak uyelkymy
dary yeſt pouyſſona a yako yeſt uyſoka kroloua ktora takymy kleynoty yeſt wryczerſthwo paſana PatKaz III 97v.
3. Rzemiosło rycerskie, sztuka wojenna; res militaris Modrz
(7): BielKron 320v; Ma być tedy od ſámego niemowleſtwa ciało ku
rycerſtwu ćzwicżono: y vmysł ku ćierpliwośći przizwyczaiany
KwiatKsiąż M2, Mv, O3; iż ón Céſarz wtóry w liczbie/ OCTAuius
AVguſtus, niczym innym ſye niebáwił/ iedno Rycérſtwem/ którym
ſye báwiąc wielkié zwyćięſtwá otrzymawał SienLekAndr a2; MycPrz II C2; OWſzem iesli w káżdey rzecży/ tedy to pewna/ że nawięcey w rycerſtwie trzebá biegłośći. ModrzBaz 109v; [Iego [hetmana Tarnowskiego] wyſokie Rycżyrſtwo/ ku they doſzkonałoſczi
przez rożmaithe woyny przyſzło OrzKsiąż F3v].
4. Służba wojskowa, obowiązek żołnierski, wojaczka, wojowanie; militia HistAl, Vulg, Modrz (20): PatKaz III 150; [starzy rycerze odpowiedzieli Aleksandrowi:] przez wiele cżaſow ſlużyliſmy
Filipowi/ iuż nam ſiła y moc vſtała/ żebyſmy mieli zbroię znoſić y
vćiski woienne/ [...] dla thego ieſlić ſie podoba/ wybierz ſobie młode/ a od rycerſtwa/ ktoreſmy do tego cżaſu ſprawowali/ niechay będziem wolni. HistAl B5; GliczKsiąż K8v; Zaden ktory walcży nie
wikle ſię ſpráwámi żywotá/ áby ſię temu podobał ktory go obrał ná
rycerſtwo [ut deligenti milites placeat]. BibRadz 2.Tim 2/4; y náleźli przez cżyńſz być ná ten cżás ludzi w Rzymie 84000. Przebrákowawſzy ie/ [Serwius] obroćił niektore godnieyſze ná ſpráwy/
niektore do roley/ niektore ná rzemioſłá/ niektore ná rycerſtwo.

BielKron 103, 431v; ModrzBaz 61; A tym którzy dobrowolnie nie
mogą przybydź álbo ſtánąć: Iáko kiedy kto ná naukę záiedźie, álbo
po Rycérſtwie ozdobnym do cudzéy nátiiéy, álbo ſłużbą ſie zábáwi:
álbo ná pielgrzymſtwo z nabożeńſtwá ſie vda [...]. Dáią mu téż Dilátią SarnStat 1287.
Przen (12): LubPs hh6; A ták ten náſz thu żywot ieſt rycerſtwo
trudne/ Záwżdy z námi woiuią złe myſli obłudne. Ktore ieſli nie
będą gwałtem przełomiony/ Bá pewnie nas zwoiuią bez wſzytkiey
obrony. RejWiz 101v; Toć przykazánie zálecam tobie ſynu Tymoteuſie/ według przedeſſlych w tobie proroctw/ ábyś boiował w nich
dobre rycerſtwo/ máiąc wiárę/ y dobre ſumnienie Leop 1.Tim 1/18;
A coż zá pożytek biorą ludzie z ponurzenia? [...] (–) Naprzod iáko
vcżniowie nowi do Miſtrzá nowego niebieſkiego przyſtáią [...]. Potym ná nowe rycerſtwo do nowego Hetmáná y Wodzá wiáry przyſtáią: áby pod nim ſtátecżnie z świátem/ grzechem/ z Szátánem/ y z
właſnym ſwoim ćiáłem woiowáli CzechRozm 259v.
rycerstwo czyje [zawsze: pron poss] (4): Ale ty iedno moy miły
Rycerzu Krześćiáńſki [...] nic ſie nie odnoś od ſzcżyrych ſłow á od
náuki ſwiętey Páná ſwego/ á zábawiay ſie ſwiętemi Kroynikámi
iego. [...] Tám znaydzyeſz wſzytkę pociechę ſwoię/ zá ſtátecżne á
wierne Rycerſtwo ſwoie RejPos A5v, A4, A5, A6; [Horęża rycerſtwá náſzego/ nie ſąć ćieleſne: ále mocne Bogiem Leop *B2v
(Linde)].
Wyrażenia: »krześcijańskie rycerstwo« [szyk 2:1] (3): A Rycerſtwo twoie Krześćiáńſkie nie potrzebuye wyelkich trudnośći áni
praczey/ iedno ćichośći/ pokory/ pokoiu/ miernośći/ ſpráwiedliwośći/ pobożnego á cnotliwego żywothá. RejPos A4, A5; LatHar 351.
»rycerstwo żywota« (1): [w przypowieści o bogaczu i Łazarzu
Chrystus naucza] iż iuż kropiá potępionemu ná ięzyk puſzcżona
być nie może/ ieſli ſobie thu będącz w tym Rycerſtwie żywota
ſwego [...] ſámi tego nie zyednamy. RejPos A5v.
Szeregi: »boj (a. [bojowanie]) a rycerstwo« [szyk zmienny] (2):
Ale rozmyſliwſzy ſie o iáki zakład bieżymy do tego kreſu/ álbo
iákie kleynoty ſą nam wywieſzone/ moglibychmy ſie o tho pilnie
ſtáráć/ ábychmy w thym boiu á w thym ſwiętym Rycerſtwie ſtale á
mocnie ſthali/ á nigdy nie vſtawáli. RejPos A4, A5; [Czas zywotha
czlowieczego ieſt riczerſtwo, a boiowanÿe na thym ſzwieczie [Militia est vita hominis super terram Vulg Iob 7/1] ArgWykład 41/77].
»wojna a rycerstwo« (1): zwyciężyć cżártá/ zwyciężyć ſwiáth/
zwyciężyć ciáło [...]. Wierz mi iż to nie ledá woyná á nie ledá to
rycerſtwo. RejAp 41.
5. Dzielność, męstwo, odwaga, waleczność (8): GliczKsiąż F5;
[D]áłáć też Pállás męſtwo y Marſowe dáry/ Aby bronił Oycżyzny
y Powſzechney wiáry. [...] [Id]ąc torem cnot ſwiętich/ przodkow
ſwych przeſławnych Ktorzy ſą znácżni męſtwem/ y Rádą z lat
dawnych. [Kt]orzy Krolom/ Oycżyznie/ Rzecżypoſpolitey/ Doſtáli
ſwym Rycerſtwem ſławy známienitey. StryjWjaz Av, Av; POlikráth
był okrutnik vfał ſzcżęſciu wiele/ Szcżęſliwſzego iuż nádeń nie
máſz mowił ſmiele. Powiem zlepſzą fortuną ia chceſzli inſzego/ W
rycerſtwie w obycżáioch tego Wilkowſkiego. PaprPan Aa; [HistFort K6; Druga rzecz: nauka sługam Bożym, jako by się mieli
sprawować. A tu potrzeba, żeby każdy wejrzał w urząd swój i pracę
etc., jako się człowiek strzeże złych rzeczy w przyczynach, jako też
pokazuje cnoty święte, rycerzstwo i stateczność, dawając z siebie
przykład. AktaSynod IV 51; PaprHerby 539].
W połączeniu szeregowym (1): SeklKat A2v cf Wyrażenie.
Wyrażenie: »mężne rycerstwo« (1): Aczkolwyek przodkowie
W.M. wielkimy cznotamy męznim ricżerſtwem/ y ſlachetnimy
vczinki dom ſwoy wiſſoki y riczerſki rodzay oſlachczili [...]: daleko
niemneyſze [!] á niepodleyſze W.M. pamiątki potomkom ſwym
poſſobie wiekuiſte zo ſtawy [!] SeklKat A2v.
Szereg: »cnoty i rycerstwo« (1): On [Skarbek] nic nieuſtráſzóny
Piérśćień z pálcá ſwégo/ Ziąwſzy wrzućił do złotá ſkárbu Céſárſkiégo. [...] Céſarz to oglądawſzy co Skárbek vczynił/ Habdánk [‘dzięki
ci’] z ſwymi iął mówić/ dźięki iemu czynił. Z tąd mię Habdánkiem
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zową/ gdym w Polſzce godnośći/ Z Cnót y z Rycérſtwá doſtał/ Szlácheckiéy wolnośći. BiałKat d4v.
Przen: Męstwo duchowe (2): ktoreś ty przedtem wielką mocą
ku ſtałości wiódł/ a terás iem iſćie piękné wiary a rycerſtwa twoiego
kleinoty przynoſiſz MurzHist N3v; Pogáńſka ſtara mądrość/ piſałá
hiſtorie/ ſławiąc ludzie wboiu mężne y w ſpráwách dzielne: [...] y
cżytáć to ludziom młodym kazáli [...]. A my iáko zámilcżeć możem
wielkich w rycerſtwie duchownym ludzi/ ktorzy dáleko lepſzego y
korzyſtnieyſzego zwyćięſtwá doſtáli/ y trudnieyſzą woynę ſzcżęśliwie wygráwali? SkarŻyw A3v.
6. [Prawdopodobnie: Towarzystwo rycerzy, przebywanie wśród
rycerzy: [Menelaos do Heleny:] O Niezbedna zła niewiáſto Vdałas̈
ſie ná to niepoczeſne rycerſtwo. Pámiętay iż ſtym gámratem będzieſz pożywáłá kwas̈nych iábłek y zdrowias̈ boday nie ſtradáłá.
SądParysa D2.]
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Militia, Zołnierſtwo/
Rycerſtwo/ woyná. Mącz 221b.
Synonimy: 1. ślachta, wojsko, żołnierstwo; 2. ślachectwo; 3.
żołnierstwo; 4. boj, bojowanie, walczenie, walka, wojowanie, żołdowanie, żołnierska, żołnierstwo, żołnierzowanie; 5. dzielność,
męstwo, mężność, przeważność, śmiałość, waleczność, żołnierstwo.
AĆ

pięć ſet Rycerzow ktorzyby mi prziſzli na pomoc/ w odzieniu
zbroynym zgotowane. HistAl D3; Alexander na nię [na Persów]
nawałnoſcią vderzył/ á ták ſie nátychmiaſt zámieſzáły ſzyki y pocżęli ſie okrutnie bić/ vpadáli z obudwu ſtron Rycerze ránni HistAl
F4; zábiłá oná beſtia [onocentaurus] dwadzieſciá y oſm rycerzow/ á
cżterdzieſći ich rániłá HistAl H7, B, B5 [2 r.], B6, B8, C4v (34);
KromRozm I L2; GliczKsiąż B6v; Y coż wżdy tobye dobrego łżywy
ięzyk ſpráwi/ [...] Gdyż yeſt ſrozſſy niżli ſtrzałá rycerzá mocnego
LubPs cc2v, P5 marg; ZAden/ ná ktorego ſą pewne dowody á znáki/ nie może być wolen od męki/ iedno then ktorego Práwo piſáne
czyni wolnym/ iáko ſą Doktorowie/ Rycerze/ Przełożeni ná wielkie
doſtoieńſtwá GroicPorz ii; KrowObr 130v, 173; Bowiem káżdą
ſkrytą myſl ſnádnie wyda mowá/ Gdyż záwżdy gębá plecie o cżym
myſli głowá. Oracż záwżdy o pługu s trzoſłem o lemieſzu/ Mnich
tákież o kápicy/ o trepkach/ o pleſzu. Rycerz s tarcżą á z drzewem
wnet ná plác wyiedzye RejWiz 6v; Azaſzby tám [na dworze] nie
było wdzyęcżne towárzyſtwo/ Bo co iedno pomyſliſz naydzyeſz tám
wnet wſzytko. Naydzyeſz y vcżonego/ naydzyeſz y rycerzá/ więc
Muzyká/ Doktorá/ Lutniſtę/ ſzyrmirzá. RejWiz 72v, 82v, 163; Leop
1.Par 12/14; RejFig Ddv; [Ligurgus Lacedemoński] Wieże w murzech przy mieſciech/ nie dał nigdy ſtáwić/ Mowiąc/ że tu Rycerzá
może bábá zábić RejZwierz 40v; Y nie práwy to Rycerz/ co ſie
śmierći boi/ A tho záſię deſperat/ co też o nię ſtoi. RejZwierz 125,
24v, 29, 33v, 40, 40v, 48, 82v; BibRadz 1.Par 12/28; Goski A6v;
Zoſtáwił też Romulus ſobie iednę cżęść [gruntów]/ s ktorey opatrzał
żywnoſcią bożnice y ſługi ich. Cżęść też ná poſpolitą rzecż zoſtáwił/
tákież ná wyſłużone Rycerze/ to ieſt zeſzłe. BielKron 99; iż [Aleksander] miał w woyſce [...] wſzytkich piſzą być LXX tyſiąc/ ſiedḿ
ſet/ y cżterzy ſtá mężow doſwiadcżonych/ [...] ktorzy ieſzcże v iego
oycá w potrzebach bywáli/ ták iż by ie kto widzyał rzekłby nie
Rycerze ále miſtrze Rycerſkich ſpraw wſzytko BielKron 123v; OTtho Sylwius był od Ricerzow wybran ná Ceſárſtwo BielKron 145v;
Tám w tym mieſcie [w Antiochii] náſzy doſtáli [...] włocżnie/ ktorą
był Rycerz otworzył bok Pánu Kryſtuſowi ná krzyżu BielKron 178;
Iż zacnych rycerzow nikth nieuſtráſzy groźbámi/ áni vchodzi przez
dáry BielKron 315v; [król Kazimierz] pochowan ná zamku [...]
pocżćiwie y koſztownie przez Elżbietę krolową y ſyny ich/ tákież s
Kſiążęty/ Pány/ Prełaty/ y poſpolitym ludem/ [...] ták też wiele
chorągwi y we zbroiách Rycerzow było ná koniech przy pogrzebie.
BielKron 397v, 6 [2 r.], 25, 54v [3 r.], 55, 64v (57); GrzegRóżn L3v;
iż też to przysłucha ktory ieſt dobrym Krolem/ yżeby też był mocnym ryczerzem. KwiatKsiąż M2, N, O, O2; Duellum, sive Duellium, Woyná/ bitwá miedzi dwiemá ſtronomá/ álbo dwiemá perſonomá/ yáko gdy rycérze ná hárc wyyeżdzą. Mącz 97b; Mars ipse
ex acie quemque fortissimum pignerari solet, [...] W woynie poſpolicie námężnieyſzy á nacziſtſzy rycerze giną/ bierze ye Mars
woyenny/ bóg miáſto fántu a zaſtáwy z bitwy Mącz 299c, 36a,
107b, 146d, 165d, 188a (11); Powiedzmi/ pry/ Rycerzu ſławy znákomitey/ Iáko ſię godźi ſłużyć Rzeczypoſpolitey? Prot D, B4v, Dv;
Przygodziło ſye było po Koronácyey Krolá Alexándrá/ iż Ian trzeći
Pilecki/ máiąc XXij lat/ przy Dworze będąc/ z doświadczonemi ſye
Rycerzmi potykał/ bárzo śmiele SienLek 34, 34; RejAp [13]v; GórnDworz Q6 [2 r.], Aa2v; Tedy Iowinian Ceſarz ſzedł nágo ku zamku
onego Rycerzá/ á przyſzedſzy ſthoiąc v wrot kołáthał áby mu
otworzono. HistRzym 42; BYł ieden Krol bárzo możny w źiemi
Angliyſkiey á w iego zacnym kroleſtwie byli dwá Rycerze/ iednemu imię było Gwido/ á drugiemu Tyrus. HistRzym 76v; Rycerzu
mocny powiedz mi iákoć imię? HistRzym 82; Y przygodziło ſie że
ieden rycerz zgrzeſzył był przećiw krolowi/ á zbieżawſzy krył ſie w
iedney iámie/ z ktorey wychodząc wiele złego cżynił HistRzym 98v;
Ale w tym boiowániu rycerz śmiertelnie był rániony/ á przethoż
trzećiego dniá vmárł. HistRzym 105v; Tedy ono kſiążę widząc Iulianá vdátnego á ná walce ſercá bárzo ſmiáłego/ vcżynił go rycerzem
HistRzym 115v, 28v [3 r.], 29v [2 r.], 31v [5 r.], 32 [6 r.], 32v [4 r.]
(200); RejPos A4 [2 r.], A4v; KwiatOpis B2v, B4v; RejZwierc 252;
iż w thym obycżąiu Rzymiánie ſtárzy pieſzemu lekkiemu ludowi

RYCERZ (801) sb m
rycerz (787), rycyrz (14); rycerz : rycyrz BielŻyw (9:1),
MiechGlab (9:4), BielSpr (5:9).
-érz (8), -erz (9); -érz KochFr, PudłFr (2), GórnTroas, WyprPl
(2), SarnStat; -erz Mącz (7); -érz : -erz OpecŻyw (1:2). ◊ -érz- (17),
-erz- (6); -érz- OpecŻywList, OrzQuin, KochFr (2), KochPieś,
WyprPl (2), SarnStat (6); -érz- : -erz- OpecŻyw (3:3), Mącz (1:3).
sg N rycérz (288). ◊ G rycérza (40). ◊ D rycérzowi (30). ◊ A
rycérza (40). ◊ G a. A rycérza (2). ◊ I rycérzem (35); -em (2), -(e)m
(33). ◊ L rycérzu (5). ◊ V rycérzu (16). ◊ pl N rycérze (124), rycérzowie (1); -e : -owie BielŻyw (2:1). ◊ G rycérzow (78); -ow (3)
OpecŻyw (2), Mącz (1), -ów (1) OrzQuin, -(o)w (74). ◊ D rycérzóm
(41); -óm (1), -(o)m (40). ◊ A rycérze (44), rycérz(o)w (2); -e :
-(o)w HistAl (9:1), BudBib (1:1). ◊ G a. A rycérz(o)w (9). ◊ I
rycérzmi (26). ◊ L rycérz(o)ch (4). ◊ V rycérze (15). ◊ du A (cum
nm) rycérzu (1) BielKron 125v.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Mężczyzna zajmujący się rzemiosłem wojennym: żołnierz,
wojownik; w stosunkach polskich: szlachcic; miles Miech, HistAl,
Vulg, Mącz, Modrz, JanStat, Cn; eques Murm, Mymer1, BartBydg,
HistAl, Mącz; (vir) commilito HistAl, Vulg; pugnator Miech; vir
bellator PolAnt; milito Cn [w tym: postać z opowieści w HistRzym
(235)] (775): BYl w Kafarnaum Centurio/ to ieſt ſetnik/ albo pán
który miál pod ſobą ſto rycérzow. OpecŻyw 42v, [123]v; OpecŻywList C2; Eques auratus Ritter. Ricerz. Mymer1 11; TarDuch [C4],
C7v; Rycżerzowie tłuſci długo trwać nie mogą ani żywi być, bo
żyły ich zbytnią krwią zatopione nic rozumnie, nicz o niebieſkich
rzecżach wymiſlić niemogą, ale zawżdy o cieleſtnych á o krewkoſci. BielŻyw 139, 12, 157 [2 r.]; Cznemu y dobrze ſławnemu riczerzowi, Panu Mikołaiowi Oporowſkiemu, [...] M. Andrzey Glaber z Kobylina ſłużbę y powolnoſć ſwą wſkazuie. MiechGlab ktv;
Thamże też kxiążę Henrik thak boiował iż go Thatharzy y z cżoła y
z thyłu obthocżyli, iż theż thelko cżterze ryczyrze około niego ſie
zawartali. MiechGlab 12, *2v, 8; KłosAlg G2 [2 r.]; A nád iego [Pana] wolą nieoſiedzi ſie wpokoiu naymożnieyſſy krol/ ácz by był niezliczonemi hufy oſtąpiony á namocnieyſſy rycerz przygody nie
vydzie mocą ſwą bez obrony iego. RejPs 48; RejRozpr G; Zakazowali [księża] to ſrodze/ Proſtakom badać ſię obodze. [...] Mowiąć
nie twoia rżecz panie/ Wſzak będzie w ſwięto kazanie. [...] Ani też
Ricerżu ieſt rzec twoia/ tobie lepiey prziſtoy zbroia. SeklKat A4;
RejRozm 397; Wyiechawſzy z onąd Alexander przyciągnął do miaſta ktgore [!] Teba zową/ y mowił ludziom miaſta onego/ daycie mi
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przodkiem kazáli ſie z nieprzyiaćielem potkáć rozmáitą bronią y
poćiſki/ áby przedni Rycyrze obacżyli moc y ſpráwę nieprzyiaćielſką BielSpr 21v; Boiáźliwego Rycyrzá nie wywodź ná hárcz áni
ná ſpráwę/ iedno doświádcżonego. BielSpr 35v, 10, 11v, 20v, 22v,
39, 44; KochMon 34; Też (niektorzy) z Gadytow odłącżyli ſię do
Dawidá do twierdze w puſtynią rycerze mężni [fortes viribus]/
mężowie walecżni ku bitwie/ ſpráwuiąc ſię tarcżą y kopiią BudBib
1.Par 12/8; Ruſzcie ſię konie/ á rozpądzćie ſię wozy/ niech ſię też
ruſzą rycerze [fortes] BudBib Ier 46/9, 2.Reg 17/8, 10, 23/16, 17, 22
(15); Sławy záwżdy przeſtrzega kto Rycerz prawdźiwy. WierKróc
B2, B2v; StryjWjaz B4v; Iużby dziś Aruns mężny pewnie ćiſzey
ſiedzyał/ Gdyby o tym przeważnym cnym Rycerzu [tj. o Michale
Jazłowieckim, staroście chmielnickim] wiedzyał. PaprPan Xv, Bv,
B3v, M3v, Qv, Aa4, Cc2v; Práwá wiele pozwaláią rycerzowi/ cżego
niepozwaláią inſzym ludźiom. ModrzBaz 76v, 5, 76, 76v; MWilkHist D; Ná dwoię ſię Tátárſkie woyſko rozdzieliło/ W więkſzym
połku do bitwy godnych máło było/ A w mnieyſzym wſzytko byli
rycerze przebráni/ Czym náſzy od nich byli zdánim oſzukáni.
StryjKron 632, 135, 240, 250, 305, 567, 742; Gdźiem potym niebył:
czegom nieſkoſztował? [...] Dźiś żak ſpokoyny/ iutro przypáſány
Do mieczá rycérz: dźiś miedzy dworzány W páńſkim páłacu/ iutro
záśie ćichy Xiądz w kápitule KochFr 90, 99, 100; BielSen 9; BielSjem 7, 29, 31; Lecz ſye nic nie dźiwuię: bo miłość téy mocy/ Ze
przed nią námężnieyſzy rycérz turá ſkoczy. PudłFr 58, 45; ArtKanc
D13v; Phil M3; Więc ſię bronić ſmyſłowi/ Mdła náturá/ nie może/
Rowna dźiećięćiu przećiw rycerzowi GrabowSet G3; WyprPl Bv,
C3v; LatHar ++3v, 441; KołakSzczęśl A4; Iż ieſli rycérz rycérzowi/
álbo ſzláchćic ſzláchćicowi záda raz przez roźlania krwie: ſzláchćicowi/ którému tákowé vderzenié będźie zádano/ winá [...] od tego
który vderzył álbo obráźił/ ma bydź náznáczoná. SarnStat 618, 234;
A iż rycerzem być y woyny ſłużyć niećwicżony y nieopátrzony
potrzebámi niemoże/ [...] przeto [...] GrabPospR K2v, K2v, K4,
K4v; KmitaSpit B4v; Nie ieſt bowiem Tátárzyn porządny boiownik:
Ale złodźiey/ pędźiſkot/ y nocny rozboynik. Bowiem Rycerz vcżćiwy/ porządnie podnośi Woynę/ o rzecży ſłuſzne: iáwnie ią ogłośi
KlonWor 30; SzarzRyt Cv; [BielKron 1551 53v].
rycerze czego [= kraju] (3): Tedy Krol vcżynił wielkie gody/
á wſzytkich pánow y rycerzow ſwego kroleſtwá ná nie wezwał
HistRzym 93v, 112; Pánoſzá. Tho ieſt/ Wyſławienie pánow y paniąt
zieḿ Ruſkich y Podolſkich/ z męſthwá/ z obycżáiow/ y z inſzych
ſpraw pocżćiwych/ ktoremi oni porownáli z onymi Greckiemi y
Troiáńſkiemi mężmi/ tákże theż mądremi/ Rzymſkiemi y inſzych
pańſtw rozmáitych Ricerzmi/ z Oratory y Philozophy PaprPan kt.
rycerz z kogo (1): Tedi niekthori Ricerz z Macedonow ktoremu
imię było Zeﬁr/ nálazł w iednym kámieniu wydrożonym throchę
wodi/ [...] á nábrawſzy iey w przyłbicę ſwoię przinioſl przed Alexandrá. HistAl H4.
rycerz miedzy kim, nad kim [= dowódca] (2): [przyszli do Dawida z rodu Beniamina:] Też Iſzmáh-iáh Giwehońſki rycerz miedzy
trzydzieſtą/ y nád trzydzieſtą/ Záś Irmę-iah/ y Acházyel BudBib
1.Par 12/4, 1.Par 27/6.
rycerz(e) czyj (czyi) [w tym: pron poss (61), G sb i pron (23), ai
poss (12), „własny” (1)] (97): FalZioł I 48d; BielŻyw 149, 157, 158;
Ricerz niektory wielkiego Chama, to ieſt, Carza imieniem Otoman,
[...] iął potaiemnie poſiadać gory w Kapadociey, zkądże [...] pocżął
cżaſow godnych naiazdy cżynić á łupieſtwa MiechGlab 64, 57; Widząc tho [zamknięte bramy miasta Abdyron] Alexander rozgniewał
ſie bárzo/ y przykazał rycerzom ſwym áby ie zápalili. HistAl D2;
[mieszkańcy Teb wołali:] Alexander ieſli nie odeydzieſz od nas/
ciebie y twoie rycerze ſzkaradzie vdręczymy. HistAl D3; Dárius
tedy ſlyſząc że iego Rycerze vſtháią/ nátichmiaſt wezwał wielką
wielkoſć ieznych y pieſzych HistAl E5; Mężowie Ricerze moi namocnieyſzy/ vmyſly wáſze s ſlow liſtu Poruſowego żadnym obycżáiem niecháy ſie nie ſmęcą HistAl G7v, Av, Bv, B2v, B6, B7 (48);
Gdyby kto kordá dobył przed náſzym Rycerzem/ táki w łáſce Rycerzowey: á ktoby ránił/ tákiemu ręká ma być przebodźioná. Ust-

Praw D4; RejZwierz 16, 37v; Potym przećiw Perdyce powſtáli
Antypater/ Ptolomeus/ Antygonus/ s ktorymi gdy walcżył/ zábit w
Egipcie od właſnych Rycerzow dla iego ſpornośći. BielKron 127;
Stámthąd proſtho ćiągnął Boleſław do Ruſi przećiw kſiążęćiu Przemyſkiemu Wołodzimirzowi/ ktory cżynił wielkie ſzkody krolowi/
poráźił go Boleſław/ y ſámego rycerze krolewſcy poimáli BielKron
352v; A tę Litwę pobudził był Páweł Biſkup Krákowſki/ ktory
cżęſto cżynił burzki w kroleſtwie Polſkim/ przeto był poiman od
rycerzow Leſtkowych w Lágowie miáſtecżku BielKron 365, 25,
50v, 58v, 68 [2 r.], 83v (24); HistRzym 30v, 36, 41v [2 r.], 42v, 49
(9); BielSpr 39v, 43v; BudBib Ier 51/57; PaprPan T3; SkarKaz
120b. Cf »rycerz Krystusow«.
rycerz skąd (6): Ten rycerz pánnę miał bárzo piękną ktorą gdy
vyźrzał rycerz z Báldáchu/ rozmiłował ſie iey bárzo HistRzym 84v,
84v [4 r.], 87.
sg w funkcji coll. (3): BielSpr 3 cf »pospolity rycerz«; StryjKron 105; CzechEp 13 cf »zbrojny rycerz«.
W połączeniu z nazwą narodowości (1): [Aleksander mówił:]
Moi rycerze namocnieyſzy Mácedononowie [!] ſlow moich skromnie poſluchaycie. HistAl G6v.
W połączeniu z imieniem i (lub) nazwiskiem [w tym: rycerz
imieniem (6), rycerz ktoremu imię było (1); imię i (lub) nazwisko +
rycerz (32), rycerz + imię i (lub) nazwisko (26)] (58): BielŻyw 157;
Cżwarta horda [...] ieſt Tatarow Nohayſkich albo Occaſſow, ktorzy
też z Zawolſkiey hordy poſzli. A to gdy Occas ricerz ieden znamieniti wielkiego Carza Zawolſkiego [...] był zabił. MiechGlab 75,
*7, *8v, **4, **5v, **7v, 64; HistAl B8, H4; RejZwierz aa4, bbv,
13, 13v, 78v; Goski A11v; Miał Dáryus ná ſwoim dworze dwu
rycerzu Beſſá y Nábárzáná BielKron 125v; Ci ſą pomęcżeni pod
Dyoklecyanem y Máxymianem/ Márcellus Papież/ Márcellinus Papież/ Adauktus/ Alexender Rycerz [...] BielKron 154; Loktek będąc
myſli dobrey woyſká ſzykował/ poſtháwił ſyná ná mieyſcu przeſpiecżnieyſzym z Rycerzem Nekándą/ ktory był z domu Toporow
BielKron 372v, 83v, 107, 153, 154v [2 r.], 246 (14); OrzQuin R2;
RYcerz niektory był imieniem Iulian/ ktory gdyż był iednego cżáſu
wyiáchał ná łow/ á vdawſzy ſie zá iednym pięknym Ieleniem gonił
go bárzo dáleko. HistRzym 115, 35 [3 r.], 35v [2 r.], 77, 78v, 79v
[4 r.] (15); RejZwierc 44v; BudBib 1.Par 12/4, 27/6; Wſpomnię/ y
to ześćie [lege: żeście]/ dwá kroć Woiewody Wołoſkiego ná Woiewoctwo ſadzáli Alexándrá zá ſpráwą zacnych Rycerzow. Sieniáwſkich/ y Iázłowieckich. BiałKaz L2v, L2v; Kieyſtut ſam Xiążę
Zmodźkie/ gdy y tám y ſám vfy Niemieckie przebijáiąc ieździł/ [...]
od iednego Rycerzá Wernerá z Windekien był z koniá wyſádzony
drzewem StryjKron 442, 442; ZapKościer 1585/61; LatHar ++5; Iż
my máiąc ná báczeniu ſtáteczną wiárę/ y wielką przychylność przećiwko Nam [...] od Wielmożnégo Ianá z Rytwian/ Woiewody Krákowſkiégo/ Rycérzá/ y Senatorá nam ſczérzé miłégo: [...] SarnStat
978, 1104; KlonKr F3v; [KromHist 14].
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy geograﬁcznej [w tym:
przymiotnik + rycerz (7), rycerz + przymiotnik (5)] (12): Oſwáldus
Normándiyſki Rycerz RejZwierz bbv, aa4, 13, 13v; Látá 1413. Lithwá drugi raz ku Polſzce przyłącżona y zápiſáná byłá [...]. Abowiem
Krol záſłużonym Rycerzom Litewſkim/ herby pánow Polſkich
rozdawał BielKron 385, 310; HistRzym 85; ábowiem ſam ieden był
Hánnibál táki/ kthory Alpes gory niedrożne/ trudne/ nieprzybyte/
do Włoch przechodźił/ pobudzáiąc Rzymſkie Rycyrze BielSpr 43v;
Y gonili rycerze Cháſdymſcy zá krolem/ y dogonili BudBib Ier
52/8, Cant 3/7; BiałKaz H4; PaprPan kt.
W połączeniach szeregowych (9): Też nie byli za nią [za Maryją, idącą do Elżbiety] anij przed nią rycérze/ pánięta/ albo pakholęta/ tylko ijdzie z iey miloſcią/ pokora/ vboſtwo/ a ſromiezliwoſtz
OpecŻyw 10v; Tego cżáſu wſzytek narod ludzki z winſzowánia
Noego ieſt ná trzy powagi rozdzyelon/ to ieſt/ Kápłany/ Rycerze/ y
chłopy álbo ſługi BielKron 6; HistRzym 30v; RejPos 162; BO oto
Pan Iehowa Ceweoth odyimuie z Ieruſzalimá y z Iehudy wſzelkie
pośilenie chlebá/ y wſzelkie pośilenie wody. Rycerzá y mężá wa-
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lecżnego/ ſędzią/ y proroká/ y wieſzcżká á ſtárcá. Rotmiſtrzá y vććiwą oſobę y ráycę/ y mądrego/ rzemięſlniki y rozumnego mowcę.
BudBib Is 3/2, Ier 51/57; PaprPan kt; Naydźie tu [w księgach] ſam
Krol powinnośći ſwoie/ Rádę Senator/ Rycerz ſpoſob zbroie: Páſterz
duchowny/ naydźie y ſtan káżdy Náukę záwżdy. ModrzBazStryj
¶2v; SzarzRyt C3.
W przeciwstawieniu: »rycerz ... ślachcic« (2): Bo záprawdę
rycerze nie rodzą ſię/ ácżkolwiek ſię śláchćicy rodzą. ModrzBaz
76, 76v.
W porównaniach (14): PatKaz III 150; BielŻyw 48 [2 r.]; RejPs
27v; Ták ſie kocha w ſłowyech thwoich [Panie] me ſerce vbogye/
Práwye yáko rycerz kthory byerze łupy drogye LubPs cc; GroicPorz e2; Abowiem ten [Bóg] káżdego náucży/ Kto mu wiernie ſwe
ſpráwy porucży/ Iż ty márne á omylne ſpráwy/ Snádnie zwalcży
iáko rycerz práwy. RejAp Cc8; Pátrzayże pilno á oſtrzegay ſie pilno/ ábyś iáko niećwicżony Rycerz/ they zbroie opák ná ſię nie
wkłádał/ przedni plách ná zád/ á zádni naprzod. RejPos A5, 263v;
Lecż Iehowá zemną iáko rycerz mocny/ przeto prześládownicy moi
waláć ſię będą BudBib Ier 20/11, Iob 38/3; VAndá ſwych przodkow
ſercem nie wydáłá, Choć płeć pánieńſką y tez poſtáć miáłá. Bo iáko
Rycerz cny pyſznoſtąpego, Gromiłá Niemcá bronią opátrznego.
KlonKr A3v; KlonFlis E2; KlonWor 30.
W charakterystycznych połączeniach: rycerz(e) biegły(-li) (ku
biciu bieglejszy) (3), bojaźliwy, butny, chwalebny (nachwalebniejszy) (3), cnotliwi, cny(-i) (11), czysty (naczystszy) (3), (nie)ćwiczony(-eni) (3), dobry(-rzy) (7), doświadczony(-eni) (2), drapieżni, duży, dzielny, godny, łakomy (3), mężny(-i) (namężniejszy)
(8), (nie)mocny(-i) (namocniejszy) (19), nabożny, niepospolici, nieprawy, okrutny, pobici (zbici) (2), popisani, posileni, posłany,
prawdziwy, prosty, przebrany(-i) (2), przedni, przenajęci, przeważny, ranni (raniony) (2), sławny(-i) (nasławniejszy) (9), sprawiedliwy (3), stary(-rzy) (6), stateczny(-i) (3), strapieni, straszliwy,
ślachetny(-i) (naślachetniejszy) (5), śmiały(-li) (śmielszy) (3), ubogi(-dzy) (2), uczciwy, udatny (2), waleczny(-i) (6), wielki, wielmożny, wierni, wybrani, wysłużeni (2), zacny(-i) (10), zasłużeni,
zawołany (2), zeszli (2), znamienity(-ci) (5); rycerz(e) eipski, izraelscy, litewscy, niemieccy, normandyjski (2), polscy, rzymski(-scy)
(3); rycerze świata tego (3); krew rycerza(-ow), krzyk, męstwo,
miecz, pawęże, pieczęć, pilność, poduszczenie, sprawa (2), stan,
strzała, syn, zamek, zasługi, zbroja (7); pobici od rycerzow, pojman,
wybran (4), zabit (2); przez rycerza zwyciężeni; rycerzow naprzyjmować, nie ustraszyć, warować się, wezwać (5), żałować; do
rycerzow posłać; od rycerzow odbieżeć; rycerzowi(-om) (roz)da(wa)ć (9), (przy-, roz)kazać (20), odjąć (odjęt) (2), oﬁarować,
poruczyć, pozwalać, ślubić się, zadać raz; jachać ku rycerzom;
rycerza(-e) karać, mieć pod sprawą (pod sobą) (2), pobić (5),
pobudzać, pojmać (jąć) (2), położyć, porazić, posilać, posłać (2),
potwirdzać (2), przenająć, przywodzić ((przy)wieść) (5), wolno
puścić, udręczyć, upominać, wezwać (3), wybrać (2), wyprawić,
wywodzić na harc, wziąć sobie, zabić (3), zawołać; miedzy rycerze
pobrać; zawołać na rycerze; rycerzem uczynić (4); przysięgnąć
przed rycerzmi; z rycerzmi jachać (przyjechać) (2), potykać się;
rycerz(e) bojował, broni(ł) (się) (bronią) (3), ciął, dał pogębek
(policzek) (2), jałmużny dawał, goni(li) (2), gotują się na wojnę,
(przy)jachali(-ł) (jechali) (9), nie litują gardł (gardłuje) (2), sławę odnosi, nie odstąpią, pobili (pobijali się) (2), poginęli ((z)giną(ł)) (3), pojmali (2), popędzili się, przebili (przebije) się (2),
nieprzyjaciele przemagał, sławy przestrzega, przysięgali, przyszli
na pomoc, ratował (ratujący) (2), ruszą się, rzucili się (2), służyli,
konia stracił, szemrali, ściął głowę, wojnę toczy, od nawałności
uchodzili, uciekł (mogli (mieli) uciec) (3), przygody nie ujdzie,
umarł (umarły) (6), upadali (2), ustawali (ustają) (2), (z)walczy(ł)
(4), wybrali (4), (na harc, na plac, na wojnę) wyjedzie (jadą, wyjał,
wyjeżdzą) (4), na rycerstwo się wyprawuje, zabili(-ł) (5), zada raz,
zlękł się, zmowili się, zwycięży; [ilu] rycerzow zginęło (poginęło,
poległo) (5).

Przysłowia: lepſzy Ricerz niż Pánoſzá ModrzBaz 76.
[Mężnieyſza bábá ná gorze: niż naylepſzy rycerz ná dole. PlutBBud P.]
Zwrot: »rycerze, rycerzem pas(ow)ać« [szyk zmienny] (1:1): Y
w ten cżás go rycerzem zacnie páſowano/ Y Orle mu do herbu
ſkrzydło było dano. RejWiz 97v; RejZwierz 67.
Wyrażenia: »rycerz bojowy, bojujący« (1:1): RejPos 164; á
Ryczerz boiowy bárzo ſnádnie miedzy ſtáremi bliznámi nową ránę
śćirpieć może. RejZwierc 153.
»rycerze Boży« (1): Zátym nam Hetman powiedźiáł [...]: Ey
Rycerze Boży teraz cżás przyſzedł/ áby káżdy vkazał ſwoy vmyſł
dobry męſtwá ſwego BielKron 460.
»rycerz konny« (2): będąc ryczerzem konnym ſtraſzliwym/
niechay drzewem ſrogie Parthańczyki przenagrawa KwiatKsiąż
O3, O4v.
»rycerz Krystusow, Krystusowej wiary [= chrześcijański]«
[szyk 3:1] (2:2): A ták Skánderbeg odpiſał mu w thy ſłowá: Rycerz
Kryſtuſowey wiáry Iurek Káſtryotus Kſiążę Albáńſkie Amuráthowi
Othomanowi kſiążęćiu Tureckiemu etć. [...] BielKron 246, 253,
254; Ty zacny á wielmożny Kryſtuſow Rycerzu/ Nie do końcá
forytuy s Turkiem o przymierzu. PaprPan B2.
»rycerz krześcijański« (3): RYcerzá kiedy chcieli/ mieć Krześćiáńſkiego/ Málowáli we zbroi/ á on s Koniá ſwego/ Bije Smoká
ſrogiego/ o Krolewnę zacną/ A to ták wykłádáli/ tę ﬁgurę znácżną.
Iż káżdy wierny burdę/ ma z okrutnym Smokiem/ Ktory ná miłą
duſzę/ pátrzy krzywym okiem. RejZwierz 113, bb2v, 113.
»rycerz pieszy« [szyk 1:1] (2): Czo tedy za vrząd ieſt Hetmana/
co ryczerza tak konnego iako pieſzego zwyczay y doſwiatcżenie ćię
miły Vbertinie naucży KwiatKsiąż O4v; KlonWor 56.
»pospolity rycerz« (coll.) (1): TOć ieſt náde wſzyſtko ku walce
potrzebnieyſze/ y ná tym wſzyſtka obroná rzecży záwiſłá/ iż ieſli ieſt
młodź y poſpolity rycerz ćwicżony/ tedy też ſpráwce máią być
dobrze ćwicżeni y ſpráwni w tych rzecżách BielSpr 3.
»rycerz(e) prawy(-i)« (5): KTo cżytał Ruſkie dzyeie/ ten ſie
ſnádnie ſpráwi/ Iácy tám ludzye byli/ á Rycerze práwi. RejZwierz
81v; RejAp Cc8; WyprPl A2v, B4; [Tatarzyn] Nie iáko Rycerz práwy iáwną woynę tocży/ Przymierze wypowieda/ potyka ſię w ocży:
Lecż iáko zdraycá właſny [= prawdziwy]/ ſpoſobem złodźieyſkim
Miia miáſtá y grody KlonWor 30.
»przełożony nad rycerzmi« (1): Wziął też Hethman [i uwięził]
Sáráiaſzá naprzednieyſzego kápłaná/ y Zofoniaſzá wtorego po nim/
y trzy ſtroże weśćia. A z miáſtá wziął komorniká/ ktory był przełozonym nád rycerzmi [praepositus super viros bellatores] BibRadz
Ier 52/25.
»starszy rycyrze« = dowódcy (1): temv co złe á ſzkodliwe Rzecżypoſpolitey zámieſzánie ſwoim roſtyrkiem álbo iáką płochośćią
ktory vcżyni/ niemáſz inſzego lekárſtwá ná to/ według obycżáiá
ſtárſzych Rycyrzow/ iedno tákiego wywieść ná oſtátecżne ſkaránie/
áby ſie drudzy tą winą y plagą karáli. BielSpr 26.
»zastęp rycerzow« (1): Iakoby na lotra wyſſliſcie z miecżmi ij ſ
kiymi ijmowatz mie/ [...] IEzus gdy to wymowil/ záſtęp rycérzow ij
woyſko rzucil ſie náń/ iako lwowie na baranka. OpecŻyw 106v.
»zbrojny rycerz (coll.); zbrojni rycerze« [szyk 2:1] (2;1): Nie
ſadź ſie ná ſwoy rozum/ áni walcż w ſwey ſkorze/ Wyſtaw
zbroyne Rycerze/ cnotliwe ku gorze. BielSat N4v; StryjKron 105;
(bo też to nigdy nie było [...]/ żeby w niey [w Polsce] iednoſtáyna y zgodna między wſzytkimi wiárá byłá.) iednák też przedśię pod iednym białym orłem y pod iednym zbroynym rycerzem
żywiąc/ [...] wiáry ſwey y nabożeńſtwá pilnowáli/ y vżywáli.
CzechEp 13.
Zestawienia: »rycerz pasowany (a. [pasany])« = eques auratus Murm, BartBydg [szyk zmienny] (3): Murm 175; Eques auratus, riczerz pasovany BartBydg 51b; GórnDworz V5v; [ReuchlinBartBydg l3; Po onej żony [Małgorzaty] śmierci [Gustaw Waza]
pojął i trzecią, Katarzynę, Gostava Olay, pasanego rycerza, dziewkę KromHist 14].
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»złoci rycerze« = pasowani na rycerzy w czasie koronacji (1):
Przyiechawſzy do Krolá Portugálſkiego [...]/ vkazałem też liſt Krolowi od iego namieſtniká/ gdźie go też miedzy złote Rycerze policżył iednego BielKron 460v.
Szeregi: »rycerze albo bojownicy« (1): A ryczerze albo boiownicy potrzeba yżeby przyrodzęnia mocznego byli KwiatKsiąż O4.
»(panowie) dworzanie i rycerze« (2): Yeſt wyele cnych/ dobrych/ y ſtátecznych dworzánow y rycerzow/ ktorzy nye winni zá złe
á nyeſtáteczne ćirpyeć. KromRozm I B, A4.
»hetman, (i) rycerz« (2): PaprPan B3; Glinſki ſię miedzy nimi
[między Tatarami] okrył z vphcem ſwoim/ Tám poſtrzałem vbito
pod nim koniá dwoim/ Ná drugiego ſię przeſiadł/ tám z wielkiey
ſmiáłośći/ Iák Hetman/ y iák Rycerz odniosł dank dzielnośći. StryjKron 702. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»książęta i rycerze« (1): HErkules był máło przed krolem Saulem w Grecyey/ ktory ine Kſiążętá y Rycerze męſtwem y dobrą
ſpráwą przechodził. BielKron 62. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»rycerze i ludzie waleczni« (1): Dobrze iżeby ſie kożdy tego
dnia od wſzelkiey rzecży wyſtrzegal. Ryczerzow y ludzi walecżnych też aby ſie warowal FalZioł V 52v.
»mąż (a. mężowie) (waleczni), (i, abo) rycerz(e)« [szyk 3:2]
(5): O mężowie y rycerze moi [Viri commilitones mei] namocnieyſzy ktorzyſcie do thych cżáſow woienne nieprzeſpiecżnoſći
podeymowali/ izali dla niedoſtatku koni macie roſpacżać HistAl D2;
LubPs hh2v; Goski A2v; ábowiem y Bogá ſámego przypodobywa
piſmo ludziom rozmáitym/ iáko Rycerzom mocnym/ ábo mężom
walecżnym CzechRozm 106; Heros – Sławni mąz, riczerz, awoła
nyzmiona [lege: zawołania] wielkiego maz zacni. Calep 480a. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»panowie i (takież) rycerze« [szyk 4:1] (5): Wiele ſmutku y
żáłośći ſpołu wſzytkim w Polſzce tá wypráwá nierządna á nie
ſpráwna ná ten cżás przynioſłá/ ſłyſząc o cnych á zacnych Pániech
tákież Rycerzoch/ [...] ktorzy ſwą krwią zdrowe [!] krolewſkie
odkupili. BielKron 399; Rzekł ſyn: Oycże miły przyſięgnę ia przed
pány y Rycerzmi páńſtwá thwego/ że żadnego niedoſtáthku nie
będzieſz ćierpiał HistRzym 112, 46v, 93v; BiałKaz L2v. [Ponadto w
połączeniu szeregowym 1 r.]
»senatorowie i rycerze« (1): Biſkupi ſwe vbiory dla ſtanow
godnośći/ Swietnie przygotowáli przeważney hoynośći/ Tákże Senatorowie/ y wſzyſcy Rycerze/ Iedni ſzáty przeważne/ á drudzy
páncerze. StryjWjaz Bv. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»setnicy i rycerze« (1): A gdy mu [Joasowi] ſzło ná ſiodmy
rok/ Ioiádá biſkup z narodu Lewi zwiodſzy Setniki y Rycerze/ vkazał im táiemnie ſyná krolewſkiego/ y zmowili ſie wſzyſcy pod
przyſięgą zá nim BielKron 86v.
»rycerz albo szlachcic; ślachcice z rycerzmi« = nobiles cum
militibus Modrz; miles aut nobilis JanStat [szyk 2:1] (2;1): ModrzBaz 76; O ránie rycérzowi álbo ſzláchćicowi przez chłopá zádánéy.
SarnStat 618, 618. [Ponadto w przeciwstawieniu 2 r.]
»rycerz i wodz« (1): [Pyrrus do Agamemnona:] O rzecz máłą
prośim/ w czym choć ſie chętnym ſtáwiſz/ Nas przedśię názad z
náſzą nagrodą zoſtáwiſz. Gdyż do téy káżdy rycérz/ y wódz nas
vprzédźił GórnTroas 19.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu wieloczłonowym: »albo (i, jako) inszy (a. wszyscy) rycerz(e); z wielim inszych
rycyrzow« (3;1): zginął tam [w walce z Tatarami pod Legnicą]
Boleſlaw ſzepiołka ſin grabie Morawſkiego y Pompo Pruſki miſtrz z
wielim inſzych ryczyrzow. MiechGlab 12; GliczKsiąż K8; Tedy
wyſzli zánim [za Abiszajem] mężowie Ioáwowi y Kierety y Pelety y
wſzyſcy rycerze BudBib 2.Reg 20/7; BiałKaz H4.
Iron. i żart. (7): Zaſz ſie v nas wżdy kto wſpráwach cwic zy?
Snać to rycerz kto więcey naliczy RejRozpr K3; GórnDworz Qv;
[to ſobie zá rzecz przyſtoynieyſzą być rozumiem/ [...] ábych ſię s
tákiemi wſſitkiemi tego Bábilońſkiego nabożeńſtwá fárbowánymi á
bieretowánemi rycerzmi nie łątzył/ ktore znam być práwe Chryſtuſá

[...] nieprzyiacioły WergerRej E2v; Gdy ieden chlebowy rycerz/
włożywſzy ná ſię lwią ſkurę/ popiſował ſię tym: rzekł mu Diogenes:
A długoż ták klenotowi dźielnośći/ wſtyd cżynić będźieſz? PlutBBud E3v].
a) O pijakach (5): (marg) Rycerze piwnicżni. (–) A náſzego
potomká páſuią w piwnicy/ Bochmy bitwy wygráli/ vciekli nam
wſzyſcy/ Bochmy ie mężnie koﬂem áż w rynek wyſiekli [...]. Konwie miáſto proporcow zá rycerzmi noſzą RejWiz 97v, 175v, Dd2;
Ieſlić o ſławę idźie/ kto więcéy pić może/ Dáięć przodek w tym
męſtwie: ſam póydę ná łoże. Iuż ty bądź tym rycérzem/ co piwo
vśieczeſz KochPieś 20.
Przen (66): Przeto ſą [prokuratorowie] vſtáwieni dla poſpolitego pożytku [...]. A ſą iákoby Sądowi Rycerze: Abowiem iáko
Rycerz waleczny/ pokoiu poſpolitego mieczem broni/ thák Prokurator dowćipem ſwoim ſpráwiedliwoſć mnoży/ á nieſpráwiedliwoſć
tłumi. GroicPorz e2; Ale coż gdy ten rozum ieſt ták vćiśniony/ Ze
ták leży poráżon práwie bez obrony. Sćiſnęłá go náturá z inemi
przypadki/ Ktorzy iey wſzetecżnośći ſą iáwnymi ſwiádki. Swiadcży pychá y zazdrość nádęte łákomſtwo/ Fáłſz/ zdrádá/ gniew/
ſtrách/ żáłość/ y márne pochlebſtwo. Iáko nadobny płomień gdy ſie
dymem duśi/ Ták ći ſzkodzą rycerze rozumu y duſzy. RejWiz 137v,
16v; RejZwierz A6v; Bo dziećię vrodziło ſię nam/ ſyn dan ieſt
nam/ y było pánowánie ná rámieniu iego/ y názwano imię iego/
przedziwny/ rádny/ Bog rycerz [fortis]/ oćiec wiecżnośći/ kſiążę
pokoiu. BudBib Is 9/6, I 349b marg; Przed Gdańſkiem Gęśia
kárczmá ná oſtátku/ Ktorą iuż ſobie miey miáſto przydátku/ Stąd
iuż doiedźieſz do ſámey MOTLAWY/ Iák rycerz práwy. KlonFlis Hv.
a) O Chrystusie (3): śmierći śię iuż nie boimy/ áni grzechu, áni
diabłá/ bo iuż ieſt ich moc vpádłá. Ieſt zá námi Rycerz mocny/ Iezus
Kryſtus, Pan walecżny/ ktory to wſzyſtko zwyćiężył/ moc ich podnożkiem położył. ArtKanc D2v; GrabowSet P2v.
Szereg: »rycerz i wojownik« (1): [Jan święty powiada] A iż go
[Pana naszego] widział tym páſem rycerſkim á znákiem zwycięſtwá
opáſánego/ może to káżdy rozeznáć iáki to ieſt rycerz y iáki woiownik/ [...] iż bez wſzey obrony á bez káżdey przypráwy zwoiował
á poráźił [...] cżártá ſproſnego/ ſmierć onę ſrogą/ y grzech okrutny
RejAp [14].
b) O archaniele Gabrielu (1): STąpil z nieba w ten cżas archaniol Gabryel z wielką ſwiatloſcią/ a poklęknąwſſy przed ſwym
ſtworzycielem/ pozdrowil go z wielką vcżliwoſcią/ ij pocżąl rycérz
podpomagatz krola/ ſluga pana/ ſtworzenijé ſtworzyciela rzekątz.
[...] OpecŻyw 101v.
c) O Janie Chrzcicielu (3): WIelebny rycerz ij poſel przechodzeń pana Iezuſow Ián krzciciel/ gdy ſiedziál w ciemnicy ſkowany ſ
przykazania Herodowégo [...]. Chtzątz [...] przywieſtz ſwé zwoleniki/ aby naſladowali pana Iezuſa/ [...] poſlal ie k nie mv OpecŻyw
47, 11v.
rycerz czyj (1): Pán mily Iezus byl w oné ſtronie w ten cżas
[...]/ gdy ta nowina [o męczeńskiej śmierci Jana] przyſſla ku iego
ſwięté miloſci/ plakál rzewno ſwégo rycerza/ ij oyttza milégo/ ij
brata przyrodzonégo. OpecŻyw 48v.
d) O prorokach, apostołach i uczniach Chrystusa (6): GrzegRóżn F4v; Ale páthrzay iáko ná cię ćiſz ſtárzy Rycerze á ćiſz Prorocy ſwięći wołáią/ ábyś nie przycżyniał áni vymował naymniey od
ſłowá á od náuki ſwięthey Páná tego. RejPos A5, A4v.
rycerze czyi (2): Samo ſie ſkazuie ijż na golé ziemi cżęſto iádl
Iezus mily z ſwymi rycerzmi. OpecŻyw 51; Leop Philipp 2/25.
W połączeniu szeregowym (1): Ale miałem zá to że było potrzebá tego/ ábym do was poſlał Epáfrodytę brátá/ y pomocniká/ y
ſpolnego rycerzá mego/ á wáſſego Apoſtołá/ y ſlużebniká w potrzebách moich Leop Philipp 2/25.
Szereg: »bojownicy a rycerze« (1): á wſzyſcy Prorocy ſwięći/ á
wſzyſcy Dokthorowie ſwęći [!]/ niechay iáko chcą náukámi á piſmy
ſwemi ſzyrmuią álbo ſthrzeláią/ nielza iedno do thego celu káżdy ſie
przyſtrzelić muśi. [...] Bo tym ſie byli ſtárzy oni boiownicy á oni
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ſtárzy Rycerze bárzo obłądzili/ gdy namniey odſtąpili od náuki
ſwięthey tego Páná ſwego RejPos A5.
e) O świętych i męczennikach [w tym: czyi (6) – pron poss (3),
ai poss (2), G pron (1)] (7): IScye nie bez przycżyny Duch ſwięthy
w Koſciele ſwiętym ſwoim ten porządek poſtánowić racżył/ iż po
národzeniu á zyáwieniu ná ſwiáth Páná náſzego/ thy nowe Rycerze
ſpráwić á okázáć racżył/ to ieſt/ Szcżepaná s. ktory [...] krwią ſwą
oblał á zápiecżęthował ſwięthą prawdę iego y náukę iego. A potym
ony málucżkie dzyatki/ kthore wnet po národzeniu iego były zmordowáne [...]. A potym też [...] Ian święty RejPos [278], 26v, 27v.
W połączeniu z imieniem (1): NIezwyćiężonego rycerzá twoiego Floryaná/ Chryſte Pánie/ modlitwą vbłagány/ rácż nas z grzechow náſzych wyſwobodźić LatHar 417.
Wyrażenia: »rycerz Boży« (1): Ná tymże też Seymie [nicejskim] był Páfuncyus biſkup Egipſki/ ktoremu był dał Máxymian oko wyiąć y vd przepalić o Krześćiáńſką wiárę. Konſtántynus
wielki cżęſto go w oko cáłował/ zowąc go Rycerzem Bożym. BielKron 155v.
»Krystusowi rycerze« (1): Boże/ ktoryś wybráne ſwięte twoie/
[...] oſobliwymi przywileymi obdárował. Day/ áby wſzyſcy kthorzy
ſie do nich vćiekáią/ wſzyſthko otrzymáli. Ey Kryſtuſowi Rycerze/
wſpomnićie ná mię/ y ná kośćioł Boży/ ktory potrzebuie wáſzey
pomocy. KrowObr 176.
Szereg: »rycerze a bojownicy« (1): O wſzechmogący á dobrotliwy Pánie/ dayże nam też z miłoſierdzya ſwoiego táką wiárę y
táką myſl do ſerc náſzych/ [...] ábychmyć w tym ſtale á ſtátecżnie
záchowáli powinnośći ſwoie/ á tego błogoſłáwieńſtwá tákże doſtąpili ták iáko tu ſłyſzymy o tych twych wiernych rycerzoch á boiownikoch twoich RejPos 339v.
f) O wiernych chrześcijanach [w tym: czyj (czyi) (16) – G sb i
pron (7), pron poss (5), ai poss (4)] (32): Thu ſie theż mogą vcieſzyć wſzyſcy wierni ná ziemi ktorzy thu ieſzcże boiuią iáko pocżćiwi rycerze/ á morduią ſie s tym nędznym ſwiátem/ iż ſłyſzą że
zapłátá ich nie będzie im ná raty rozłożona RejAp 193; A iż ſie nie
dáli od niego [od Pana] odbić áni odſthráſzyć żadnym wiátrom áni
żadnym burzliwoſciam thego morzá ſrogiego á obłędliwego ſwiátá
tego/ áni ſtráchom iego: ále ták iáko wierni Rycerze á wierni dzyedzicy iego/ przebili ſie poſpołu z nim przez wſzytki niebeſpiecżeńſtwá żywothow ſwoich RejPos 263; A wſpomináć tu napirwey
racży onego ſtałego á mocnego Rycerzá ſwoiego/ á ſnadź naprzednieyſzego/ ktory ten hárc á iśćie trudny przetrwał przy nim/ iż był
záwżdy vbogi w duchu. RejPos 263v, A4, 27v; My też iżeſmy k
temu od Páná wezwáni/ zá ſpolne rycerze ná ten boy wybráni/ zá
ſwoim Hetmánem/ idźmy zá Kryſtuſem wiekuiſtym Pánem. ArtKanc K18v, F19.
Zwrot: »pasować rycerze« (1): Słuchayże tu pilnie thego
wdzyęcżnego Krolá ſwego/ á tego ták wielkiego Hetmáná ſwego/
iáko thu páſuie ty Rycerze ſwoie po they wygráney bitwie ich
RejPos 263.
Wyrażenia: »rycerz (Pana) Krystusow« [szyk 2:2] (4): PatKaz
III 150v; Fokus [kowal z przykładu o doskonałości] ieſt káżdy
krześćiánin dobry/ kthory wiernie iáko rycerz Kryſtuſow robi. HistRzym 51; [w czasie obrzędu chrztu] Máże też Kápłan dziećię ná
plecách y ná pierśiách świętym oleiem/ ktory znácży łáſkę Duchá
świętego. A ma to iśćie wiedzieć że śię iuż od tego cżáſu Páná
Chriſtuſowym ſługą y rycerzem sſtawa/ á iż zá łáſką Duchá S. przez
wiárę ſerdecżną/ y przez pracą ſwoich plecj/ to ieſt przez prácowity
ſwoy żywot/ ma znieprzyiaćielem duſznym mocnie wálcżyć KarnNap B4v; LatHar 576.
»rycerz krześcijański« [szyk 8:6] (14): A thák gdyż iuż rozumieſz ocżći idzye/ á s kim cżynić maſz/ nie drzeḿże moy miły
ſláchetny á Krześćiáńſki Rycerzu/ á obácż ſie w tey ſpráwie ſwoiey
RejPos A4v, A4 [2 r.], A4v żp, A5v, A6, B; Imię Bogá wſzechmocnego/ A mocna obroná iego/ Toć ieſt zbroiá poććiwego/ Rycerzá Krześćijáńſkiego. RejZwierc 254, B4, 254, 254v, 255 żp,
Aaav, Bbb3v.

Szereg: »rycerz(e) a (i) bojownik(-cy)« [szyk 5:1] (6): Słuchayże záſię/ drugim boiownikom ſwoim/ á drugim Ricerzom
ſwoim/ á zwycięſcom tych omylnośći ſwiátá tego/ cżego winſzowáć
á co obiecowáć [Pan] racży/ mowiąc ták do nich: Iż błogoſłáwieni
ćiſzy/ ábowiem ći poſiędą wſzyſtkę ſzyrokość zyemie. RejPos 265;
Ale thy ieſliże chceſz być Rycerzem wiernym á boiownikiem
wiernym Páná ſwoiego/ nie wſtyday ſie nic s tym ſwiętym imieniem
ná plác wyiecháć/ przed wſzytkiemi mocarzmi tego ſwiátá. RejPos
285v, A4v, A6v, 339v [2 r.].
g) O człowieku pokonującym słabości, przeciwności (6): A
iſcie to wielki ryczerz kto ſwą myſl porazi Ktora mu dzys kęs
ſmakuie potym wſzytko skaźi RejJóz F2, F2 marg; RejWiz 192; Coż
wżdy ſobie pomyſliſz moy ſtáruſzku miły/ Gdy ták ſłyſzyſz o ſobie
rozlicżne nowiny. Zowę cie márynarzem co po wodzye pływaſz/
Zowę cie też Rycerzem co w przygodach bywaſz. RejZwierc 180,
218; Toć ieſt nawiętſzy Rycerz/ moie miłe corki/ Odiąć ćiáłu roſkoſzy/ á wytrwáć przemorki. BielSjem 31.
h) Bohater, heros (1):
Wyrażenie: »rycerz wszytkiego świata« (1): Przeto ią [złotą
wełnę] wielką ſtrażą [król Oeta] oſádził/ to ieſt/ okrutnemi ludźmi
[...]/ iż gdy kto przyiechał do kościolá Marſowego/ zábili go y
oﬁárowáli Marſowi [...]. Rozſławiło ſie to okrucieńſtwo po wſzytkim ſwiecie [...]/ przeto ſie tám káżdy chronił iecháć á ochylał
mieyſce to/ á ktoby był iechał y przyiechał we zdrowiu/ był
rycerzem wſzytkiego ſwiátá. BielKron 54.
a. Członek zakonu rycerskiego (27): Tym tho Rycerzom ktore
byli Turcy wygnáli z Rodis/ dał był Ceſarz wyſep Melite/ zową
Włoſzy Meltá BielKron 239; Woyćiech potym był Biſkupem/ kthory [...] Klaſztor Ryczerzow záłożył ktorzy noſzą ná płaſzcżu dwá
miecże nákrzyż. BielKron 437v, 346; Z Krzyżakow też piąći Rycerzow zábito/ y Brátá Oherá do Zamku poimano StryjKron 320,
305, 320.
rycerze czyi (2): [mówi mistrz pruski:] áż potym [Władysław
Jagiełło] poſłał do Konſtancyey ná Koncilium/ żałowáć ſie ná naſze
rycerze. BielKron 231v, 231v.
W połączeniu szeregowym (1): A ták ziechawſzy ſie z Pre/ łaty/ z
Pre/ ceptory/ y inną bráćią zakonu náſzégo/ y z Mężnémi Rycérzmi/
y opátrznémi Mieſczány nam wiernie miłémi [...] nic nieprzećiwiáiąc ſie zgodźie vczynionéy [w Nieszawie] Artykułom w niéy
zámknionym [...]/ przez rozdźielenia y zámknienia niżéy nápiſáné
obiáſniliſmy SarnStat 1120.
Wyrażenia: »mniszy rycerze« (1): Tám ći Mniſzy Rycerze Rycerſtwo ſwoie vtráćili. KrowObr 136.
»rycerze zakonni« [szyk 2:1] (3): Ná ten cżás też Konrad
Mázowieckie Kſiążę był vćiśnion od Pogan pierwſzych Pruſow/
gdy ſie im dáley oprzeć niemogł/ [...] wypráwił ſobie tedy tytho
rycerze zakonne/ ktorym obiecał dáć thy mieyſcá/ ſkthorych pogány
wypędzą BielKron 231v, 231v [2 r.].
Zestawienia: »bożogrobscy (a. ktore zowiemy bożogrobskimi,
a. Bożego grobu) rycerze« = joannici, Krzyżacy, templariusze [szyk
7:4] (11): [Saraceni] poimáli Gwidoná y miſtrzá zakonu Templáryow/ to ieſt/ Bożogrobſkich Rycerzow. BielKron 179v; Tego cżáſu
Bożogrobſcy Rycerze oſiedli wyſep Rodys BielKron 185v; [Konrad
Mazowiecki prosił cesarza o pomoc przeciw poganom.] On tho rad
vcżynił iż poſłał zakonniki ktore zwano Bożogrobſkie Rycerze S.
Ianá z Rodis/ z domu Niemieckiego/ pánny Máriey kośćiołá BielKron 346, 182v, 186, 231, 269v, 282, 346, 358; á oni [braciszkowie
zakonni] leżą prożnuiąc/ tyiąc iáko Wieprze w Klaſztorzech/ Lepiey
áby bráli przykład s thych cnotliwych Rycerzow brátow ſwoich/
ktore zowiemy Bożego grobu BielSpr c.
»rycerze Krystusowi« (1): KrowObr 136; [Rycerze Kryſtuſowi
w cżarnych płaſzcżách z cżyrwonymi krzyżami náſtáli roku 1326.
TurnZwierc C].
»rycerze rodeńscy (a. rodyjańscy)« = joannici (2): Potym náſtáli Rycerze Rhodeńſcy/ Mniſzy od Rodeńſkiey Inſuły tym przezwiſkiem wezwáni KrowObr 136; BielKron 239.
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»rycerze świętego Jerzego« = tzw. Zakon Podwiązki (1): Záſię
w Angliey drudzy Mniſzy nowi náſtáli/ ktorzy ſie Rycerzmi ſwiętego Ierzego názwáli/ ktorych Regułę Piąthy Vrban Papieſz
potwierdził KrowObr 136v; [TurnZwierc C].
2. Figura szachowa zwana także jezdnym, dzisiaj koń lub skoczek (z elementami antropomorﬁzacji) (26): W tym plácu woyſká
położą ſie obie/ [...] A tym ſpoſobem ſzykowáć ſie będą. Rochowie
[tj. wieże] z brzegow/ więc Rycerze po nich/ A potym Popi [tj.
gońcy] przyſiędą ſie do nich. KochSz A3; Ale gdy Borzuy liche
pyeſzki dłaźił/ Ná coś więtſzego chytry Fiedur ważył. Rycerzá
ſwego to tám/ to ſám wodząc [...]. Stánąwſzy gdzye chciał/ otrząſnął
ſie s prochu/ Y dał ſzách pánu/ o práwego Rochu. KochSz B;
Kápłan [tj. goniec] z Rycerzem/ á obádwá biali/ Iedno przez ieden
plác od ſiebie ſtali. KochSz B2v; Wielka ſie godność w Rycerzu
náuduie [!]/ Ze iego drogi nikt nie záſtępuie. A ſwoim ſzáchem
może wiele ſzkodzić/ Bo záwżdy przed nim muśi Krol vchodzić.
KochSz B2v; Potym o Bábę [tj. o królową] dał ſzách Rycerz w
bieli/ Tuſząc/ że mu iey obronić nie mieli. KochSz B3; Zátym ſie
wielkie zámieſzánie sſtáło [...]. Rycerze byſtre konie roſpuśćili: Nie
był kąt ieden/ gdzyeby ſie nie bili. KochSz B3; Wzięto Rycerzá
zátym s ſzáchownice/ Idziſz nieboże z nowu do ciemnice. KochSz
B4; dobry Rycerz ieſt od zwády/ Popu [tj. gońcowi] też niezle
záchowáć od rády. KochSz C2, A3 [2 r.], A4v, B [3 r.], B2v [2 r.],
B3 [2 r.] (26).
Synonimy: 1. bojownik, pan, rajtar, ślachcic, walecznik, wojak,
wojennik, wojownik, żołnierz; 2. jezdny, koń.
Cf NIERYCERZ, RYCERNIK
AĆ

RYCERZOWAĆ (1) vb impf
e jasne.
praes 3 sg rycerzuje. ◊ [con 3 sg m by rycerzowåł.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
Walczyć, wojować, odbywać służbę; przen; militare Mącz:
[Tenże Krystus Pan rozmnaża w łasce św. krześcijańskij i dawa
zmocnienie, aby człowiek rycerzował a w nadziei istyj wytrwać
mógł w pracy swej przy swym własnym zbawieniu. AktaSynod
I 130.]
Zwroty: »pod chorągwią [czyją] rycerzować«: Omnis iuventus
sub signis Veneris militat, Wſzyſzká [!] młódź pod proporcem á
Chorągwią boginiey Venus rycerzuye/ To yeſt rádá ſie młódź pętą
[!] miłością/ nic niepoſpolitſzego młodym yáko miłowáć. Mącz
221b.
»pod proporcem [czyim] rycerzować«: Mącz 221b cf »pod
chorągwią rycerzować«.
Synonimy: bić się, bojować, walczyć, wojować, żołdować, żołnierzować.
AĆ
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RYCERZOW (7) ai
Teksty nie oznaczają é oraz ó.
sg m G rycerzow(e)go (1). ◊ I rycerzowym (1). ◊ f I rycerzową
(3). ◊ L rycerzow(e)j (1). ◊ pl A subst rycerzow(e) (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rycerz” (7):
1. Od znacz. ‘mężczyzna zajmujący się rzemiosłem wojennym’ (6):
a. Należący do rycerza, używany przez niego (2): Iezu ktorem
ryczerzową włocżnią otworzon bok/ z kthorego krew y woda wypłyneła ſmi łuj ſie nadna mi TarDuch C6v; HistRzym 47v.
b. Związany z rycerzem stosunkiem pokrewieństwa (2): HistRzym 32; A iáko inſza rzecż ieſt być ludźmi vcżonemi/ á inſza być
ſynmi ludźi vcżonych: ták inſza rzecż ieſt być rycerzem/ á być
ſynem rycerzowym [ﬁlium militis]. ModrzBaz 76.
c. Którego podmiotem jest rycerz (2): Gdyby kto kordá dobył
przed náſzym Rycerzem/ táki w łáſce Rycerzowey: á ktoby ránił/
tákiemu ręká ma być przebodźioná. UstPraw D4; HistRzym 74v.
2. Od znacz. ‘ﬁgura szachowa’; przysługujący rycerzowi (1):
Wyrażenie: »droga rycerzowa« = sposób poruszania się rycerza po szachownicy (1): Y kazał [Fiedur] Kſiędzu [tj. gońcowi]/
drogą Rycerzową/ Náiecháć krzywym ſkokiem ná Krolową. KochSz B2.
Cf 1. RYCERSKI
AĆ
RYCERZOWA (3) sb f
Teksty nie oznaczają é oraz ó; a pochylone.
sg f N rycerzowå (3). ◊ [I rycerzową.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
Żona rycerza (3): Tedy gdyż on rycerz záiáchał zá morze/ żoná
iego nábyłá ſobie iednego cżárnokxiężniká [...]/ á ſtym ſie zmyláłá
[lege: się zmilała] záwżdy. Y przydáło ſie cżáſu iednego gdyż oboie
ná łożu leżeli/ rzekłá ku niemu rycerzowa: [...] HistRzym 54v, 54v
[2 r.]; [HistFort K5v].
Cf RYCERKA
AĆ

RYCERZOWNA (1) sb f
N sg ryc(e)rz(o)wna.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Córka rycerza: Y był też tám w iego [w króla] páńſtwie ieden
rycerz/ ktory miał dziewkę kraſną/ [która poślubiła cieślę] [...].
Potym [jeden rycerz] ſzedł do domu onego ćieſle krom wiedzenia
iego/ by ſie z iego żoną ſmylił [lege: zmilił]. A oná go wdzięcżnie
przyięłá. Thedy on rycerz żądał iey áby z nią ſwą wolą vcżynił. Odpowiedziałá mu rycerzowná rzekąc. [...] HistRzym 107v.
AĆ
RYCERZSKI cf 1. RYCERSKI
[RYCERZSKIE] cf RYCERSKIE
RYCERZSTWO cf RYCERSTWO
RYCERZYK Sł stp; Cn, Linde brak.
[RYCHELEK sb m
Teksty nie oznaczają é; drugie e prawdopodobnie jasne (tak
w -ek).
sg N rychelek. ◊ pl N rychelki.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przedmiot wydzielający przyjemny zapach, dlatego noszony
przy sobie, blisko ciała, np. ﬂakonik lub woreczek z wonnościami,
poduszeczka nasączona wonnościami, bukiecik pachnących ziół lub
kwiatów (z niem. riechen ‘wąchać’): Olfactoriolum Reticulum –
e
Reuchpuſchlein – Rychelek/ Wąchadłko. ArtNom F6v; Nie wſzyſcyć ſtárzawſzy ſię náſtękawſzy/ nákáſzlawſzy ſię mrą: mrzeć ieich
[tj. ludzi] wiele/ y doſyć młodo/ y nie ſtękáiąc/ morte violenta,
gwałtowną śmierćią muſzą: gdy tego wodá/ drugiego ogień/ Beſtia
ſroga/ więc miecż/ kulá/ proch/ pigulká włoſka/ Marmacica/ rękáwicżki/ rychelki náwet ábo rownianká perfumowána/ pożrze/ vſpi.
ArtTanat A4v.
Synonimy: wąchadłko, wąchadło.]
MP
RYCHERYSTA (2) sb m
N pl rych(e)rystowie (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Uczeń J. Kalwina, który w kwestii Eucharystii nawiązywał
do nauki U. Zwingliego, reformatora zurychskiego, twórcy protestantyzmu szwajcarskiego, zwanego też zwinglanizmem, przyjmującego tylko symboliczną obecność ciała Chrystusa w komunii
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(etymologia niepewna, może z niem. Zuricher ‘mieszkaniec Zurychu’ albo z niem. Riecher ‘wąchacz, wąchający, wietrzący’) (2):
A ták wam tey Kálwinowey náuki y właſni iego vcżniowie Márcyoniſtowie álbo Rycheriſtowie niepozwolą/ ktorzy y z tego Kálwinowego podobieńſtwá od ſłońcá ſzydzą/ á że ſpołecżność máteryálnego Ciáłá Chriſtuſowego w duſze náſze/ przez oświecenie
Duchá ś. przyść niemoże/ przećiw Miſtrzowi ſwemu vcżyć śmieią.
WujJud 177, Nn2v.
MP

(2) BielŻyw 39, RejPos 169; rychlej nie jako (1) Mącz 132a; żadna
rzecz rychlej nie jako (1) GórnRozm C3; nie rychlej aliż (1) Mącz
396c; nie ale rychlej (1) LeovPrzep [K]; rychlej ze wszystkich inszych (1) Strum Q2. Składnia sup: narychlej z tych wszytkich (1)
GliczKsiąż I6; narychlej nad insze wszytki (1) FalZioł IV 53b;
narychlej miedzy kim (1) BielŻyw 37.
I. W funkcji właściwej (1633):
1. Zużywając na coś niewiele czasu, pośpiesznie; cito Miech,
PolAnt, Cn; mature, mox Cn (78):
a. Szybkim ruchem (40): Ku ktorey rzecży lekarze maią mieć
pewne nacżynie/ Iako noże Kleſzcże, haki/ y nożycze: czoby nimi
takowe cżłonki, albo rychło odciąć albo oderwać. FalZioł V 34;
GlabGad I5.
Przysłowie: Bo y źrzebiec rychley ſie obráca kiedy mu oſtrog
dodádzą RejZwierc 112v.
Zwrot: »rychło się pochwacić« (1): A ona [Maria] ſkoro to
vſlyſſala/ natychmiáſt prędko powſtala/ ij naprzeciw panu Iezuſowi
biegla/ [...] tego dlá żydowie [...]/ gdy vzrzeli ijże ſie tak rychlo
pochwácila ij wyſſla: naſladowali iey rzekątz/ ijże ijdzie ku grobu
plakatz OpecŻyw 67v.
[Szereg: »rychło a niebacznie«: prąnthko dzyalacz, zepchnącz,
richlo a nyebacznye strącicz abo skazicz precipito, precipitanter aliquid obruere, de alto ducere, temere festinare ReuchlinBartBydg S2.]
Przen (1): Bo żywot kthori bywa zemdlonych: richło ſie bliży
ku ſmierci. FalZioł V 65v.
α. O ruchu liniowym (o ludziach i zwierzętach); ociter Mącz,
Cn; festinanter Miech; velociter HistAl (35): Iezus k niéy gdy chciál
mowitz/ ięli go żydowie rychléy prowadzitz/ targuiątz [lege: targając] ięli go rwatz ij bitz. OpecŻyw 117v; A bieżeli [uczniowie] dwá
poſpołu/ lecż drugi (on) vcżeń wyśćignął rychley Piotra/ y przyſzedł pierwey do grobu. BudNT Ioann 20/4.
cum imp (4): Nieſſcżęſni żydowie wiodątz pana Iezuſa ſromotnie po oné drodze za ſſyię go bili/ [...] krzycżątz náń wolali. Podz
rychléy zwodztza nieſſcżęſny. OpecŻyw 111v; RejKup ee6v; BielKron 46v; Propera ocius, Kwáp ſie rychliey Mącz 326b.
Połączenia: »co rychlej« (7): Woiewodá Wáłáſki ſłyſząc złe
nowiny o ſwoich/ gniewał ſie tym więcey/ ćiągnął z ludem co
rychley przećiw náſzym. BielKron 421v, 229, 414, 454; RejPos
244v [2 r.]; RejZwierc 113.
»tym rychlej« (7): Oni [Delfowie] iákoby głuſzy byli/ Tych iego [Ezopa] ſłow nie bacżyli: Tym go rychley prowádzili/ Aby go z
ſkáły zrzućili. BierEz H; OpecŻyw 112, 136v, 137v; Tamże woiewodę Węgierskiego [Baty, car tatarski] poraził y zwyciężył/ także
tym richley [festinanter] wſi j miaſtecżka paląc przyciągnął do rzeki
ktorą zową Ciſa MiechGlab 15; Leop 3.Mach 4/5; BielKron 453.
Zwroty: »bieżeć (a. biegać), iść (a. pość, a. prześć, a. wyniść)
(barzo) rychło (a. rychlej, a. tym rychlej, a. co rychlej)« = exire cito
PolAnt [szyk zmienny] (10:8): BierEz L3; IAn widzątz tzo ſie s nijm
dzieie/ do Betanié ku dziewicy Marij rychlo bieżál OpecŻyw 109v,
111v, 112, 136v; Nogi ſie przeto chowaią aby richley biegali. BielŻyw 92; RejKup ee6v; Vſlyſzáwſzy Alexánder iż Dariuſa zábitho/
przeſzedł rzekę Grankę z zaſtępem ſwym barzo rychło [transivit
ﬂumen ... velociter]/ y wſzedł do miáſtá Suſis. HistAl F8; ktorzy
[staruszkowie]/ gdy ſnimi ći co ie wiedli thym prędcey biegli/ nádążyć prze zeſzłość nog niemogli: á oni lepak bes wſſey lutośći y
bes wſtydu ſnimi ſie tárgáli/ y ſſkárádzie łáiáli/ áby tym rychley
przy nich biegli [ad velocem ... itinerationem]. Leop 3.Mach 4/5;
BibRadz Matth 28/8; BielKron 105v; Ktory koń iáko krowá álbo
iáko ſárná poślednimi nogámi chodźi/ then rad dobrze ſkacze/ y
rychło biega. SienLek 187, 187; RejPos 244v [2 r.]; MWilkHist H2,
H4v; oglądáiąc ſię wołał nań on młodſzy ſłowy śmiáłymi/ y niemoc
iego leniſtwem zwał/ mowiąc áby rychło ſzedł. SkarŻyw 202.
»gonić rychło« (1): Zlękłá ſie niewiáſtá/ ſkryłá ony ſzpiegierze
[...] y odpowiedziáłá: Znam to iż przyſzli do mnie/ álem niewiedzyáłá ſkąd byli/ á ſkoro brony zámkniono wyſzli precż fortą/ gońcie ie rychło áza ie poimacie. BielKron 46v.

RYCHLE cf RYCHŁO
RYCHLEC Sł stp; Cn, Linde brak.
[RYCHLICA sb f
L sg rychlicy.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Natychmiastowość działania, niezwłoczność:
Wyrażenie przyimkowe: »na rychlicy« = od razu, natychmiast:
A gdy vięłá [fartuszek]/ kładł iey weń po dźieśiątku złotych we złoćie/ áż ich tyśiąc było. y rzekł do pánny: Otoż W.M. mieć racżyſz
nárychlicy zá podárowánie/ y chceli W.M. więcey. HistFort L5.]
Synonim: na prędkości.
MP
RYCHLIĆ Sł stp; Cn, Linde brak.
RYCHLUCHNO (1) av
o prawdopodobnie jasne (tak w -o).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Intens. od „rychło” ‘po upływie krótkiego czasu, wkrótce’:
Połączenie: »potym ... rychluchno«: [król Mieszko II] Był leniwy niedbáły Poſpolitey rzecży/ Spraw nigdy áby namniey nie miewał ná piecży. Co mu potym ná dobre rychluchno nie wyſzło/ Zámilcżę boby o tym wiele piſáć przyſzło. PaprPan Dd3v.
Synonim: prędziuchno.
MP
[RYCHLUCHNY ai
G sg m rychluchn(e)go.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Intens. od „rychły” ‘następujący po krótkim odstępie czasu’:
Wyrażenie: »czasu rychluchnego« = wkrótce: Strus będąc zfráſowány/ od żalu wielkiego/ Ze był oſzukan/ vmárł czáſu rychluchnego PaprKoło K4v (Linde).]
MP
RYCHŁO (1986) av
rychło (979), rychle (1), rychło a. rychle (1006); rychło : rychle SkarŻyw (52:1).
-o; -óż (3) KochPs (2), WyprPl; w rychle e prawdopodobnie
jasne (tak w -e av).
Sł stp notuje, Cn: rychło, Linde XVI (siedem z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.: rychło.
comp i sup (851 + 156) -rychléj (1005), rychlé (1), -rychli (1);
-rychléj : rychlé : -rychli OpecŻyw (36:1), PowodPr (7:–:1); ~ -éj
(129), -ej (15), -(e)j (861); -ej JanNKarKoch; -éj : -ej OpecŻyw
(24:12), MurzHist (5:1), MurzNT (5:1).
sup nå- (148), nåj- (8); nåj- ReszList, GórnTroas (2); nå- : nåjMącz (1:2), ActReg (3:1), PaxLiz (5:2); ~ nå- (116), na- (10), n(a)(22); na- MurzHist (2), MurzNT, Mącz; nå- : na- RejPos (18:1),
RejZwierc (15:1), BielSjem (1:1), SarnStat (3:1), PaxLiz (3:2); ~
nåj- (7), n(a)j- (1).
Składnia comp: rychlej niż co itp. (86); nie rychlej niż (2) RejZwierc 26, Oczko 9; nie rychlej jedno (2) UstPraw D, Mącz 252c;
żadną rzeczą rychlej jedno (1) BielSpr 67; nic itp. rychlej nie jedno
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»kwapić się rychlej (a. co rychlej)« (2): Gdy w miáſto iecháli/
był tego pilen Kuſpinian Stároſtá Wiedeńſki/ iákoby mogł w bronie
ſtoiąc wſzytki pocżty zlicżyć/ iedno iż był deſzcż cáły dzyeń/ przeto
nierządnie iecháli kwápiąc ſie co rychley do goſpod BielKron 414;
Mącz 326b.
»rychło pielać [= podążać]« (1): Ale witayćiéſz Pánowie Mázurowie/ czemuż ták rychło z Wárſzáwy pielaćie do dom? OrzQuin B3v.
»rychlej (a. co rychlej, a. tym rychlej) pośpieszać (a. przyśpieszać, a. śpieszyć się)« (3): Kramarz z kramem ná targ iádąc Bieżał
nic nie oppocżywáiąc [!]: A przetoż oſłá kijem bił/ By ſie w drogę
e
rychley śpieſzył BierEz R2v; OpecŻyw 137v; Kurﬁerſt [...] puśćił
dziáłá ku Witembergu/ á ſam zánimi znienagłá ćiągnął/ bacżył tho
Ceſarz/ przeto co rychley pośpieſzał zá nim BielKron 229.
»rychlej (a. co rychlej, a. tym rychlej) uciekać (a. uciec), uchodzić« [szyk zmienny] (3:1): [małpa mówi do liszki:] Miła śioſtro
[...]: V ćiebie ieſt wielki ogon/ [...] Vdziel mi go połowicę/ Bych
zákryłá ſwą grzeſznicę. Coć po tákowey długośći/ Iż ći przydawa
ćięſzkośći: Y rychleyby vćiekáłá/ By nie táko długi miáłá. BierEz
R2v; Gdyſmy ich dogonili á pytháli co zacż ſą/ powiedźieli żeſmy
ſą Maurowie Krolá Melinde/ vćiekáliſmy przed wámi/ przetoſmy
złoto wyrzućili ábyſmy thym rychley vćiekli. BielKron 453; Widząc tho my/ wyſzliſmy z domu broniąc ſie/ vchodźiliſmy co
rychley do ſwoich okrętow/ ktore były nie dáleko miáſtá BielKron
454, 447v.
Szereg: »rychlej a z poskokiem« (1): (did) Cżart yuż proſy
ſwych Towaryſſow do Piekła na dobra bieſyade. (–) [...] A tak/
Hoyda/ Hoyda Krokiem Idzmy rychley/ aſpoſkokiém Beda tam y
drudzy radzy Iem ſie was wieczey wprowadzy RejKup ee6v.
b. Szybko wykonując jakąś czynność lub ulegając stanowi;
celeriter Mącz, Cn (38): Więc názáiutrz Xánt w łáźni był/ A z
ſwymi ſie cetniki mył: Tám Ezopowi roſkazał/ By rychley obiad
gotował. [...] Bo pry iák z łáźniey wynidą/ Nátychmiaſt obiedwáć
będą. BierEz Cv; PatKaz I 4; tedy gdy ſie wylęże [pisklę kukułki]
drugiem ptaſzętam karmią wychwyta łakomoſcią ſwą/ á także
rychley tije. FalZioł IV 23c, I 52b, 64c, 109d, 110d, IV 11d; á
gdy mu przimowiono iż on nic nie dbał o ymienie, odpouiedział
richley bych ſie wnim ſtarzał niż krom iego. BielŻyw 33, 37; prze
to też chleb przeſalany nie tak richlo pleſnieie y owſzem richley
zeſchnie. GlabGad G7, F6v; MiechGlab 77; WróbŻołt ff4; RejRozpr B2; Vinum celerius vetustescit adhibito fumo, Richley ſie
ſtárzeye wino/ gdy ye śiárką okurzi. Mącz 491a; Cyáło człowiecze
nigdy ſtać w iedney mierze niemoże: ále/ álbo ſye mnoży/ álbo
schodźi. A ktore ſye rychło mnoży/ rychło záſye opada. SienLek
12; Ktory koń ma wiélką grzywę y twárdą/ ten rychło tłuśćieie
SienLek 186v, 34, 75; CzechRozm 167; Co iednémuſz práwie ſpoſobowi przypiſzmy/ pómniąc/ że źimie meaty źiemné ſą goręczſzé/ gdy źiemiá po wiérzchu zmárzła/ nie ták ich łatwie przepuſzcza/ tedy ſok ón ogniem źiemnym bárźiey pobudzony/ hoyniéy płynie/ y zá ſobą ogniá więcéy ćiągnąc/ nierychléy ſye zśiáda
[tj. nie zsiada się rychlej]/ niż lećie/ kiedy ſye óno ćiepło roznidźie á ſłońce ie do śiebie wyćiąga/ y tákié wody wyſuſza.
Oczko 9.
cum imp (2): Gotuy cie [!] wſzytko rychley przyaciołom kazcie
A czo ſie z nimi dzieie wſzytko im rozwaſcie Aby zemną iechałi/ z
nędze w obﬁtoſći RejJóz P6v; GórnTroas 45.
Połączenia: »co (na)rychlej« (7): BY ſie kto napilniey ſtárał
áby co narychley dom ſwoy budował prozne to iego będzie ſtáranie/
ieſli iemu bog tego niepomoże RejPs 194v; A ſam Abráhám bieżawſzy do trzody wźiął ćielątko młode/ y dobrze tłuſte/ á dał ie
ſłudze/ ktory ie corychley gotował [festinavit ad faciendum eum].
BibRadz Gen 18/7; było około trzydzieśći tyſiąc robotnikow/ co narychley robili/ máiąc ſtáre mury y kámieni ná pomoc/ ále to wſzytko było dármo. BielKron 273; ActReg 21; Nu/ nu/ corychléy moi/
ſkrytégo ſzukayćie/ Grécki to nieprzyiaćiél/ przed mię tu go dayćie.
GórnTroas 45. Cf Zwrot.

»tym rychlej« (2): Kurﬁerſth oſádził brzeg [rzeki] ſtrzelbą/ broniąc mu przepráwy przez rzekę/ álbo też budowania moſthu ná łodziach (iáko to miał Ceſarz pogothowiu) á gdy przyćiągnął Ceſarz
nád brzeg/ wſkocżyło Hiſzpanow thyſiąc w rzekę po rámioná/
odbijali od brzegu/ áby tym rychley moſth cżynić mogli. BielKron
229, 421v.
W charakterystycznych połączeniach: rychło ((co) (na)rychlej,
tym rychlej) budować, (u)czynić (2), dowierać, gasić się, goić się
(2), gotować (się) (4), mnożyć się, obrastać, opadać, pleśnieć, robić, rość (3), starzeć się (3), szukać, tłuścieć, trawić (się) (4), tyć,
ustawać, wychodzić, zarastać, zsiadać się; nie tak rychło.
Zwrot: »co rychlej pośpieszać (a. śpieszyć)« (2): á tho iże płod
takowemi boleſciami nie hamuie ſie długo w żywocie, y owſzem czo
richley poſpieſza na ſwiat. FalZioł V 18c; Ktorego [papieża Sylwestra II] iákie było dokońcżenie y pogrzeb [...]/ ia ſię/ co rych[ley]
ſpieſząc d[o] końcá/ tym teraz/ wſpomináiąc y rozbieráiąc to/ báwić
niechcę. CzechEp 424.
Szeregi: »rychlej i barziej« [szyk 1:1] (2): Przeto też Colerici,
to ieſt, ludzie ſuſzi á wyſoci, poſpolicie grubſze włoſi miewaią dla
beſtwornoſci poruw, y broda też richley y barziey im obraſta. GlabGad A8, F6v.
»rychło, nie zabawiając« (1): Drugie iż ku thakiemu rodzeniu
przirodzonemu to też ma być/ iżeby richło dzieciątko nie zabawiaiącz: wychodziło z żywota á krom wielkiey cięſzkoſci y wielkich boleſci. FalZioł V 16c.
α. O leczniczych właściwościach organizmów żywych i substancji według ówczesnej medycyny (2):
W połączeniu z przymiotnikiem [zawsze: posit] (2): Galienus
ſeptimo ſimplicium farmacorum piſze iże tho ziele [sturzesz] ieſt
ciepłe richło w trzecim ſlopniu/ thakieſz też y wyſuſzaiącze. FalZioł
I 107a, I 28d.
2. Zdarzając się, powtarzając się w krótkich odstępach czasu:
często (7): WujNT 740 marg, Aaaaaa2v; Iáko oná niewiáſtá Sunámitſka do mężá mowiłá: chodźi tędy częſto Prorok Boży Helizeuſz:
zbuduymy mu komorkę/ poſtawmy łożko/ ſtolik y świecznik: rychley do nas sſtępowáć będźie. SkarKaz 454b.
W przeciwstawieniu: »rzadko ... rychło« (1): BielŻyw 51 cf
Przysłowie.
Przysłowie: przyiaciel ſie rzadko nayduie á zaſię richło ſie ſtraczuie. BielŻyw 51.
Szeregi: »tym lepiej i rychlej« (1): CHcąc/ áby tym lepiéy y
rychléy powinowáctwu ſwému Woiewodowie Korony náſzéy/ około vſtaw y cény rzeczam czynili doſyć/ [...] teráznieyſzą Conſtitucią
ná wieczné czáſy poſtánawiamy: áby wſzyſcy Woiewodowie Woiewództwá ſwégo/ vſtáwy y cény rzeczam czynili/ przynamniéy dwá
kroć do roku/ wedle Conſtituciiéy Nieſzowſkiéy SarnStat 269.
»rychlej i snadniej« (1): Iáko w ráiu pierwey niewiáſtá od ſzátáná zwiedziona byłá: ták y záwſze niewiáſty rychley y ſnádniey
przez haeretyki bywáią oſzukáne WujNT 740.
a. O pulsie (1):
W przeciwstawieniu: »rychło ... leniwo« (1): Gdy też ktemu
[puls] nie będzie iednakiey miary, ale cżaſem barzo cżaſem mgło,
też richło y leniwo, tam ſmierć bliſką znamionuie. GlabGad E4.
3. Szybko upływając (o czasie) (4):
W porównaniu (1): Ná wſzem tu cżáſy ty náſze/ ták nam rychło
mijáią/ Iáko rzecży ktore ludzie ſobie zá nic miewáią. LubPs T6.
Frazy: »czasy [komu] rychło mijają« (1): LubPs T6 cf W porównaniu.
»[komu] rychło (a. rychlej) zbieży czas (a. czasy zbiegły)« (2):
[czart oczekując na sąd rozważa, jaki może być proces i wyrok:]
Bede ſię miał czém zabawiaċ Kedy ſię będą rozmáwiaċ Ieden wedrwá á drugi włás Snáċ mi rychley ták z biezy czás. RejKup x5v; A
Są drudzy co iákoby z iáką rádoſcią cżáſy ſwe wylicżáią/ áby im
rychło zbiegły. RejZwierc 159.
»rychlej [komu] droga zejdzie« (1): (did) Poſeł Mnichowij
grozy a yuż ydzie po Kupcza. (–) [...] Muſſe tąmgicż po czwartégo
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Tezem mu dał znaċ Cżas yego. A rychley wąm drogę zaydze [lege:
droga zejdzie] Gdy was uięczey ſpołu poydze RejKup t4.
4. W ciągu krótkiego czasu (o przebiegu czynności lub stanu od
początku trwania do zakończenia); cito Miech, HistAl, Modrz, JanStat; tempore brevi Modrz, JanStat (478): Zábá w iednym błoćie
mieſzkáłá/ A przezliż bárdzo wołáłá: obiecuiąc rychło zlecżyć/ Ktoby ſie iey chćiał polećić. BierEz L2v, Fv; OpecŻyw 152; Gdy łobody będzieſz pożiwał z iarmużem/ rychło odniey ciało wezmieſz/
á tak chudim ieſt dobra FalZioł I 12b; ábowiem poſpolity lud barzo
trzyma o tim piciu iże ieſth rozlicżney pomoczy rannym ludziom/
goiącz rany rychło FalZioł I 41c; Też gdy by chciał aby ſie zebrał
wrzod á richło wypłinął, tak vcżiń FalZioł I 81a; KApłon ieſt kogut
kleſniony/ rychley vtije/ bowiem ſie niewybiega ani wyſpiewa. FalZioł IV 19c; Nad inſze wſzytki kruſzcze Zelazo narichley ſię zepſuie
FalZioł IV 53b; Zaſię ieſthliby k temu barzo thłuſta albo ciałem
zbytnie była obłożona niewiaſtha Tedyby ſnadniey takowey na licze
leżeć nakolanoch. Abowiem richlej y z mnieyſzą cięſzkoſcią porodzi. FalZioł V 23d; tedy na tho [tj. nieżyt nosa] orzechy laſkowe
przypiekane/ á potym w tharty pierż iądrka omocżone á na nocz
pożywane/ niepodobnie on [lege: od] nich richło zdrowie przychodzi FalZioł V 77v; Naprzod to ieſt poſpolita nauka: iż rana nie ma
być richło goiona/ ale tak otwarta ma być/ przykładaiącz na nie
Atractiwy maſci. FalZioł V 88v, [‡]a, ‡4b, I 10d, 16d, 41c (46);
Cżemu wino podſtałe mocnieyſze bywa wſzakoż mniey trwałe. (–)
Bowiem tam wſzitka moc iego ſama na wierzchu zoſtanie, wſzakoż
takie rychley zwietrzeie albo ſkwaſnieie GlabGad H; Cżemu chciwie żrączi richley ſie nagie niż on czo potroſze pokarm bierze. (–)
Bowiem kto chciwie gie tedy łapaiąc pokarm wiele wiatru w ſię
bierze z pokarmem, cżęſto y wiele dychaiąc. GlabGad K3v, G4v,
H3, H8, I3, I5 (16); [Tatarzy] Na kołaciach albo gdy goſcie cżeſtuią,
piją mleko iakoby gorzałkę wypalone, ktore zbytnhie [!] a richło
vpaia cżłowieka. MiechGlab 23; Dzywno mię temu ſłudze ktoregom w cznocie znał By iey tak barzo rychło marnie żapomnieć
miał RejJóz Iv; RejKup h7, n2v, bb4, cc3v; Potym ſie ruſzywſzy z
onego mieyſcá pocżął po ſzyrokoſći onego polá iecháć/ á nie przez
ony drogi ktoremi był przyiechał/ ále przez połnocną ſtronę/ skądby
rychley ku Macedoniey przyſzedł HistAl L4; a IchM też tu ostatka
domawiać będą, żeby żaden stan w tej obron(i)e nie uległ i WM
namowiwszy powiedzą albo na piśmie przyślą dzisiaj, aby się czas
nie wlokł, a rychlej co kończyło, folgując niedobremu zdrowiu
JKM. Diar 78; BielKom nlb 3, F5; GliczKsiąż K4 [2 r.]; Abowiem z
Láćinſkiego nieſpráwnego piſánia/ wielkie częſto ſpory między niebogoboynymi Prokuratormi roſtą: [...] przez co wiele kroć ſpráwiedliwoſć tępią y przedłużáią/ nieináczey iáko łákomy Bárwierz
mogąc rychło vleczyć ránę/ gnoi ią/ áby zá dłuſzſzym leczenim/
więtſzą zapłátę wźiął. GroicPorz ev; RejWiz 59, 108v; Mąż ktory
rychło chce być bogáty [festinat ditari]/ á inſzym zaźrzy/ then niewie że nań prziydzie niedoſtátek. Leop Prov 28/22; RejZwierz 58;
OrzRozm V [2 r.]; Pothym z Węgier [przynieśli francę] ſłużebni/ áż
ſie rychło roſpłodziłá y rozmogłá v nas BielKron 399, 8v [2 r.], 111;
SienLek 132v, 187v; RejAp 117v, 127; Y náſz ięzyk Polſki rychłoby
vroſł/ gdybyſmy ſie go rozmiłowáli GórnDworz F8, L, T; HistLan
D3; RejZwierc 61v, 183; Lecż nielza záprzeć/ że wiele wiela ludźi
ſpraw od ſeymu do ſeymu odłożonych/ z wątpiwſzy o nich/ á ktemu
dla zbytnie wielkich nakłádow/ porzucono y zániechano: ktore/
kiedyby tákie ſądy [...] były/ á vſtáwicżnie trwáły/ y mnieyſzym
koſztem/ y rychleyby odpráwione były. ModrzBaz 91v; Trudność
onę ktora wnas ieſt ku ſzcżeremu y vprzeymemu poſłuſzeńſtwu/
rychło w ſobie wiárą wielką vłacnił: gdy to co mu ſtárſzy roſkazał/
zá głos ſobie Boży poczytał SkarŻyw 297, A5, 374, 560; A co ſię
tknie żywych/ [...] ták o nich mowię y piſzę: iż ieſli ſię náwrocą/ w
Iezuſá Chriſtuſá vwierzą: żywotá ſwego rychło y znácżnie popráwią: tedytemu wierzę iż zbáwieni będą. CzechEp 325; ReszList
191; WerGośc 253; GórnRozm C2, K3v; Lecż ten v ſzcżęśćia ieſt
loſem przegránem/ Co dla łákomſtwá chce być rychło Pánem.
KmitaPsal A4; ActReg 113; W leśie kiedy śiáná śiekáią gęſtym/

zwozem káżdy co záraz trawę bráć/ bo ich trudno doyźrzeć: á to
wſzyſcy iednáko wywiozą/ álbo ná noſzach wynoſzą: bo w leśie nie
vſchnie rychło. GostGosp 106, 82; tárguyże ſie chceſzli kupić tánie:
A odpráwuy ſie rychło/ wiéſz co czynić mawá Ná kleparzu: ieſcze
tám dla koniá zmieſzkawá. WyprPl B2; A nie więcéy ich [stolników] robić ma z téy przyczyny: iż ieſliby ich więcéy robiło/ rychléyby ſól z gór wykopána byłá. SarnStat 379, 1042; PowodPr 48;
GosłCast 42; SkarKazSej 676b; [rzeczy spaiaiącze, czo rychlo goią
conglutinativa medicamenta ReuchlinBartBydg h3v].
W połączeniu z imiesłowem przymiotnikowym [zawsze: posit]
(2): Lekarzſtwo ſpaiaiącze y też richło goiącze/ to ieſt prochem zaſypuiącz/ albo plaſtr vcżyniwſzy: przykładać FalZioł V 102v; Czo
ieſt pięknoſć przirodzenia obłuda, krotkie ſzcżęſcie, ſwiat rychło
vwiędły, ludzſkie pożądanie. BielŻyw 136.
W połączeniu z określeniem krótkiego przeciągu czasu (1): A
niemas ſnaċ tak zadnego Aby niebyl pylen tego. Czo ſię ſniem ma
dziaċ do roku Ale ſię miliż proroku. Bo drugiego ſczáwka [!] minie
Czaſem rychley nyż wgodzinie. RejKup D.
Połączenia: »co (na)rychlej« (16): RejPs 163v; a przedśię na
oſtatek i pić choc w wielkiem pragnięniu niechćiáł/ podobno aby
śię był co narychléi vmorzył MurzHist D4v; BielKron 225; RejPos
284v, [290], 329v; RejPosWiecz3 99v; Bo iáko choremu máło po
wymownym lekárzu/ iedno żeby do zdrowia co narychley dopomogł RejZwierc 84v, 20v; CzechRozm 230; KarnNap ktv; W czym
bárzo mi ſye nie podoba/ co w iáworowſkich zá obyczay wźięli/
godźin ſto/ álbo pułtorá ſtá/ álbo y więcéy/ śiedźiéć [w cieplicach]
vmyśliwſzy/ wyśiádáć ie [tj. odsiadywać w cieplicach określoną
ilość godzin] co narychléy: [...] y wyśiadáią z rázu przyiechawſzy
ośm álbo dźieśięć/ pięć ráno/ á pięć przed wieczorem godźin/ do
tąd áż liczbę odpráwią Oczko 27; SkarŻyw 599 marg; CzechEp 323;
ActReg 113; Proſzę/ nieznaćie kogo/ cobym bez przyſády Koniá v
niego kupił: bo dźiś pełno zdrády? (–) [...] Z wieśniaczkeim [!] wy
náłóżćie/ ten was nie vſzkodźi/ Chcąc co rychléy roſprzedáć/ ná
równy zyſk godźi. WyprPl B2.
»im na(j)rychlej« (2): ktemu iako wiele natym nalezy dodobrego Rptey aby dystractia animuszow ludzkich, ktora daleko była
zaszła innairychley [lege: im najrychlej] skoiona była, tak nigdzie
indziey, y niczym inszym nie moze tobydz lepiey sprawiono, iedno
ziechaniem się wszech społecznym na Seim ActReg 135. Cf »im
narychlej będzie mogło być«.
»mało nie rychlej« (1): Náucżyſz ſie ćirpliwośći/ náucżyſz ſie
ſpraw Ryczerſkich/ [...] á ſnadź máło nie rychley niżli w oney dworſkiej zgrái dármo leżącey. RejZwierc 26.
»tak rychło« = w odpowiednio krótkim czasie; tam cito
JanStat (8): [Tarkwiniusz] Kościołá obiecánego nie mogł thák
rychło zbudowáć/ bo potym rychło wygnán precż. BielKron 104,
117v, 210, 402, 419; Przyczyny dlá czego Sigmunt ták rychło ná
Kroleſtwo wybran. StryjKron 707 marg; ktorego zescia tak nierychłego ta przyczyna była zesmy sie zchodzic nie mieli aszbysmy
spisali wszytko porządnie, cosmy zgodnie przeszłego dnia namowili, ktore tak rychło niemogło bydz zpisane ActReg 49; Abowiém
ſłuſzna ſie rzecz zdáłá/ áby ten czás [dochodzenia dóbr dziedzicznych] był względem zakonu poſtánowión: iż iáko mężátki
máią dźieśięć lat: oné téż iáko oblubienicé Páná Kryſtuſowé/ któré
w klaſztorzéch zámknioné/ y wychowáné ták rychło o rzeczach
ſwych wiádomośći mieć nie mogą/ dwoiáko więcéy czás miáły.
SarnStat 209.
»tym (na)rychlej« (8): FalZioł III 7c; á nieprzyiaćiel moy zágląda oczekawáiąc zeſćia moiego/ áby tem rychley zágłádził ná
ziemi imię moie. RejPs 62; Leniwey też ſtárośći ſnadźby nie wádziło/ Gdyby ſie iey powietrze indziey odmieniło. Bo ták ſiedząc ná
mieyſcu tym rychley zgrzybieie/ A ſnadź gdzie indziey będąc rychley otrzeźwieie. HistLan D3; Bądź łáſkaw ná miáſto ſwoie/
wieczny pánie/ Ze tym rychléy w pięknych ſwoich murzéch ſtánie
KochPs 77; CzechEp 201; Prosieli aby były consilia reip. tym rychley odprawowane gdyz na Poslech nic nie schodzi. Samo myt Po-
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dolskich a Podłaſkich podniesienie ie zabawia ActReg 26. Cf »im ...
tym (na)rychlej«.
»im ... tym (na)rychlej« (2): SkarŻyw 36; A im naćiáſniey
[kapłun] śiedźi/ tym narychley vtyie. y przeto drudzy ſadzáią w
gárnce/ dnem wybitym mu głowę do iedzenia wytknąwſzy. GostGosp 128.
W przeciwstawieniach: »długo (2), nierychło ... rychło« (3):
OpecŻyw [192]v; Niemowcie pretko mi Pana [tj. króla] vbogacim/
toc bi moglo bic ale on ſwoich vbogich przijaciol nierychlo zbogaci/ richlo ſpolſky ſpital vtzini/ iednego co mu bedzie foritowal
Panem/ á drugie nedzniki. PaprUp L3; Ktoż ſzczęśliwſzy: ten co
rychło doiedźie/ czyli ten co ſię po morzu y wiátrách długo włoczy/
y po puſtyniách błądźi? SkarKaz 422b.
W porównaniach (5): WróbŻołt cc7v; LubPs hh6v; Ktorą iednoſć [krześcijańską] ktorzy káżą/ rychło iáko proch z źiemie záginą. OrzList f3; Iák prędko śćięty kwiatek/ ſwą ozdobę tráći/ Ták
rychło kráſę cżłowiek/ gdy ſię z śmierćią bráći. GrabowSet E; ReszList 183.
Przysłowia: Nye wyedzą podobno że ten kámyeń kthorego cżęſto
z myeſcá poruſſa/ nye rad mchem obraſta rychło. GliczKsiąż L2v.
Wſzytkie kácerſtwá iáko ſię rychło wzniecą/ ták nie długo
świecą. WujNT 740.
W charakterystycznych połączeniach: rychło itp. (z)budować
(2), (u)czynić (się) (8), dobyć, dojechać (2), dokonać, dopełnić, doprowadzić, (za)ginąć (zginąć) (4), (z)goić (się) (wygoić, zagoić się)
(10), (s)kończyć (się) (dokończyć) (4), (u)leczyć (poleczyć się, zleczyć) (4), niemoc mdlić, minąć, najeść się (2), nauczyć się, obaczyć
się, w krew się obracać (3), obrastać, obrzydnąć (obrzydzić się)
(2), odprawować (odprawić) się (3), ogorać, ohydzić się, opaść,
oschnąć (podeschnąć, uschnąć) (3), osieść, otrzeźwieć (2), paść
[= padnąć], (do)pomoc (3), poprawić (się) (2), porodzić, posilać,
postawić [= pobudować], w krew się przemieniać, przypłynąć,
przywodzić, (u)rościć (4), rozmoc się, rozpłodzić się, rozprawić
rzecz, rozprzedać, skwaśnieć (3), stanąć, stawać się octem, stęchnąć, tracić, ucichnąć, ukazać, ułacnić, umorzyć się, umrzeć,
upadać (2), upajać, urość, uspokoić się (2), ustawać, uśmierzać,
utuczyć, utyć (potyć) (3), uwrzeć (2), uzdrowić, uznać się, wiedzieć,
wydrzeć się, wymoczyć, wymoknąć, wyniść (przyść) (3), wypełnić
się, wypłynąć, wyrastać, wysiadać godziny, wysilić się, wyszumać
się, wzniecić się, zabić się (zabijać) (2), zagładzić, zagnić się,
zamordować, zaniszczyć, zapomnieć (przepominać, zapominać) (3),
zasnąć, zastanowić się, zaśmierdzieć się, zbabieć, zebrać (się) (3),
zepsuć się, zgrzybieć, zleźć, znaleźć, zwieść, zwietrzeć; być rychło
bogaty, gojony, gotowy, odprawion(y) (odprawowany) (3), skojony,
spalony, spisany, strawiony, wybran, wykonan, wykopany, zgotowan; rychło gojący, uwiędły; być rychło panem; barzo rychło
(11), niepodobnie.
Frazy: »będzie rychlej po [czym]« = coś się prędzej skończy
(1): Kto miłuie/ miłość mu wſpomináć ſzkodliwie. Acz źle/ ácz téż
y dobrze/ lepiéy milczeć o niéy. Vciec precz/ á zábaczyć/ Będźie
rychléy po niéy. GosłCast 42.
»jako narychlej mogł; im narychlej będzie mogło być« (1;1):
Leſthko czarny gdy ſie dowiedział [o wtargnięciu Litwy do lubelskiej ziemi] z Krákowá wyiechał/ á iáko narychley mogł lud zebrał
ćiągnął do Lubelſkiey źiemie BielKron 365; A Iż to bydź może/ że
ſie nie wſzyſcy z liſty ſwémi ná dániny/ záſtáwy/ lenná [...] okazáli
[...]: przeto my wſzyſtkié Rewizie/ y Dekrétá náſzé/ któréſmy ná tym
Séymie ná liſty tákowé czynili/ do Powiátów iáko którému należą
im narychléy będźie mogło bydź/ oddáć roſkażemy: [...] áby tám
[...] obaczyć mogli/ ieſliby ſie kto vtáił. SarnStat 1130.
Zwrot: »rychło przeminąć« [szyk zmienny] (2): ReszList 183;
Abychmy ſię náucżyli/ iákbyſmy Swiát opuśćili/ w żądzách iego
złych nie chodząc/ áni iego woley godząc/ bo świát ten rychło przeminie/ z żądliwośćią ſwą záginie. ArtKanc M17v.
Wyrażenia: »rychlej niż w ocemgnieniu; w ocemgnieniu i
rychlej« (1;1): Gdzież potym rychley niż w oce mgnieniu duſſa iego

náſwiętſſá bylá ſtworzona ij w cialo wlána/ tak ijż ſtál ſie natychmiáſt cżlowiek zupelny/ ij téż bog wierny OpecŻyw 9; W ten cżas
Iezus mily [...] pomalu podniozwſſy rącżki w niebo wſtępowál/ tako
dlugo poki go mogli nádaléy widzietz. Potym z onego mieſtza/ w
ocemgnieniu ij rychléy ze wſſytkiémi anioly ij ſwiętymi wſtąpil/ w
náwyſſą chwálę na prawicę boga oyttza. OpecŻyw 174v.
»za kila lat i rychlej« (1): Słyſzałem miniſtrá iednego każącego
ná tę Ewángelią/ iż Luter vczynił cudo wielkie to: iż zá kilá lat y
rychley wſzytki klaſztory pánieńſkie y mniſkie w Sáſkiey źiemi ſpuſtoſzył SkarKaz 418b.
Szeregi: »(i) rychło i (a) dobrze« = cito et (ac) bene(que)
Modrz [szyk 3:3] (6): LibLeg 11/31v; Vważywſzy to v ſiebie tedy
onto mąż pamięci godny/ wſzytko ſtáránie ſwoie ktemu przedśięwzięćiu obroćił/ żeby to y dobrze y rychło wykonáno być mogło.
BudBib b; Záś gdy káżdy pilnuie tego co ná iego vrząd należy/ tedy
śię ſpráwy rychley y lepiey odpráwuią ModrzBaz 26, 83v, 92; gdyż
[woda] inſza do vżywánia zá pićié/ á do wárzenia/ á inſza do lékarſtw chorobam pomocna być ma: to ieſt ſłodka/ źimna/ cudna/ nie
ſmrodliwa/ dná dźiarſtwem z gliną zmiéſzánégo/ w któréyby mięſo/
groch/ y inſzé potráwy/ rychło y dobrze vwrzéć/ á zmiękczyć mogły Oczko 10.
»mocnie a rychło; tym rychlej i mocniej« [szyk 1:1] (1;1): Też
Szafran zmieſzany z inſzemi lekarzſtwy ſerdecżnemi tym rychley y
mocniey mocz onych lekarzſtw do ſercza przywodzy. FalZioł III
7c, V 82v.
»co rychlej i nakrotcej« (1): IVż ſię zá pomocą páná Bogá
náſzego dwoie kśiążek ná Wędźidło I.M.X iędza K anonika Poznańſkiego/ Hieronimá Powodowſkiego/ [...] ile mogło być nakrotcey ſkońcżyło: iuż też cżás trzećie wźiąć przedśię/ y ony tákże co
rychley/ y nakrotcey ſkońcżyć. CzechEp 323.
»rychło, (a) snadnie« [szyk 1:1] (2): A ſnadźby to máło álbo nic
koſztowáło/ by to [np. puste zamki] rozdano ludziom Rycerſkim/
ázaſz lepiey iż ſie tám wilcy lągną/ tedyby tho ſnádnie á rychło
oſieść mogło/ y byłáby y obroná y pożytek Rzecżypoſpolitey. RejZwierc 186; ZawJeft 22.
a. Łatwo, bez dłuższych wstępów, zabiegów, prób; cito Mącz,
PolAnt, Calep; facile Mącz, JanStat (297): Bierz rádę od przypowieśći/ Nie potępiay ich proſtośći. Abowiem ſłowy proſtemi/ Rychley prawdę poymuiemy BierEz H2, A4v, B4v, F4v, H4v, R4; Tu
przyklád s pana Iezuſa wezmi/ a nieprzeſtáwáy od vcżynkow dobrych dlá poſmiéwaniá albo vrąganiá ludſkiégo/ bo tak rychley
zwyciężyſs nieprzijáciela ſwégo. OpecŻyw 52, 1v, 20, [34], 35, 37;
Abowiem gdym im wiernie a prawie radźił/ oni potym doſtąpiwſzy
pańſkiey łáſki/ przed nim mie obwiniali y potwárzali/ tako iż lehki
pan richło im wierzącz/ [...] kazáł mie nielutoſćiwie karaćz ForCnR
A4v; PatKaz III 151v; Spaprothką ma być zawſze warzany hanyż/ s
kminem/ ábowiem rychley wiathry wypędziſz z żywota. FalZioł I
98d; Zaſię ieſtli dziecię ieſt tłuſte, albo głowy wielkiey, tak iż ſie
głowa zapiera á nie może richło wynidz, ma baba pomagać: mażącz
oleykiem Migdałowym FalZioł V 20c, ‡8b, I 3a, 9c, 11c, IV 4b
(17); [Archites] Powiedał też że nic richley cżłowieka od Boga nieodłącży iedno żądza cieleſna. BielŻyw 39; Cżemu mozg ieſt wilgotny. (–) Aby tim łaczniey w ſię przijął wſzelkie wyciſnienie iako
woſk miękki albo ciaſto richley w ſię wſzelki obraz prziymie cżego
kamien nie dopuſci. GlabGad B4; Iaki żołądek richlej zcirpi łacżnienie ieſtli mocny albo mgły. (–) Zołądek mocny więcey pokarmu
żąda, wſzakoż dłużey może łacżnienie ſcirpieć y więcey ſie może
poſcić, zaſię mgły żołądek nie wiele pokarmu żądą [!], ale też niedługo może poſtu cirpieć. GlabGad E7, Bv, C2v, E6v, E8, F6 [2 r.]
(28); Bowiem w tym rozum dziećięczy bywa dobry poznawan/
ieſthli z młodu licżbę richło obacza KłosAlg A4v; LibLeg 7/33;
WróbŻołt B2, cc8; RejRozpr G2; RejJóz M7; Vmieyze Ludzy rozeznaċ Iako komu mas zaczeniaċ. Bo gdie traphys na proſtego Tedy
rychley zedrzes ſniego. RejKup e2v, e2, i5v, l4, m2, m7, P; KromRozm I N2; MurzHist R2v; Diar 68; BielKom F6; Y Cicero ſam
dzyećińſtwo/ ſen/ nyemądrosć/ opilſtwo/ á głuposć/ w yedney mye-
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rze kłádzye/ gdy rozumye że ſtych wſſytkich narychley prawdę
vſlyſſeć może. GliczKsiąż I6, E2v, K2, K2v, P4; Bo gdy niekáżdy
vmie czytáć/ rychley ſye to zbiegłego może donieſć/ kiedy głos wołáiącego ſługi przychodźi w vſzy y tych ludźi co czytáć nieumieią.
GroicPorz n4, c4, n3v, p2v, ii2, ii2v [2 r.]; KrowObr 133v; choć ſie
odrzekáią [żołnierstwa]/ Niechayżeć iedno kędy workiem zábrząkáią/ Prętko ſie záſię zlecą by do miodu pcżoły/ Rychley to workiem zwabi niż mięſem Sokoły. RejWiz 13v, 15, 40v, 55, 103v, 117
[2 r.] (10); Acż ieſt miła ſwobodá/ lecż w pracy pocżćiwey/ Rychley
ſławy doſtánie/ niż w prożnosći łżywey. RejZwierz 71v, A5, 25v,
29v, 36, 58 (11); BibRadz I 161b marg; BielKron 80, 103, 110, 157,
248 (8); Nihil tam facile in animos teneros atque molles inﬂuit
quam varii canendi soni, Nyc ſercá dobrego w roskoſzy wychowánego richliey nie zeymie yáko Muſiká á ſpiewánie. Mącz 132a;
Tardum ingenium in accipiendis quae traduntur, Niemogąci rychło
poyąć tego czego go náuczáyą. Mącz 441b, 438b, 446b; Prot C3;
SienLek 32v, 54v; bo miedzy złemi ludźmi/ przyiaźń być nie może:
Ale w tey ſworce/ trudno ich więcey ma chodzić/ iedno dwá/ dla
zámothánia/ potym rozerwánia: y kthemu rychley ſie dwá zgodzą/
niż trzey GórnDworz M2v; ácż w tym co miło nierowno ſie cżłowiek rychley záwiedzie/ bo rzecży wdzięcżne á przyiemne pſuią
rozſądek. GórnDworz Ii5v, D5v, P5, X8v, Cc4 [2 r.]; A nápiſałem
krótko/ przodkiem áby káżdy rychléy mógł poiąć/ y łácniéy pámiętáć: á druga/ żem rády w tym vżył Sokráteſſá Philozophá GrzepGeom B2v; ábowiém áczći tu ták piſano/ áby káżdy ſam mógł wyrozumiéć/ wſzákże nie káżdy iednákiéy ieſt rozrywki/ ieden może
rychléy wyrozumiéć niż drugi. GrzepGeom B4; Vważayże to tedy
napilniey/ gdzye go [Pana] ſzukáć maſz [...]. Bowiem go nigdziey
rychley nie poznaſz áni naydzieſz/ iedno w ſwiętych ſłowiech iego/
á w nieomylnych obietnicach iego. RejPos 169; Iż was proſzę przez
przyście Páná náſzego Iezu Kryſtá/ ábyſcie ſie rychło odwieść nie
dáli iákiemu duchowi omylnemu/ ábo iákoby od nas iákiemu liſtowi zmyſlonemu RejPos 261v, 43, 46v, 104v, 162, [219], 314v;
BielSat D, E, M4v; GrzegŚm 11; HistLan C2v; Bo rychley zwalcży
poććiwego cżłowieká ſkromne milcżenie káżdego/ niżli owego dármoſwará wſzetecżne á vporne ſłowá. RejZwierc 140; Pátrz ſwowolnemu iáko wſzytko wádzi/ Sam ſwym vporem narychley ſie zdrádzi. RejZwierc 215v, 3v, 25v, 49, 104 [2 r.], 109v [3 r.], 135v, [272];
Kto chce pod Moſkwą Zamku dobywáć/ żádną rzecżą rychley iedno ogniem gdy w ſuchy Rok tráﬁ BielSpr 67, 22; WujJudConf 39v;
Kto ſię rychło gniewa cżyni ſproſność BudBib Prov 14/17; MycPrz I
B3; Inſzé Ryby ſadzałem ſam doſyć do Stáwu/ Cérty/ Łoſośie/
Pſtrągi/ etcet. Iż to Rybá nie Stáwowa/ Tedy téż w Stáwie trwáć nie
chce. Wſzákże ze wſzyſtkich inſzych/ tedy Pſtrąg rychléy trwa/ bo
tákże Rybą żywie iáko Szczuká y Okuń. Strum Q2, M2, O3; Proſzę
was żebyśćie ſię nie rychło poruſzáli od ſmysłu/ áni ſię trwożyli/ áni
przez duchá/ áni przez mowę/ ani przez liſt/ iákoby od nas (nápiſány.) BudNT przedm b8, przedm c5v; iż też tego cżęſto doznawam/ że ſie cżłowiek rychley złego náucżyć może/ y dłużey ie
pámiętáć/ niźli co ieſt dobrego á wedle Bogá prawdziwego. CzechRozm 200v, 186v, 211; SkarJedn 328, 381; Oczko 19, 20v, 21;
(marg) Trudne náwrocenie Heretyká. (–) rychley powiáda [św.
Efrem] cżártá záklnieſz/ niſzli ſyna złośći y Apoſtátę/ ná dobre
námowiſz. SkarŻyw 119, A3 [5 r.], A4, A4v [2 r.], 82 marg, 115
marg (18); Bo to ſumnienia/ nie tylko nie vćieſzy/ co przedśię
bierze/ owſzem ie rychley zátrwoży: á onoby co żywotowi Chriſtyáńſkiemu ſłuży/ bárzo rychło pobożnego y wiernego/ vćieſzyło y
rozweſeliwſzy vſpokoiło. CzechEp 178; BielSjem 35; PudłFr 39;
BielRozm 32; KmitaPsal A4; Siodma przyczyna ze tych dzieci
niemoze nikt barziey miłowac nad mię ani się im moze rychley
vsprawiedliwic ActReg 164; Koty narychley ſzcżurki wygubi/ kędy
ſie zámnożą: á ták ich [kotów] pilnie doſtáwáć: bo to napewnieyſze
lekárſtwo ná thę ſzkodę. GostGosp 18, 100; A proſtych ludźi niczym rychléy nie przywabiſz/ iáko hoynośćią/ á dáry. KochCn B3v;
KROL IEDEN, iednośći rychléy dogodźi; [...] Abowiém tym ſpoſobem rózne náćie/ / y rózné pánſtwá/ y ſtany rózné weſpółek rychléy

iedno poczynáią rozumieć/ y w iedno á nierozdźiélné ćiáło [...]
zwykły ſie zchadzáć y zráſtáć. SarnStat 111, 121; Iedná z rády
Mędrcá Pogáńſkiego/ iż tá multitudo ábo zágęſzcżenie tey R.P. w
ták wielką gromádę bez zgody y rządu/ rychley podobno ſua ipſius
mole vpádnie. PowodPr 75, 80; SkarKaz 352a; GosłCast 18, 30;
Tákiey wam/ przeważni Senatorowie/ mądrośći z niebá potrzebá.
Bo ludzka rychło pobłądzi/ y wſzytkiego vpátrzyć y wſzytkiemu
zábieżeć nie może. SkarKazSej 660b; Ieden rychley iedność vczynić y zátrzymáć może. SkarKazSej 691a marg, 661a, 697b; KlonWor 57; [o Afrodycie:] Pięknych przymiotow y wdźięczney vrody/
Ktora bez wáſzey Troiańſkiey niezgody/ Rychleyby kleynot odnioſłá pięknośći/ A przez zazdrośći. SzarzRyt D4v.
W połączeniu z imiesłowem przymiotnikowym lub przymiotnikiem [zawsze: posit] (30): Owocze przyrodzenia wodnego nie ſą
zdrowe. Bo krew wodną mnożą/ ku nakażeniu barzo richło ſkłonną.
FalZioł V 64; Ięzik momotliwy á ktory ſie zaiąka, proſtego cżłowieka vkazuie ſmiałego nyepowolnego gniewnego richło, ale zaſię
hnet opłonie á da ſie łaczno vbłagać GlabGad O3, M7, O3, O4v
[2 r.]; Ták ſię [św. Izaak z Syrii] bał beśpiecżnośći vboſtwá ſwego
vtráćić: iáko drudzy bogactw rychło ginących boią ſię zgubić. SkarŻyw 324. Cf »rychło wierzący, wierny«.
Połączenia: »daleko rychlej« (1): Pudore et liberalitate liberos
retinere satius esse credo quam metu, Mam zá to że dáleko rychley
yeden może dzieći w dobrych obyczáyách/ y w posłuſzeńſtwie
odzierżeć wſtidliwą beſpiecznoſćią niżli ſrogością boyáźnią/ y zbytnią ſurowością. Mącz 448a.
»nie tak rychło; tak(o) rychło« (10;5): Czo widzątz Práwda/
rzecże iemu: Niedobrzećz to miły goſciu/ ijżeś ſie tak richło dáł
namowićz: ale gdy máſz wolą/ iá ciebie wſcięgać niemogę/ ijdźiż s
panem bogiem. ForCnR B2; Gorzkich rzecży á woniaiączych Mole
ſie wiaruią, á gdy wodą z nich ſzaty kropi, nietak rychło Mole ſtrzygą. FalZioł IV 16b, IV 20a; Bowiem roztworzone wino dla iego
ſubthilnoſci richley wchodzi we wſzitkie cżłonki, gdyż nie roztworzone nie tak richło ſie rozchodzi dla ſwey gruboſci ktorą mą [!] w
ſobie. GlabGad G8v, Cv, H6v; RejKup z3; Dźiwuyę ſye temu/ iż
ſye ták rychło przemyenyaćye od oney Ewányeliey/ ktora was wezwáłá włáſce Kryſtuſowey/ ná iną KromRozm II c2; HistRzym 78;
Irenaeus rychło po Apoſtolech był/ a wżdy iuż zá niego kśięgi Nowego prżymierza káżono. [...] Co ieſli ná on cżás ták rychło tákowe
fáłſzowánia wynikáły/ á co rozumieſz potym gdy wielkie ćiemnośći
wſzytek świát opánowáły były? BudNT przedm b3v; SkarŻyw 509.
Cf »nie tak rychło ... jako«.
»nie tak rychło ... jako; nie tak rychło ... jako rychło; tako
rychło ... jak« (2;1;1): Táko rychło łaczny vmiera/ iák ſyty ktoremu
ſie dupá otwiera. March1 A4v; GlabGad I5v; Bo nie ták rychło do
dobrego przywieść ſię ludzie dádzą/ iáko rychło zepſowáć ſię grzechem y kácerſtwem dopuſzcżą. SkarŻyw 82; Nie ták rychło/ y nie
ták żáłoſnie woyną y gwałty poſtronnych nieprzyiaćioł zginąć możećie/ iáko wáſzą niezgodą. SkarKazSej 674a.
»snadź rychło; a (a. i owszem) snadź rychlej« (1;2): Owcá nyewinna/ ták ſye rychło/ á ſnadź rychley/ złego á yádowitego/ yáko
dobrego źyela imye/ y nyechcąc ſye záráźi. KromRozm I N2; A
bowyem yáko zárázem należy áby dzyecyę dobrze powiyano/ [...]
ták theż mámká ſtáráć ſie będzye/ áby yákim złym obycżáyem á
przymyotem dzyecyęcyá nye zepſowáłá/ co ſie ſnadz rychło tho
dzyecyęcyá prziymye á chyći GliczKsiąż D5v, E2v.
»tym rychlej« (11): Rad ſie [jeleń] w gwizdaniu y w ſpiewaniu
kocha/ á przeto go tym rychley zabije gdy ieden ſpiewa á drugi nań
ſtogi. FalZioł IV 8c; On [Atylla] to bacżąc obiezdził około miaſta, przepatrzaiąc kędibi namgleyſze było abigo tim richley dobył
MiechGlab 56; MurzHist A3; RejPos 11v; Ciáło zmęcżone/ tym
ſławnieyſze y pięknieyſze będzie/ im więcey męki wytrwa: á ieſli
vmorzone będzie/ tym rychley z mocy okrutnikow wynidzie. SkarŻyw 207; KochSz Cv; WujNT przedm 26; On ſam [tj. Bóg] ná dobré
miece rozmáité ſzkody By tym rychléy vpátrzył/ który złé przygody
Mężnie znośi GosłCast 72. Cf »tym rychlej ... im«.
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»tym rychlej ... im« [szyk 2:1] (3): á gdy ſię myſl do wiela
ſpraw rozrywa/ do żadney w oſobnośći potężna nie bywa: y tym ſię
rychley w káżdey oſzukiwa/ im ſię około wiela zábawia. SkarŻyw
213, A3; Tenći był pierwſzy zbor ábo Synod wálny á powſzechny/ z
przednieyſzych Apoſtołow y Biſkupow zebrány: ktory ſię tym
rychley ná on czás zgromádził/ im ieſzcze było mniey Biſkupow y
narodow Chrześćijáńſkich/ niżli potym/ gdy ſię kośćioł rozſzerzył
WujNT 461.
W przeciwstawieniu: »niełacno, trudno ... rychło (a. rychlej)«
(2): FalZioł III 31d; Trudno rozwagę ſkroćić płochey głowki/ Rychley ią ſkroći dębowemi ſłowki [tj. kijem]. RejZwierc 215v.
W porównaniu (1): A młodego narychley by ná lepie ptaká/ Ná
ſwą wolą by ná mák z wabi nieboraká. RejWiz 22.
Przysłowia: W przygodzie przyiaćielá narychley poznamy/ Gdy
go w ſwoich potrzebách zá cżáſu vznamy. BielSat Gv; BielSen 14.
Trudna to iſcie robota Gdzie ſpołu proſtota cżnota Iuż ſie na
iedno żgadżaią Wiele ludzy omylaią Rychley mędrek przez kij
skocży A barżo ſie rad zatocży RejJóz D5v.
Bo y wieżá im wyſzſza narychley vpádnie/ Abowiem ledá wiátrek záchwieie ią ſnádnie. RejWiz 13v.
A ták był poſłan Vliſes od Grekow iáko mąż roſtropny á chytry
ná wywiádowánie/ gdzye ſie Achilles obraca (bo narychley łotr
łotrá wyſzpieguie po ſwych obycżáioch.) BielKron 56v.
ábowiem wáſzá Ewányelia powieda/ iż rychley Wielbłąd
przeydzye przez vcho igielne/ niż bogáty będzye zbáwion. BielKron 157.
Balbus balbum rectius intelligit, Głuchy rychley ſie s głuchem
zmówi. Mącz 23a.
Bo widziſz y woſk poki miękki tedy w ſię rychley piecżęć
prziymie niżli kiedy ſtwárdnieie. RejZwierc 6v.
O pánie/ iáko wielce ſą známięnité Rády twoie: iáko ſą wielce
obﬁté: Rychléy piaſek we wſzytkich morzách zráchuię KochPs 203.
W charakterystycznych połączeniach: rychło itp. ch(w)ycić się
(4), ciągnąć (2), (u)czynić (3), doby(wa)ć (2), dogodzić, dojść (2),
donieść się, dostać (3), dostąpić, dowiedzieć się (2), (roz)gniewać
się (2), jąć się (imować się) (3), kazić (nakazić się, skazić się) (3),
lepszyć się, myślić, nabyć, nachylić, najść, nalać, (z)naleźć (7), naprawić, nauczyć (się) (3), nawrocić się, nazobać się, obaczyć (obaczać) (3), obrocić się, odbywać, odeprzeć, odłączyć, odnieść, odstępować, odwieść (odwiedziony) (2), odzierżeć, okrocić (się) (skrocić,
ukrocić) (4), osądzić, oszukać (oszukiwać się) (2), otworzyć się, pobłądzić, począć (poczynać) (2), poddać się, pojąć (pojmować) (3),
połatać, popalić (2), posieść, postąpić, postrzec się, poswarzyć się,
powiedzieć, pozbyć (2), pozna(wa)ć (9), pożyć (3), pożywić się (2),
przechować, przejąć, przejść (2), przemędrować się, przemieniać
się (3), przerazić, przyjąć (się) (przyjmować się) (4), przyjść (9),
przylepić się, przypatrzyć się, przystosować się, przywieść (przywiedziony, nawieść) (3), przyzwolić, rozchodzić się, rozewrzeć, rozpłynąć się (2), rozwiewać, ruszyć, skłonić się, (prze)skoczyć (2),
spadać się, spowinowacić, stawić się, stłuc się, stracić, strzyc, szkodzić, ści(e)rpieć (2), śmiać się, topnieć, (s)trawić się (strawiony)
(7), trwać, ubłagać (2), ucieszyć, uczarować, ugasić, ująć, ujść,
ułowić, umierać, umorzyć, unieść się (2), upaść (3), upatrzyć,
upleść się, upoić, usłyszeć (2), usprawiedliwić się, ustrzec się, utolić się, uwikłać się, wchodzić, webrnąć, wierzyć (wiarę dać, wiary
dodawać) (6), wspomoc, wygładzić, wygubić, wylać, wyłudzić (4),
wynikać, wyniść (2), wypędzić, wyprzeć (2), wyrozumieć, wysłuchan, wystraszyć, wyszpiegować, wyszydzić, wytłoczyć, wzruszyć
(2), zabić (3), zachować się, zagnać się, zagnoić, zagrześć się,
zakląć, zapaść się, zasmrodzić, zatłumić, zatrzymać, zawietrzyć,
zawięz(ow)ać się (2), zbawić (się) (zbawiony) (3), zdradzić (się) (3),
zebrać się, zedrzeć, zelżyć się, zepsować, zginąć (2), zgodzić się (3),
zgromadzić się, zgrzeszyć, zjąć, zmamić, zmienić się, zmowić się
(2), zmyć, zostać się, zrachować, zrybiać się, zwabić (przywabić)
(4), zwalczyć, zwyciężyć; rychło ginący, gniewny (2), obaczający,
obrotny, przystawając, skłonny; barzo rychło (6), nierowno.

Wyrażenie: »rychło wierzący, wierny« = łatwowierny (16:7): V
kogo wzroſt będzie wyſoki chudy y ſmagły znamionuie głupiego,
łgarza prożnego, [...] mgłego, richło wierzącego, w ſwych ſprawach
leniwego GlabGad M3v; Głowa podługowata twarz też maiąc
długą wielgą á żadna [!], znamionuie cżłowieka proſtego glupiego
[...]/ richło wiernego, á wieſci noſzącego. GlabGad M7, M4, M7v,
N2, N3, N5 [2 r.] (23).
Szeregi: »rychlej i częściej« (1): Iedno tu nieſzcżęśliwy świát/
iáko y wſzędźie błądźi/ gdyż o cudzey śmierći rychley y cżęśćiey/
ále o ſwoiey rzadko y bárzo krotko myśli. WysKaz 46.
»więcej i rychlej« (1): Cżemu bob albo też y groch [...] [czyni]
wiatri chodzące miedzi błonami wnętrznemi. (–) Bowiem takowa
karmia ieſt grubey materiey á ſłodkiey, ktora gruboſć y warzenim
nie może być zmiękcżona, á tak iż ſłodka ieſt, przeto ią też wątroba
więcey y richley w ſię ciągnie, á tak wiatri one [...] wypuſcża z
ſiebie GlabGad I2.
»rychlej i właśniej« (1): iáko niewidziánego rychley poznaſz z
obrázu/ ktoryś pierwey málowány widział: ták z świętych ktorzy ſą
żywy obraz Boſkich cnot/ rychley ſie y właśniey Bogu tworcy twoiemu przypátrzyſz. SkarŻyw A3.
»rychło a zaraz« (1): bo yáko do woſku rychley przylepi ſie
kártá niż do cżego inſſego/ thák też y dzyatki/ ktore myękkye ſą
yáko woſk/ rychło á záraz práwye rzecżam ſie przyłożyć mogą
GliczKsiąż E2v.
5. O odstępie czasowym zdarzeń (1061):
a. Po upływie krótkiego czasu; celeriter, velociter Vulg (979):
Matuchna [...] ſynácżka oblapila ij rzekla. Synu móy/ [...] Racży
pamiętatz na mię a racż ſie rychlo prziwrocitz dlá moie go pocieſſeniá. OpecŻyw 36; A przeto o [!] dlugy czaſz proroczy y pathryarchouye modlyly ſyą bogu/ o tą panną aby ſyą rychley narodzyla/
[...] a wſzakoſch dlugy czas nyebyly uyſluchany wządzach ych
PatKaz II 59, 51v, 52v; A tzoś wtore widzýał to wſſytko ku iedney
rzetzy zależy/ á ieſt ſąd potwirdzenya dla tego iżby ſie mowá boża
rychley wypełniła HistJóz B2; ktora [lijenteryja, tj. biegunka] pochodzi z zażiębienia [!] żołądka/ tak iſz pokarm wychodzi rychło z
żołądka nicz ſie niemieniącz wnim áni trawiącz FalZioł I 22a;
RejPs 63; wżdy by iednak Bogatemv przyſſlo łácniey/ ábowiemby
mogł wyniść s Cżyscá rychley/ iáko ten/ kthory Papieżowi/ y iego
Kxiędzom/ Mnichom/ y Mniſſkom/ oddał Miáſtá/ Zamki/ Wśi
KrowObr 75v; I vyzrzałem że ſie iedno pierze podnioſlo/ ále wnet
záś zniknęło. A wthore rychley niżli pierwſſe zniknęli. Leop 4.Esdr
11/27; BielKron 212v, 230; Też wprochniáłe zęby/ ſyṕ popioł/ z
palonych źiemnych gliſt/ rychleyći wypádną SienLek 77v; RejPos
12, 89 [3 r.], 103; BielSpr 2v; Bo gdy mu [Ziemomysławowi] ſyná s
ſwoiey dziwney Boſkiey mocy/ Dáł ktory áni namniey nie widzyał
ná ocży. Wſzákże rychło oſwiecon y przyſzedł do tego/ Ze mu
zwierzon od Bogá ſtolec oycá iego. PaprPan Dd3; Są záś oſobne
Bráctwá/ ktore o więźniách oſobliwą piecżą y ſtaránie máią [...].
Modlić y Letánije mowić im każą: vbogim żywnośći dodawáią: áby
cauzá ich rychley ſkońcżona byłá ſollicituią. ReszHoz 121; ArtKanc
Q3v, S4v; NAſyconym ſmutku/ nie znáiąc dobrego/ Y/ by rozmierzyć chćiał/ Pan/ kres wieku mego/ Widząc dni co przeſzły/ á
cżás co przedemną/ Snaby rychley łáſkę vcżynił nádemną. GrabowSet B2v; WujNT Hebr 13/19; Skąd moie wſzyſtkie cżłonki/ ſkacżą
od rádośći/ Gdych ſwego otrzymáłá/ w roſkoſzney wdzięcżnośći.
Ach tożem vćierpiáłá/ wiele troſk dla niego/ Prágnąc iákbym nárychley/ mogłá mieć ſwoiego [tj. męża]. PaxLiz E3; (nagł) Młodźiuchney Wdowie. (–) [...] Nie byłáby rzecz ſłuſzna/ by twoię młodość Krzeczną miáłá ták długo trapić ćiężka żałość. Przeto rychło
idź zá mąż ZbylPrzyg B3v.
rychło po kim, po czym (13): Niemcy kthorzy zá Renem rzeką/
pod Rzymskim páńſtwem á potym pod Fráncuzy mieſzkáli. Rychło
po Apoſtolech wiárę przyięli iáko y Fráncuſka źiemiá/ ktora ſie iuż
byłá przod okrzćiłá BielKron 282; WujJud 169; Lecż Láćinſki przekład ieſli nie zá Apoſtołow/ tedy rychło po nich vcżynion. BudNT
przedm c5, przedm b3v; A ták ſie on [Ezechiasz] nie vrodźił był z
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Acháſá przed proroctwem Ezáiaſzowym ále rychło po nim CzechRozm 136v, 20, 141; SkarJedn 356; SkarŻyw 583 marg; A też niewiem áby X iądz K anonik będąc ták dáleki od cżáſow Arriuſzowych mogł co lepiey y prawdźiwiey piſáć przećiw błędom iego/ niż
oni co rychło po nim byli y niż ći/ co twierdzą iż ſię z nim gadáli.
CzechEp 95. Cf »rychło po czasiech«.
W połączeniu z określeniem czasu (1): Fábian ś. Papież ktory
był rychło po Apoſtolech przed 1300. lat/ ták o Krzyżmie piſze
WujJud 169.
Połączenia: »co (na)rychlej« (32): Dwá młodzieńcy niegdy
byli/ A mięſá ſobie kupili. Ktore kuchárzowi dáli/ Aby co rychley
śniadáli. BierEz I4v; OpecŻyw 92; Bych ia tak widżiała twoie
[krzywdy] Y garło by ſnadz ważyła Abych ſie ich wzdy pomſćiła A
ty o moie niedbaſz nicz Albo mię chczeſz czo rychley zbyć A
niedługoć tego cżekać Będzielić tak ten pies ſzcżekać RejJóz H6;
RejKup k5; A ta rzecz námiſerniéiſzá i naokrutnieiſzá w niem była/
żeby śię był co narychléi wpiekle rad widźiáł [...] i dziwnie barzo
prośił abygo ktozabił. MurzHist D4v; LubPs S2v; RejWiz 71; Ty słowá mowi [Job] ku Bogu ktorego proſi áby vmnieyſzył dni iego/
áżby corychley oglądał koniec boleśći ſwoich BibRadz I 276b
marg; miáſto ktorych [kapłanów] przyięliśćie złodźieie/ á zboyce
od Szwáycárow duſz wáſzych/ ktorzy was ktemu wiodą/ ábyśćie y
Krolá co rychley z Polſki pozbyli/ czego iuż niedługo czekáć OrzRozm Cv; RejPos 72, 110, [226]; A Pánie Boże day/ iżeby známienite wielkie Xięſtwo Litewſkie/ s ſławną od wieków Koroną
Polſką/ iedność bráterską co narychley wźięło. KwiatOpis [C2], C;
A wżdy ſie ach nieſtetys tráﬁa tákich dośić/ Ktorzy kiedy podroſtą
śmieią Bogá prośić. Iżby ociec nie długo żył nád wolą iego/ Zycżąc
mu co narychley zbáwienia duſznego. HistLan B2, B3v; Pánie
Boże day ábych ſie czo narychley rozdzielił z mizernym ſwiátem s
thym/ á był czo narychley s Kriſtuſem Pánem ſwoim. RejZwierc
177v, 45v, 105, 168v; Maż Iopá. ktory dlia choroby ſwey ſrogiey/
złorzecżył dniowy národzenia ſwego/ y prośił Páná áby co rychliey
vmárł. BiałKaz C; CzechEp 422; á ieſli ktorzy ſą/ ná puśćiznę
cżekáią/ ſłucháiąc rychłoli záſtękaſz/ rádźiby rzekli/ Boże mu bądź
miłośćiw conarychley. WerKaz 288; PudłFr 76; ActReg 136; LatHar 89; Dla czego radbym to ſerdecznie widział/ áby ten depozyt
Rzeczypoſp: co narychley fundowan był tym ſpoſobem. VotSzl C4v,
D. Cf Fraza, Zwroty.
»nie tak rychło« (2): CzechRozm 141; A iż ie [Tesaloniczan]
ſtráſzono przyśćiem Páńſkim ná ſąd/ iákoby wnet być miáło: pokázuie/ iż ácz dzień ſądu Páńſkiego pewnie będzie/ ná ktorym y oni
ſwą zapłátę/ y przeſládowce ich/ karánie odnioſą: wſzákże nie ták
rychło będzie/ y niepierwey áż Antychriſt przyidzie WujNT 712.
»tym rychlej« (2): KochSat A4; y tym hoynieyſze łzy [Adam i
Ewa] wylewáli [...]/ ſerce do P. Bogá podnoſząc/ áby ich pokutę [...]
przyiąć/ y duſzom ich miłośćiw być racżył: á dał im tym rychley
onego krolá y báránká ktorego obiecał SkarŻyw 263.
»nie rychło ... ale aż« (1): Drugie ſą pogrożenia Páńſkie ktore
ſię nie iſzczą rychło/ ále áż ná potomſtwie y ſynách grzeſzących/ y
oycow złych náśláduiących. SkarKazSej 706b.
W charakterystycznych połączeniach: rychło itp. dać (3), dostać
[czego], dostąpić [kogo], iścić się, iść za mąż, łacznąć, mieć, narodzić się (2), obalić się, odpaść, oglądać, ozdrowieć, przywrocić się,
rozdzielić się z światem, sprawić, śniadać, uczynić, ukazać, umrzeć
(zemrzeć) (3), uprzedzić (2), wybawić, wydać, wyniść (wychodzić)
(3), wypaść, wypełnić się, wyprawić do Boga, wypuścić, wyrwać
(się) (2), wytargnąć, wywrocić się, (po)zbyć (2), zdechnąć, zesłać (3),
zniknąć; być rychło fundowan, odprawiony, oświecon, przywrocon,
skończony; rychło po apostolech [= po czasie działalności apostołów]; rychło po proroctwie (2), po przyjęciu wiary, po śmierci.
W przeciwstawieniach: »rychło (a. co rychlej) ... długo, nierychło« (2): RejZwierc 105; Skąd ſie to pokázuie/ iż vrodzenie to
rychło miáło być/ á iż ſie Iezuś [!] nie rychło potym vrodził/ przeto
(mowią żydowie) Proroctwo to nie może ſie o Iezuſie rozumieć.
CzechRozm 134v.

Fraza: »a Panie Boże daj co rychlej« (1): Niemasz nic tak no– ylko ze widzę iz podobno pokoi bedziem mieli a
wego przez wm
Panie Boze go dai corychley, acz niedlatego aby nasze Duchowne
Wioski wy[t]chnęły sobie ActReg 155.
Zwroty: »[z czym] co narychlej się pośpieszać« = nie odkładać
czegoś na później, nie przeciągać w czasie, nie zwlekać z czymś (1):
Is mihi persuadet nuptias quantum queam ut maturem, Ten mie ná
ożenienie wiedzie ábych ſie s nim co nárichliey álbo co náprędzey
poſpieſzał. Mącz 424c.
»co narychlej zapomnieć« (1): Naylepſzećiem lekárſtwo/ gdy
co miłego ſtráćiſz/ conarychley zápomnieć. SienLek 14.
Wyrażenia: »rychło po czasiech [czyich]« (3): KromRozm II
x3; Máternus świętego Piotrá vcżeń tho miáſto [Treweris] naprzod
ná wiárę Krześćiáńſką náwroćił/ bo Fráncia rychło po cżáſiech
Apoſtołow ſłowo Boże przyięłá. BielKron 280v; WujNT przedm 12.
»rychło jeden po drugi(e)m« = w krótkim odstępie czasu [szyk
1:1] (2): Ieſzcże powiada iż gdy ony węzły blizu ſiebie ſą/ tedy też
iedno dziecię po drugiem richło będzie/ ale gdy od ſiebie daleko
będą/ tedi theż płod ieden za drugim będzie omieſzkawał FalZioł V
34v; á raz gráiącz piſáną/ kilká kroć/ iákoś rychło/ ieden po drugim/
kártę przedáł/ y záwdy/ ſam naylepſzą zrzucáiąc/ ieſzcże muſiał
dawáć niemáłą pieniężną winę GórnDworz P7v.
Szeregi: »barziej i rychlej« (1): CZemu młodym barziey ſie
chcze ieſć niżli ſtarim. (–) Bowiem w młodych więcey ieſt ciepła
przyrodzonego niżli w ſtarich á tak oni richley trawią, przeto też
barziey y richley łacżną. GlabGad F6v.
»co narychlej albo co naprędzej« (1): Mącz 424c cf »co narychlej się pośpieszać«.
α. Wkrótce (i zwykle: na pewno); cito HistAl, Vulg, PolAnt, Cn;
brevi Miech, Calep; protinus, velociter Vulg, PolAnt; in celeritate
PolAnt; post paucos dies, propediem Calep; celere, post pusillum
Vulg [zawsze: posit; w tym: barzo rychło (6)] (478): A gdy ſie kogá
grążyłá/ A rychło vtonąć miáłá: On co náprzod kogi śiedział/
Zeglarzá táko zopytał: [...] BierEz I4v, E2, K3v, Qv, S2; Ieſſcżem
maly cżas s wami/ ale poydę rychlo ku temu ktory mie poſlál
OpecŻyw 75v, [162]v; dzyeczyą znyeba zboga zyuyączego przed
czaſem narodzony barzo rychlo znyeporuſſoney panny przeſz makuly narodzy ſyą PatKaz III 104; Gdy ktory lekarz idącz do niemocznego [...] á przyſzedłſzy ſpytha niemocznego iako ſie na
zdrowiu ma, Ieſtli chory rzecże dobrze/ Thedy będzie rychło zdrow/
A ieſthli rzecże niedobrze/ Tedy rychło vmrze. FalZioł I 153b; Gdy
gawroni pozdzie z paſtwy lataią, znamię ieſt pewne iż rychło zima
przeſtanie. FalZioł IV 23a, III 29d, V 57, 59v; BielŻyw 127; GlabGad B8; MiechGlab 66; Bo the nadzyeye mamy yſz yako czy
wſzyſczy ſtaloſczy ſwey tako ony ſſmyaloſczy, ktorzy sye od koſczyola odrywayu zaplathe przyſtoynv rychlo weſmv LibLeg 8/133v,
6/190v; WróbŻołt ff4; A iſcieć tak powiem tobie Będzieć kto rychlo
w żałobie Bom w ſobie barżo zwątpiła RejJóz F3; [Judas mówi o
synach Jakuba:] Tam ten przy nim zoſtał mały tu iechało ſzeſcz nas
Y to ieſtlize ta nędza nas rychło nie minie A ſnadz mu y ten oſtatek
nas marnie poginie RejJóz M4, C, G4v, I3v, K6; Iuż mię niekarz
mam czy za ſwe Iuż me oczy bloną zaſle. [...] Iuzem też ſam zley
nadzieie. Iz mam vmrzeċ rychlo pewno Napolym iuż iako drewno.
RejKup f3v, b6, x8 [2 r.], y2v, cc7; A przetho wiedz iż po niedługim
cżáſie do ciebie z wielkoſcią walecżnych ludzi ſie poſpieſzemy/ á
bárzo richło [citius; w rychle HistAl 1510] przyciągniemy. HistAl
C8; LibMal 1550/155v; KromRozm I N; KromRozm II e4v; KromRozm III E3v; Diar 24, 49; Táńcuy ſkakay miłuy piy iedz/ A o
inych rzecżach nie wiedz/ Wſzák to dobrze wſzyſcy wiemy/ Iż
rychło s ſwiátá poydzyemy BielKom F8v, F8v; Stráſzliwie á rychło
[Horrende et cito Vulg Sap 6/5] okaże ſye wam Pan Bog/ Abowiem
naſroſzſzy Sąd będźie nád tymi/ ktorzy ſą przełożeni. GroicPorz
ppv; Poſpieſſay ſie ábyś do mnie rychło przyſzedł. Leop 2.Tim 4/8,
Eccli 5/7, 6/20, Apoc 22/6, 7, 12; RejZwierz 29v; BibRadz 2.Petr
1/14, Apoc 2/16, 22/6, 7, 12, 20; przyſzliſmy iuż w Polſzce ná
oſtátni punkt/ z ktorego iedno ſpáść á ſzyię złomić/ á żyżkę iákiego
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rychło w Polſzce miáſto Krolá mieć. OrzRozm A4; Tákoweć ſą
ſpráwy y poſtępki wáſze/ ktore pokázuią/ że tey wáſzey Szwáycárſkiey wierze rychło ſye o Krolá pokuśić. OrzRozm Cv; Pewnie
theż y Krolá rychło w Polſzce mieć oni niezáchcą OrzRozm D3v,
F3, M3; A gdy [Mojżesz] podroſł/ [królewna Tamur] ziednáłá mu
miſtrze dobre w náukach rozmaitych/ ále nie mogł táki być doktor
vcżony ktoregoby rychło w náukach nie celował. BielKron 28;
Pytał też [Domicjanus] Aſkletáryoná Mátemátyká iáką śmiercią
zeydzye/ powiedzyał iż go rychło pśi mieli zieść. Kazał go zábić á
głęboko zágrześć/ áby fáłſzywą powieść iego vznał. Sſtáło ſie prętko iż go w nocy pśi wygrzebli á ziedli. BielKron 148; ten [Jan
Fabry Stapulensis] rádzył/ áby to gadánie niebyło w Tygurym/ iáko
ná oſobnym mieyſcu/ ále ná Seymie poſpolitym/ ktory miał być
rychło/ gdzye wſzyſcy vſłyſzą BielKron 198v, 48v, 62v, [852], 94v,
100 (58); Mącz 83a; nie zámilczyć Pan Bóg krzywdy ſwéy: vpadkiem Iurisdikcyéy Królewſkiéy/ rychło á ſrogo nád Polſką mśćić ſye
będźie. OrzQuin D2v; Sturczyć ſye nam ledá kiedy/ o Pánowie
Polſcy y Litewſcy/ [...] y w Kiwierzéch Tátárſkich rychło nam z
wámi chodźić poſpołu OrzQuin Kv, D3v, Y, Aav; Słyſzałem
powiedáiąc/ iż ieden Bárwierz dźiećię był ták vzdrowił/ ktore miáło
brzuch opuchły: wárzył Soſnkę w wodźie/ á to mu dawał pić: á ták
ie rychło vzdrowił. SienLek 38; Przydziſz náſz miły Pánie rychło/ á
nic nie mieſzkay/ á nie opuſzcżay thu wiernych ſwoich RejAp 198,
Cc4v, 4, 5, 19v, 25v (21); GórnDworz T; HistRzym 23, 77, 130;
RejPos 72v, [226], 257v, 261v, 321v; Gdy cudzy grob oględuieſz/
Przecż tego nie vpátruieſz/ Iżeć rychło ma ná to przyść/ Iż też w
tákim ſam muśiſz być. RejZwierc [238], 97, 174; BielSpr 46v;
BudBib Deut 4/26; BudNT Philipp 2/19, 1.Ioann 6/14, Apoc 3/11;
CzechRozm 204; On [Mitrydates, król pontyjski] z żáłośći gdy tákie
iuż nieſzcżęſcie poznał/ Rychło będąc w wiezyeniu [!] żywotá dokonał. PaprPan Gg4, M, X3v, Hh3v [2 r.]; SkarJedn 145; KochPs
19, 79; powie iey o bliſkim ześćiu iey z tego świátá/ powiádáiąc/
iżem widziáła mężá twego Antygoná/ w wielkiey chwale zá ćię ſię
modlącego/ áby ćię rychło z ſobą tám miał/ w vcżeśnictwie dobr
onych wiecżnych. SkarŻyw 224; Y rzekł [św. Bonifacjusz] do
Aſpertá: Wielki ćię niedzwiedz zábije. [...] Rychło ſię nád Aſpertem
proroctwo ſpełniło. SkarŻyw 519, 15, 245, 283, 301, 318 (13); (did)
Mágdálená do drugich Máriy. (–) Bá nuże/ me miłe pánie Będźieć
to rychło świtánie. MWilkHist G4; CzechEp 74, 424; CzechEpPOrz
*; NiemObr 112; Ták ſię bárzo [świat] nákrzywił y náłamał/ po
obiáwieniu Ewángelijey/ że iuż práwie trzeſzcży/ y rychło ſię
złamáć muſi. ReszPrz 73; ReszList 178, 179; WerGośc 253; Więc
wzdy trzeba zeby był taki Ziazd rychło, gdzieby totum corpus Reip.
pokazało się. ActReg 113; Propediem, Brevi, vel post paucos dies –
Barzo richło, czo dzien. Calep [861]a; GrabowSet Rv; WujNT
1.Cor 4/19, Philipp 2/19, 24, 1.Tim 3/14, 2.Tim 4/9 (14); Y Kroniki
wſzyſtkiego Krześćiáńſtwá świadcżą/ gdźie iedno ſtan Duchowny
ſkzrzywdzono [!]/ iż rychło ięły ſie onego Páńſtwá nieſzcżeśćia/ á
zátym zginęło. PowodPr 59; A ia iuż ſtáry rychło ſię v W.K.M. prośić do komorki ſwoiey do bráćiey będę/ młodſzym tę robotę oddáiąc. SkarKaz )(4v, )(2, 382b; PaxLiz D2; SkarKazSej 675a, 706b.
rychło po kim, po czym (37): Wdowá rychło po pogrzebie/
Vteſkniłá ſámá ſobie: A zá mąż idź wolą miáłá/ Iedno iże śię ſromáłá. BierEz R4v, P2v; PatKaz II 30, 69v; Lekarzſtwa o rozmagitych niemoczach Dziecinnych/ w ktore richło po porodzeniu
wpadaią FalZioł V 37v; Powie thesz zebiſmi go bily dawno nawyedzicz roſkazaly po yego wroczenyv do zyemie yeno ysch richlo
po przyachanyv ſwoym do wegier bil odyachal LibLeg 10/150;
povyedzial yſz Richlo po kupyenyu Svkna [...] y pothem kiedi ye
chczial wroczicz, pan Richwalsky przyachal donyego na laką
LibMal 1544/79v; Item powyedzial ze [...] Wawrzinyecz Sarkala
wewſzi nyewye yako wezwaney [...] yeſth go odyachal [...] Thamze
po yego richlo wyachanyu przyachal knyemu wlodarczik ze wſſy
krothky LibMal 1548/146; KromRozm II g2; Diar 82; ále tho wiedz
pewnie/ ieſliże ná tym Seymie ſye nieuznamy/ [...] że po Seymie
rychło pomſthá Boża nád námi ſye okaże znáczna OrzRozm G2;

Látá 1399. Krolowa Edwigá Włádźisłáwowa ná zamku Krákowſkim vmárłá/ po porodzeniu rychło/ bowiem byłá vrodźiłá dzyewkę
miánowáną Elżbietá Bonifácya/ ktora trzećiego dniá vmárłá/ y ſámá
też rychło po niey mieſiącá Cżyrwcá BielKron 382v, 45v, 49v, 76,
103, 131v (17); po ktorym záćmieniu bárzo rychło morowe powietrze w wielu Kráinách pánowáło LeovPrzep A3, a4, A4, Bv, B2;
GórnDworz Dd7v; StryjKron 762; CzechEp 424; Rychło po tym
weſelu/ cny Hrábiá z Tęczyná/ Wiáchałeś ná Stároſtwo ſwoie do
Lubliná KochPam 84.
rychło za kim (3): BielKron 413v; Vmárł pothym pan Boiánowſki Polſki Philozoph [...]. Rychło zá pánem Boiánowſkim/ pan
Derſniak położył głowę/ godny w Polſzcże cżłowiek GórnDworz
Dd8; [Rupertus św.] poſławſzy przed ſobą niektore ſwoie kápłany/
ſam zá nimi rychło do kśiążęćiá do Rátysbonj ábo Regenſpurku
przyiáchał. SkarŻyw 230.
rychło + part praet act [= po czym] (1): Po śmierći ſyná ſwego
Filipá Máxymilian był żyw lat XIII/ á vmárł látá 1519/ rychło przyiechawſzy [= wkrótce po przyjeździe] s Preſzporku/ gdzye ſie byli
ziecháli z náſzym krolem Zygmuntem BielKron 190.
Z elipsą czasownika (1): Abowiem pátrzay co thu Apoſtoł powieda: Iż iedná y druga biedá przeminęłá/ á iż trzecia przydzie á
rychło. RejAp 96v.
W połączeniu z określeniem czasu (1): Bo nád ſpodziewánie
wſzyſtkich wprzod [Saul] był táiemnie od Sámuelá pomázány/
ktore było iákoby vrodzenim iego. Aliśći záś potym rychło/ w kilká
niedziel/ iákoby dopiero ná kroleſtwo/ przez loſy y pomázánie był
wſtáwiony CzechRozm 140.
Połączenia: »(a) już (...) rychło« [szyk 9:2] (11): O matuchno
moia námileyſſá/ o dziewitzo blogoſlawioná/ iuż rychlo s tobą ſie
rozlącżę/ a iako baranek niewinny dlá odkupieniá rodzaiu ludſkiégo
od żydow ſmiertz ij okrutné vkrzyżowanijé prziymę OpecŻyw [79];
A tedy duch ſzwyąty chczącz rychlo yuſz obyauycz myloſyerdzye
ſwoye obyauyl oſzwyeczyl ktemu uznanyu anyoly ſerafyny PatKaz
II 51; LibLeg 11/136v; BielKom C7; Ráduymy ſie á weſelmy ſie/ á
daymy chwałę iemu [Bogu]: ábowiem iuż rychło przydą gody Báránká náſzego. RejAp 155v, 135; RejPos 19; TEmu [Łąckiemu]
męſtwo przyſtoi/ ále ſtáre látá/ Bronią mu go/ y chcą go iuż Bogowie s ſwiátá/ Wzyąć ſobie zá Ochmiſtrzá tám miedzy Boginie/
Iák mnimam ten go vrząd iuż rychło nie minie PaprPan K2; SkarŻyw 583; Mam iśćie/ moy łáſkáwy Pánie Podcżáſzy/ tę w Bogu
nádźieię/ iż prawdá zátłumiona/ kiedyżkolwiek/ á iuż rychło/ ná
iáſnią wynidźie: iákoż iuż v wielu nas wyſzłá CzechEp *4. Cf »już
czas rychło przychodził«.
»(ale, a, i) (barzo, jakoś) rychło potym, zatym« [szyk 114:79]
(192:1): Wieprz widząc wołu w roboćie: [...] Widząc ſie proznuiącego/ Wzgárdził wołu vbogiego. Rychło potym gdy wieprz vtył:
Wiodł ij oracż by go zábił. BierEz K, A2, E3v; Gdy cżas porodzeniá Elzbieta miala/ porodzila krzcijciela bożeego/ panna náſwiętſſá w ten cżas tam niebyla/ [...] a wſſakoż rychlo potym
ſwiętégo Iána piaſtowala OpecŻyw 12, 39, 171; a ta maſtz roſpądza y
othwiera wrzedzienice: y richło ſie potym zbierze ropa. FalZioł I
3a, I 110d; Item then tho Caſper Czech powyadal przed nym yſch
lyathoſz przed myąſſopuſthi bil zeliſlawſky v Marczina Zawaczkyego wgoſzczieyewiczach [...], powyada ze theſch y on ſam richlo pothem bill v Zawaczkyego wgoſczyeyewyczach LibMal 1546/121v,
1543/76v, 1551/160v, 1553/176v; Bo [św. Paweł] nye piſał nic wyęcey do nich po tym liſcye/ á też nye był w żydowſkyey źyemi/ ále
rychło po tym w Rzymye/ ſkąd ten liſt piſał/ zábit yeſt. KromRozm
II v3; Aeryuſowá/ Yowinianowá/ y Vigilanciuſowá náuká o poſcyech/ ſwyęćyech [...] o dedwunaſcye ſet lat ná roznych myeyſcách
powſtáłá byłá/ y rychło potym vſtawſſy/ przed cztermi ſty lat w
dolnych Nyemcach znowu ſye wſſczęłá byłá KromRozm III E3v,
C4v; Ale ná ty ſlowá drudzy Biſkupi Rzymſcy/ po Grzegorzu niepámiętáli/ ábowiem potym bárzo rychło w pychę ſie podnieśli/ y
Papieżmi zwáć roſkazáli KrowObr 7, 34, 37v, 198v; UstPraw B4;
CHłopu żoná vmárłá/ á on rychło potym RejFig Dd5; Owce wſzytki
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[pasterz] poprzedał/ kupił Fig niemáło. Y chciał płynąć ná morze/
áby ná nich wygrał/ A morze ſie wzburzyło/ Márinarz roſkazał/ Bo
[lege: by] wſzytko wymiotáli/ do brzegu ſie wroćił/ A potym iákoś
rychło/ morze wiátr vkroćił. RejZwierz 121v; NApierwſze [rozproszenie Żydów] było/ gdy Teglátphálázár Zydy do Cirenem wygnał/
y rychło potym wielką licżbę ich z Gálileiey [...] do Medyey y
Perſyey/ przenioſł. BielKron 266; ANdrzey po bráćie ſwym Láwęncye/ ktory był rychło potym vmárł/ y po zábithym Petrze/ ná
kroleſtwo Węgierſkie wybran BielKron 300v; Rychło pothym gdym
wyſzedł ſzáleć/ tráﬁłem ná ſzaleńſzego ſtárego/ ktory mię przeſladował ſłowy mowiąc/ pśie Krześćijáninie. BielKron 458, 13, 13v,
15, 55, 83v (97); RejAp 143v; Rychło tedy potym/ kiedy Krol Iego
M. po ſmierći Krolá Zigmuntá ſwiętej pámięći/ [...] ná regiment
Kroleſtwá Polſkiego wſthąpił/ y do Krákowá przyiechał/ kſiądz
Mácieiowſki/ [...] ná Prądnik odiechawſzy/ ſiedḿ/ álbo oſḿ dni tám
mieſzkał. GórnDworz B8; [Scipio] Náſica przyſzedł do Enniuſá [...].
Owa gdy thák odſzedł/ rychło potym/ przyſzedł theż Ennius do
Scipioná GórnDworz R5, B6, M8, R4, R7, T4; Potym záſie [rycerz]
iáchał do Báldáchu ſwey oycżyzny z żoną. Y ſtáło ſie rychło potym/
że on rycerz w Eipćie przyſzedł ku wielkiemu vboſtwu HistRzym
85, 50, 107v, 128v, 129v; RejPos 294; BielSpr 48; WujJud 89v,
116v; á ták też [Saul] iáko ſie prętko Krolem vrodził/ y iáko potym
rychło krolem pozdrowion był/ ták też záś prętko kroleſtwá poſtrádał. CzechRozm 140; iednák [Żydowie] támże w Bábilonie [...]
záwżdy niektore z domu Dáwidowego nád ſobą przełożone miewáli
[...]. Aż do Máchábeycżykow: po ktorych záś Sędźiowie ludem
onym rządźili áż do Herodá ſyná Antypatrowego [...] ktorego potym rychło cżáſu národźił ſie Iezus Chriſtus. CzechRozm 167v,
138v, 140, 238, 238v; [cesarz Hadrian] S przodku był Krześćiány
pocżął przeſládowáć/ Potym zá ich piſániem iął ich záś ſzánowáć.
Acż potym był od bogow rychło s ſwiátá wzyęty/ Skoro pocżął bráć
przed ſię żywot práwie ſwięty. PaprPan Gg4, Ddv, Ee4v, Gg3; Y
wroćiwſzy ſię do Rzymu/ á ono widzenie wiernym oznaymiwſzy/
rychło potym [św. Piotr] krzyżową śmierćią świádectwo dał Pánu y
práwdzie iego tamże w Rzymie SkarJedn 88, 124, 131, 142, 196; y
nie mieſzkáiąc/ [św. Wojciech] vkroćił obycżáie ſwoie/ y wklobę ie
bogoboynośći wpráwił. Rychle potym ná Práſkie Biſkupſtwo/ iáko
[...] cnot pełnego cżłeká Cżechowie po Drjtmarze obráli. SkarŻyw
352, 86, 119, 201, 211, 251 (12); Rychło potym Roku 1477. Stephan Woiewodá Wołoſki Multáńſką ziemię zburzył StryjKron 657,
200, 270, 284, 300, 345 (15); Bo to pewna/ iż ktorzy kolwiek kiedy
wiáry drugim nie chowáli/ ktorzy przyśięgę ſwą y nieprzyiaćiołom
łamáli/ záwſze potym rychło ná ſobie znácżną kaśń Bożą odnośili.
CzechEp 13; Przyſzłego tedy potym poſtu [...] [papież Sylwester II]
w oney káplicy [Jeruzalem] mſzył: á zátym rychło po oney mſzycy
wpadł w niemoc CzechEp 424, 13; NiemObr 33, 62; GórnRozm F2,
– raczy pamiętac zem ia względem Młwey łaski wm
– nie bez
K2; wm
rady wm MMPana Kupił był niedawno wPolscze maiętnosć [...]
rychło potym niespodziewana smierc niebosczyka Krola wszytkie
mysli y rady nasze pomięszała ActReg 159; Wtora [część Ewangelii
św. Jana] opiſuie ſpráwy iego [Jezusa] w Iudſkiey ziemi (rychło
potym iáko ſię począł w Gálileiey okázowáć) WujNT 298; POtymem widźiał: á oto drzwi otworzone w niebie; á głos pierwſzy
[...] zemną mowił: Wſtąp ſám; á pokażęć to co ſię ma dźiać rychło
potym [post haec] (marg) potym nátychmiaſt. N.L. (–). WujNT
Apoc 4/1, przedm 1, s. 140, Mar 14/70, Act 27 arg; SarnStat 74.
»a potym wnet rychło« (1): TA ſpráwá á thá hiſthoria [tj. wybór
Macieja na apostoła] wnet ſie sſtháłá ſkoro po w niebo wſthąpieniu Páńſkim [...]. A potym wnet rychło był im zeſłan Duch s. RejPos 287v.
»już potym rychło« (1): Pothym z wielkiey noczy licży cizioianus dálekoli do ſwiętego Ianá/ tuſząc ſobie dobrze/ iż to nam
dalibog prętko zbieży/ bo tám też iuż potym rychło żniwá y owoce
náſtáną. RejZwierc 159.
W charakterystycznych połączeniach: być rychło u [kogo], w
naukach celować, chybić, dać (oddać) (4), dowiedzieć się, iść

(przyść, przychodzić, pość, wyniść) (42), minąć, mścić się, nadziewać się, narodzić się, obdarzyć, objawić, prawdę odkryć, odstąpić
[od kogo], oględać (2), okazać się (2), okrzcić się (wziąć krzest) (2),
piekło osieść, oświecić, otworzyć się, począć się, poczuć, pokusić
się, posłać (przysłać) (3), postanowić, postarać się, przepuścić,
przestać, przybyć (3), przyciągnąć, przyjechać, przypaść (upaść,
paść) (6), o śmierć przyprawić, przyzwać, rozłączyć się, rozstać się
(2), spłynąć, spodziewać się, (z)stać się (4), stracić, uciec (3),
ujrzeć (2), umrzeć (umierać, żywota dokonać, z świata pość) (30),
upamiętać się, usłyszeć, ustać (2), utonąć (2), uzdrowić, widzieć,
wpaść w niemoc, wrocić (się) (przywrocić) (3), wyniknąć (2),
wypełnić się (spełnić się) (3), zapłatę wziąć, wznowić, zabić, zajść
[kogo], zakołatać, zebrać, zetrzeć (2), zginąć (poginąć) (3), złamać
się, zmiłować się, świat zniszczyć, zwetować, zwiastować; być
rychło uzdrowion(y) (2), zabit, zdrow; rychło po Bożym Wstąpieniu,
po elekcyi, po kupieniu, po pogrzebie, po porodzeniu (4), po pracy,
po przyjachaniu (po wyjachaniu) (2), po rozmowach, po sejmie (2),
po stworzeniu (2), po ślubie, po śmierci (2), po weselu, po Wielkiejnocy, po wybraniu, po zaćmieniu (5), po złączeniu; rychło po cesarzu [= po śmierci cesarza], po krolowej; barzo rychło (4).
W połączeniu szeregowym (1): A wielka tho roſkoſz iego [ciemnego anioła, tj. szatana]/ gdy pátrzy ná poſtáwę twoię/ á iuż pewnie
widzi ony wſzytki znáki w tobie/ [...] iż ſie też iuż pewnie á nieomylnie y bárzo rychło nádzyewa tákichże dekretow nád tobą. RejPos 201.
Przysłowia: Ktory wilká wpługu wodźy/ rychło kteſknoſći
przychodźi. March1 A4.
A będziećieli w niezgodzie/ Rychło przyydziećie ku ſzkodzie:
Bo kiedy śię roſypiećie/ Po iednemu poginiećie. BierEz I4.
Kto ſie w ſzcżeśćiu bárzo bući/ Rychło go nieſzcżeśćie zrzući
BierEz L.
Rychłoćiem ten żywot ſtráći/ Kto śię cudzym vbogáći BierEz Q4v.
Y żelázo by namięſzſze gdy ſie vſtáwicżnie á cięſzko obráca/
pewnieby ſie rychło zrobiło [= zużyło]/ by mu theż nie odpocżywał
álbo go łoiem nie podmázował. RejZwierc 15v.
Frazy: »aleć to rychło ominie« (1): Będzieſs mily Iezu vwiązán/ vplwán/ ij policżkowán/ vbit/ vkoronowán/ przeto bądz poſilon/ [...] aletz to mily Iezu rychlo ominie/ a chwálę ktorą wezmieſs
za to/ końtza mietz niebędzie. OpecŻyw 101.
»będzie rychło po rozprawie« = wkrótce będzie koniec (1): Zła
Fiedurowa [tj. Fiedur jest w złej sytuacji szachowej]/ ſtoi w mecie
práwie/ Tuſzą/ że będzie rychło po roſpráwie. KochSz Cv.
»co Panie Boże daj rychło« (1): Ia niedbam/ by tylko ludzie przy
nim [Chrystusie] áż do końcá ſtátecżnie ſtoiąc/ Bogu Oycu prze zeń
vſtáwicżną cżeść y chwałę w duchu y w prawdźie oddawáli. Co
Pánie Boże day wſzytkim rychło/ Amen y Amen. CzechEp *4v.
»[czemu] już czas rychło przychodził« (1): Sáſkie Kſiążę gdy
od Ferdynándá przyiechał do Smálkáldyey 12. dniá Grudniá/ wźięli
do dzieſięći lat potwierdzone towárzyſtwo [tj. przymierze]/ ktoremu
iuż cżás rychło przychodził BieKron 213v.
»[czemu] rychło koniec będzie« (1): Co też piſzeſz ábych ſtobą
potwierdził przymierze/ to nie z práwego cżyniż ſercá/ iedno aby
mię vłowił chytrośćiámi w ſiećiách ſwoich/ z ktorych ia zá twego
oycá y ćiebie nieraz iuż wychodził zá Bożą pomocą/ y vydę do
końcá/ bo im rychło koniec będzie BielKron 245v.
Szeregi: »wnet(że) a(l)bo rychło (potym)« (2): Kto poſledniego
dnia na ſkonaniu Grudnia żelazem ranion będzie/ albo ſyrop á trunk
prziymie/ wnet albo richło vmrze. FalZioł V 49; Bo gdźieby ſie
kiedy ktoryżkolwiek z nich ważył co cżynić bes ſłowá BOżego/ [...]
tedy wnetże/ ábo rychło potym/ znácżne ná ſobie od BOgá karánie
odnośił. CzechRozm 238v.
»rychło abo zaraz« (1): Iedni cáły żywot ſwoy ná pokućie y
dobrych vcżynkách trawią. [...] Drudzy vpámiętawſzy ſię/ rychło
ábo záraz z tego świátá ſchodzą: nic práwie tákiego w żywoćie ſwoim nie vczyniwſzy SkarKaz 383a.
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»acz nie zarazem, ale jednak rychło« (1): Przeto ſmowiwſzy
ſie poſłáli do Moráwy po ſwego páná przyrodzonego Boleſłáwá
wſthydliwego/ áby do ſwey oycżyzny przyiechał: ktory acż nie
zárázem ále iednák rychło látá 1243. przyiechał do Polſki. BielKron 361.
β. Od razu, natychmiast, niezwłocznie; cito PolAnt, Vulg,
Mącz, JanStat; mox HistAl, Mącz, Modrz; statim HistAl; celeriter,
confestim, festinanter, (cito) velociter Vulg; iam, in celeritate
PolAnt; praesto, subito JanStat [w tym: posit (153) – (nie) barzo
rychło (4); comp i sup z neutralizacją stopnia] (422): Potym Ezop
wezwał łowcow/ Kazał doſtáć młodych orłow: Aby ſie rychley
rozeſzli/ A cżterzy mu ich przynieſli. BierEz Gv; Ośieł potym Páná
vźrzał/ K niemu bárzo rychło przybieżał/ A tám mu śię ná pierśi
wſpiął BierEz M4v, C, E, I3v, K3 [2 r.], O, Qv, R3; Widziáles téż
niewiernégo Iudáſſa woyſto [!] pilno namáwiaiątz/ aby ſie rychléy
brali rzekątz. Iużci cżas bierzcie ſie tzo rychley tey godziny możémy go náydz ij iątz bez tluſſcżé OpecŻyw 99, 20v, 157; ForCnR
B4v; HistJóz D2v; Zaſię gdy ieſt ſtrach niemoczy takiey oſtrey,
Temu pomagać lekarzſtwy przeciw onym niemoczam ſlużączemi
Ieſtliby nieprzeſpiecżnoſć była dla głodu/ Thedy gi richło oddalić
pokarmem y napoiem miernym á nie zbytniem. FalZioł V 32; TA
ieſth rada na vżytecnieżyſza [!] aby cżłowiek richło mieſtcze
zmienił: gdy bacży że ieſt powietrze zarażone. FalZioł V 73v, I 58a,
70c, V 73v, 83; y powiedzianomu [Symonidesowi] iż go dwoie
dzieci wołały aby knim rychley wybieżał, á on hnet nie mieſzkaiąc
wyſzedł BielŻyw 37; GlabGad K7; Velociter exaudi me domine, quia
defecit ſpiritus meus. Racż mie richło wyſluchać panie boże/ boć
vſtał we mnie duch moy. WróbŻołt 142/7; czo ſzye tknye oſiyem
[lege: o sjem] y zeſzmi mi gothowy na kazdi czaſch kyedi bandzye
wolya Waſchey Kro.mczi ſyem zlozicz. [...] na kthori dzyen w.m.
kaze, bo zyemya naſcha yeſth mala moy richlo gothowy banda.
LibLeg 11/154; Yakaſz to biwa robota Gorzei nizli cziągnącz kota
[...] Alie wrzecz ſie niezawodzącz Ku konczu richlo przichodzącz
[...] RejRozm 402; RejKup g2v, cc3; MurzNT Mar 9/38; Zeſli Boże
Aniołá twego ſwiętego/ ábyć tę ofﬁárę/ rychło ná twoy ołtarz
nawyſſſzy donioſł. KrowObr 184, 96; RejWiz 41; A ieſli ſie wy nádemną pomſćićie/ bárzo rychło [cito velociter] odwetuię wam ná
głowę wáſſę. Leop Ioel 3/4, Luc 19/11; Abowiem tráﬁło ſie Porthugálcżykom iednego cżáſu prośić Krolá ich áby ie rychło odpráwił/ gdyż iuż tám trzy mieſiące mieſzkáli/ á thák ſie záchowuie/ iż
nie wolno s kupiámi iecháć/ áż od Krolá będźie miał dozwolenie.
BielKron 453v, 67, 92, 176v, 232v, 250v, 368, 377; SienLek 58;
HistRzym 67, [89]; RejZwierc 152; BudNT Mar 9/38; CzechRozm
90, 200v; przeto trzebá o tem ſtáránie mieć/ áby ſpráwá tych ktorzi
śiedzą w táráśie/ rychło ſię tocżyłá: á iżby ábo przekonány/ wnet
był karan/ ábo ieſli ma być wolen/ áby długim więźieniem niebył
ſuſzon. ModrzBaz 85; Y wnetże tey godziny [św. Ekwicjusz] roſkazał bráćiey/ áby mu dobytek nágotowáli: y ſam poſłá vpominał/
áby rychło wyiecháli. Rzecże Iulianus: iſz to dziś być nie może/
bom ſię z drogi ſprácował. SkarŻyw 212, 348; Przetoż wźiąłem też
to był przedśię/ choćiaż nie bárzo rychło/ bom ſię tey walki trudney
obawiał/ ále áż zá oſobliwą pobudką wnętrzną Bożą CzechEp 5;
StryjKron 452; KochSz C2v; ActReg 98; Tákże áby wezwáni wedle
Reyeſtru rychło bywáli: bo w wzywániu oſób wedle reyeſtru ſie záchowamy. SarnStat 571 [idem] 788, 1301; [Wyÿdziż rychle na vlice a na rynky miasta, a vboge y mdle/ slepe y kulhawe wwiedz
sam. SandMalEwan Luc 14/21; evestigio i dem cito et continuo,
statim ... vel mox wneth, Richlo Thussh ReuchlinBartBydg X5v].
rychło na co (1): LEkarze ſtárzy/ ku przepuſzczeniu żywotá/
dawáli chorym ſámę wodę ćiepłą pić [...]: á ieſliż to więc nieporuſzyło: potym ią z miodem dáli: [...] po tákim pićiu/ leżeć kazáli/ á zá pierwſzym ruſzenim wſtawáć niedáli: áni rychło ná tho
ieść kazáli. SienLek 38v.
rychło po czym (6): Nigdjćiem po nowey krzywdzie/ Gniewnoć rychło nie odeydzie BierEz L3; Też zaſie barzo rychło po
zoſtawieniu vrina nie ma być oglądana, ale ma przinamniey czwierć

godziny poſtać FalZioł V 2; LEkanie na dziecię przez ſen przychodzi: z wielkiego obżarſtwa iedzenia. A thak w tey przygodzie/
maſz bronić richło dziecięciu ſpać po iedzeniu FalZioł V 43, V 42v;
GlabGad K6, K8v.
Z elipsą czasownika [w tym: kogo, czego (2); do kogo, do czego
(9), ku komu (2) – z kim, z czym (4); dokąd (2)] (17): Iudas cieſzy
brata a radzy ku oyczu cżo rychley RejJóz P2v; RejKup x4.
~ W funkcji równoważnika zdania rozkazującego (15): Przeto
dzięcię námilſſeé k nám przydz nieprzedlużáy/ ſamotz ſamotz tzo
rychley nám ſie nie oddáláy. OpecŻyw 18; Przebog dzieczi rychley
kxiedza Gdis iuż przypadla ta nedza. RejKup g2v; Miednicze dlią
Boga rychło Bo czos zemnie złégo wyſſło RejKup q7v, o2, dd6,
ee3; rzekł do thowárzyſtwá ſwego/ co widzićie że ia cżynię/ vcżyńćie wy tákież á rychło [cito facite]. Leop Iudic 9/48; Czo narychley ku Pánu z wiárą. RejPos 180 marg; Tákże też ty vcżyń káżdy
vbogi cżłowiecże/ gdy obacżyſz niedoſtátki tych ſmyſłow ſwoich/
żadney rády áni żadney iney pomocy nie ſzukay/ iedno co nárychley do Páná tego/ á proś áby [...] RejPos 206v; Ale ty moy miły
Krześćiáńſki cżłowiecże/ [...] nie pokłáday żadney nádzyeie/ áni w
ſpráwach ſwoich/ [...] áni w żadnym doſtoieńſtwie ſwoim/ á czo narychley do nog s tą vbogą niewiáſtą [tj. Marią Magdaleną] Páná
ſwego. RejPos [310]v, 134, 244, [310]; RejZwierc 73v; (nagł) Nagrobek opiłéy bábie. (–) CZij to grób? boday zdrów pił. cziiá to mogiłá? Ieno rychło/ iuż bych dwie tym czaſem wypiłá. KochFr 71. ~
cum imp (często wyraża ponaglenie) (180): Rzekł do niego
[Ezop do chłopa]/ oto Pan moy/ Dał ćię prośić ná obiad ſwoy: Y
będzię [!] ćię z iadłem cżekał/ Podź rychło/ áby niemieſzkał. BierEz
D2; Rychley kupę drew nákłáććie A wielki ogień nápalćie. Ty Ezopie pánią zwięży/ A ná ogień rychło włoży: Aby więc támo zgorzáłá BierEz D3, C3, D3v, O2v; [Bóg nakazuje Gabrielowi Archaniołowi:] Tego dlá od ſwiętee troyce nies rychlo to orędzie
OpecŻyw 7; Niechátz, nálaſkawſſy oytcże ta męka rychléy ominie.
OpecŻyw 103; Niechátz ale mily oytcże przydzie rychléy ta godzina/ ijż bych vzrzala mégo iedynégo ſyna. OpecŻyw 163v, 19v, 62,
94v, 99, 103v (12); PatKaz II 64; richło iedzćye do oyca moiego/ á
rzetzćye mu toć przikażuie ſin twoi Iozef HistJóz D4v, E; FalZioł V
67, 82; RejPs 100, 102, 199; Ale vkaż rychley ſwą rzecz Boć mi
bárzo pilno iſć precz RejRozpr Fv, Hv, H3v; RejJóz F, F8v, Gv,
H6v, K4 (10); Poday mi ſam mięcza rychlo RejKup e5; Nu/ Czczi
rychley Pane Czarcze Co tu tam maſz natey ſkardze RejKup cc3v,
b6v, c2v, c4, e7, t4 (13); HistAl E6v; MurzOrt B2; KrowObr 118;
RejWiz 22v, 33v, 34; Leop 1.Reg 20/29, Luc 14/21, 19/5, Ioann
13/27, Act 12/7, 22/18; OrzList i [2 r.]; RejFig Cc6v; RejZwierz
100v; Ieſliż chceſz záchowác zdrowie ſwe nie oglądayże ſię ná zad/
áni poſtaway ná tych wſzytkich rowninách/ vćiekay rychley ná gorę
[ad montem erue te] byś niezginął. BibRadz Gen 19/17; do ktorey
[bestii] tak mowiono/ Wſtań rychło [Surge]/ á żrzy wiele mięſá.
BibRadz Dan 7/5, Deut 9/12, Ios 10/6, Iudic 9/48, Esth 5/5, Is 5/19
(11); Rzekł potym Moiżeſz ku Aaronowi/ weźmi kádzidlnicę náſyṕ
węgla włoż kádzidłá wonnego/ á bież rychło do ludu áby ſie modlił
zá nie. BielKron 41, 17v, 95, 115, 236v, 312v, 319, 351v; GrzegRóżn N4v; Hominem istum quamprimum absolvito, Odpraẃ go co
nayrichley. Mącz 400d; OrzQuin Qv, Q3 [2 r.]; SienLek 33, 186;
RejAp 197v, 198; HistRzym 59v, 79, 82v, 96v, 97v; Rzekł mu [dłużnikowi] Włodarz: Nu weźmi Cyrográph ſwoy/ á ſiądź rychło/ á
nápiſz pyęćdzyeſiąth. RejPos 191, A6, C4, 9v, 43, 89 (26); Kiedy
dziáło wypaliſz/ razy dwá Borzące/ Chłodz ie rychło cżym chłodnym/ bo będzie gorące. BielSat Nv; HistLan C3v; Y wypráwił
posły do Demetryuſzá Krolá ſtymi słowy/ vcżyńmi rychło miedzy
ſobą przymierze [Veni componamus inter nos pactum] BudBib
1.Mach 11/9, Iudith 13/13; A ták s pożytkiem Krolá rychło obieraymy/ Dla Páná Bogá proſzę nic w tym nie mięſkaymy. WierKróc
A3; BudNT X8v marg, Act 12/7; CzechRozm 246v; Oczko 31;
KochPs 56, 121; Gdy iuſz był bliſko drzwi/ záwołał ſtárſzy onego
klaſztoru: otworzćie rychło Mártyryus nam Páná nieśie. SkarŻyw
101, 26, 27, 126, 193, 428, 492; MWilkHist D, G4v; StryjKron 190;
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CzechEp 112, 209; (nagł) Do Nieznáiomégo. (–) NIemaſz o co ſtać/
bych ćię wpiſał w ſwoie kárty: [...] Ale możeſzli wytrwáć/ gdy będą
kpić z ćiebie/ Powiédz imię corychléy/ chcę ćię miéć v śiebie.
KochFr 67; BielSjem 36; Wſtań rychléy: ſpáć ſye w ten dźiéń bo
długo nie godźi PudłFr 71, 79; ArtKanc K12; Dla Boga odprawcie
te sądy rychło cum perduellibus ActReg 102, 171; GórnTroas 47,
49; KochPij C4; WyprPl C; A oto ánioł Páńſki przyſtąpił/ á trąćiwſzy w bok Piotrow/ obudźił go/ mowiąc: Wſtań rychło. Y opádły łáncuchy z rąk iego. WujNT Act 12/7; Y widźiałem go mowiącego ku mnie: Spieſz ſię/ á wynidź rychło [Festina et exi velociter]
z Ieruzálem WujNT Act 22/18, Matth 5/26, Luc 14/21, 15/22, Ioann
13/27; SarnStat 536; SkarKaz 245a; Otworzćie, otworzćie Rychło:
á Pángraczá ſám ieſliże iest w domu Záwołayćie. pilno go. CiekPotr
90, 44, 83; GosłCast 17; Przeto Stároſto ſpráwuy/ wſzák wieſz co
ſpráwowáć/ Maſz: A mnie co narychley w tey mierze daway znać.
PaxLiz B4, B4v, C3v; SapEpit A3. Cf »idź rychlej«, »wieźcie się
stąd rychło«.
W połączeniu ze zdaniem okolicznikowym czasu (10):
~ Równoczesnym; czynność zdania nadrzędnego odbywa się
podczas trwania czynności zdania podrzędnego: kiedy (3):
Połączenie: »rychło poki« (3): RejPos 177v; Bądź vmyſłu dobrego przećiw twemu ſprzećiwnikowi rychło/ poki ieſteś z nim w
drodze: to ieſt/ iáko Lukaſz 12. v/ 58. dokłada/ gdybyś iuż z nim
ſzedł do vrzędu/ tedy y tám w drodze/ idąc z nim do práwá/ ſtáray
ſie iákobyś go wolen był CzechRozm 246v; Zgodz ſię z przećiwnikiem twoim rychło/ pokiś ieſt z nim w drodze: by ćię ſnadź przećiwnik nie podał ſędźiemu WujNT Matth 5/26 [przekład tego samego tekstu RejPos 177v]. ~
~ Następczym; czynność zdania nadrzędnego kończy się przed
rozpoczęciem czynności zdania podrzędnego: zanim (7):
Połączenia: »rychlej, tym rychlej (...) niż(li)« (2:1): Rzekł krol
[do Abdemelecha]/ weźmi s ſobą XXX mężow á wyciągnicie go
[Jeremiasza] tym rychley niż vmrze/ tákże vcżynił. BielKron 95;
[Skanderbeg po zabiciu Ferdybaszy] rzućił ſie do ſwoich áby ſie
rychley potkáli niżli ſp[r]awcę inſzego wybiorą. BielKron 248v;
Powiedzyáł mu [Jezusowi] on Krolik: Sſtąṕ otho rychley miły
Panie niżli mi ſyn vmrze. RejPos 242v.
»co (na)rychlej, rychlej ... (a) poki nie« (3:1): Kálibaſzá
krzyknął ná ſwe áby ſie rychley potykáli ſthą trochą ludzi poki
nieućieką wſtępnym boiem BielKron 245; [Perlat mówił do posłów
tureckich:] dobryśćie ſobie cżas obráli tákiey ſpráwie w nocy/ áby o
tym nietylko moi rycerze/ ale y dzień o tym niewiedział/ a thák
wám rádzę/ abyśćie corychley od murow odeſzli poki was rycerſtwo moie nieobacży. BielKron 247v; RejPos 244; lekarż powie że
nielża ináczey iedno muśić práwi tęn pálec co narychley vtrżeć/ á
poki dáley ogień nie zaydźie. GórnRozm K2. ~
Połączenia: »co (na(j))rychlej« (181): BierEz C3, F4; Powiedáy tzo rychléy/ botz ſie náń iuż żydowie gotu[i]ą/ krzyż ij gozdzie
dzialaią/ odpowiédz a niemieſſkáy. OpecŻyw 103v, 18, 62, 99,
104v; ForCnR B3v; HistJóz E; Othoſz maſz znamiona, przez ktore
poznaſz Morowem powietrzem cżłowieka zarażonego. A poznawſzy, vciekay ſie czo narichley do puſzcżania krwie FalZioł V 67, V
71, 82; Ale Etius [...] radził mu [Torismundowi] aby czo narichley
niechaiącz bitwy, iechał [ut ... properaret] na ſtolec Krolewſki
chciałliby aby go brat nieuprzedził. MiechGlab 54; A gdyżeś ták
vmyſlił to vtwierdzenie vczynić nád námi/ iuż ſie wzruſz á nic
nieomieſzkáway/ ábyś to ſpráwił co rychley RejPs 99; A ták niemieſzkáiąc idzmy co rychley ná ty mieſcá y wnidzmy do przybytkow tych RejPs 199, 63, 100; Trąb co rychley á pſy zwieray
Zwołay czeladz konie ſiodłay Bo teraz dobra pogodá Iſćie iey
zámięſzkáć ſzkodá. RejRozpr Hv, E2, H3v; RejJóz F, Gv, M6v, M8,
P2v, P5, P6v; Więcz ſobie poſſlie po mnicha By potrząſl przedniem
kielicha Bo liepieij za ten groṡ kupicż Niebo ſobie niżli przepicż
Wiecz mnich dutkuye a pithá A za groṡ czo rychlej chwytá RejKup
q8v, z5, cc7v; Diar 25; GliczKsiąż K6v; LubPs bb5 marg; KrowObr A3v, 170v; A nie trzebá iuż w ten cżás wiele pſowáć groſzy/

Iedno corychley łápáć gdzye cżarney kokoſzy. RejWiz 79, 22v, 34;
Thedy [na wiadomość o tym, co działo się w Galaadzie] obroćił ſie
Iudás y woyſko iego drogą po puſſcżey ku miáſtu Bozor co rychley
[repente]/ y dobył go Leop 1.Mach 5/28, 1.Reg 20/6, Esth 2/9,
2.Mach 4/31, 8/9, Luc 14/21 (11); OrzList i [2 r.]; RejZwierz 19v,
100v; Wſthań á idź z thąd co narychley/ ábowiem lud twoj ktoryś z
Egiptu wywiodł popſował ſie BibRadz Deut 9/12; A ták záwołał
Krol Izráelſki komorniká niektorego/ roſkázuiąc mu áby corychley
przyźwał [!] [Festinare fac] Micheaſzá ſyná Imle. BibRadz 3.Reg
22/9, Ios 10/6, Iudith 13/13; Z tegoż mieyſcá piſał Krol do Woiewody Siedmigrockiego áby niecháiąc nicżego innego co narychley z ludem bywał v niego BielKron 306, 17v, 30, 55v, 66v, 197
(17); Mącz 400d; OrzQuin Qv, Q3 [2 r.]; Ale ieſli [krew] czyrwona/
iaſna mierna/ teyći ſzkodá puſzczáć/ á co narychley ią záſtánoẃ.
SienLek 33, 52, 186; RejAp 197v [3 r.]; GórnDworz P8; A ták ktożkolwiek chce wiernie wypełnić powinność ſwą Pánu ſwemu/ bierz
ſie co rychley do tego co ieſt wola ſwięta iego [...]: A nie ſzukay
inſzych ſtanow á inſzych wymyſłow ſwiátá tego RejPos 43; gdyż
wieſz iż nie doſyć ná tym/ iż gdy kto cżuie ránę ná głowie ſwoiey/
iż tylko woła á nárzeka/ á mowi: o biedáż mnie toć mię boli/ ále co
narychley bieży do lekárzá. RejPos 309v, A6, 9v [2 r.], [36], 65
[2 r.], 103v (29); BielSat Nv; gdy kto nogę złamie/ álbo ſie s koniá
ſtłucże/ pewnie iuż nie ſzuka áni málárzá/ áni háwtarzá/ iedno co
narychley co miſternieyſzego Cyruliká/ áby oney záboláłey przygodzie ſwey co narichley mogł iáki rátunek dáć. RejZwierc 20v; Chybá ow głuch tego [tj. cieszyć przyjaciela w przygodzie] nie vmie/
czo też więcey nie vmie iedno cżapkę zyąć á dobry dzień dáć/ á o
konwi ſie czo narychley pytáć. RejZwierc 151, 73v, 144v; A ták Iudyt z dáleká pocżęłá wołáć ná ſtráſz ktora byłá ná branách/ otworzćie co rychley/ otworzćie/ boć ieſt Bog z námi BudBib Iudith 13/13;
BiałKaz C3v; StryjWjaz Cv; A co ieſliby tám [chory w cieplicach]
śiedząc o iáki przypadek nieſpodźiany przyſzedł/ co rychléy niech
go ták rátuie. Oczko 31, 21v, 32; Dźwigni mię conarychléy z ćięſzkiégo kłopotá/ Obróńcá wieczny mégo żywotá. KochPs 56; Y zſtał
ſię wpuł nocy krzyk wielki po wſzytkim Egipćie [...]: iſz wſzyſcy
záraz z Krolem/ nietylko ie wolno puſzcżáć/ ále wypycháć ie y
prośić pocżęli/ áby co narychley wyſzli. SkarŻyw 480, 27, 570; Sromotáć to náſzá będźie [...]. Rycerzom ták ſławnym krzyczeć By
zmárłym ná źiemi leżeć. Co rychley przebog wſtawayćie A broń zá
raz pozbierayćie. MWilkHist D, G4v; StryjKron 160, 190, 682;
CzechEp *4v, 112, 138, 209; KochFr 67; Bo iáko ná morzu gdy
powſtáną wiátry y nawáłnośći morſkie/ tám iuż nie lza iedno corychley z okrętu vſypowác/ ieſli chceſz áby wſzytek nie zátonął.
WerGośc 226, 227, 246; BielSjem 37; PudłFr 79; GórnRozm K2;
Com roſkazał/ niechay ſie co nairychléy ſtánie GórnTroas 47, 49;
KochPij C4; LatHar 693, 708; WujNT Act 17/15; WysKaz 6; CiekPotr 5; PaxLiz B, B4 [2 r.]; PudłDydo A4, A4v.
»(a) co (w)skok (to) rychlej; skokiem co rychlej« [szyk 8:1]
(6;3): (did) Pothifar ſle po czeklarze (–) [...] Biegay ty chłopcże czo
rychlej skokiem po czeklarze Aby tego wnet łotrzyka wſzadzyli do
wieże RejJóz H6v, A7v; Ieſlibyṡ mu [tj. Panu] gdzie wċym wykroċił Patrzay abys ſkreſu niewykroċił Czo ſkok rychłey ſnadzyieya
doniego Naydzieṡ panſkie miłoſyerdzie jego RejKup o2, x4, dd6,
ee3; Nie mieſzkayże nic moy miły brácie á nie mieſzkay/ á co
wſkok to rychley do niego [tj. Pana]/ áby cie nie vprzedził s pomſtą
iego gniew ſwięty/ á ſroga ręká iego. RejPos 244, 134, [310].
»im narychlej« (1): A przetoż im narychley niektore poſlićie
[festinate, et mittite aliquos] ábychmy y my zrozumieli ktore też
ieſt wáſze zdánie. BibRadz 2.Mach 11/37.
»jak(o) na(j)rychlej (a. [najrychli]); jako rychło« (6;5): przeto
[Jezus] rzékl k temu drzewu. Nigdy albo na wieki ſie s ciebie owotz
więcéy nienarodzi/ tako zatym ſlowem natychmiáſt vſchlo. Widzątz
to zwolenicy milégo Iezuſa/ dziwowali ſie temu barzo rzeką: Ach
iako rychlo vſchlo. OpecŻyw 74; A drugi po ſzelinie ſzuka Iáłowice/ Vbogiego potomká krowy nieboſzcżyce. A ieſli iáko rychło
nie potráﬁ ná nię/ Tedy ſie pánu oycu pewnie w rog doſtánie.
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RejWiz 70; Mącz 235a, 337d; O obłudna śmiertelnych nádźieio/ o
prędka ná wſzyſtko złe odmiáno/ o ślepa nieprawdźiwych dobr
pożądliwośći/ Bogactw/ cżći/ y roſkoſzy: iáko rychło od fałſzywego
weſela/ do prawdźiwego ſmutku wielom wrotá otwieraſz. WysKaz
2; A gdźieby ſie co téż trudnégo tráﬁło/ zwłaſczá z ośiádłémi
Szláchćicámi/ czemuby rozſądkiem ſwym zdołáć nie mogli/ tedy do
nas iáko narychléy pro informatione poſłáć máią. SarnStat 453,
1183; BOże by iák narychley tego ſmutku pozbyć: Gdyż w nim
będąc/ nie zda ſie iuż y ná świećie żyć. PaxLiz B3, B2, C2v, C3v;
[Przeto niechby to obmyśliwano było, aby te rzeczy jako najrychli na sejmie efekt swój wziąć mogły. AktaSejmikPozn 1589/77,
1589/77]. Cf »jako narychlej będzie mogł«.
»jak(o) rychło; jako narychlej« = natychmiast potem, gdy; skoro tylko (22;1): MIly Iezus iako rychlo bogu oyttzu duſſę polécil/
ona zlącżona z boſtwe m/ zſtąpila do odchlanij piekielné OpecŻyw
[162]; Onij iako ſie rychlo zgotowali/ s proceſyią poſſli OpecŻyw
173v; PatKaz III 96; HistJóz A2; á ſtąd że połacinie to ziele [nawrot] Solſequium zową/ iako by naſladuiącze ſłończa/ ábowiem
iakho ſkoro ſłończe wznidzie tak ſie też roſkwitnie/ á iako richło
zaydzie ſłończe á ono ſie też ſtula FalZioł I 49c; Tam lekarze pilno
ſie według Ipoſim ſprawuią/ á ſilne iudicium, albo to iſte poznanie
niemoczy iako rychło ſie dokona: biorą. FalZioł V 10; A tys iuż
odpuſcił [Ps 31/5]) to ieſt iakom to richło vmyſlił vdziałac, Patrz
iako prędkie ieſth miłoſierdzie boże ku grzeſznemu. Ieſzcże ſie
grzeſny nie ſpowiada iedno iż ſlubuie a iuż pan bog odpuſzcża.
WróbŻołt K6v, ll7v; tedy dziatki ná ćwicżenie woienne/ albo około
piſmá maią być dane (poniewaſz ty miedzy wſzyſtkimi náukámi
naſwobodnieyſze ſą/ y naypierwſze/ á przeto też napierwſzym ludziam/ to ieſt/ Krolom/ Xiążętam godzą ſię) tedy weſpołek iáko
rychło władzą ſwoich cżłonkow będą mieć KrowObr 1v; Krolowie
Szweccy iáko rychło Finlándią podbili pod ſwe kroleſtwo/ cżterzech Stároſthow w nim poſtánowili BielKron 294; KwiatKsiąż
N3v; [cesarz napisał w liście do żony:] Ieſli tobie żywot twoy mił
ieſt/ tedy iáko rychło od tego młodzieniaſzká weźmieſz á przęcżeś
[!] tentho liſt/ áby go zábiłá. HistRzym 134; Téż obiecuiemy: iż iáko
rychło Pan Bóg z Woyny do źiem náſzych nam ſie da wróćić/
wſzytkié róznice między duchownémi y świetckiémi wſczęté ná
Séymie Wálnym vſpokoimy. SarnStat 910, 634.
~ »jako rychło ... już« (1): Powiedzcie Dariuſowi panu waſzemu/ iż iako rychło [postquam enim] ſyn Filipow ieſth narodzon/
kokoſz kthora iayca złote nioſła/ iuż ſie sſtała niepłodną/ a tak
Darius dani y cżyńſzu od tychmiaſt ſthradał. HistAl B3v.
»jako rychło ... w kielka dni potym« (1): kthorą klątwę iáko
rychło ná Ceſárzá wydał/ w kielká dni potym tákową muchę wypił/
ktora mu do ięzyká przyłnęłá KrowObr 39.
»jako rychło (...) natychmiast« [szyk 1:1] (2): a dotknęwſſy ſie
iey ręki rzekl: Dziéwko/ tobie mowię wſtáń a iako rychlo iey to
rzékl/ natychmiáſt zdrowa wſtala OpecŻyw 45; Thedy Alexánder
ſam ná on dom wſtąpił w zbroię przybrány/ á przykazał vffom
ſwym áby ſie gotowáli ku walce/ á nátychmiaſt iákoby go rychło
widzieli przybliżáiącego ſie ku miáſtu/ áby wſzyſcy nawáłnoſcią
ſzturmowáli ná mury mieyskie HistAl C.
»jako narychlej ... tak« (1): Albo weźmi pod miárą/ imbieru
biáłégo/ y gáłgánu/ á to zmiéſzawſzy ná ogniu [...] poſtaẃ/ á iáko
ſye narychléy roſpali/ ták winem záléy/ á czyń tego do dźiewiąći
rázów SienLek 166.
»jako rychło ... tako rychło« (1): kto pokuſy czyerpyal yako
rychlo na nyą [Maryję] veyrzal tako rychlo ſpokuſy byl opuſczon
PatKaz III 97.
»jako rychło ... tak wnet« (1): tákież y ſzermierz/ iáko rychło
broń w rękę weźmie/ á w kroku ſtánie/ ták wnet poznáć ieſli co
vmie. GórnDworz Fv.
»jak rychło ... nie ... aż pierwej« (1): Tedy Tárſia długo żáłowáłá mámki ſwey/ y wźięłá ſobie zá obycżay że iák rychło ze
ſzkoły przyſzłá/ nigdy nieiádłá áż pierwey ná Mámcżyn grob ſzłá
HistRzym 18v.

»jako rychło ... pierwej niżli ... tedy« (1): A iżby dzieci nie
miewały niemoczy ſwiętego Walantego/ tedy iako richło z żywotha
wynidą/ pierwey niżli cżego vſty ſwemi vkuſzą/ tedy korala cżyrwonego wziąwſzi [...] zetrzeć gi czo nalepiej á włożyć gi w vſta
dziecięciu á niechay gi połknie FalZioł IV 52a. ~
»już (...) co (na)rychlej, już rychlej« [szyk 4:1] (3:2): OpecŻyw
157v; A tak czo rychley do krola iuż idz ż ſtą nowiną Izeć iuż iego
ſpichłerze po wſzem ſwiatu ſlyną RejJóz L7; Iuż rychley iedzmy
kniemu [do ojca] powiedzmys mu wſzytko Nie tak ći go wżdy
ruſzy kiedy vyrzy żytko RejJóz N3v, K7; Niechćieyże káżda duſzo
więcey zámięſzkawáć/ ále iuż wnidź co narychley/ iák gołębicżká
do Archy/ w KOśćioł w ktorym Bog mięſzkáć racży ArtKanc K12.
»już jako tako jedno rychło« (1): Hnet mężowie [...]/ kiedy
cżás przyſzedł wyſcia z miáſtá/ zbroyno ſie pokazáli/ á nieprzyiaciele widząc ich tę ſmiáłość/ iż [...] ná wſzytko gothowi byli: nie
vpomináli ſie ſłowá/ ále ćicho káżdy bogá prośił/ áby iuż iáko
tháko/ iedno rychło z miáſtá wyſzli.GórnDworz Z5.
»nu ale co rychlej« (1): nu. ále co rychley Bieſz do Dobrochowſkiego, powiedz sieſtrze moiey Zem ią obiecał zá mąſz CiekPotr 44.
»potym rychło« (1): Iako ptak niektory wylągł iaie na łonie
Filipowym s ktorego ſtłucżonego wyſzedł wąż mały/ kthory potym
rychło zdechł. HistAl A6.
»tak rychło« (2): [Wawrzyniec Myszkowski i Jan książę zatorski] wyiecháli obádwá ná tho mieſce o ktore ſie mieli ſámi zgodźić/
poſwárzyli ſie/ gdy kſiążę nie chćiáło wody vſthępić. Myſzkowſki
dobył miecżá zabił go y viechał. Cżeladź kſiążęca nie mogłá go
záſkocżyć ták rychło. BielKron 410v; GDyż o wielki dług [...] częſtokroć bywáią ſwary/ á to dla tego/ iż ták wielki dług w krótkim
czáśie niemoże bydź ták rychło zápłácón [quo tantum debitum brevi
provideri, ac inopinate et subito solvi non potest JanStat 548]: tedy
[...] vſtáwiamy: áby ośmnaśćie niedźiél rok zámierzony ku zápłáceniu był poſtánowión y záchowan SarnStat 693.
»tym rychlej« (19): ij w wiedli go [Jezusa] w dom ku Kaijfáſſowi/ [...] gdzie ſie byli wſſytcy licemiernicy/ ij miſtrzowie/ ij
wſſytcy duchowni żidowſcy ſebrali/ aby falſſywé ſwiadetztwo przeciw panu Iezuſowi nalezli/ aby go tak na ſmiertz tym rychlé pilátowi podali. OpecŻyw 112; Mily iezus na to wſſytko nieodpowiedziál mu ni iednégo ſlowa/ aby ſie tym rychléy popelnil cżas prorokowania. OpecŻyw 121v; Proſſę cie moy námileyſſy ſynu/ [...]
nieracży dlużéy mieſſkatz/ racży mi ſie tymrychléy vkazatz/ racży
mie ſmutną matuchnę pocieſſytz. OpecŻyw 163v, 2, 113v, 121v,
152, [162], 163v; Diar 80; Leop 3.Reg 18/14; BielKron 95; HistRzym 117v; BiałKat 103v; Synu/ nietráć cżáſu twego: żáłuy z ſercá/ á cżyń pokutę/ iżeś ták wiele ćiał S. Bożych pomordował:
ochrzći ſię tym rychley/ abyś doſtąpić mogł odpocżnienia wiecżnego SkarŻyw 428, 212; powiadałem mu rationes consiliorum, W
Kr. M. o złozenie seimu aż znowego, ale wywodził to rationabiliter ze pilno tego potrzeba, aby był tym rychley złozon, bo poki iescze te niebespieczenstwa niewygasły, zmysli ludzkich, gorączey
wszytkie sprawy przed się wezmą. ActReg 94, 171; WujNT Philipp
2/28.
»wnet co rychlej« (1): A ia roſkazuie tobie. Iuż ſemną wieczey
nierokuy A wnet ſię czo rychley gotuy. Iuż roſprawuy przyaczyoły
Rozeſly miedzy koſczyoły. RejKup e7.
[W przeciwstawieniu: »mieszkając ... rychło« (1): ták też záſyę
to [dobrodziejstwo] wdzięcżne ieſt/ ktore nie mieſzkáiąc/ nie poniewoley/ ale rychło z dobrą wolą cżyni/ bo kto z ochotą dawa/ pánu
Bogu y ludziom ſye ſpodoba. LorichKosz 114v (Linde).]
W porównaniu (1): Bo ſławá dobra ſpełná/ zdrowie ſpełná/ y
mieſzek nie ták rychło ſklęſnie/ iáko v Woytá názáiutrz po ſwiętym
Marćinie kiedy z dworá idzie. RejZwierc 61.
W połączeniu szeregowym (1): Ale iáko Doktorowie powiedáią: Principijs obſta ſero medicina paratur, to ieſt káżdey chorobie
wcżás zábiegay/ bo pozdne lekárſtwo niedobre bywa. A tákże y
poććiwy cżłowiek/ gdy obacży tę chorobę pirwſzego wzruſzenia w
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ſobie/ o wnet nie mieſzkáiąc co narychley z onymi ſyropki wdzięcżnemi do niey/ [...] pewnie wnet iż thá pirwſza niemocz w pocżćiwym cżłowieku ſnádnie vlecżoná być może. RejZwierc 73v.
W charakterystycznych połączeniach: rychło itp. bieżeć (biegać, pobieżeć, przybieżeć, wybieżeć) (12), brać się (3), być (bywać)
(3), chłodzić (2), chwytać (się) (2), (u)czynić (9), czyść (przeczytać)
(3), dać (dawać, podać, wydać) (śmierć, znać, na śmierć, w szafunk, w szkodę) (18), donieść (przynieść, wynieść) (5), dostawać,
dostąpić, działać (2), dźwignąć, gotować (się) (nagotować się, wygotować) (6), iść (przyść, przychodzić, pość, wyniść, odejść, ujść,
wniść, rozejść się) (54), jechać (przyjechać, pojechać, wyjechać,
ujeżdżać, wyjeżdżać) (19), kazać (2), łapać, nakłaść, (na)lać (2),
nieść orędzie, obaczyć, obierać krola, objawić się, obrocić się,
obwarować, ochrzcić się, odbić się od brzegu, oddalić, odegnać,
odpędzić, odprawić (się) (odprawować) (8), odwetować, ominąć,
oświecić, otworzyć (otwierać (wrota)) (7), oznajmić, pić, pławić się,
pochować, pokropić, położyć, połupić, posłać (przysłać, zesłać),
(10), pot(y)kać się (2), potraﬁć, powiedzieć (powiedać, opowiedzieć) (5), pozbawić, (po)zbyć (3), poznać, pożreć (2), przepuścić,
przewieść, przybyć ku pomocy, przyciągnąć (przycięgać, wcięgać,
wyciągnąć) (5), przyprowadzić, przysędzić ku śmierci, przystąpić
(2), przyzwać (3), puszczać krew, pytać (spytać się) (2), ratować
(ratunek dać) (2), rozdrapać, rozstąpić się, schować, sieść,
sklęsnąć, spełnić, sprawić (sprawować) (3), stać się, stanowić,
szukać (pomocy) (2), śnieść [= zjeść śniadanie], świtać, tłumić,
toczyć się, trąbić, ubłagać, uciekać (uciec) (11), uciekać się (7),
udać się, ukazać (się) (pokazać) (3), umrzeć (2), umykać, upadać
na kolana (u nog) (2), uschnąć, uskoczyć, ustać, usypować, palec
utrzeć, uwierzyć (2), włożyć (na ogień) (2), wprawować proporzec
(2), wrocić (się) (3), wstać (wstawać, powstać) (13), wybawić, wygnać, wyprawić (się) (3), wyrzucić (2), wysłuchać, wzbudzać chęć
do jedzenia, wziąć (2), wznieść, zabić, zamordować, zaniszczać
(zaniszczyć) (2), zaskoczyć, zastanowić (się) (2), zatkać, zawołać
(2), zdobyć, zgodzić się (2), złożyć, miestce zmienić, zmiękczeć,
zmiłować się, skwarnę zrzucić, zstąpić (6); (być) rychło itp. gotowy,
naprawiony, odprawowany, opatrzony, pogrzebiony, stanowiony,
wrocony, wybawiony, zapłacon, złożon(y) (2); rychło po jedzeniu,
po krzywdzie, po obiedzie, po wieczerzy, po zostawieniu, po zrzuceniu [= wymiotach]; barzo rychło (4).
Przysłowia: (did) Mnich powieda Kupczowi yż ich v przedżi
ale do Piekłá (–) Ba pewnie ſnaċ yż v przedziṡ Náſſ potych płotkach
czo bredziṡ Co ſkok to rychley do Piekłá RejKup x4.
Bis dat qui cito dat, Proverb. Gdy kto rychło á s dobrą wolą co
komu vzini [!] á da/ wdzięczniey bywa/ niżli gdy ſie da długo
prośić. Mącz 25c; [Ma być daná iáłmużná nie z ſmętku żadnego/
Ani z żalem/ lecż owſzem z ſercá weſołego/ Więc ku temu nie
cżyniąc niiákiey odwłoki/ Ale owſzem z prętkośćią bez żadney
przewłoki. Bo iákby dwá rázy dał ten/ kto rychło dáie: Przeto niechay twoy vmyſł w oney nie vſtáie. ProtJałm 7v (Linde)].
Frazy: »co narychlej (kędy) możesz« (3): FalZioł V 71; Ale
coż kolwie ſlubuieſz/ ſpełni co narychley możeſz [redde] Leop
Eccle 5/3; Nie mieſzkayże thedy nic moy miły brácie á nie mieſzkay rádzęć/ á co narychley kędy możeſz/ chociaż ieſt z dálekich
kráin od niego obłędliwe ſerce twoie/ vciekay ſie do niego [Boga].
RejPos 205v.
»idź rychlej, co rychlej« = festina PolAnt (1:1): BibRadz Gen
18/6; Y Owſzem miły Woytku/ ziednay ſię ztą pánią [...]. Chwalę
ćię/ że tám w ſercu niechceſz nic zoſtáwić/ Ale záraz przijáźni
ſkutkiem chceſz popráwić. Idź corychléy/ boć wieczór: á tégo iednánia [...] będźie do świtánia. KochFr 58.
»jako narychlej, jako rychło będzie mogł (a. będzie mogło
być); jako będę mogł narychlej« = quamprimum a. quanto citius
potuerit JanStat (2:1;2): MurzNT A4; KrowObr 128; tedyby trzebá
wſzytkiego duchowieńſtwá prośić/ naprzod/ áby dochod iednego
roku dárowáli Rzecżypoſpolitey raz/ iáko narychley mogą [quam
primum]: ieſliby niemogli zá rázem/ tedyby niech iednego roku ied-

nę połowicę dáli/ á drugiego drugą. ModrzBaz 138v; vſtáwiamy:
áby ránny krwáwémi álbo śinémi ránámi zá świéżá rány ſwé/ iáko
rychło będźie mógł vrzędowi Stárośćiému [...] pokazał SarnStat
616, 1076.
»wieźcie się stąd rychło« = zjeżdżajcie stąd natychmiast, wynoście się (1): iákoby ie [tj. ludzi] miecżem wźiąwſzy tákby znich
ſzydźił mowiąc: Moieć to ieſt imienie y wſzytko/ wieźćie ſię ztąd
ſtárzy kmiećie rychło [veteres migrate coloni]. ModrzBaz 47v.
Zwroty: »co (na)rychlej, rychlej, rychło się (po)kwapić« [szyk
zmienny] (6:1:1): Słyſząc brát wilk nowin doſyć/ Iże ſie miáłá świniá prośić: Ieſt ſie rychło k niey pokwápił/ Aby iey nieco porádził.
BierEz Nv; PAnie boże moy nic nieomieſſkaway ábyś z ſprzećiwnoſći moich wydárł mię á pokwáp ſie co rychley ku rátunkowi
memu RejPs 102; RejJóz N3; BielKom E4; A ták prze Bog corychley ma miła goſpodze/ Pokwáṕcie ſie boć bez was będzye źle w
tey trwodze. RejWiz 33v; [św. Paweł pisze do Tymoteusza:] Iż kwaṕ
ſie rychley do mnie [Festina venire ad me cito PolAnt 2.Tim 4/9]/
bo iuż cżás moy przychodzi/ iż muſzę iść do Páná mego RejPos
128, 89; Lecż ieſli ták rozumieſz/ iż mię prędzey ſtráćiſz/ Gdy
odemnie co rychley w drogę ſie pokwápiſz. Toć ieſt prawdá PudłDydo B5.
»co (na)rychlej, rychlej, rychło (się) pośpieszyć (a. pośpieszać,
a. śpieszyć się)« [szyk zmienny] (5:2:1): BierEz D3v; A tak ſię niezabawiayczie Czo rychley ſię poſpieſſayczie Bo wierſcze [lege:
wierzcie] mi doſyċ Cżaſu Maczje miecz do złego kwaſu RejKup t4;
BOże kwſpomożeniu memu rácż ſam łáſkáwie przybyć/ A ná rátunk mnie moy Pánie co narychley poſpyeſzyć LubPs Q2; RejWiz
170; Iechał potym [król Ludwik] do wielkiey Polſki do Gniezná
[...]. Stámtąd rychło do Poznániá poſpieſzył BielKron 377; GrzegRóżn O; RejPos C4v; PowodPr 77.
Szeregi: »niczym się nie bawiąc, co rychlej« (1): Y teraz gdy
poſpolity płomień Krześćiáńſki trzebá ztrzaſkiem gáśić/ y nicżym
ſie niebáwiąc/ corychley do exekuciey poſpieſzáć: ſłycham iednák
w kąćie ſwoim/ iż ná rokoſzách prywatnych wſzyſtek poſtępek
Seymu. PowodPr 77.
»co rychlej, nic nie mieszkając« (1): Nie mieſzkayże tedy nic/
iać rádzę/ á niechciey ſie nic ſádzić ná tych obietnicach omylne go
ſwiátá. Ale co rychley/ nic nie mieſzkáiąc/ vbiekay [!] ſie do tych
ſwiętych obietnic Abráámowych RejPos 163v. [Ponadto [w przeciwstawieniu], w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rychło a łatwie« (1): [rzekł Jan:] Widzieliſmy iednego á on w
imię twoie wypądza dyiabelſtwá/ ktory niechodzi zá námi/ y broniliſmy mu tego. Ale Iezus rzekł: Nie brońćie mu: boć żaden nie
ieſt kthoryby cżynił moc w imię moie/ żeby mogł rychło á łatwie
[cito] źle mowić o mnie Leop Mar 9/38.
»rychło a nagle« (1): Znamiona vmarłego [płodu] ty ſą. Pierwſze gdy pierſi brzemienney richło á nagle zmiękcżeią FalZioł
V 32.
»narychlej i nasnadniej« (1): A ieſlibych ktore rzetzy od kogo
ſſkodliwe obatzył/ álbo nápráwione/ będę to pſował/ wedluk możnośći y iáko będę mogł narychley y naſnádniey oznaymię/ temuſz
Pánu náſzemu KrowObr 128.
»rychło a prętko« (1): Podnieſie [Pan] chorągieẃ w narodoch
dálekich/ á świſtániem przyzowie lud z ſkończyn źiemie/ y oto
przyidźie rychło á prętko [cito levis veniet]. BibRadz Is 5/26.
αα. W terminie (3): Ieleń niegdy owcy przed wilkiem/ Vpominał śię wielkim krzykiem: Zleć tobie cżego pożycżyć/ Owco
niechceſz rychło płáćić. Korzec owſá com w zaiem dał/ By mi dáłá
Pan wilk kazał. Owcá śię ku długu przyznáłá/ [...] Y prośiłá przedłużenia/ Ná krotki cżás odelżenia BierEz N2v; (nagł) Dań rychło
ma być daná [...]. (–) Ktoraby wieś porádlnego nie dáłá do Swiętego Mikołáiá/ táka wieś przes Poborce ma być ćiążána ná wole
UstPraw G2.
Połączenie: »tym rychlej« (1): A iżby tym rychley y ſpráwiedliwiey/ te prowentá ktoreby były náznáczone do tego ſkárbu
Rzeczypoſp: oddawáne były: tedyby tego potrzebá/ żeby ći wſzyſcy
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ktorzyby ábo nierychło/ ábo niedbále/ to co powinność ich nieśie/
czynili/ ná Trybunał [...] inter cauſas ofﬁcij, pozywáni y przed
inſzymi ſpráwámi ſądzeni bywáli VotSzl E2.
b. Wcześnie; comp i sup (naj)wcześniej; citius Mącz, Modrz;
prius Mącz, Calep; temporius Mącz, Cn; celerius, velocius Vulg (69):
α. O czasie następującym obiektywnie, bez odniesienia do jakiegoś momentu, w stałej kolejności (kalendarzowej, naturalnej lub
wyznaczonej), też stanowiącym koniec ustalonego terminu; też o
wydarzeniach następujących zawsze o tej samej porze roku w stałym terminie (65): BierEz B3v; ForCnR B3; á tak ieſtli ono Lożyſko
nie może być rychło przerwane ſamo przez ſie, baba natich miaſt
paznogty ſwemi ma ono znienagła drapiąć: roztargnąć FalZioł V
20c, II 18d, V 57; Cżemu ryſzawe albo liſowate włoſi richlej zbieleią niżli inakſze. GlabGad Bv, A2v; RejRozpr D2; Za drvgye
proſche thwey Kro. mczi o podſtharoſczyego Lwowſzkyego yſch [...]
tam naſch trzima po cztherzi po pyaczy y po ſcheſczy dny y nyepvſczy naſch richlo y nyedaye nam ſtaciey y przewodnykow kyedi
ydzem do waſchey Kro. mczi LibLeg 11/169; ZapWar 1548 nr
2668; Thedy Moizeſz ziąwſſy ſie zá nimi/ obronił dziewecżki/ y
nápoił owce ich (pierwey). Ktore gdy ſie wroćiły do Ráguelá oycá
ſwego/ rzekł do nich: Cżemuśćie teraz rychley przyſzły niżli inedy?
Leop Ex 2/18; RejFig Eev; Ale iáko nas był Pan Bog przez nię
[królową Elżbietę] prętko poćieſzył/ tak záſię záſmućił/ nie chcąc
doſyć cżynić ludzkiey woley/ rychło ią ziął s tego świátá BielKron
424v, 9, 101v; Temporius ad ofﬁcinam redeant, Niechay ſie rychley
do wárſtátu wrácayą. Mącz 443d, 430c, 443d; Rádzi Awicenná/ áby
ten ſuchych rzeczy pożywał ktory niechce rychło ośiwieć SienLek
5v, 48; RejPos 321 marg; BudBib Ex 2/18; Bo Słowieńſki przekład
znáć że nie práwie rychło przełożon/ To ieſt/ áż ná on cżás gdy iuż
w Greckich kśięgach nie máło fałſzu było BudNT przedm c5; Iesli
mam tam iachac albo do Zamchu albo do Lezaiska niech wiem rychło bomuszę zas wZamosciu bydź na Cwartale ActReg 93; Calep
[849]b; WujNT 633.
W połączeniu z imiesłowem przymiotnikowym (4): A cżłowiek
ſpráwiedliwy vmárły/ potępia żywe nieſpráwiedliwe: y młodość
rychło ſkonána/ długi żywot nieſpráwiedliwego. Leop Sap 4/16;
Praecie uvae, Ráne yágody/ richło vźrzáłe. Mącz 320a; Wktorym
[synu] owdowiáła rychło będąc mátká/ wielką poćiechę miáłá/ pomniąc iſz gdy ſię vrodził/ iákoby go wnabożnym y zakonnym
vbierze widziáłá. SkarŻyw 470; Prędki bieg then żywotá/ nie może
vyść kłopotá/ rychley kres zámierzony/ nie będźie odłożony/ rowno
młodemu, ſtáremu/ każą ſię ſpieſzyć k temu/ śmierć nie śćirpi żadnemu. ArtKanc R18v.
W połączeniu z określeniem czasu (9): Ariſtoteles piſze/ aże po
roku Cielcze kleſnić/ bo ieſtli rychley/ tedy będą zaliſzałe á nie
wielkie. FalZioł IV 13b; WIná Burgrábſka wedle Práwá/ ma być
płáconá w ſzeſć Niedźiel: wſzákże przewiniony/ może ią rychley
odpráwić ieſli chce/ Ale po ſzeſći Niedźielách/ przedłużyć nie może
GroicPorz k2v, ee3v.
~ Połączenia: »rychlej niż(li)« (3): Zá pogáńſkich Ceſárzow
yeſſcze/ richley niżli we dwu ſet lat po bożym národzenyu ſſczął ſye
był ſpor myędzy krzeſciyany około ſwyętá wyelkonocnego KromRozm III P6v; Ieſliby ſie do cżáſu zámierzonego nieſkońcżyło poſtánowienie wiáry/ tedy ma być w pokoiu dzierżáno/ áż do Seymu
Ceſárſkiego bliſko przyſzłego/ á ieſli też rychley będzie Syem niż
przedłużenie dano/ tedy máią być przedſię w tym poſtánowieniu áż
do drugiego Seymu. BielKron 217; ták iſz rychley niſzli we ſto lath
po Bulgárzech/ wſzytkie narodj Słowieńſkie Chrjſtuſowi ſię pokłoniły. SkarJedn 225.
»nie ... rychlej jedno« (2): Sługá przed woyną álbo inſzą potrzebą od páná odſtáć niemoże rychley iedno ſzeſć niedźiel UstPraw D; Non nisi Nonis mensibus redeunt, Nie wrácayą ſie richliey
yedno po dźiewiątym Xiężicu. Mącz 252c.
»nie ... ale rychlej« (1): Abowiem Zydowie (z roſkazánia Bożego) z wiecżorá dniá ſzoſtego/ mieli poczynáć Sábát: tákżeć theż y
on wiekuiſty Sábát/ to ieſt wieczne odpoczynienie/ nie w chwale

niebieſkiey/ nie od końcá ſzoſtego tyſiącá/ ále rychley pocżąc ſye
ma. LeovPrzep [K]. ~
W przeciwstawieniach: »nierychło (2), poz(d)niej (2) ... rychło
(a. rychlej)« (4): też do ſwego mieſzkania aby [człowiek w czasie
zarazy] ſie zaſię nie rychło wraczał, bo wiele gich nie opatrznoſcią
ſwoią richło wrociwſzy ſie gdzie ieſzcże oſtatki powietrza morowego zoſtawały: po zarazili ſie y po marli. FalZioł V 73v; á dla
tegoż woyſká/ ábo pozniey niżli trzebá bywáią zebráne/ ábo rychley
roſpuſzcżáne [vel serius conscribuntur, vel citius, quam oporteat,
dimittuntur] ModrzBaz 123v; Cżemu mię ták Páwle S. towárzyſzu
miły/ opuſzcżaſz/ cżemuś mię nie pożegnał? ták nierychłom ćię
poznał/ á tákem ćię rychło ſtráćił? SkaŻyw 52; Nád to znáczy/ iż
Bog wzywa pogánow do wiáry/ iednych rychley/ á drugich pozdniey WujNT 84.
Przysłowie: Krákowſkich lepak Biblij y Nowych Teſtámentow
Tłumácżowi rychło miſtrz vmárł/ iáko mowią. Znać że y Láćinſkiego ięzyká niewiele vmiał. (marg) Krákowſkich Biblij tłumácża
niedoucżenie. (–) BudNT przedm c3.
Połączenia: »co najrychlej« (1): Primo quoque die, Co nayrichley. Mącz 321d.
»im rychlej ... tym« (2): DZiedźic powinien vczynić Inwentarz
trzydźieſtego dniá po śmierći zmárłego/ álbo trzydźieſtego dniá od
tego czáſu kthorego by ſye poznał być dźiedźicem: piſzą niekthorzy
iże dźieſyątego dniá/ wſzákże może rychley/ y owſzem im rychley
vczyni/ tym lepſzey ſławy y domniemánia będźie v Ludźi GroicPorz ee3v; ActReg 136.
»rychło jakoś« (1): (nagł) Wdowá co chciáłá rychło zá mąż.
(–) WDowá młoda gdy rychło iákoś zá mąż chciáłá/ Iedno iż ſie
przymowek ludzkich przeſtrzegáłá. Bábá rzekłá by Oſłá przed dom
poſtáwiłá RejFig Eev.
»tak rychło« (4): RejPos 321; SkarŻyw 52; ActReg 134; POlak
ieden iechawſzy ná náukę do Włóch/ nie był tám ieno przez láto/ á
ná źimę przyiechał záś do domu: kiedy go oyćiec pytał/ czemu ták
rychło przyiechał: powiedźiał [...] KochAp 9.
»tym rychlej« (2): PRzyſzedłem iákoś roſkazał tym rychley/
ále niewiem ieſliżeś ty iuż wolen/ ſpraw inſzych twoich ktore maſz
ná ſobie bobjm ia v ćiebie nie rad był importunem. (–) Práwieś w
cżás przyſzedł/ przeto ſie nie ſprzykrzyſz CzechRozm 21v. Cf »pośpieszyć się tym rychlej«.
W charakterystycznych połączeniach: rychło być (2), za mąż
chcieć (2), za mąż dać, dojść [= stać się], imować się mowić, odprawić, począć się, porozumieć się, posłać, przyjechać, przyść (3),
puścić (rozpuszczany) (2), (o)siwieć (2), skończyć się, starzeć się,
stracić, uczynić (wdową uczynić) (2), ukazać się, wracać (wrocić)
się (4), wziąć, wzywać, zbieleć, zdać, zjąć (złożyć) z (tego) świata
(2), sejm złożyć; rychło owdowiały, skonany, uźrzały, zamierzony;
nieprawie rychło.
Frazy: »jakoby mogło być narychlej« (1): zdało się Stanom
oboiego narodu y obwarowali toRecessem, aby [...] Seim znowu
inszy wroku teraznieyszem iakoby mogło bydz narychłey zporozumiawszy się iescze zPany Radami [...] złozeli y nań wszech
Stanow Rptey zezwali ActReg 133.
»rychlej niżli być ma« (1): Gdy pozwány powodá zda rychley
niźli być ma/ áni też inſze powody zdáią/ tedy tákowe zdánie ieſt
nikczemne. UstPraw G3v.
Zwroty: »rychło się ożenić« (1): To yego mnimánye ma myeſce
myedzy inſſemi/ ktore theż y my prziymuyem/ yáko zás ſámiſz rozumyemy być rzecż ſzkodliwą rychło á młodo ſie ożenić. GliczKsiąż P2v.
»rychło się pokwapić« (1): Názáiutrz tedy po trzeciey rozmowie/ [...] pan Wapowſki nie przyiechał ku obiádu ná Prądnik/ s
cżego ták niektorzy ſądzili/ że nád kſięgámi záſiadł/ bo iednák po
przeſzłey wiecżerzy/ rychło ſie był s Pradniká pokwápił. GórnDworz Ee.
»pośpieszyć się tym rychlej« (1): ONożći iuż Vcżeń moy do
mnie idzie/ cżemuśći ſie bárzo ráno poſpieſzył pewnie dziś ma wolą
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zemną wiele mowić. [...] (–) Poſpieſzyłem ſie tym rychley do ćiebie/ ábyſmy dłużey z ſobą rozmawiáć dziś mogli CzechRozm 40v.
»rychło umrzeć (a. (po)mrzeć)« [szyk zmienny] (8): A ſynowie
cudzołożnikow/ w wyniſſcżeniu będą [...]. A chodź by też długiego
żywotá byli/ zá nic policżeni będą [...]. I ieſliby rychley pomárli [si
celerius defuncti fuerint]/ nie będą nádzieie mieć Leop Sap 3/18;
[Bolesław Wysoki] miał [synów] Henryka brodathego/ Konrádá/
Ianá/ y corę Adleydę [...]. Ci wſzythcy ſynowie rychło pomárli/ [...]
thylko ſam Henrik zoſtał BielKron 358, 302v, 303, 335v, 357v;
BudNT przedm c3; WujNT 633.
Szeregi: »rychło a młodo« (1): GliczKsiąż P2v cf »rychło się
ożenić«.
»rychło i nie w czas« (1) = wcale nie rychło, zbyt późno (1):
Bo Tátárowie łotrowſtwo/ z Ruśi do Hordy wychodząc/ wyimuiąc
ſercá z pobitych Polakow/ á w iádowitey trućiznie ich námoczywſzy wtykáli ná rożenki czáruiąc ich ku temu náukámi Czárnoxięſkimi/ y ſtáwiáli w rzeki y w ſtawy/ ſkąd potym bárdzo wiele
ludzi s pićia y vżywánia zákáżone/ trucizną wody w nieuleczone choroby wpadáli/ y okrutnie márli/ gdy rychło y niewczás onę
trućiznę/ y łotrowſtwo pogáńſkie Ruſacy obaczyli StryjKron 370.
β. O czasie z odniesieniem do jakiegoś momentu uwydatniającym stosunek czasowy: szybkie zaistnienie jednego zdarzenia w
miejsce przewidywanego wcześniej drugiego (4):
W połączeniu z określeniem czasu (1):
~ Połączenie: »rychlej niż« (1): Może to ſobie ſtroná áppelluiąca przeſtrzedz/ ieſli by ſye z Appellácyą rychley niż ſzeſć
niedźiel wynidą mogłá zgotowáć/ áby ią mogłá odpráwić. GroicPorz bb3v. ~
Połączenia: »rychlej ... niż« (2): Cżemu mięſo miąſſze á kruchkie lepiey ſie trawi, y więtſzą moc dawa niż ſubtilne. (–) Bowiem
ciepło przyrodzone ieſt rzecż barzo ſiłna, á tak na materią kthora ſie
iemu przeciwi barziej ſie ſili, przeto ią trawi, zaſię materią lekką á
ſubtilną richley zniſzcży y zepſuie niż ſie ona w wilgotnoſć iaką
obroci ciału pożyteżną [!] GlabGad H3v; Ale gdźieby nie było
żadnego dowodu/ tedy obwiniony rychley ſye może odwieſć przyſyęgą/ niż by go Powod miał pokonáć GroicPorz aa.
»nie rychlej ... aliż« (1): Nec prius absistit quam, etc. Nie
rychley odſtánie przeſtánie/ áliż/ etć. Mącz 396c.
c. Bez zastanowienia; cito Vulg [zawsze: posit] (3): tylko go
[Pana] ieſzcże ſam proś/ ábyć to odpuśćił/ iżeś vrzędy kápłáńſkie
niegodnym/ rychło ná nie nád práwo Apoſtolſkie ręce kłádąc/ dawał. SkarŻyw 319; WujNT 1.Tim 5/22.
Zwrot: »rychło się kwapić« (1): Przyſzedſzy Ezop [do Ksanta]
ieſt go żądał: Proſzę zá me dobrodzieyſtwo/ Wypuść mię iuż ná
zwoleńſtwo. Xánt ſie oto nań rozrzewnił. Y zá ſzyię go vderzył.
Rzekąc/ rychło ſie to kwápiſz/ A cżáſu ná mię nie pátrzyſz. BierEz E.
[Szereg: »rychło a źle«: preceps etiam d icitu r homo omnia
sine mora et cum periculo faciens rychlo a zlye ReuchlinBartBydg Bv.]
d. Nagle, nieoczekiwanie, raptownie; repente, statim, subito
Calep [zawsze: posit] (10): [liszka mówi do osła:] Y dziw mnie
cżemuś odbieżał, Z oſlicżkámi ſie nie poznał, Ony ſie ktobie miotáły/ Obłápiáć ćię wſzyſtki chćiáły: Aleś ſie ty rychło vbał/ Iákoby
ludzi nie widział. BierEz Q2v; Ale on młodźienietz oſtawſzy na
goſpodźie v Dozwoły/ iął ſobie rozmyſlatz ktoremby obycżaiem
mogł ku ſłużbie pana Sżcżęſciá przijdź. Barzocie m mu ſie Staroſta
pán Swáwolá podobáł/ ij wſzitcy dworzanie [...]. Owá rychło zeydą
s zamku Ządoſćz s Przechyrą: bo ſpołem radźi towarziſzą ForCnR
B3; Abowim znák znáyomſſy nąm być má/ niźli rzecz oná/ ktorą
przezeń poznáć chcemy: przez nyeznáyomy nic nyepoznamy. Yáko
ktoby ſládu záyęczego á ſárnyego nyeznał/ tákby rychło ná wilká
álbo liſzkę tráﬁł/ mnimáyąc iżeby ná ſárnę álbo ná záyącá.
KromRozm III B8; Przemiſl Xiaze/ bel Pan rzadni ale zabit richlo
od Margrabiow Brandeburſkich. PaprUp B3v; Calep 912b; [Richlo,
naglye subito ReuchlinBartBydg Y4v].

Połączenia: »a w tym rychło« (1): S tey przycżyny látá 1507.
byłá bitwá záſię náſzych s pogány/ [...] á to ſie dźiáło o wodę/
ktorey pogáni bronili Krzeſcijánom [...]. A w tym rychło Tryſtanus
Hethman Krolá Portugálſkiego ná pomoc z okręty ſwymi do nas
przyćiągnął z Luzytániey [...] gdźie wſzemu pogáńſtwu ſerce ſkaźił.
BielKron 460v.
»potym rychło« (1): KSiądz przybieżał do pániey/ oná mleko
iádłá/ Dziecię też z nią ie máłe/ podle niego ſiádłá. Rzekłá/ kto ſie
vpluſka/ ten pocáłuy tego/ Páni ſie opluſnęłá/ kśiądz nie zmieſzkał
ſwego. Potym pan przydzie rychło/ kſiądz pod łáwę wpádnie RejFig Cc4v.
Zwrot: »umrzeć rychło« (3): Alexander brat iego [Olbrachta]
bel wieliki mieloſnik rzeczi poſpolitei/ vmarl richlo Paraliſzem zarazoni. PaprUp C4, B3, B3v.
** Bez wystarczającego kontekstu (5): Subito, cito, velociter,
richlo BartBydg 249; Citius, Rychley/ Pręcey. Ut, Dicto citius, Pierwey niżli słowo wyrzekł/ yákoby pióro opalił/ bywa też mowiono.
Mącz 54d; Hui tam cito ridiculum? Ták richło? śmiechowiskoć to
cóż mówiſz/ błaźniſz ze mnie? Mącz 355d, 53b; Calep 193b;
[Chvthko, prąntko, Richlo celere, celeriter i dem velociter ReuchlinBartBydg X3v].
II. O kolejności (11):
1. W pierwszej kolejności, (naj)pierw [comp i sup z neutralizacją stopnia] (5): [rzekł Heliasz:] Ia tu iedno ſam ieſtem/ á Báálimowych prorokow wiele/ Niechay nam dádzą po Cielcu ná oﬁárę/
á oni áby ſobie wybráli iednego z nich á sſiekáli ná kęſy ná oﬁárę á
włożyli ná drwá/ áby ſie ſámá zápaliłá oﬁárá/ á ia tákież vcżynię/ ná
cżyię P. bog rychley ogień ſpuśći/ tego ſłow będzyem wſzyſcy náſládowáć. [cf Vulg 3.Reg 18/24] BielKron 84v.
Połączenia: »rychlej ... potym ... potym« (1): A coſz maſz cżynić/ wſtań rychley przez vcżynki miłoſierne/ á tedy naydzieſz drogę
zbáwienia Potym idź dáley áż naydzieſz wodę ktora oddala ćiáło od
kośći. Tá wodá ieſtći ſkruchá [...]/ á maſz wźiąć tey wody w ſerce
twe [...]. Potym maſz dáley iść/ á maſz ieść owoc z drzewá. Then
owoc ieſt pokutá HistRzym 65v.
»nie zaraz ... ale rychlej« (1): Ktoremu [słudze]/ gdy z roley do
domu przyidźie/ nie záraz Pan iego vſieść każe: ále rychley każe
mu ieſzcże ſobie coby iadł nágotowáć: y ták długo ſłużyć dokąd ſie
ſam nie náie y nie nápije: toż też dopiero potym onemu to ſłudze
każe ieść y pić [cf Vulg Luc 17/8]. CzechRozm 212v.
Zwrot: »narychlej poczynać« (1): Onegoby [nabożnego męża]
chwałá boża roſkoſſowáłá/ á onę [niepobożną żonę] ſwyát s ſwemi
przyſmáki/ wcżemby nyeprziyacyel duſſny myał wyelką okkázyą
małżeńſtwo wasnić/ kázić/ á burzyć/ yákoż to wyęc ná then cżás
narychley pocżyna/ gdy obacży że ktory małżonek vchodzi á z
rowni y yednosći wykracża. GliczKsiąż P6.
α. W tekście: na początku (1):
Połączenie: »rychło z początku [czego]« (1): A naprzod mowy
y terminy niektore pokażę/ ktorych X iądz K anonik vżywa: iákie
nigdźiey piſmu ś. nie ſą zwycżáyne [...]. Iáko to gdy rychło z pocżątku kazánia pierwſzego (fol.2.) mowi: Iż ſobie pan Chriſtus vtyſkuie ná Filipá CzechEp 140.
2. W bezpośrednim następstwie [zawsze: posit] (6):
rychło po kim (3): SEcundina/ to ieſt Lożyſko, [...] poſpolicie z
dzieciątkiem wychodzi/ albo po dziecięciu richło FalZioł V 25; Ná
niey [stolicy carogrockiej] naprzod śiedział Ewzebius Nykomedyiſki wſzytkich Arryanow Chorąży/ boſtwá Chryſtuſowego bluzniercá: [...] nániey y drugi Arryánin Ewdoxius/ y po nim rychło tegoż
iádu duſze zárażáiący Demophilus. Po nim [...] śiedział/ Maxim
Cynikus Apollinaryſta [...]. A ieſzcże temu iey nieſzcżęśćiu nie koniec: rychło po tym Cyniku/ náſtąpił ná tęż Stolicę on przeklęty
Neſtoryus SkarJedn 390-391.
rychło za kim (2): rzućili ſie hurmem pięć ſeth mężow Biſkupich [...]/ drudzy theż zá nimi rychło przyſkocżyli ná rátunk/
potkáli ſie ſnimi mocnie BielKron 215; poſłáli przodkiem Balabaná
obegnáć Kroią w ośmidzieſiąttyſiąc ludu/ zá nim Máchomet rychło
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ćiągnął w pułtorakroć ſtotyſiąc ludu/ położyli ſie bliſko Kroiey.
BielKron 257.
Połączenie: »potym rychło« (1): Znák tego nieomylny Niedźwiadek więc dáie/ Kiedy ná kóńcu nocy z wody ráno wſtáie. Bo tuż
zá iego żędłem ſtrzelec łukiem włada Náłożonym/ á potym rychło
ſam wypada Za Niedźwiadkiem tuż w tropy KochPhaen 12.
III. W funkcji partykuły (291):
A. posit (3):
1. Prawie, nieomal, w przybliżeniu [w połączeniu z liczebnikiem lub z wyrażeniem przyimkowym oznaczającym ilość] (2):
Połączenia: »aż rychło do połowice« (1): wſzytki rzecży przetłukſzy warz w winie iako wpołtory kwarty wina aż richło do połowicze ma wywrzeć, á potym przeczedzywſzi oczukruy FalZioł
I 57a.
»już to rychło [ile] niedziel« (1): Trzebáć teraz będzie kxiędzá
Zać iedná náſtánie nędzá Bo oń przedſię mało dbaćie Iáko bydło ták
mieſzkaćie Iuż to rychło dwie niedzieli Niczeſmy od wás niemieli
Czyſćie otę duſſę dbaćie [lege: dbajcie] Acz nietrzebá też kęs dayćie RejRozpr B2.
2. Właśnie w tym czasie, akurat teraz (1): viecháwſzy [panowie] milę/ Poſłucháli onégo [= tego] poſtóy koniom chwilę. A ieden
zátym vſnął: on znowu/ Pánowie/ Czás wśiádáć: wſzyſcy inſzy ſtali
przedſię w ſłowie/ A tego żoná budźi: miły/ nieſłyſzyćie/ Iuż tám
drudzy wśiádáią/ wierę rychło ſpićie. A ten chrapi/ choć nieſpi
KochFr 133.
B. comp i sup (288):
1. Głównie, przede wszystkim [w tym: comp (4)] (15): (nagł)
Ktorego czaſu narichley morowe powietrze powſtawa. (–) GDy ſie
iuż lato dokońcżawa á cżas ſie iuż ieſienny przybliża/ tego cżaſu
narichley ſie pocżyna mor FalZioł V 72, I 74a; Cżemu iedne iaycza
pukaią w ogniu gdi ie pieką á drugie nic. (–) Iaycza w ktorich ieſt
więcey wiatru zamknionego, te ſie pukaią, [...] á to ſie richley przydawa gdy ie przyłoży do ignia [!] gwałtowne go GlabGad H7v; RejWiz 6, 142; Y ná kogoż ia narychley weźrzę/ iedno ná nędzniká
kthory ieſt ſercá ſkruſzonego/ á ná tego ktory drży przed ſłowy moiemi. RejPos 47v, 34; Ale iáko ſie poczną óny drwá zá Palmi roſypowáć/ [...] tedy ﬂagá wſzyſtki wybije: á nárychléy kiedy ieden
kół wypádnie/ tho ſye iuż wſzyſtki poſypą. Strum H2; Oczko 24v;
CzechEp 166; y ieſli co do vpadku koronie tey pomaga/ [...] tedy
to ſámo koło [poselskie] narychley ią przewroći y zgubi. SkarKazSej 694a.
Połączenia: »co (na)rychlej« (3): RejRozpr F4v; Tákże y káżdy
kto z záboláłym vmyſłem á z niedobrze poſtánowionym przyrodzeniem gdzie przyiedzye/ iużći mu też nic áni po málárzu/ áni po
háwtarzu. Ale co? Szukay co narychley takiego towárzyſtwá y
tákich náuk/ cżymbyś ony ſwe záboláłe á nikcżemne obycżáie co
narychley w ſobie ozdobić á wypolorowáć mogł RejZwierc 20v. Cf
»nie ... ani ... ani ... jedno co narychlej«.
»nie ... ani ... ani ... jedno co narychlej« (1): Abowiem pátrz
gdy kto nogę złamie/ álbo ſie s koniá ſtłucże/ pewnie iuż nie ſzuka
áni málárzá/ áni háwtarzá/ iedno co narychley co miſternieyſzego
Cyruliká/ áby oney záboláłey przygodzie ſwey co narychley mogł
iáki rátunek dáć. RejZwierc 20v.
Przysłowie: Y mądry gdy dom buduie Co rychley końcá pilnuie. Iuſz piec/ komin/ ſtoły/ łáwy To iuſz więc drobnieyſſe ſpráwy.
Bo gdyby niebyło dáchu Snadzby pan piec był w przeſtráchu. RejRozpr F4v.
2. (Naj)bardziej [w tym: sup (4)] (47): Był też pytan Dyogenes
cżymby mogł narichley nieprzyiaciela zaſmucić, odpowiedział gdiby ty ſam dobrym był. BielŻyw 76; CZo wihcey [!] cżłowieku ſzkodzi ieſtli zły pokarm cżyli złe powietrze (–) Złe powietrze ſzkodliwſze ieſt. Bowiem ono richley ſzkodzi ſerczu w ktorim ieſt ſztok y
zrodło wſzitkich duchow j ciepła przyrodzonego GlabGad K3v,
E6v; A wierę więc wielkie mienie Muſi ćiſnąć y zbáwienie Bo więc
łáczniey ſtego wyniſć Kto ma ſtrochy liczbę czynić Rychley ſie
więc vplećie Kto wiele rządzi ná ſwiećie RejRozpr D3; RejKup x6;

MurzNT 166 marg; A ták moy miły brácie/ ieſzcże z młodu w ſobie/
Cżyń gwałt/ á niech cie márnie ten áfekt nie ſkrobie. [...] A gdy cie
ten wrzod ruſzy/ przyłoż nań rozumu/ Bo ſie rychley rozyątrzy
przyłożyſzli ſzumu. RejWiz 192v; Okázuie iż gdychmy ſą zgodnemi
że ná ten cżas narychley bywamy ſpráwnemi ku przyięćiu duchá
świętego. BibRadz II 64d marg; Dziwuieſz ſie temu Máchomećie iż
moie rycerſtwo/ przymierze złamawſzy/ iáko piſzeſz/ ſzkodęć vcżyniło w twoich kráinach/ [...] obroć to ná inſzą ſtronę Máchomećie á
rychley ſie tráﬁ/ pierweyći twoi ludzie mnie ſzkodę vcżynili nád
wiárę y zachowánie BielKron 254; RejZwierc 236; WujJud 41v; O
dziwna łáſká Boſka/ iſz y Aniołá do grzeſznych ſłáć (áby tym więcey tákiey ſię łáſkáwośći Boſkiey/ y dobroći á obmyślánia iego
około nas wſtydzili/ y rychley wzruſzyli) nie omieſzkawa. SkarŻyw
557, A3; PudłFr 66.
W połączeniu z comp przymiotnika (1): Sukienká proſtym kroiem záwſze nacudnieyſza/ Przez rękawow kſztałćiczek: to ták ſubtelnieyſza Rychley ſię będźieſz zdáłá/ niż w onych chobotách Fráncuſkich/ lub wymyślnych Hiſzpáńſkich robotách Ktora kſztałtną
vrodę ma ieſzcze do tego/ ZbylPrzyg B4.
Połączenia: »co rychlej« (2): A ieſliby podwicżna miłość cie
ruſzyłá/ Boć tá nigdy żadnemu nic nie przepuśćiłá. Stárayże ſie
corychley byś w ſtánie cnotliwym/ Zył ſobie iáko cżłowiek żywotem pocżćiwym. RejWiz 44v; CzechEp 127.
»daleko rychlej« (1): Dáleko ſie tego [tj. pomsty] rychley obawiáć máią/ bluźniercy w krześćiáńſtwie/ ktorzy według Apoſtołá/
ſyná Bożego tákowym vrągániem znowu krzyżuią y háńbią. PowodPr 44.
»(coż owszem) jeszcze rychlej« (2): RejZwierz 109v; Wenetom
v ktorych ieſt prawdźiwa Wolność/ wolnoby táki Státut poſtánowić
ſobie/ iżby ich nie imał nikt/ áż przekonáne práwem/ ieſcze rychleyby ſię tám zſzedł tęn Státut/ á czemuſz oni tego Státutu v śiebie
mieć niechcą? GórnRozm B4.
»tym rychlej« (7): Potem żebychmy patrząc co śię nieposłuſznemu ſpierze doſtało/ tym rychlei duchowi świętemu przyzwalali a
pana Chriſtuſa nieodſtępowali/ gdyby nás on wſercu naſzem tak napomináł/ iako onego napomináł MurzHist L3v; LubPs gg2; KochWrJan 18; SarnStat 1228. Cf »im ... tym rychlej«.
»im ... tym rychlej« (3): KromRozm I [H3]; Ale Ich Mość
Xięża/ rádzę/ niechay ſwoie táiemnice dobrze zámykáią/ y ludźiom
ich nie obiáwiáią: bo im ſię im lepiey przypátrzą/ y doſtátecżnie ie
poznáią/ tym ſię rychley nimi brzydźić (iáko niezbożnymi) y przed
nimi vćiekáć będą. NiemObr 89; Quanto ſceleratior es, tanto citius
Deus gratiam infundit. etc. Im gorſzym łotrem będźieſz/ tym tobie
rychley Pan Bog łáſki ſwoiey náżycży: á ieſli ſię dobrymi vcżynkámi wyſmuknieſz/ [...] áby ćię Pan Bog przyiął/ nic nie ſpráwiſz
ReszPrz 57.
»rychlej (...) (a)niż(li)« (17): GlabGad K3v, L; ato wiedź/ że
tego potem nienaprawiſz/ co rás twym zaprzęnim ſkaźiſz/ kreẃ
twoia rychléici ié poćwierdźi/ niſzli słowa/ wygnanie niſzli námowa. MurzHist N3v; chrześcjani zaś pana boga prawie zatłumili/
Bo ięli kążdy ſwemu vmarłęmu ſłużyć/ kościoły budować/ [...] a o
bogu abo nie myslili abo go za okrutnika mieli/ któryby śię
niechciáł zlitować/ nietilko rychléi niſz inſzy doktorych śię vciekali/
ale téſz proſto niedbáł nic na wołanié i na nédzę [!] ludzką MurzNT
73v; RejWiz 168v; RejAp 25; GórnDworz O; Ale iż náſze przyrodzenie ieſth ták zgwałcone/ iż ſie záwżdy rychley ku gorſzemu
niżli ku lepſzemu ciągnie/ nielza iedno ágárykiem dębowym [...]/ á
korrozywą żelázną [...] pohámowáć go muśi. RejZwierc [782], 72v;
Bo Greckie słowo Ago [...] nie iedno Láćinikom Arbitror/ á nam
domnimam álbo pocżytam znácży/ ále y owſzem cżęśćiey známionuie/ żądam ćiągnę/ żonę/ albo pedzę/ wiodę/ ktore wſzytkie
słowá rychley ſię tu zgodzą/ niż owo mnimam álbo pocżytam.
BudNT Kk3; Rychley ſię bał vpadku/ ábo osłábienia drog żyćia
ſwego w pokoiu/ á niſzli w oney woynie. Ználi święći iſz nas
rychley miłość ludzka zepſuie: niſzli nam nieprzyiazń záſzkodzi.
SkarŻyw 238; O nieſczęśliwé czáſy/ nie ták przed tym było/ Sámá
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cnotá płáćiłá/ áż y wſpómniéć miło. Tę kto miał godność przy niéy/
choćia był vbogi/ Rychléy vſzedł niżli pan: dáiąc złotorogi Ieléń zá
vpominek/ áby go ważono. PudłFr 74; Nieſzcżęſny/ kto ſię/ ná
ludzkim/ buduie Duchu: bo rychley niż z lodem ſzwánkuie. GrabowSet I4; PowodPr 60; SkarKaz 41b, 486b.
Przysłowia: Boć kto ſiedzi zá oponámi nigdy ſie ták vbrukáć
nie może/ iáko ktho ſiedzi w dymie w kopciu/ bo ſie záwżdy rychley vbruka káżdy miedzy węglarzmi niżli miedzy háwtarzmi. RejAp 25.
bo to ſtára przypowieść/ s prziiacielem igray ſłowkiem rzadko/
ále rącżką nigdy/ y to ſłowkiem poććiwym á nie obráźliwym/ boć y
ſłowko cżáſem rychley obráźi niżli rącżká. RejZwierc 72v.
(nagł) Niefortunny. (–) Twa fortuná iáko ſklána/ Pięknie złotem málowána/ A gdy ſie napiękniey błyſzcży/ Tedy narychley wyniſzcży. RejZwierc 232v.
Szeregi: »rychlej i hojniej« (1): Máłoli tákich mieyſc w Chrześćijáńſtwie od Páná Bogá vdárowánych oſobnemi przywileymi/ [...]
iż tám Pan Bog ludźie ćieſzy/ rychley y hoyniey niżli ná innych
mieyſcách SkarKaz 41b.
»rychlej i lepiej« (1): A ona [...] rzekłá: co mi ty prozne y nietrwáłe dobrá obiecuieſz: rychleybych ia ćiebie y lepiey vbogáćiłá/
byś chćiał vwierzyć w Páná mego Iezuſa. SkarŻyw 443.
»co rychlej i pilniej« (1): Ale ſię pewnie ná tym bárzo omylił:
iáko tego [...] potym będźie mogł od wielu ich doznáć/ iż ſię w tym
pocżuią: y iádu ſię ták záráźliwego co rychley y pilniey wyſtrzegáć
będą. CzechEp 127.
»rychlej i więcej« (1): Ták P. IEZVS Pan Prorokow/ vbogie y
podłe v świátá do śiebie rad przypuſzczał/ [...] á temu bogátemu y
zacnemu trochę ſię oſtro poſtáwił. dáiąc znáć iż iego ſtan y wynioſłość v świátá nic mu do tego nie pomagáłá: áby rychley y więcey dla niego co czynić miał ten ktory świátem y pychą iego gárdźił. SkarKaz 416b.
3. Chętniej [zawsze: comp] (8): RejPs 75v; Tám Boże miłoſierdzye twechmy otrzymáli/ Gdychmy ſie w pośrzod twego koſcyołá zebráli (marg) Iż Pan záwżdi rychley wyſłucha wiernych
wſpołecżnośći ſwiętey. (–) LubPs N; A on [bogacz] powiedzyał: iż
lepiey miły Oycże Abráámie áby kto do nich [tj. jego żyjących
braci] ſzedł z vmárłych/ rychley będą pokutowáć. RejPos 161v;
RejZwierc 113; CzechRozm 70; Nieczyń krzywdy nikomu/ nie
bierz nic ſwowolnie/ Ráczéy vproś/ dać káżdy rychléy dobrowolnie. WyprPl C3.
Połączenia: »rychlej (...) niż(li)« (2): Także téſz godźi śię powiedźiéć iſz pán nietilko niechce abyſmy rozumieli/ żęby [!] kogo
inſzégo/ prośbę za namy rychléi/ niſzli naſze wzdychanié przyimowáł/ ale téſz nám mało niedawá iawnie znać że [...] MurzNT
78v; Cżemu Pan rychley ſzedł do nędznikow niż do mocarzow.
RejPos 255v marg.
4. Tak, jak należy, odpowiednio, właściwie (2): Ale do tey łáſki
ſwey [tj. zgody na małżeństwo] przyday ieſzcze iedno. [...] proſzę
żebyś Sam w tym [tj. w sprawie małżeństwa] do niego poſzedł, ſam
prosił, ſam ziednał. [...] rychley to ſam ſprawiſz, y wſzyſtko To
gruntownieyſze będzie, co ty poſtánowiſz CiekPotr 27.
Szereg: »rychlej a lepiej« (1): A thak widziała mi ſye być
przyſtoina rzecż powinnoſći moiey/ abich łaſki y dobrodzieiſtwa ich
miłoſći przećiw mnię nieiaką pamiątkę po ſobie zoſthawiła. Co nie
rozumiem cżym bych rychley a lepiey ſprawić mogła iedno takim
przypiſanim HistAlHUng A2v.
5. (Naj)pewniej (24): Ale Magdalena [...]/ niewiedzątz gdzie
go [Jezusa] indzie ſſukatz/ wrociwſſy ſie do grobu/ gorzko plakala/
powtoré ij potrzecié tam naglądala/ bo miala nadzieię/ ijż go
rychléy náydzie tam gdzie go pogrzebla. OpecŻyw 165, 22; Głębokieć łákomſtwo morze A gdzie w co nawięcey płynie Tedy tám
narychley ginie RejRozpr E2v; RejJóz E7v, L7; Wroſkoſach niemyſly zadny Iż to ieſt ſwiat dzywno ſdradny. A kogo nawiącżey
pieſczy Ten rychley zginie bez wyeſczy. RejKup f3v, z6; Bo kto ná
máłym cżołnku nadáley odpłynie/ Ten ſie cżáſem y z głową na-

rychley ochynie. Ale kto ſobye pływa ná beſpyecżney łodzi/ Ten
narychley do brzegu iáko chce vgodzi. RejWiz 90v, 80v; Nigdy ty
ſobye nie gań/ páná ſpokoynego/ Boć ſie rychley doſtánie/ w łeb zá
zuchwáłego. RejZwierz 120; RejZwierc 231, 237; StryjKron 240; W
Ten czás Pan Bóg narychléy człeku rátunk dáie/ Kiedy mu namniéy
ſczęśćia znádźieią doſtáie. PudłFr 17; SkarKazSej 674b.
Połączenia: »tym (na)rychlej« (6): RejFig Aa3; I rzekł Saul.
Dam mu ią [Dawidowi swą córkę za żonę] ná iego vpadek/ áby tym
rychley zginął od rąk Filiſtyńſkich [ut sit ipsi in laqueum et sit in eo
manus Pelistinorum]. BibRadz 1.Reg 18/21. Cf »im ... tym (na)rychlej«.
»im ... tym (na)rychlej« [szyk 3:1] (4): I wiem otym/ iż wſzelkie podnieſienie w pychę/ tym ſie rychlej roſpuknie/ im ſie nawięcey nádmie. KrowObr 6v; RejWiz 8v; A im kto ku więczſzey kraśie
przyydźie/ tym ſye rychley vpadku niechay ſpodźiewa SienLek 12;
A możym bacżyć y po młodym drzewie/ ktore im nalepiey vſzcżepiono á opráwiono będzie tym narychley y vroſcie y wdzięcżne
owoce ſnádniey może podáć s ſiebie. RejZwierc 7v.
»rychlej nie ... jako« (1): Bo żadna rżecz rychley nie zgubi
Rzeczypoſp: iáko wnętrzna niezgodá GórnRozm C3.
Szereg: »lepiej i rychlej« (1): Pawy lepiey y rychley wylęże
kokoſz GostGosp 120.
6. Raczej; z kilku możliwych wariantów sytuacji wyodrębnia
(naj)właściwszą (druga ewentualność nie musi być wyrażona
wprost); magis Vulg; citius Modrz [zawsze: comp] (192): Nigdy niechćiey ták dwornym być Iżby komu chćiał záſzkodzić: Bo co ná
innego ſtroiſz/ Sam ſie rychley w tym vłowiſz. BierEz Lv, Q2; á
iáko nic gorſzego nad złą żonę, tak też nic lepſzego nad dobrą żonę,
iakoż tedy za męża ſwego radaby gardło ważyła dobra żona, tak
teże zła radaby richley ſwego męża vmorzyła BielŻyw 53; GlabGad
N2v; RejKup r3v, cc8; kto śię náſzęmu zbawicielowi gdy naświecie
był/ nawięcyi/ przeciwiáł/ ktogo przenaśladowáł/ [...] zali nań był
nagorſzy Piłat abo Heród? zali celnicy? zali żołnierze abo inſzy ludźie prości abo barzo źli? zapráwdę rychlei nagorſze vznamy Biſkupy/ Doctory/ Phariſeuſze/ i wſzyſtki ktorzy niebyli wedle boga
mądrzy ani dobrzy/ a przed śię przed światęm abo cnoty abo
mądrości tituł mieli MurzNT 116; A u nas w Polscze wszyscyśmy
sobie rowni, nie może ani jeden drugiemu rozkazać ani jeden na
drugiego w niebytności jego nic stawić. Jakoż by się tam na tę
strawę złożyć mieli? Rychlej by do tego przyszło, żeby posłowie
obrani nie byli. DiarDop 111; Bo złotá á pyeniędzy ſnádniey
záwżdy tego/ Rychley káżdy nábędzye z hándlu łotrowſkiego. RejWiz 97, 29; Leop Iudith 6/17; (nagł) Co dał Liſá Sędziemu. (–) Owa
kto ma dáć więcey/ ten rychley wygrawa/ S chudemi kokoſzámi/
rad zá drzwiámi ſtawa. RejFig Aav; RejZwierz 11, 43, 62, 65v;
[Largius mówił:] widzę że ſie wſzyſcy boią á niewiedzyeć cżego/ ia
ſie nic nie boię Wolſkich áni Sábinow/ [...] ále mię tego więtſzy
ſtrách/ iż roznice á niezgodá miedzy námi w mieſcie powſtawa/ to
rychley przynieſie vpadek wſzytkim BielKron 107; Błogoſłáwionyś
iżeś vwierzył w mię á nie widzyałeś mię/ á też piſano: iż ći nie
vwierzą ktorzy mię widzą/ á ći ktorzy nie widzą/ rychley vwierzą á
będą żyć. BielKron 140v; Toryzmundus gdy obacżył oycá zábitego
Teodoriká/ bez rozmyſłu litował oycá/ chćiał Attilę gonić áż do
Węgier/ ále go hámował Ekius [...] rádząc mu áby rychley iechał/
ná oycowſki ſtholec ſie w wiązał/ by lud poſpolity iákiey burzki nie
vcżynił. BielKron 298, 208v; Drudzy do Goſpodárſtwá wſzytkę
myśl ſkłónili/ A w pieniądzách nawyżſzé dobro położyli. Więc téż
tám rychléy naydźieſz Regeſtrá ná ſtole/ A ſpleśniáłą Biblią ſtrzygą
w kąćie mole. KochZg A3v; Napewniéyſzé lékárſtwo/ gdy kto ná
wiérzchu noſá/ vmié żyłkę wyiąć/ themu koniowi nie trzebá ſye
więcey napáśći [tj. choroby bydła i koni] bać. A wſzákoż kto niezna/ trudno tego kuśić ma/ rychléy w vchu żyłę nálazſzy rozkrwaẃ
ią iż s niey kreẃ dobrze poydźie SienLek 167v, Vuu2v; RejAp 45v;
RejPos 64v; RejZwierc 66v; MycPrz I B2v; tedy tu oto ſam iáſnie
widźiſz/ iż ſie ná to prozno maſz oglądáć: y ták ſobie tuſzyć/ że być
zá nie [tj. za uczynki] Bog mial [!] być powinien. Y owſzem to
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rychley poznáć muſiſz/ ieſli prawdźiwym ſługą Bożym chceſz być/
żeś dáleko więcey winien cżynić/ niż vcżynić możeſz CzechRozm
212v, 43; Bo ponieważ krewność/ powinowáctwo/ przyiaźń/ y nieprzyiaźń [...] wiele ludźi od prawdźiwey drogi odwodźi: rychley
ſędźia będźie miedzy temi ſpráwiedliwie ſądźił/ miedzy ktoremi áni
przyiáźni áni nieprzyiáźni żadney niebędźie miał. ModrzBaz 75;
Oczko 18; poſtrzelił go [Gedymina] w grzbiet z Ruſnice Niemiec
ieden z błánkow/ [...] á Miechouius piſze/ iż [...] ogniſtą ſtrzáłą/ ále
podobno rychley ogniſtą kulką z Ruſnice/ bo tego czáſſu ruſnice
Niemcy wymyſláć poczęli StryjKron 411; CzechEp 183; KochFr
46; Ale mniémaſz podobno/ żeby tylko rymy Poétowie tworzyli?
nie wiérz temu: y my Królá muśiém obiéráć/ y my roſkázowáć/ Y
my ná okázyą muśim ſye gotowáć. Muśim? czy rádźi czynim? tuſzę
rychléy temu vwierzyſz/ że to człowiek przyrodzeniu ſwemu Nie
czyni k wóli KochMarsz 153; Ia ácz ſye chudo czuię/ rychléy tám
przeſtánę/ Gdźie więcéy cnoty/ niżli pieniędzy záſtánę PudłFr 53;
Iako zle ze się Legatie nie odprawuią będą rozumieli postronni
Panowie zeie wzgardząmy rychley dadzą pomoc przeciwko nąm
ActReg 73, 174; A ia/ bym też łáſki twey znáć niechćiał Pánie/
Iednák z twey dobroći ſámey/ ſławá wſtánie/ Lecż ieſlim/ ták długo
był ſkromny w żáłośći/ Zażbyś nie rychley znał/ zá łáſkę/ wdźięcżnośći? GrabowSet C3; A to nas namniéy niechay nie obchodźi/ Ze
nád niewinnym czáſem zły przewodźi. Albo że gorſzy/ świát powoli máią/ A dobrzy rychléy niedoſtátek znáią. KochFrag 16; WujNT 425; Czyć pan twoy co źle myśli? álbo co nie gwoli? (–)
Rychléy coś przećiw niemu myśli głowá moiá GosłCast 29, 42.
Z elipsą czasownika (1): Z Antychryſtáć koniecżnie tá potwarz
tákowa ná nie/ iáko y ná Chriſtuſá y Bogá oycá ſámego/ ieſt wnieśiona/ y to ku temu końcowi: áby ták tym ludźi pomamiwſzy/ [...]
mogł tym beſpiecżniey ſwoie záráźliwe wynálaſki prowádźić/ y z
ſobą do przepáśći [tj. piekła] [...] wewlec. Kto tedy zbáwienie miłuie/ niech ſię iego záráźliwey náuki ſtrzeże/ y przed nią co rychley
vćieka: boć iuż rychley koniec. CzechEp 209.
Połączenia: »(ale, owszem) jeszcze (...) rychlej« [szyk 6:3] (9):
Gdyż bláſku nie potrzebá przydawáć gdzye złoto/ Sámo ſie záwżdy
błyſzcży/ á cżyrni ſie błoto. Ieſzcże ſie więc tákowy [niepoczciwy
człowiek] rychley záfárbuie/ Gdy mu thego potrzebá/ á iż ná ſię
cżuie/ Coby ludzye gánili RejWiz 91v. Cf »nie ... jeszcze rychlej«,
»rychlej jeszcze ... niż(li)«.
»(a) snadź rychlej; snadź jeszcze rychlej« [szyk 3:2] (3;2): Bo
vkáż mi dziś wieleli by tákich Oreſteſow álbo Piládeſow nálazł/
álbo tákich Liciniuſow álbo Brutuſow/ á ſnadźby rychley nálazł thákiego coby ſie pięknie zálecał á wiele obiecował/ á przedſię trzoſká
w zánádrzu máca iákoby gi wyłudzić. RejZwierc 93v, 189. Cf »nie
... rychlej snadź«, »rychlej snadź ... niż«.
»rychlej (...) miasto« [szyk 2:1] (3): Rychley naydzie wkarczmię puky Myaſto bozych ſlow nauky. RejKup m4v; RejZwierc 183;
X malo vziwamy: richley miaſto niego/ ks JanNKarKoch F4.
»nie rychlej ... gdy« (1): Cżyli vćieſzyſz [zimo] kogo twarzą ták
ſzpecżoną/ Y ták bárzo zmárſkliwym źimnem poorzoną. Kogo nie
rychley ſobie náruſzyſz gdy ſwymi Oſtry mroz woźić pocżnieſz
wiátry gniewliwymi. WitosłLut A5.
»rychlej nie ... iedno« (1): A on wąż iádowity [tj. szatan]/ ktory
ſie vſtáwicżnie miał przećiwić poſtępkom iego [Pana]/ y nicżym
inſzym rychley nie miał oſádzić ciemnego kroleſtwá ſwoiego/ iedno
roſterkiem á niezgodámi rozlicżnemi ſwiátá tego RejPos 333v.
»rychlej ... a nie« (3): GlabGad K4v; Gdy było dzyecię żywo
płákałem/ y prośiłem Páná Bogá áby było żywo/ á po śmierći iego
cżemu mam płákáć/ ázaſz go mogę ożywić płácżem ſwoim? ia k
niemu rychley poydę á nie dzyecię ku mnie. BielKron 71; Bo iuż po
tym trudno Robotniká ná to maſz wyćiągnąć/ żebyć miał popráwowáć wyſtáwiónéy roboty. Rychléy vćiecze y pieniędzy drugi odbieży/ á popráwowáć nie będźie. Strum F2.
»(już, jeszcze, nigdy, pewnie) nie ... (ani ... (ani)) ... (ale, (i,
ale) owszem, a) rychlej« (36): GlabGad G7; Kxieze miły toċ powiedam Day pokoy wſzyſtkiem bieſſiadam. Iuż ſię zdrowia niena-

dziewai Rychley nieſpor ſalue ſpiewai. Toċ byċ muſzy bozą moczą
Yſczie vmrzes przet ta noczą. RejKup c4v, h6v, M, Yv; Nieprzyydźiemy [...] ku niczemu dobremu rychley ku złemu. OrzRozm C4;
KochSat B4v [2 r.]; OrzQuin Cv; Pewnie nie s fráſunku [...]: ále tá
rychley przycżyná ieſt iey ſmierći/ iż ſie iey długi cżás zdał cżekáć
do iutrá GórnDworz Y8v, Cc7; Bo iáko ſam Pan powieda/ iż nie
kożdy kto woła zá mną pánie pánie wnidzie do kroleſtwá moiego/
ále ten owſzem rychley ktory cżyni/ pełni/ á náſláduie woley moiey.
RejPos 29v, 144v; Nie rzeczesz, aby sie ten na wojnę gotował,
rychlej do tańca, albo dopiero tańcował. KochMon 33, 21; áby ſtąd
káżdy y naproſtſzy rozumiał/ że tá wiárá wáſzá z Bogá nie ieſt/
ktory Bogiem pokoiu y iednośći chce być názwány; ále rychley z
onego/ ktory ſie w roſterkach á niezgodach kocha WujJud 5; Mnie
ſie nie zda/ áby Máláchiaſz przećiw wielożeńſtwu mowił/ rychley
przećiw onym/ ktorzy nie nayrząc żon przedſię ie trzymáli BudBib I
467c marg; CzechRozm 102, 255v; Krolu/ możeſz mi wierzyć/ że
zá lat dawnieyſzych [...] Nie były tákie lichwy/ áni waśni tákie/
Rychley mierność/ y cnoty kwitnęły wſzelákie KochDryas A2v; Bo
to ſumnienia/ nie tylko nie vćieſzy/ co przedśię bierze/ owſzem ie
rychley zátrwoży CzechEp 178; Ty też/ ó RADZIWILE/ ſtráchu mu
z ſwéy ſtrony Dodałeś/ roſpuſzczáiąc potężné zagony. Zagony/
któré zbożá oraczom nie noſzą/ Rychléy ſzáblę/ y ogień/ co miáſtá
puſtoſzą. KochJez B; NiemObr 40, 99; Y Tátárzyn nie odnióſł w
ſaydaku twéy ſtrzały/ W boku rychléy przez páncérz/ y przez teley
biały. KochEpit A3; Iuz tám ſłużyć niebędą té pieſczoné ſłowá/
Stáchniczku duſzo moiá: rychléy/ bądź mi zdrowá Márya łáſki
pełná KochFr 55; KochPieś 30, 52; PudłFr [3], 12; bo słowo iego
[Pana] ieſt wiecżne/ ktore ſię nigdy nie odmieni/ rychley ſię niebo y
źiemiá zmieni. ArtKanc K10v; KochWr 28; ActReg 185; Rzecze
kto: Wſzák mamy dawné zwyczáie w piſániu ſwoie: mamy Orthográphią Polſką, którą vżywamy. Ia niewiém. Otoli widzę nie Orthográphią, ále rychléy Táutográphią. JanNKar D2; GosłCast 71;
Wſzákże w przygodźie [...] Do pláſkiego [brzegu] ſię miey Frycżu
nieboże. Bo chłop nie ſzkutá/ rychley zdrow zoſtánie/ Gdy dná doſtánie. KlonFlis F2.
»nie ... jedno rychlej« (1): Lepiey bys ſnac ſobie poſtał [lege:
posłał] Nis bys y ſamego doſtał. Papieza poſpolu zrzymem Będąċ
tam czeſtem pyelgrzymem. Albo y wzanadrzu noſył Przetſię by niċ
nieuproſzył Iedno ty ſam rychley ſobie Gdy bys myal wierna myſl
wſobie. RejKup k4v.
»(a jeszcze, nie tylko) nie ... (ale, owszem) jeszcze rychlej«
(5): RejWiz 191v; CzechRozm 211, 252v; KarnNap E3; Ato ón
[Dawid] nie ſzedł zbroyno/ áni z hárkábuzy/ Przedśię polégł od
niego ón Goliath duży. Ná śię drugi bróń nośi: zbroiá niepomoże:
Ieſcze rychléy ćiężarem ſwym záſzkodźić może. WyprPl A3v.
»nie ... (i owszem) rychlej snadź, snadź jeszcze rychlej« (1:1):
GórnDworz Aa6v; Nie zaźrzą chytrzy gdy głupiego widzą/ Snadź
ieſzcże rychley z niego ſie náſzydzą. RejZwierc 224.
»(a, ale(ć) (pewnie), i owszem, i) rychlej (...) (a)niż((e)li)«
(77): A to [że jajka na miękko obracają się w krew] maſz rozumieć
w ſubtilnym przyrodzeniu/ bo kto ma grubą płeć á żołądek barzo
gorąci, w takim richley iaie zgore niż ſie w krew obroci gdyż iaycza
ſą pokarm ſubtilny. GlabGad H5v, K8; Yuż wam też bárzo myecze
y groty pordzewyáły/ á rychley v drugyego kſyąſzki naydźye/ niżli
pleſzki [= zbroje]. KromRozm I A4, N2v; ale nieſtetys panie boże/
rychléi dźiś i opieniądz abo opełną i o ſłowko brata zabjięmy/ niſz
go poidźięm/ przyiacielſkié karać ſtego co nám vczynił MurzNT
88v; Diar 37, 68; Bo Zydowye iż swinye nie yedzą/ Herod
rychleyby ſie był od mierźyoney swinie mogł wſtrzymać/ niżeli od
właſnych ſynow/ kthore pobiwſſy yakoby poiadł. GliczKsiąż G2v,
I2v; Bo káżdego przełomi miłe przyrodzenie/ A rychley niżli w
cnoty przywiedzye w zgorſzenie. RejWiz 53v, 41, 56, 180v, 184v; A
iż wáſzá Miłoſć piſzeſz/ iż moie piſmá/ rychley będą w wychodźie/
á niżli ná ſtole: prawdá ieſth/ iż prze mię niczemnego Piſárzá to być
może OrzList e3; RejZwierz 51v, 125v; OrzRozm H2; Wierę dziś
rychley wezmą/ niſz dadzą Krolowi/ Pogotowiu podobno Xiędzu
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Plebanowi KochSat B; Nimia cura deterit magis quam emendat,
Zbytnia praca richley skáźi niżli nápráwi. Mącz 451a, 128d; Od
czego ieſli odſtąpićie/ Portu chybićie: á rychléy w Kálikućie/ á niżli
domá będźiećie. OrzQuin A4, B, Z4v; RejAp 179v; kiedy Dworzáninowi Polſkich ſłow nie ſtánie/ dobrze vcżyni/ iż pożycży s
Cżeſkiego ięzyká/ rychley niż z drugich/ á to dla tego/ że iuż ten
ſam v nas/ ieſt wzięty/ y policżony zá naycudnieyſzy. GórnDworz
F5; ále ieſlibyś w.m. ná tháki kſtałt páná ſwego formowáć chciał/
moim widzeniem rychleiby w.m. ludzie dobrym bákálarzem názwáli/ niż dobrym dworzáninem á páná záſię/ rychley dobrym
ſprawcą/ niż wielkim krolem. GórnDworz Iiv-Ii2, D3v, D4v, Hv,
L2v, O4v (17); RejZwierc 25v, 139v [2 r.], 156v; WujJud 134;
CzechRozm 29, 44v, 141, 162v, 256; Rychleyby bez ſłońcá świát
być mogł/ niżli ludzie bez rządu y trzymánia rzecży tych ktore ſię
raz poſtánowią. SkarJedn 338; Niech pozna moc prawdy iſz rychleyby słońce kto zágáśił/ á niſzli by kośćioł zágáśić miał. SkarŻyw 92; Zniebácżnośći á nieumieiętnośći rychley rozpłaſzamy niſzli łowiemy: á miáry niewiedząc/ á niemowiąc wedle Apoſtołá/ ták
iáko trzebá/ rychley rozdrazniem niſzli lecżym SkarŻyw 312, 161,
[197], 294, 335, 508; CzechEp 88, 177; KochFr 64; KochTarn 77;
ArtKanc Lv; GórnRozm M2; wſzákóż byłáby wżdy nieiáka nádźieiá/ żebyſmy ſie rychléy ná tego zgodźili/ którégo oćiec/ dźiad/ y
prádźiad rzędem nam pánowáli/ niż gdźie nam kogo obcégo ſzukáć
przydźie. KochWr 35; Ale iáko Czechowie nie od Czechá podobno
idą [...]: ták y Láchowie podobno zkąd inąd rychléy to przezwiſko
odnieśli/ niżli od tego iſtégo Lechá brátá Czechowégo. KochCz Bv;
Ale trzeźwość [...] nigdy człowieká w to nie wda/ czemuby ſproſtáć
nie mógł: y owſzem rychléy godnośći ſwéy [...] zámilcży/ niżli ſię o
rzecz ſobie nierówną pokuśi. KochPij C2v; GrabowSet C3; Ale
nam podobno teraz więcéy trzebá ná táką rzecz ſie zdobywáć/
któraby żáłość náſzę rychléy leczyć/ ieſliby to można rzecz byłá/
niżli iątrzyć/ y ſzérzyć mogłá. KochFrag 49; OrzJan 54; WujNT
164; Y owſzem vćiekaymy iáko z wody przed tonącymi/ ponieważ
oni/ ieſli ſię około nich vwiiáć będźieſz rychley ćiebie pogrążą z
ſobą beſpiecżnego/ niż ſię ſámi wynorzą od rátunku twoiego/ y ták
áni ſobie áni drugim pomocy dáć nie mogą. WysKaz 12; PowodPr
41; Rożność wiar nie czyni vprzeymośći y dufáłośći/ áby ſię temu
zwierzył wſzytkiego y dufał mu/ ktorego ma w wierze przećiwnym.
Rychley ſię go ſtrzedz/ áby go gdźie w ſwoim błędźie nie vłowił: á
niżli mu ſię dufáć będźie. SkarKazSej 684b.
»(a) rychlej jeszcze ... niż(li); rychlej niżli ... jeszcze« (2;1):
Ale pátrz co hárda myſl wnet káżdemu cżyni/ Rychley niżli
pomoże/ ieſzcże go obwini. RejZwierz 16v; GórnDworz F3; Bo
ćichy/ ſkromny [...] cżłowiek więcey ſpráwić [...] może oną [...]
ſkromnoſcią ſwą zá godzinę/ niżli pirzchálec zá cáły dzień/ á
rychley ieſzcże powádzi niżli ku dobremu końcu przywiedzie.
RejZwierc 139v.
»przedsię rychlej ... niż« (1): bo ſie pánowie poiednáią/ á chłopu w thym roſterku záwżdy w łeb. Bo iuż chłopie day kury/ day
owies/ podź ná ſtraż/ [...] á chłopu ſie przedſię rychley doſthánie niż
komu inemu. RejZwierc 72v.
»rychlej snadź ... niż« (1): bárzo cżego krzywego gdy kto s
prętká/ [...] á nye z lekká nápraſſcża/ rychley ſnadź złomi niż náprosći. GliczKsiąż G.
Przysłowia: Więc drugi nád kſięgámi rzkomo przepieruie/
Chce Sokoły zálecieć/ więc rozum ſzychtuie. Ale podobno rychley
poydziemy Sowiego/ Ktora [...] Co chciáłá wzgorę buiáć/ wnet w
ſzelinę wpádnie. RejWiz 90.
Lapide ipso obﬁrmatior es, Rychleyby kámienia vżył niż ciebie. Mącz 128d, 277d.
[Vkaźćież to [że Syn Boży z Bogiem to dwie osoby, ale istność
jedna] w piśmie vwierzymy wam: Lecż rychlej ſie mulicá (iáko
Lćinicy [!] mowią) ożrzebi. BudArt C5v.]
Frazy: »(ale) rychlej bym (a. bych, a. byłby) rzekł (a. powiedział, a. mowił, a. pisał)« (7): GórnDworz Ff7; Mylémy ſie pánowie bárzo: Rychléybym rzékł/ że [cesarz turecki] oſzálał/ á że zá

tákim ſczęśliwym rzeczy powodem ślepym ieſt/ gdyby [...] ſam
rękomá ſwémi przećiwko ſobie ná was zbroię kłáść miał OrzJan 13;
WyprPl A4; Otóż względem tego nic po miąſzym punktćie: ále
zgołá poproſtu /cz. Dla ſkromnośći [= oszczędności] iednák, miáſto
litery /z/ któré do /c/ przydáiemy, rychléybym rzékł, żeby nád /c/
położyć punkt miąſzy tym ſpoſobem /ċ/ JanNKar E2v, E3v, Fv;
PowodPr 49.
»a nie wiem, by snadź nie rychlej« (1): Ktorzy [potwarcy] widząc náſzę długą ćierpliwość (á niewiem by snadz nie rychley
gnuſność) żeſmy nic przez ták cżás długi ná iáſnią nie wydáli: [...]
przeto oni z więtſzą beſpiecżnośćią przećiw nám piorá ſwe oboſtrzyli CzechRozm A5.
»i coś rychlej do rzeczy« (1): Z tego mieyſcá baczę ia, że tę
Orthográphią pan Kochánowſki dawno piſał: mówiąc bowiem zemną máło co przed śmierćią ſwoią, ináczéy mi o tym, a/ powiádał:
[...] Co iednák y wſzytkié piſmá właſną ręką iego piſáné, okázuią:
y coś rychléy do rzeczy dla vchronienia ſie wiele kréſek. JanNKar E.
IV. W funkcji zaimka przysłówkowego zastępującego określenie czasu: kiedy; tu zaimek pytajny; często zawiera pragnienie „oby
wkrótce”; quando PolAnt; quam mox Mącz [zawsze: posit] (50):
Dziwne ſie to ſłowá zdáły w vſzach v Zuzánny/ Prze Bog prośi/ á
pogląda/ rychło przydą pánny. KochZuz A3; Y wola ma twey woley ſługá nie ſkwirkliwa/ Wżdy/ by ſkromna od pániey pánná
oczekiwa Rychło iey rękę podaſz/ y ſpráwiedliwego Ciężaru gwałt
vſkromiſz/ z miłośierdźia twego. SzarzRyt B2v.
Połączenia: »jako rychło« (12): O ſlodki goſciu duſſny/ aż teráz
odchodziſs/ wżdy mi powiedz iakorychlo ſie ſemną za ſię zlącżyſs
OpecŻyw 20v, 20; Yáko rychło ocyec ſyná ſwego ożenić ma. GliczKsiąż O8; LubPs bb3 marg; Skaże Sędźia/ iże Powod ma podnieſć
Gwar wedle Práwá. Dáley ſtroná odpowiedna pyta/ iáko rychło ma
táki Gwar podnieſć? Skaże Sędźia/ iże poki Práwo ſyedźi. GroicPorz v2v; BibRadz 2.Esdr 2/6; Ego huic ad res [huc ad hos Terentius, Adelphoe] provisam quam mox virginem accersant, Iá k nim
poydę pátrząć yáko rychło będą chcieć pánny záwołáć. Mącz 495c;
BudBib 2.Esdr 2/6; O ſproſna Sodomo [...]: iáko ſię rychło zápáść y
ogniem zginąć możeſz? SkarKazSej 705a.
~ jako rychło po kim (1): Słuchayćie iáko rychło w kośćiele
Spiewanie po Apoſtolech náſtáło. Sokrátes w kośćielney Hiſtoriey
ták piſze: Ze Ignácyus Antyocheńſki w Syryey trzeći po S.Pietrze
Biſkup/ ktory z Apoſtoły był przedtym obcował/ widzenie Angiołow/ Hymnámi odpowiednemi świętą Troycę chwalących widźiał:
y ten ſpoſob ktory widźiał Antiocheńſkiemu kośćiołowi podał. Skąd
ſie do wſzytkich kośćiołow tá Trádicya álbo podánie rozeſzło. WujJud 186.
Szeregi: »jako rychło abo na ktory mianowicie czas« (1): abys
Vp: W. przypatrzywszysię naprzod temu co wRecessie iest około
Seimu napisano, potym tez ratie tewszytkie na obie stronie, [...]
vwazywszy nam zdanie swe oznaimił, ywypisał, cobysię widziało
Vpr:W: wtey mierze vczinic y iako rychło abo na ktory mianowicie
czas, ten Seim zlozyc ActReg 136.
»jako rychło i w ktorych leciech« (1): YAko rychło y w kthorych lećiech ſyná ſwego rodzicy myeliby náucżycyelowi yákyemu
ná vcżenye [...] przykázáć y polećić/ myedzy vcżonemi ludźmi [...]
ſporká o tym nyemáła byłá. GliczKsiąż I4v. ~
»rychłoli (a. rychło (...) li); -li rychło« (27;1): Ptaſznik niegdy
śieći roſpiął/ Aby ktorego ptaká iął: Y śiedział z dáleká pátrząc/
Rychłoliby cżás potárgnąć. BierEz S3v; Bo iuż ſnadz y wzrok zemdlał oczu moich záglądáiąc/ rychłoli mnie przipádnie obiecáne
wybáwienie od ćiebie RejPs 184v, 100v, 181v, 187; A gdyż dokonanie walki każdej nie jest w mocy tego, kto zacznie, [...] pewnego
czasu, rychłoli się to uspokoić będzie mogło, JKM wiedzieć nie
może Diar 23; Cżułem iáko piecżliwy Wrobl záwżdy ſiedząc pod
dáchem/ Rychłoli zrzucą gniazdko me cżekáiąc z wielkim ſtráchem
LubPs X3v; LeszczRzecz A4; RejZwierz 117v; Kiedy do thego
[pojedynku] przyſzło/ ſtánowili ſie obádwá ná cżás w Bernie. pocżął
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hnet pytáć on mężny ſyn. Nuż rychłoliż miedzy námi rozeymiecie?
Odpowiedzieli mu przyiáciele/ W ten cżás práwi/ kiedy ná ſwym
koniu zbroyno ná plácu ſtánieſz. GórnDworz O7; Thedy on rycerz
gdyż był puſzcżon do lwá: bárzo ſie bał cżekáiąc godźiny rychłoliby był roſtárgan od lwá. HistRzym [118]; RejPos 135v; HistLan
E4; Bo iuż niewie áni ſam o ſobie/ áni o żadnych ſpráwach ſwoich/
tylko cżeká iáko młody Gáwron gębę roziewiwſzy/ rychłoli mu czo
w nię wetkáią. RejZwierc 159v, 26, 159v, 212; Strum R3v; SkarŻyw
187, 408; WerKaz 288; Ta Propozycya inSenatu była [...]. Szósta
Seim rychło złozyc li gdyz y Hołdy Xiążąt Pruskiego yPomorskiego
Kurlanſkiego nanimby się odprawowac miały ActReg 9; WysKaz 10;
Ták ſię z mieyſcá [pan młody] ruſzywſzy/ iuż w drogę vdáie. Z
Krákowá tám ná Lidze/ też ſie był zábáwił/ Niechże ſamá pilnuie/
áby ſie iey ziáwił. Oth ze iuż maſz/ co zacz ieſt/ y będźieli rychło
PaxLiz C2, C, Cv.
~ Fraza: »bo co wiedzieć rychło li; ani wzwieſz rychłoli«
(1:1): Bo czo wiedzieć rychło li Bog vſmierzy ſwą ſrogoſcz A lepiey wczaſz nizli zboza przydą w wielką drogoſcz RejJóz L8v; á
przecż ſie nie lękaſz tego miecżá oſtrego [...]/ ktorymći oto ten Pan
prawdziwy á nieomylny w obietnicach ſwoich vſtáwicżnie groźi/ á
tuż gi dzierży nád głową twoią/ iż áni wzwieſz rychłoli gi ſpuśćić
ma. RejAp 25.
Szereg: »rychłoli i jako« (1): Nie cżyniłá im przeſzkody y oćiągánia/ dáleka/ trudna/ niebeśpiecżna drogá: nie ćięſzko im było/
opuśćić páńſtwá ſwe/ wcżáſy/ domy/ żony/ dziatki ſwoie: Nie roſzcżytáli/ rychłoli y iáko ſię wroćim SkarŻyw 26. ~
»rychłoli tam« (1): Powiédzże ty tedy mnie/ rychłoli tám Koronácya Królá Polſkiégo dóydźie/ gdy kożda z oſobná Wiárá/ z Kápłanem ſwym oſobnym/ ná Koronácyą poiedźie? OrzQuin V3v.
»(a) rychłoż« (5): Pánie moy kyedyſz weźrzyſz ná myę ſlugę
ſwego/ Rychłoſz wyrwyeſz duſſę mą z vpádku tákyego LubPs I3v;
Rychłóż/ wiekuiſty pánie/ Twóy przećiw nam gniéw vſtanie? KochPs 119, 182; SkarŻyw 244; Widzę żeś młódzieniec bywáły: Maſzże
iuż ná tę woynę iecháć vmyſł cáły? [...] ſam ty to iák Panię maſz
iecháć. (–) To dobrze: á rychłóż mię chcećie wypráwowáć? WyprPl A3v.
»rychłoż wdy« (1): Chłop chudziná/ doſyć długo ná onym
mieyſcu ſtał/ cżekáiąc przedſię áżby wieżę zmierzył/ nákoniec gdi
kilká rázow záwołał/ pánie/ rychłoż wdy zmierzycie/ á nigdy mu ſie
nie odezwano: chciał wiedzieć/ co ſie to dzieie GórnDworz T7.
W charakterystycznych konstrukcjach: czekać (oczekiwać) (tego a. godziny) rychło (jako rychło, rychłoli) (11), dziwować się,
patrzyć (upatrować, zaglądać, poglądać) (8), pytać (się) (przypytawać się) (3), nie rozczytać, słuchać (2), nie wiedzieć (pewnego
czasu) (2).
Synonimy: I.1.a. bystrze, chutko, chybko, chyżo, prędko, rątczo, skoro, wartko, żartko; 4. krotko, prędko; a. łatwie; 5.a. bez
odwłoki, natychmiast, prędko, wkrotce, wnet, zaraz; d. nagle, niespodziewanie, prędko, z nagła, z nienacka.
Cf NIERYCHŁO, [RYCHŁOZMARŁY]
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~ Szereg: »spieszno abo z rychłością«: Pan Iezuſz ydzye do Ieruzalem ſpyeſzno abo zrychloſzczyą yako wyerny ſprawcza zbawyenya naſzego RozmyślDomin 2. ~]
a. Szybkość pokonywania przestrzeni (1): Bo Lew/ Miedźwiedź/ przechodzą inſze źwirzętá mocą á ſrogoſcią/ Párdus cżerſtwoſcią/ Tygrys rychłoſcią/ Linx wzrokiem/ Wieprz dziki ſłuchem/
á tak áż do inſzych źwirząt. RejZwierc 67v; [[cecha zmartwychwstałych ciał ludzi zbawionych:] Decimo gaudebunt de dotibus corporis que quatuor sunt, scilicet: claritas, agilitas, subtilitas et impassibilitas, que comprehenduntur in proprietatibus solis. (ſwyathloſcz
vel czvdnoſcz/ rączoſcz vel rychloſcz/ przenyknoſcz mocznoſcz/
nÿepoczvÿnoſcz nyeczyrplivoſcz). Glosy I nr 55/1].
2. Szybki przebieg działania od początku czynności lub stanu
do ich zakończenia (1): [Osadziwszy Cesarz zamek, ciągnęliśmy ku
Jajcu, a posłał naprzod dla rychłości Machmetbaszę z dwadzieścia
tysiąc koni, izaliby mogli Krola Tomasza gdzie zaścignąć na ktorem zamku PamJancz 112.]
Wyrażenia przyimkowe: [»na rychłości« = w sytuacji wymagającej pośpiechu: Może też tym prochem y z piwa ocet cżynić/ álbo
y z proſtey wody ná rychłośći/ ácżkolwiek nie będźie ták dobry
iáko z winá. Cresc 1571 362 (Linde).]
»w rychłości« = szybko (1):
~ Zwrot: »przeminąć w rychłości« (1): O Dáremne ſwieckie
vćieſzenie/ iákoż ty przeminieſz w rychłośći/ Nád śmierć nie mamy
nic pewnieyſzego ArtKanc S10v. ~
3. Nagłość (1):
Wyrażenie przyimkowe: »w rychłości« = nagle (1): Hned ſkoro
to ſyn ku oyttzu zmowil/ ſtál ſie w rychloſci z nieba zwięk/ iakoto
przychádzáiącégo ducha prędkoſci/ a napelnil wſſytek dóm gdzie
ſiedzieli. OpecŻyw 175v.
4. [Nierozwaga, brak zastanowienia: strąnczenye, Skazenye,
Rychloscz, prąntkoscz, Nyebacznoscz precipitacio ReuchlinBartBydg Bv.]
5. Predyspozycja do łatwego opanowywania pewnych umiejętności, zdobywania wiedzy, uczenia się; zdolności (1): [A gdy bil
[Aleksander] wedwvnaszcze lyath/ navczan byl kvwalcze/ A vbaczywzi yego rychloscz [velocitatem] Phylp [!] szawszdi yego phalyl HistAl 1510 45.]
I w funkcji av: »rychłością« (1): BielŻyw 92 cf W połączeniu
szeregowym; [HistAl 1510 45] cf »rychłość i dowcipność«.
W połączeniu szeregowym (1): Zadna rzecż niemoże być
ſpołem y kwapiona y dobrze oſądzona, ani też maſz czo z tego aby
czo mogło pilnoſcią chwałą á richłoſcią ku zacznoſci przyść. BielŻyw 92.
[Szeregi: »rychłość i dowcipność«: A gdzye kolwye [Aleksander] szyedzyal wszkolye thamo szawszdy sznymy walczyl wnavkach y wmowach/ A yego rychlosczya y dowczypnosczia otrzymal
kxastwo [velocitate obtinens principatum] HistAl 1510 45.
»rychłość i rozum«: y rzekl yemv [Filip] zynv/ Alexander twoyą rychloszcz/ y roszvm thwego vmyſzlv [velocitatem tuam et ingenium tui animi]/ barszo mylvyą/ Alye szią nyegdy szaszmvczam/
ysze twoye wyobraszenye/ wydzymy szą nyerowne mye bycz HistAl 1510 45.]
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Velocitas, Prętkość/
rychłość/ skorość. Mącz 479b; [Volck Xxx2v].
Synonimy: prędkość, skorość; 1. bystrość, chutkość, chybkość,
kwapliwość, pośpiech, pośpiecha, pośpieszność, rączość, wartkość,
żartkość; 2. krotkość; 4. niebaczność, nieobaczność, nieopatrzność,
nieostrożność, nieroztropność; 5. baczenie, bystrość, chutkość,
dowcip, dowcipność, inteligencyja, porozumienie, rozum, smysł,
umysł.
Cf NIERYCHŁOŚĆ
MP
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RYCHŁONOG Sł stp; Cn, Linde brak.
RYCHŁOŚĆ (5) sb f
o jasne.
sg N rychłość (1). ◊ [G rychłości. ◊ A rychłość.] ◊ I rychłością
(2). ◊ L rychłości (2).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych
przykładów).
1. Szybkość ruchów i działań, pośpiech (1):
[Wyrażenie przyimkowe: »z(e) (wszytką) rychłością«: tedi any
onego Lazarza zadzierzacziesmy nyemogli, ale porwawsi ssye, zewssidka rychlosczia skoczil od nass, y ona ziemya, ktora dzierzala
czialo Lazarzowo ssmyerthelne, nateymyast wroczila ge zywe. SprChęd 146.

[RYCHŁOZMARŁY part praet act pf
G sg m rychłozmarł(e)go.
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Sł stp, Cn, Linde brak.
Który zmarł nagle, niespodziewanie: Wiersże żáłobliwe/ A
przytym ſtátecżnie ácż krotko opiſuiące żywot/ y ſpráwy zacne/
rychłozmárłego známienitego Panięćiá/ Páná Ianá Hrábie z Oſtrorogá RybWierszeŻałob kt.]
MP

ábowiem cżás y fortuná zwycżáiem wſzytkim przychodzą. BielKron 81v.
2. Powtarzający się w krótkich odstępach czasu (1):
Wyrażenie: »tępanie rychłe« (1): (nagł) Nauka o Pulſie. (–) [...]
Przytym miey wielką bacżnoſć na tępanie á ruchanie żyły. [...] Theż
będzieli tępanie cienkie á rychłe/ iakoby kikutem palcza dotykał.
Kolerę/ to ieſt iaſną żołć: znamionuie. FalZioł V 12v.
Szereg: »cienki a rychły« (1): Cf Wyrażenie.
3. Szybko przebiegający, krótko trwający (27): Pśi ięzyk ma to
przyrodzenie/ Ránam cżyni rychłe goienie. BierEz I4; albo thakieſz
z ſtrony chorego albo niemocznego dzieciątka/ ktore pomoczy ſobie
żadney dać niemoże: ku richłemu na ſwiat wyſzciu ſtąd bywa cięſzkoſć z boleſcią matcze rodzączey. FalZioł V 17d; Rzecży ktorem
chczeſz miec richłe dokonanie y wypełnienie: pocżynay. Ale czo
chczeſz miec długo a trwalo: nie pocżynay. FalZioł V 49v, I 2a,
27d, V 18b, 99v; Przeto gdy głowa bywa wzgorę podnieſiona tedy
ſie ona komorka [wymyślająca w mózgu] odtwarza, á tak richleyſze
może być wymyſlenie. GlabGad B3; ktore [pary jadowite] przez
ocży iako przez rzadką rzecż á ſubtilną maią richleyſie [!] przeſcie
niżli przez inſze cżłonki GlabGad B6v; IAki chleb zdrowſzy. (–)
Chcżeſzli ku richleyſzemu ſtrawieniu, albo dla nabycia krwie ſubtilney y ciała miękkiego tedi lepſzy pſzenicżny. GlabGad G5v, Kv;
ZapWar 1545 nr 2646; SienLek 148 marg; Reyeſtr dla rychleyſzégo náleźienia rzeczy tych/ któré ſye w tych Kśiążkách zámykáią.
Oczko [41]; A wſzákże iż dla wielkich trudnośći [...] tá rzecz poniekąd poczęta/ do tego czáſu ku końcu nie mogłá bydź przywiedźioná: My ábyſmy potrzebie Rzeczypoſpolitéy/ y tákże w dokonániu rychleyſzym téy ſpráwy [in perﬁciendo maturius opere JanStat
141]/ doſtoieńſtwu náſzému porádźili/ [...] zá rádą wſzytkich Rad
náſzych ſkazáliſmy/ y ſkázuiemy [...]: áby [...] SarnStat 55.
Wyrażenie: »rychłe (jest) porodzenie« [szyk 10:1] (11): Theż
kadzenie ſiarcżane pod białą głową ktora niemoże porodzić/ ieſth
ku wielkiey pomoczy rychłego porodzenia. FalZioł III 38c; Piłuły:
Czyniącze richłe porodzenie. FalZioł V 24v, ‡8c, IV 48b, V 15v,
20b, 24v [3 r.], 25 [2 r.].
Szeregi: »rychły a lekki« (2): ſtarłſzy ty rzecży na proch/ potym
z winem á z wodą rozmąć/ á ciepło paniey dać wypić. Pomaga ku
richłemu á lekkiemu porodzeniu. FalZioł V 24v, V 15v.
»prętki a rychły« (1): Reyeſthr álbo ſpráwá dla prętkiego a
rychlego znalezyenia. RejZwierz aa.
4. O odstępie czasowym wydarzeń (80):
a. Następujący po krótkim odstępie czasu; o wydarzeniach
przyszłych zwykle też: który na pewno nastąpi; celer PolAnt, Cn
(59): Bo kto nád śiły mocuie/ Rychłą w tym ſzkodę pocżuie BierEz
H2v; Cżłowiek gdy go pies vkąśił/ Szukał ktoby go vlecżył. Aż
ieden miedzy ſąśiády/ Dodał mu tákowey rády. Chceſzli by rychłe
zdrowie miał/ Day pſu być ránę wylizał. BierEz I4, K, K3v; Panią
niepłodną ſprawić ku richłemu pocżęciu. FalZioł *b, I 22b, 83a,
94a, 119c, III 16c (15); ktore [posły, tj. posłów] záſię Ceſarz rychło
odpráwił/ obiáwiwſzy im ſwoy rychły przyiazd do Wiedniá/ tákże
rychło zá nimi dzyeſiątego dniá Lipcá do Wiedniá przyiechał. BielKron 413v; Mięſo ieſli záwżdy będzieſz ieść/ rychłe ſkáżenie poczuieſz. SienLek 5, 51v; Grzechu ich nie prágniem/ ále dobrego
ſwego/ y rychleyſzego powſtánia ich/ wielce w Bogu prágniem.
SkarŻyw 374; Pánie Boże day I.M.X iędzu K anonikowi rychłe
vpámiętánie: ktory nas ták niemiłośiernie y nieſpráwiedliwie ſądźi:
niż przyidźie do ſądu onego oſtátecżnego ſpráwiedliwego CzechEp
99, 63.
Fraza: »rychły nam czas przydzie« (1): VIelom tu zdobna młodość może ſie podobáć. Iż ią czyſtym poſtępkiem [Stanisław Rydzyński] vmie pokázowáć. RIchły nam czás/ da Pan Bog/ przydźie
s poćiechámi/ Ze godnego człowieká z niego obaczymy. MycPrz
I A2v.
Wyrażenia: »rychły(-e) koniec (a. dokończenie)« [szyk 2:1]
(3): Athak proſzy yego Cro M. aby V.C.M./ tho opatrzycz raczil aby
they rzeczy rychly konyecz bicz mogl LibLeg 7/33; LubPs hh6;

RYCHŁY (281) ai
rychły (133), rychł (148) [w skostniałych wyrażeniach przyimkowych].
comp rychlejszy (13), [rychlszy]; -ejszy (3), -éjszy (1), -(e)jszy
(9); -ejszy SarnStat; -ejszy : -éjszy Oczko (2:1).
sg N rychły, [rychlszy] (16). ◊ G rychł(e)go (2). ◊ A rychły (6),
rychł(e)go (2). ◊ L rychłym, rychlejszym (13). ◊ f N rychłå, rychlejszå (5); rychł(a) (2). ◊ G rychłéj (3); -éj (1), -(e)j (2). ◊ A rychłą
(10), rychłu (1) MetrKor. ◊ I rychłą (1). ◊ L rychł(e)j (1). ◊ n N
rychłé, rychlejszé (6); -é (1), -(e) (5). ◊ G rychłégo, rychlejszégo
(12); -égo (1), -(e)go (11). ◊ D rychł(e)mu, rychlejsz(e)mu (22). ◊ A
rychł(e), rychlejsz(e) (23). ◊ L rychłym, rychlejszym (3). ◊ pl N m
pers rychli (2). subst rychł(e) (1). ◊ D rychłym (1). ◊ A subst
rychł(e). (1). ◊ [L rychłych.] ◊ skostn sg n L w rychle (147), na
rychle (1) OpecŻyw.
Składnia comp: rychlejszy niż(li) co (2) GlabGad, Oczko;
[rychlszy nad kogo].
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (cztery z niżej notowanych przykładów) – XVII w.; poza tym Sł stp: wrychle, Linde XVI (dwa z niżej
notowanych przykładów) – XVII w:. rychło, wrychle.
I. W funkcji właściwej (133):
1. Szybko poruszający się, biegnący, też zwinny, ruchliwy;
alacris Calag (10): Ktory koń ná ſtániu przedniémi nogámi náchylonémi ſtoi iákoby śiedźiéć chćiał/ ten bywa rychły. SienLek 187;
Hurtig. Wártky/ rychły/ chutky. Alacris. Calag 291b; [Rychly pernix ... i d est perseverans in conatibus vel velox et in pedibus
ReuchlinBartBydg z5v].
W przeciwstawieniu: »rychły ... leniwy« (2): SienLek 186v;
Tákże też y miedzy końmi y miedzy ptaki/ chociay będą iednákiey
nátury/ á wżdi widamy rozne nátury: Ieden waśniwy/ drugi pokorny/ ieden rychły drugi leniwy/ ieden grędą drugi inochodą RejZwierc 67v.
Wyrażenia: »ku bieżeniu rychły« (1): Ludzi tak rozeznawać
mamy iako konie gdzie kupuiemy, bo nie napochwy ani na vzdy
względamy, ale na nogi pilnie patrzymy aby był ſpoſobu pięknego
ku bieżeniu richły, á ku ciągnieniu moczny. BielŻyw 92.
»chart rychły« (1): Lowiec miał chártá rychłego/ Vganiał nim
záiącá kożdego BierEz N2.
»koń rychły« (1): Ten Pan woley nie pokłáda w mocy koniá
rychłego/ Nie vpodoba ſobie nog mężá namożnieyſzego LubPs
ff2v; [á poſłał [Mardocheusz] wſkok liſthy przez poſły/ ktorzy iecháli ná koniech rychłych [in equis, equitantium velocia animalia]
y ná młodych mulech. BibRadz Esth 8/10 (Linde)].
»pogonia rychła« (1): wſádzon Keyſtut ná Málborg do mocnego ſklepu/ wſzákże wywiedzyon [...] przez iednego Litwiná [...]/
kthory mu przynioſł ſzátę zakonną [...]/ á oblogł go w nię y wywiodł/ ná koń wſádźił/ [...] wſzákże pogonia byłá rychła zá nim/ w
boru s koniá s ſiadł y opuśćił go á ſam nocą przyſzedł do Mazowſz
BielKron 376v.
Szeregi: »rychły i pewny« (1): Cżemu w nogach ſą przeguby
iako w biodrach/ w kolanach etc. (–) Dla richleyſzego y pewnieyſzego poſtępowania, ktore by nie było tak ſłuſzne okrom przegubow
w ſtawiech. GlabGad F3.
»rączy i rychły« (1): Máły koń oſtre kośći miedzy vſzámi máiąc/ káżdy táki rączy bywa y rychły: ále ieſli kośći tępe ma/ bywa
leniwy. SienLek 186v.
α. W funkcji rzeczownika (1): Rozmyſlałem záſię o tych rzecżach ktore ſłońcu przyleżą/ áno nie máſz biegow rychłym [nec
velocium esse cursum Vulg Eccle 9/11]/ áni walki mocnym/ [...]
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[Aleksander] vpominał Traki/ Macedony/ Greki/ Illiryki/ áby ſwey
ſławy ieſzcże tym więcey popráwili/ powiedáiąc im koniec rychły
tym pracam. BielKron 124.
»rychła pomsta« [szyk 1:1] (2): A ktemu sſtánieſz ſie záwżdy
pod przeklęciem bożym/ y pod pewną á pod rychłą pomſtą iego/
ktora cie żadnym obycżáiem minąć nie może s pewnych obietnic
Páńſkich RejZwierc 127; Grzechy ſię też roſkwitnęły one/ ktore ſię
ſądem duchownym karáły: [...] ktore teraz żadnego forum nie máią/ [...] á pomſty ſámego Bogá rychłey y ſrogiey czekáią. SkarKazSej 701a.
»rychłe skończenie świata« (2): Thu możem pobacżyć ták z
Hiſtoriy iáko s piſmá ſwiętego rychłe ſkońcżenie ſwiátá. BielKron
10, 224v.
»rychły skutek« [szyk 1:1] (2): GórnDworz Y6; támże ná dzień
ſwięty poczęcia Pánny Máriey/ Sigmuntá Kázimirzowego piątego
Syná [...] ſpolnymi głoſſy Krolem Polſkim obwołáli/ y wybráli/
ktora Electia dla trzech przednieyſzych przyczyn ſkutku rychłego
doſzłá StryjKron 707.
»rychła(-e) śmierć, skończenie żywota« [szyk 5:2] (6:1): Dla
cżego theż poſłał k niemu [Jeroboamowi] Pan Bog Proroká Amos/
ktory mu pomſtę Bożą nád nim y nád ludem przepowiedał/ y ſkońcżenie żywotá rychłe. BielKron 87v; Acżkolwiek [Domicjanus] Biblioteki dał pocżynić/ nápráwić/ y roſpiſáć/ á wſzákże ludzi vcżone
precż wygnał/ zwłaſzcżá Aſtronomy y Mátemátyki/ iż mu rychłą
śmierć á złą powiedáli przyść. BielKron 148, 3, [842], 146, 258,
310v.
»rychły upadek« (2): BielKron 414v; Bo goſpodárſtwo z grzechem/ cżyni zá cżáſem ſzkodę z pośmiechem/ y w potomku znácżny y rychły vpadek. GostGosp 154.
»rychłe zatracenie, zginienie« = celeris perditio PolAnt (1:1):
A ieſliże gdy tho Sákrámentárſkie bluźnierſthwo/ ták Papieżá iáko y
Krolá zwoiuie wPolſzcze/ á czegoż czekáć innego w Polſzcze mamy/ iedno rychłego zginienia OrzList h2; BudNT 2.Petr 2/1.
Szereg: »pewny a rychły« (3): Też naſienie Kardamomi [...] Po
ſwych rzecżach od białey głowy pożywane po ranu/ abowiem tho
naſienie ſprawuie mocznie maciczę ku pewnemu á richłemu pocżęciu FalZioł V 86v; przeto [...] woyſko zebráli przećiw Rzymiánom/ poſławſzy pirwey Wolſkowie do nich áby im wroćili co
pobráli gwałtem/ ieſli inácżey vcżynią/ pewnego á rychłego nieprzyiacielá nas máią. BielKron 109; RejZwierc 127.
Wyrażenie przyimkowe: »w rychłym czasie(-u)« = wkrótce
(11): Iuż cie Bogu polecam towárzyſzu miły/ Aby ſie w Páńſkiey
łáſce twe dzyatki mnożyły. Ty też koniec dobry wzyął ſwoiego
żywotá/ Bo w rychłym cżáſu zbędzyeſz fráſunku kłopotá. BielKom
C7, G5v; LubPs gg5v; BielKron 92v, 357, 454v; Przeto to mi plagę
Boſką/ ſąſiádá winſzuie/ Iż bicż Boży do nas przyść w rychłym
cżáſie cżuie. BielSat G4v; SkarŻyw 311; BielRozm 2; A iżem w
łáſce twey/ żywot vgruntował/ Więc wierzę że w krotce będę
ſię rádował. Będę ſię weſelił/ w rychłym cżáśie Pánie GrabowSet D2v.
~ Szereg: »wnet albo w rychłym czasie« (1): Kto pierwſzego
dnia mieſiącza Kwietnia puſci ſobie krew/ albo thego dnia ranion
będzie/ albo trunk prziymie/ ten wnet albo w richłym cżaſie vmrze.
FalZioł V 46v. ~
b. Natychmiastowy, niezwłoczny; extemporaneus Calep (12):
Cżemu takowa kwaſnoſć więcey ſie przydawa po ſpaniu richłym
niżli w cżuynoſci. (–) Bowiem gdi kto richło ſie vkładzie po obiedzie tedy tam nie wſzitek pokąrm z ſtępuie do żołądka na doł
GlabGad K6; Sprzątánie z polá rychłe/ to niemáły pożytek vcżyni
GostGosp 102; O wiezniach wielkiey deliberatiey potrzeba, arychley ActReg 98; Extemporaneus, pro subitario accipimus – Richłi.
Calep 397a.
Wyrażenia: »rychła odprawa« (3): Ayaſbaſcha y ynſze Baſſche
poſdrowy poſzel od nasz a bandzye ych szandal ymyenyem naſzym,
aby szyą przyczynyly do Ceſzarza o rychlą y dobrą wrzeczyach
naſzych odprawa LibLeg 7/9v; BielRozm 9; áby ſpráwy vrzędowé/

álbo ſkárgi/ któré przed ſędźie Stároſtów króleſtwá náſzégo przytaczáné bywáią/ á potym do nas przez Ruſzenié álbo Appellácie/
przypadáią/ áby były z Roki Królewſkiémi záwieſzáné/ iáko té któré rychléy [!] odpráwy potrzebuią: á żeby tych/ którzy ſie ſkárżą/
ſpráwiedliwość nie byłá odkłádána SarnStat 536.
»rychła sprawiedliwość« [szyk 3:2] (5): Item natho yeſthlibi
theſch raycze zmyeſczan swoych dluſznikow onym czo dlvſzno.
sprawyedliwoſczi Nyeczinyli thedi ſtharoſtha myeiſcza onego. Bandzie myal mocz zupelną vczinycz sprawyedliwoſcz richlv zonich
dluznikow. MetrKor 40/819, 40/817; LibLeg 10/121; POtoczny
Sąd/ álbo iáko zową Potrzebny/ ieſt then/ kthory okrom vłożonych
pewnych dni/ ná żądánie czyie o Imienie ruchome bywa: gdyby
iáka potrzebá do tego przyćiſkáłá/ to ieſth/ álbo niemoc/ álbo ſtároſć/ álbo rychła Spráwiedliwoſć/ álbo co innego tákiégo. GroicPorz m; OrzRozm T.
c. (Przed)wczesny; maturus, praeceps, praecoquis, praecox,
praematurus Cn (5): Dwanaſty znak cięſzkiego rodzenia: z ſtrony
Secundiny, to ieſt Lozyſka/ á to gdy nierichło wychodzi z niewiaſty/
albo twarda ieſt ku łacznemu vriwaniu, albo zaſię dla nazbyt richłego wychodzenia, j dla miękkoſci/ cienkoſci tego łożyſka. FalZioł
V 18a; ActReg 138; Iarki/ Tátárki/ káżdy bácżny goſpodarz nie ma
wiele śiać/ okrom przygody/ niewcżás źimie záśianego zboża: bo
bywa to/ że Ieśień niepogodna/ á mroz rychły oźiminę opoźdźi/
tedy nie lza iedno iárzyną rátowáć. GostGosp 106.
[Wyrażenie: »rychła śmierć«: SPráwiedliwy cżłowiek chociażby też rychłą ſmiercią vmárł [si morte praeoccupatus fuerit Vulg
Sap 4/7]/ w ochłodzeniu będzie. GilPos 308v (Linde).]
Szereg: »rychły a prędki« (1): Abowiem richłe á prędkie vrwanie Lożyſka/ cżyni trudnoſć rodzenia ſluſznego FalZioł V 18a.
Wyrażenie przyimkowe: »w rychłym (a. rychlejszym) czasie(-u)« = wcześniej (1): A będźie káżdy przed wypráwą woienną y
potrzebą v páná ſwégo miał czás ſześći niedźiél: w którym á nie
rychleyſzym czáśie [non celerius JanStat 581] odpuſczenia od páná
ſwégo od ſłużby będźie prośił y żądał. SarnStat 648; [[Medea] boiąc ſie pogoniey wzięłá s ſobą brátá młodego/ kthorego ná iednym
wyſpie rozſiekáłá w ſztuki/ y roſkładłá po wyſpie/ áby ociec/ álbo
kto będzie gonił/ zábáwił ſie/ cżyniąc pogrzeb żałobliwy tęmu krolewicowi/ áż priyecháłá [!] do Teſaliey w rychłym cżáſu [tj. wcześniej, zanim ojciec wznowił pogoń]. BielKron 1551 10].
d. Nagły, nieoczekiwany; repens, repentinus, subitus Calep;
citus Cn (4): A wżdy oni w tych wſſytkich rzecżach ták zgrzeſſyli/ A widzącz thákye dziwy á wżdy nye wyerzyli/ A też dni ich
zginęły w ták márney prożnośći/ Látá ich przeminęły w rychłey odmyennośći [cum festinatione Vulg Ps 77/33] LubPs R6v; Calep
912b [2 r.].
Wyrażenie: »rychłe zginienie« (1): Iákom tego dotknął w przekłádźie Polſkim nowego náſzego Teſtámentu. Ktore ták opiſawſzy/
vkázuie támże záraz rychłe zginienie teyże beſtyey káp.17. v/ 8.
[Beſtya ktorąś widział/ byłá á nie ieſt: á ma wſtąpić z przepáśći/ á
idzie na zginienie CzechNT Apoc 17/8] CzechEp 375.
5. O ludziach ze względu na ich cechy osobiste (8):
a. [Który czyni coś nie zwlekając:
Wyrażenie: »rychły dawca«: Ma być daná iáłmużná nie z ſmętku żadnego/ Ani z żalem/ lecż owſzem z ſercá weſołego/ Więc ku
temu nie cżyniąc nieiákiey odwłoki/ Ale owſzem z prędkośćią bez
żadney przewłoki. [...] Ieśliże rychły dawcá ták ſię pięknie chwali/
Cżemuż ſię ſkąpy cżłowiek nędznych nie vżali? ProtJałm 7v.]
b. [Działający bez zastanowienia; porywczy, popędliwy:
Rychly, prąntky, Nyebaczny preceps, qui cadit capite inclinato et
corpore sequente ... preceps etiam d icitu r homo omnia sine mora
et cum periculo faciens rychlo a zlye ReuchlinBartBydg Bv;
Awtem Swieti Piotr [...] richlssy bendancz nadgynne zwolennyki,
maiacz myecz, wygal gy, chczancz zabicz gednego z ssidow SprChęd 45.]
c. Chcący i mogący coś zrobić, chętny, zdatny, zdolny [w tym:
ku czemu (6)] (7): Cżuycie a modlcie ſie/ abyſcie nie wpadli w
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pokuſę/ botz duch rychly ieſt ku obietzowaniu/ téż ij vmrzétz ſemną/ ale cialo ieſt krewkié/ boiazliwé ku trwaniu ij ſpelnieniu
OpecŻyw 99v; GlabGad Ov; Ktorich vſta pełne złorzecżenia y
gorzkoſci. [...] A nogi ich ſą prędkie ku rozlaniu krwie. (koment) Bo
taci richli ſą ku zwadzie a zwady [lege: z zwady] pochodzi męzoboyſtwo. WróbŻołt 13/3.
rychły w czym (1): A ktorzi ani w mowie ani wskłádaniu nieſą
richli/ ći wybornie ku gadaniam według Dialectiki przysłuchaią.
KwiatKsiąż Kv.
[W przeciwstawieniu: »rychły ... leniwy«: Miłuymy milczenie/
długo ſie tego vcząc/ czego mamy innych vczyć/ bądźmy rychli/ ku
ſłuchániu/ leniwi ku mowieniu ErazmJęzyk Ll (Linde).]
Szeregi: »gorący i rychły« (1): Cżemu milá braciá ſpicie/ a
wſſakoſcie gorący ij wielmi rychly duch niedáwno mieli/ ijżeſcie
vmrzetz ſemną chcieli OpecŻyw 99v.
»skłonny a (i) rychły« (2): A kto vchramuie znałogu, bywa łżywy/ fałſzywy obłudny/ [...] wſzakoż ku wſzitkim rzecżam ſkłonny y
richły ku namowieniu. GlabGad P7v; KwiatKsiąż C.
W przen (1): Abowiem młodzienſkie láta ſkłonne a rychłe ſą ku
grzeſzeniu KwiatKsiąż C.
d. Szybko się orientujący, pojętny, inteligentny; określa rzeczownik oznaczający władze umysłowe (1):
Wyrażenie: »rychłe pobaczenie« (1): Kroki w chodzeniu ſzyrokie ale nie richłe vkazuią też gruboſć rozumu, złą pamięć, ſkępſtwo
nierobotnoſć y leniwe wierzenie. Zaſię kroki drobne á prędkie
roſtropny rozum, richłe pobacżenie y prędkoſc w każdey ſprawie
vkaże. GlabGad P7v.
6. O działaniach i stanach (4):
a. Pochopny, nie poprzedzony rozwagą (2): Morositas, Morum
gravitas, et difﬁcultas, quum nulla res satisfacere alicui potest –
Skrzetnoſcz, richłę obrazenie. Calep 675b.
Wyrażenie: »rychła wiara« = łatwowierność (1): Ocży nie vſtawicne ale tam y ſam ſie wierczące znamio nują nie ſtatek/ pſotę/
richłą wiarę/ kłamſtwo/ ſocżenie/ wſzakoż żądliwoſć rzecży czudzich j też ku wſzitkiemu lacne prziwiedzienie GlabGad N6v.
b. Wymagający szybkiej realizacji (2): Rzecży richle [lege:
rychłe, lekcja: rychle mniej prawdopodobna] pocżynay. FalZioł V
50; Kogożby tedy wielce nie poruſzyły ty rzecży ku polepſzeniu á
ſwiątobliwośći żywotá? A dla więtſzego á rychleyſzego poruſzenia
ſwego/ przecżćić ſobye możeſz ono co Páweł s. piſze o przyſciu
tego ſędzyego w II. liſcie do Teſsálonicenſow w pirwſzym kápitulum. RejPosWstaw [213].
7. Którego należy się spodziewać, który prawdopodobnie będzie (1): Tákże y oczóm [wody ciepliczne] niemáło pomogą/ ieſli
choroby w nich będą zwiérzchowné/ któré powiekam/ ſkórze/ á kątóm należą/ álbo któré prze wilgotność zbytnią z głowy álbo z
żołądká/ wzrokowi co ſzkodzą: lecz ktoby ſłábé z przyrodzenia
oczy/ albo owé co kátáráktámi á błónkámi poroſły/ wodą tą léczyć
chćiał/ y wodźie/ y rádźie/ przygáná rychléyſza/ niż oczóm popráwá. Oczko 14v.
** Bez wystarczającego kontekstu (2): Velox. Schnel. Rychły.
Mymer1 35v; Pernix, praepes, promtus, richly BartBydg 112; [Rychly concitus ReuchlinBartBydg h2v].
II. Wyrażenia przyimkowe w funkcji przysłówka (148):
»na rychle« (1):
1. Zużywając na coś niewiele czasu, pośpiesznie (1): Vbacż tu
ijż krol nad krolmi/ rácżyl ijdz w domek vbogiégo zwolenika/ a tam
proſté grubé nieprzyprawné bratz pokarmy/ ktoré narychle ſprawiáno. OpecŻyw 44.
2. [W przeciągu krótkiego czasu: A on [król Tomasz], już wiedząc o Turkoch, pracowal się niebożątko w nocy i w dnie, aby mógł
mieć jakie ludzi narychle. PamJancz 113.]
3. [Od razu, natychmiast: na richlye in promptu i d est in
promtitudine ReuchlinBartBydg B5v.]
»w rychle« [w tym: w pisowni rozłącznej (95), łącznej (52)]
(147):

1. W przeciągu krótkiego czasu (7): tamże ſwe wſzytkie rozſadziwſzy, [Lech] rozmnożył Lechi ktore Polaki zową. Tak iż
wrichle za łaſką Bożą napełnili wſzytko Sląſko, Polſkę wielką aż do
ſamey Wiſtły. MiechGlab 43, 65; LubPs S4v; Rosproſzy was gniew
Boży iáko lekkie plewy. Nie żártći to) iesli ſię w rychle nie polepſzy Poſpolſtwo/ á ći ktorzy wrzkomo ſą nalepſzy. Prot D2; Záiſteby ſię ták wrychle ięzyk náſz nieiáko rozſzerżyć mogł/ ktory iuż
teráz bárzo zmáláł. BudBib c; KochPs 123; [Dydo] Będąc goſcią y
wdową/ ták ſie tám [w Kartaginie] rządziłá/ Ze w rychle ono páńſtwo záś roſprzeſtrzeniłá. PudłDydo A2v.
2. O odstępie czasowym wydarzeń (139):
a. Po upływie krótkiego czasu, wkrótce; o wydarzeniach przyszłych zwykle też: który na pewno nastąpi; brevi Miech, Modrz; in
proximo HistAl; cito Vulg; in celeritate, in festinatione PolAnt
(138): Przeto miłoſćiwa goſpodze [...] prziymi tego [...] Márchołtá/
zweſołośćyą á zwdźięcznoſcią/ wrychle wielmożnoſć twoiá wiele
ynych rzeczy ważnych ku czći á chwale twoiey poſlubyone maſſ
mieć. March1Wiet A2; [Jezus] tamże leżątz mękę ſwą cięſſką rozmyſlál/ ktorą wrychle dlá zbawieniá ludſkiégo cirpietz miál OpecŻyw 101v, 167; MetrKor 38/321; a przydzye wrychle ta panna
ktoraſz to porodzy boga PatKaz II 57v, 25, 59, 61, 61v [2 r.], 63v,
64; FalZioł IV 40b; GlabGad A2v; á gdy ſie iuż [Baifetus IX, pan
turecki] ſtarzał: thedy ſin iego Selimbaſzeg [...] panſtwo oycu odiął.
Tamże Baifetus do wyſpu gdzie ſie był wychował zawieziony w
richle vmarł. MiechGlab 69; Ale podzwa do niego ſtą dobrą nowiną
Iż go w rychle dalibog wſzytki troski miną RejJóz K6v, C, D5v, G5,
N4; RejKup m6; [Aleksander] przewyciążał wſzyſtki w náukach/
[...] ták iż wrychle nádewſzyſtki otrzymał pirwſze mieyſtce w náukach [velocitate obtinens principatum]. HistAl A7, E7v, F2; KromRozm I A2v; MurzNT A2; Co dali bog wrychle ſye ſtánye/ yeſli tá
praca náſſá ludźyom przyyemna będźye. KromRozm II a2v; LubPs
T3, V2 marg, V3, ff2; A mam tho dufánie w Pánie/ że y ſam
prziydę do was w rychle. Leop Philipp 2/24, Num 32/23, Tob 4 arg;
RejZwierz 3v; BibRadz Luc 18/8, II 59d marg; BielKron 196; KochSat C; Stipendii spem propinquam facere, Dáć komu dobrą nádźieyę w rychle Iurgelt álbo myto otrzimáć. Mącz 326c; Prot D2;
SienLek 131; GrzegŚm 61; Dawſzy tedy dobrá ſwe w on cudzy ſzáfunek/ [ojciec] Spuśćił ſie ná dziećinny niepewny rátunek. Lecż go
to niepomáłu [= bardzo] w rychle oſzukáło/ Bo nie długo ſtárcowi
tych wcżeſnośći trwáło. HistLan A3; Ale ſie może ſzcżęſcie ieſzcże
ſnadnie popráwić/ iż mi tho wſzytko w rychle nágrodzić może.
RejZwierc 67v, 144, 153, 251v; A ći záśię/ ktorzy álbo Kácerſtwá
bronili/ álbo mu wcżás niezábiegáli/ ále go przeglądáli/ ſámi z nim
wrychle poginęli WujJud 16v, 2; Bo oná przyiaźń nie trwáła bywa/
thákże y oná zwirzchość [!] ktora z niey pochodzi/ w niwecż ſie w
rychle obráca. RejPosWstaw [414]v; Lecż tákim wartogłowom indzie/ da Bog/ wrychle odpowiemy/ á teraz tylko onym/ o ktorycheſmy pocżęli mowić BudNT przedm bv, Act 25/4; á wżdy mu to
wſzytko nic nie pomoże: przedſię on potroſze iáko śnieg táie/ y w
rychle dá Pan Bog do końcá s ſtáie [!]/ y wniwecż ſie obroći.
CzechRozm 255v, 102; Kazał ſobie koń podáć/ on potym pan ſtáry/
Wpadł w vff nieprzyiacielſki/ záraz go zábili/ Ale to ſámi w rychle
gárdły zápłáćili. PaprPan Gg3v; Inſze rzecży wáſzemu Vrzędowi
potrzebne/ opátrzyły ſie łońſkiego Synodu náſzego vchwałą/ ktore
też dla pewney wiádomoſći/ wſzyſtkim dali Bog w rychle będą
wydáne. KarnNap A3; ModrzBaz 70v; W rychle ćię zdrowégo (da
pan Bóg) vyźrzemy/ y powinné pánu dźięki vczyniemy KochPs 28,
68, 73, 76, 82, 88, 92, 205; StryjKron 587; NiemObr 68, 152, 174,
180; Niewdźięczność mię ludzka potępiłá: Boday ſię źle w rychle
zápłáćiłá. KochFr 74; WisznTr 8, 12; KochPam 82; KochPieś 20;
KRzycżym k tobie wiecżny miły Pánie/ o łáſkáwe wysłuchánie/
weźrzyſz ná ſwoie ſtworzenie/ á day wrychle wſpomożenie. ArtKanc I17v; Dźiś cżłowiek cżyrſtwy, vdátny/ názáiutrz k śmierći
niemocny/ wſzyſtko wnetki przeminie/ Iáko ten piękny polny kwiát/
tákże y ten tho márny świát/ w rychle ze wſzem záginie. ArtKanc
O4v, K5v; KochProp 6; ActReg 70, 128; Za thym fałſzem ktemu
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záſię było w rychle przyſzło/ że iuż Pánowie przećiwko onemu práwu iáwnie ziemie poſiadáli Phil P4; GrabowSet H2; LatHar 522,
638; OBiáwienie IEſuſá Chriſtuſá/ ktore iemu dał Bog/ áby okazał
ſługom ſwym co ſię ma dźiać w rychle WujNT Apoc 1/1, przedm 27,
Luc 18/8, Act 25/4, Rom 16/20, 1.Cor 4 arg, 3.Ioann arg, Apoc
22/6; Turcżyn niezbyty y iádowity ſąśiad pod nas ſię ſzáńcuie/ y z
dowodnych árgumentow ſię tego domyślawamy/ że ná nas w rychle
z nienacżká nápadną GrabPospR N3, N2; KlonKr B4v; Cżym kto
grzeſzy/ tymże męcżony bywa. Y ſtrzeż Boże ábyſmy tego wrychle
nie doználi. Bo z Tyrránem możnym Tureckim woyny nie vydźiemy. PowodPr 62, 41, 55, 75, 78; CiekPotr 59; CzahTr G3, G3v;
PudłDydo A3 [2 r.]; [Bo wrychle náidowáli ſie v Pátriárchow nad
iednego Bogá prawdziwego domowe inſze Boſzki/ wrychle v Izráelcżykow byli cżynieni Cielcowie y zá Bogi chwaleni rozmaici
báłwánowie. Wrychle v Pogánow záwikłána sſtháłá ſie znaiomość
Bogá práwego GilKaz Aa3 (Linde s.v. rychło)].
w rychle po kim (2): [Bóg] Przywiódł był Królá [tj. Henryka
Walezego] z dálekiéy kráiny/ Po którym wrychle miał vśiéść kto
iny. KochPieś 40 [idem] KochWr 16.
Połączenia: »iście w rychle« (2): (did) Iudas pewni oycza o
Iozephie iż ieſt (–) [...] Ale ſwego Iożepha wiem że go pożądaſz
Iſcie w rychle dalibog ocżyma oglądaſz RejJóz P5v; [Dusza mówi
do Ciała:] Przydźieć iśćie w rychle then cżás/ w ktorym [Bóg] iśćie
roźdźieli nas/ co pomoże twoy márny cżás/ do źiemie záśię poydźieſz/ pothym mąk wiecżnych doydźieſz. ArtKanc S4.
»już w rychle« (1): Aleć ie [duchowieństwo katolickie] Bog iuż
wrychle odkryie: y znacżnie cżáry ich/ iáko Iáneſá y Iámreſá świátu
pokaże. CzechEp 50.
»pewnie ... w rychle« (2): Rzekł Heliaſz/ miey w Pánu nádzyeię zupełną/ Pewnie ſie przyodzyeieſz w rychle głádſzą wełną
RejWiz 185; Kto ſzcżęſcia ſwego dochodzi s trudnoſcią/ Pewnie mu
w rychle ſtánie w gárdle koſcią. RejZwierc 229.
»(a, acz, i) potym (...) w rychle« [szyk 7:5] (12): OpecŻyw 19;
Gdzież [tj. do Krakowa] przijechawſzi w padłem (w richle potim)
w chorobę nie poſpolitą, ktora mie trzymała więcey niż dwie lecie.
MiechGlab *2, 51; a potim wrychlie ſtowarziſtwem Zeliſlawſzkiego
towarziſtwo prziyąl LibMal 1543/68v; RejWiz 40; A około krolá
ſpełná dwudzieſtu tyſięcy ludu niebyło/ bo ieſzcże byli Kárwaći ná
oſtátek áni Słowacy nie przyćiągnęli/ ktorzy w rychle potym
przybyli. BielKron 306v; SkarŻyw 88; Cżym dał znáć then cżłowiek mądry/ że [...] [był] dla cżegoś złego więtſzego zoſtháwiony/
co mu ſie wedle iego Proroctwá sſtało/ był bowiem potym zábity
wrychle. Phil M3; Iezu zeſłániem Duchá S. ná świát/ w ſzcżodrobliwośći twoiey zálecony/ y potym v wſzyſtkich narodow w rychle
rozgłoſzony/ zmiłuy ſię nád n ami . LatHar 339, 320, 534; SzarzRytJSzarz nlb 2.
»w rychle snadź« [szyk 1:1] (2): RejJóz G6; Bo [Rzeczpospolita] to Mátká náſzá/ ktemu káżdy ſye cny rodźi By iey ſłużył y ten
w rychle ſnadź w ten Cel vgodźi. GroicPorzRej C4.
»wnet w rychle« (1): vźrzym kyedyć ſie zmyeni/ Ten kłopot
ktory cye z zyemie wneth w rychle wykorzeni. LubPs Q2.
»zaś w rychle« (2): (nagł) Domicianus okrutny Ceſarz Rzymſki. (–) [...] Nákoniec był ták zhárdzyał kazał ſie bogiem zwáć/ Ale
mu ſie záś w rychle dał o to inſzy znáć. Bo ſie sſtał ták nikcżemnym
iuż dał pokoy boiu/ Tylko Muchy bił ſiedząc ſkromnie ná pokoiu.
PaprPan [Gg]4; StryjKron 572.
Frazy: »jako się to w rychle okaże« (1): Lecz przygoda gdy
chcze skarać ſzuka mieſtcza ſwego Ta żadnemu nie przepuſći trapi y
prawego Iako ſie to na mnię nędznym ſnadz w rychle okaże Bo
wiem acz mam ſprawiedliwoſcz zle mię ſzcżęſcie skaże RejJóz G6.
»wszytko w rychle przeminie« (2): RejWiz 22; Nie pomoże
dowćip, mądrość/ áni też świecka doſtoyność/ wſzytko w rychle
przeminie ArtKanc O5.
»przyjdzie to wrychle« (1): Bo przyidzie to wrychle [quoniam
adhuc pusillum]/ iſz gdy złośći zginą z ſwiátá/ będzie w was pánowáłá ſpráwiedliwość. BudBib 4.Esdr 3/53

»przy(j)dzie w rychle (ten) czas« (3): bo przyydzye wrychle
czaſz/ yſz ta panna przyydzye ktora to dzyeczyątko porodzy PatKaz
II 58v; ArtKanc Q5v, S4.
Wyrażenie: »w rychle przyszły« (2): Przeto oſieł y wſzelkie takowe zwierzę, cżuie deſzcż w richle przyſzły j naſtarza ſwe vſzi,
znamię iego prziſcia vkazuiąc GlabGad Cv; V ſtarich ludzi gdi takowe paznochti będą á palce też zciencżeią znamię ieſt ſuchot w
richle przyſzłych á ſmierci bliſkiey. GlabGad P3.
b. Od razu, natychmiast (1): ſtrzeżyſz áby pies álbo bydlę iákié
tego [tj. trucizny na muchy] nieukuśiło: ábowiem zdechnie/ ieſli
pićia w rychle/ niebędźie mogło doydź SienLek 159.
3. Nagle, nieoczekiwanie (1):
Zwrot: »w rychle przypaść« (1): Przyyḿcye wdzyęcżnie łáſkáwe od Páná karánye/ By w rychle nie przypádło iego rozgnyewánye
[nequando irascatur Dominus Vulg Ps 2/12] LubPs B2v.
Synonimy: I. prędki, skory; 1. barzy, bystry, chutki, chybki,
chyży, rączy, żartki; 3. krotki; 4.a. bliski, pewny; b. nieodwłoczny,
nieodwłoczony, pilny; c. wczesny; d. nagły, nieoczekawany, nieoczekiwany, niespodziały, niespodziany, niespodziewały, niespodziewany; 5.b. bystry, popędliwy, porywczy, posmyczny, skwapliwy;
c. chętny, ochoczy, ochotny, skłonny; d. bystry, dowcipny, obrotny,
ostry; 6.a. nierozważny, pochopny; II. prędko, skoro; »na rychle«
1. barzo, bystrze, chutko, chybko, chyżo, pośpiesznie, z prędka,
rątczo, śpiesznie; 2. krotce, krotko, na krotce, w krotce, niedługo, z
prędka, na prędce, wnet; 3. natychmiast, nieodwłocznie, bez odwłoki, z prędka, na prędce, skorze; »w rychle« 1. krotko, na krotce,
w krotce, niedługo, z prędka, na prędce; 2.a. w krotce, niedługo; b.
natychmiast, nieodwłocznie, bez odwłoki, z prędka, na prędce, skorze; 3. nagle, z nagła, z nienacka, nienadziale, z nienagła, niespodziale, niespodzianie, niespodziewale, niespodziewanie, z prędka,
na prędce.
Cf NIERYCHŁY, RYCHŁONOG
MP
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[RYCHT sb m
N pl rychty.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Opinia, pogląd, ocena, osąd (z niem. Recht ‘racja, słuszność’)
[czyj]: Jedno też to chcę W aszej M iłości monitum esse, byś
W asza M iłość tego przez listy nie sprawiał ani radził, o czym
W aszej M iłości piszę, alioquin i prozno byś W asza M iłość
wodę mierzył, i mnie byś W asza M iłość in discrimen przywiodł,
boć by się już domacąno, iżby to moje rychty były. Aczcibych się
ja nigdy prawdy nie wstydził, wszakoż non est mea tanta auctoritas, abych miał miedzy drzwi palec wtykać ListyPol II 1549/368.
Synonimy: argument, dowod, mniemanie, opinija, pomysł, racyja, rozumienie, wywod.]
MP
RYCHTARZ (2) sb m
a pochylone.
sg N rychtårz (1). ◊ G rychtårza (1).
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
Sędzia, też urzędnik administracyjny sprawujący funkcje sędziego (zwykle sprawujący jednocześnie władzę administracyjną) (z
niem. Richter) (2): Więc też ſą drudzy co ie Szukáyłámi zową/ Co
nayduią miſternie y przemyślną głową. [...] Ieſli cżego [gospodarz]
przed domem/ ná roli odeydźie: Przed tymi ſię ſzukáyły nie ze
wſzytkim zeydźie. Choć da wołáć ná rynku/ choćia y w kośćiele:
Przećię tego zły cżłowiek przy y tái śmiele. Kogo cnotá ſpráwuie:
da to [znalezioną rzecz] do Rychtarzá/ Abo v kośćielnego záwieśi
lichtarzá. A zły człowiek wie cżyie. Przećię mowi: Xięże/ Nie
mam/ nie wiem: v Woytá cżáſem y przyśięże. KlonWor 72, 72
marg; [Municipalis magister ... Bormiſtrz, Rychtarz Cervus F40
264v; (did) Iwan zatrąbiwszy w róg po trzykroć, będzie wołał
głośno. (–) Panowie, raczcie posłuchać Co wam będę obwoływać
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Od Tergomy Jego Mości, Rychtarza w tej miejskiej włości. DramStp II 267.]
Synonim: sędzia.
MP

Sł stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde brak.
Nadawanie czemuś twardemu określonego kształtu przy pomocy odpowiednich narzędzi, tu obróbka metalu: [Inwentarz pośmiertny Małgorzaty Schneiderowej, żony kotlarza:] kowadłów
mniejszych też do rychtowania szterzy, żelazo krzywe do rychtowania InwMieszcz 1576 nr 207.
rychtowanie czego: nożyce do strzyżenia miedzi [...]; kowadło
do rychtowania miedzi InwMieszcz 1576 nr 207.
Cf RYCHTOWAĆ]
MP

[RYCHTIG av
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.: rychtyk.
Prawidłowo, tak jak powinno być (z niem. richtig): Poniewasz
tymi czasy prze nienależyte, a nieszłuszne zamkosty [tj. opłaty tygodniowe pobierane od gwarków na prowadzenie wspólnych robót
górniczych] od gwarkow żałoby [tj. skargi] były, tedy tak, aby było,
poruczenie, aby rychtig szło nie więcey iedno, co należy, aby rachowano tak do gory, do hutty, rostow co żupnik z przyśięgłymi
ma wszystko przyeizdrzeć [!]. OrdunekGórn 24.
Synonimy: dobrze, prawie, właśnie.]
MP
RYCHTOWAĆ (1) vb impf i pf
impf [inf, praes, imp], [pf [impers praet]].
o prawdopodobnie jasne (tak w -ować); a jasne.
[inf rychtować. ◊ praes 3 sg rychtuje. ◊ 3 pl rychtują.] ◊ imp 2
sg rychtuj. ◊ [impers praet rychtow(a)no.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.
Z niem. richten:
1. Nadawać odpowiedni kierunek; collimare, collineare, dirigere, intendere Cn:
Przen: Odpowiednio kierować czyimś działaniem [co ku czemu]: Ty ſam o Pánie rácż ſtrzedz ſercá Krolewſkiego/ Rychtuy go
ku pocieſze páńſtwá Sármáckiego. StryjWjaz C4; [Ku tym [cnotom]
potrzebá Náturę richtowáć StryjGoniec C4v, F].
a. [Nawigować, wyznaczać odpowiedni kurs:
Zwroty: »[czym] okrętow rychtować«: Na wielkie morze zaszli,
już brzegów nie baczą, Latające okręty z wału na wał skaczą.
Astronom ich kompasem porządnie rychtuje, Sternik też pod duński port żaglami kieruje. StryjPocząt 61.
»porządnie rychtować«: StryjPocząt 61 cf »okrętow rychtować«.]
b. [Odpowiednio nastawiać na cel, celować:
Zwrot: »działa [do czego] rychtować« = intendere machinam
Cn: W polskich 8 dział, które do wieże u bramy rychtują, [...] a
węgierskich też drugie 8, które ku wieży narożnej od rzeki Wielikiej mierzą, [...] z trzecich też Węgrzy strzelają ze trzech dział z
onej strony rzeki Wielikiej do tejże narożnej wieże z drugiej strony.
PiotrDzien 305.]
2. [Ustawiać w pewnym określonym porządku (o wojsku):
Zwrot: »ufy rychtować«: Agámemnon [...] woyſko iął ſzykowáć/ vfy rychtowáć á rządzić HistTroj G6.
Szereg: »rychtować a rządzić«: HistTroj G6 cf »ufy rychtować«.]
3. [Przygoto(wy)wać do wykonania czynności: [Cech czapników. – Zmiany i uzupełnienia statutu cechowego dotyczące czeladników:] Item socius magistrum suum tempore necessitatis iuvare
debet mitrarum adaptionem faciendo alias rychtować, et postquam
mitrae praeparare debeant WilkPozn III 1520 nr 16.]
4. [Przysposobić, uzdatnić, naprawić: że za dzisiejszego p. starosty wyrobiono latrów 6 [na głębokość studni], a k temu rychtowano starych latrów 2 1/2, per ﬂ. 10, które było zwążono. LustrSand 287.]
Synonimy: gotować, nagotować, przygotować, przygotowywać;
1. nakierować; 4. naprawić.
Formacje współrdzenne: narychtować, wyrychtować.
Cf [RYCHTOWANIE], [RYCHTOWANY]
MP
[RYCHTOWANIE sb n
G sg rychtow(a)ni(a).
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[RYCHTOWANY part praet pass impf
L sg n rychtowanym.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Nastawiany na cel:
Wyrażenie: »działo rychtowane«: z tychże baſzt ſtrzeláiąc puſzkarzá náſzego przy dźiele rychtowánym poſtrzelili/ y Porucżnika
iednego z kilkiem pieſzych zábili. BielKron 1597 750.
Cf RYCHTOWAĆ]
MP
RYCHTOWNY (1) ai
N sg m rychtowny.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Taki, jaki powinien być: odpowiedni, stosowny, właściwy: Pozew ná Woźnégo bárzo rychtowny, do Stároſty, ná Séymiki, dotkliwémi ſłowy: A pozywa Woźnégo ex ofﬁcio SarnStat 1302.
MP
RYCIE (4) sb n
e pochylone.
sg N ryci(e) (3). ◊ G ryciå (1). ◊ [D ryciu. ◊ A rycié.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).
I. Rzeczownik od „ryć” (4):
1. Praca rylcem; drążenie, żłobienie, rzeźbienie, grawerowanie; scalptura Mącz, Cn; caelatura, sectura Cn (2): Mica. [...]
Srebrne/ śćkláne/ złote okruſzki które padayą v złotników od ricia.
Mącz 220c; Scalptura, Rzezánie/ rycie/ dłubánie. Mącz 370b.
2. Spulchnianie ziemi dla przygotowania jej do uprawy; uprawianie ziemi; pastinatio, pastinatus Mącz, Cn (2): Pastinatio verbale, Rycie/ Kopánie. Mącz 283a; [rycye relaxatura i d est sculptura ReuchlinBartBydg C6].
rycie czym (1): Pastinatus, Rycie/ Kopánie motyką. Mącz 283a.
II. [Rzeźba, przedmiot wykonany rylcem; sculptile Vulg; caelamen, caelatura, cestrotum, typus Cn: vydlubanye rycye anaglypha
dicuntur eminentes picture, sicut sunt in frontispitiis ecclesiarum et
in aliis altis locis ReuchlinBartBydg b8; ryćie/ Sculptura. Volck
Yyy2. [Cf I.2. ReuchlinBartBydg.]
rycie czego: Iz mieſzáli ſie miedzi pogány/ y náucżyli ſie
vcżynkow ich/ y ſłużyli báłwánom álbo ryćiu ich [et servierunt
sculptilibus eorum] PsKrak 1532 105/34[36] [przekład tego samego tekstu] Glosy III nr 102/122.
Szereg: »rycie abo (i) podobieństwo«: A ták grzéſzy ten przećiw przykazániu Bożému/ kto ryćié ábo podobieńſtwá iákié czyni/
áby ie zá Bogi chwalił/ ábo fałſzywych Bogów znákámi były WujBib 85a, 85a.]
Synonimy: I.1. dłubanie, rysowanie, rzezanie; 2. kopanie; II.
ﬁgura, obraz, podobieństwo, rzezanie.
Cf RYCINA, [RYCIZNA], RYĆ
MC
RYCINA (3) sb f
a jasne.
sg N rycina (1). ◊ G ryciny (2). ◊ [pl A ryciny. ◊ L rycinåch.]
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (dwa z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.

RYCINA

RYCZĄCY

Trójwymiarowy obraz przedmiotu lub postaci wykonany techniką rytu: rzeźba lub płaskorzeźba; sculptile Vulg (3): [jako Duch
Święty zowie obrazy] Ryćiná/ Drwá/ Kámienie/ Nietzyſtość/ [...]
Bogowie ryći/ [...] Báłwany. KrowObr 110, 110v; [BudBib 3.Reg
6/35 (Linde); ryćiná/ Sculptile. Volck Yyy2; Ołtarze ich [narodów
pogańskich] wywróććie/ y báłwány po kruſzćie/ y gáie wyrąbayćie/
y ryćiny popalćie. WujBib Deut 7/5, s. 85a].
W połączeniu szeregowym (1): Nietzyń ſobie Ryćiny álbo iáko
wy mowićie Obrázu/ áni żadnego podobieńſtwá/ [...] nie będzieſz
ſię im kłániał/ áni ich chwalił. KrowObr 110v.
[Szereg: »rycina i (ani) podobieństwo«: Nie vczyniſz ſobie ryćiny/ áni żadnégo podobieńſtwá/ któré ieſt ná niebie wzgórę/ y
któré ná źiemi niſko [...]. WujBib Ex 20/4 (Linde), 85a.] [Ponadto w
połączeniu szeregowym 1 r.]
Synonimy: ﬁgura, obraz, podobieństwo, rysowanie, rzezanie.
Cf RYCIE, [RYCIZNA]
MC

RYCZART (6) sb m
ryczart (6), [ryczald].
a pochylone (w tym 1 r. błędne znakowanie).
sg N ryczårt (1). ◊ G ryczårtu (1). ◊ D ryczårtowi (1). ◊ A
ryczårt (1). ◊ I ryczårtem (1). ◊ pl G ryczårtów (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVII w. (z Cn); poza tym XVII(XVIII) – XIX w.:
ryczałt.
Umowa zawierana przy pożyczaniu pieniędzy, zobowiązująca
dłużnika do zapłaty podwójnej kwoty pożyczki nieoddanej w umówionym terminie, przy czym kwota spłaty ulegała podwojeniu przy
każdym następnym niedotrzymanym terminie; fenus aut mutuatio
duplicans semper summam die condicto non restitutam Cn (6):
(marg) Spiſka ziemiá [została dana pod zastaw pożyczki]. (–) [król
Władzisław] pożycżył przerzecżoney ſumy Zygmuntowi krolowi
Węgierſkiemu/ pod zakłádem rycżartu tákiego/ ieſli ich pierwſzego
roku nie wroći/ tylką ſumę przepádnie: wtorego roku tákie dwie:
trzećiego tákie trzy áż to w niezlicżony pocżet weſzło. BielKron
385; RYCZART. Ku dowodowi pożyczku trzebá iest, álbo świádków, álbo zapiſów [...]. Iż ieſli ná czás zámierzony nie odda, tedy
tyle dwoie przepada. Ieſli y drugi raz omyli [tj. nie odda], tedy tyle
dwoie przepada, złączywſzy cum capitali ſumma zakład. SarnStat
1272; Bo to iest bogáty contrákt, przeto go Ryczártem zową, á
Ricco z Włoſkiégo ięzyká. SarnStat 1273, 1273, 1301, 1302; [Sentencja C3v].
[Wyrażenie: »ryczald ungaricus« = prawdopodobnie: weksel
węgierski (nazwa może od pożyczki danej przez króla polskiego
królowi węgierskiemu na warunkach ryczartu): Od lutnisty zastawne śrzebro, pas i 2 łyżki śrzebrne, białe, talery 2 i ryczald Ungaricus
in summa ﬂ. 18 InwMieszcz 1597 nr 301.]
[Przen: I sg w funkcji przysłówka: »ryczartem« = z nawiązką, bardzo dużo: [list Radziwiłła Czarnego] Ale za boską pomocą
ja sie o to nie stroszczę [tj. muszę się zdać na Bożą pomoc], bo
mam – jeśli mie co potka – ryczartem zapłacić, [...] tedy by ta
sprawa [tajnych zabiegów braci Radziwiłłów, żeby ich siostra
Barbara została królową] na dekret anjelski [tj. angielski] przyszła [tj. groziłaby mu kara śmierci za zdradę stanu] ListyPol II
1548/104.]
MC
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[RYCIZNA sb f
G pl rycizn.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Trójwymiarowy obraz przedmiotu lub postaci wykonany techniką rytu: rzeźba lub płaskorzeźba:
W połączeniu szeregowym: Czoſz więcey niegodźi ſię zadnemu
ſtworzeniu ryćyzn/ ani słupow/ ani obrazow/ ku ćći oddawać/ ani
poświęcać ConfLutom Z3v.
Synonimy cf RYCINA.
Cf RYCIE, RYCINA]
MC
RYCWEREK (4) sb m
rycwerek (3), rycwerek a. rycwerk (1).
Teksty nie oznaczają é lub oznaczają niekonsekwentnie; drugie
e prawdopodobnie jasne (tak w -ek) (Cn pierwsze e pochylone).
sg N rycwerek (3). ◊ pl A rycwerki (1).
Sł stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde XVII (z Cn) –
XVIII w.
Prawdopodobnie z niem. Ritzwerk (3):
1. Przygrywka przed rozpoczęciem grania właściwego utworu;
praeludium, proludium Calep (2): Praeludium – Riczwereck przed
głownim granim, igragzka [!]. Calep 835a, 435a, 858a.
2. Przen: Niepotrzebny dodatek, bez znaczenia dla głównego
tematu utworu; frequentamentum Calep (2): Ktore Wędźidło [tj.
utwór Hieronima Powodowskiego]/ gdy mi naprzod do ręku podano: Y imię moie do niego przykowáne pálcem pokazano: wnet zárázem poyźrzawſzy w nie/ y w nim tu y owdźie/ to tákie to owákie
rycwerki obacżywſzy: widząc iż nie wedle Bogá y Chriſtuſá ieſt
vkowáne [...]. Vmyśliłem ie był zgołá porzućić/ niechcąc nic ná nie
odpiſáć. Bom też do tych odpiſow á zwłaſzcżá ná plotki nikcżemne/
baśni y kálumnie ſproſne nie bárzo ſkory. CzechEp *2v; Calep
435a.
Synonimy: 1. igraszka, przebierek.
Cf WYCWERK
MC
RYCWERK cf RYCWEREK
RYCYRSKI cf 1. RYCERSKI
RYCYRSTWO cf RYCERSTWO
RYCYRZ cf RYCERZ
[RYCZALD] cf RYCZART
(RYCZAŁT) cf RYCZART

RYCZARTOWY (1) ai
I sg f ryczartową.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „ryczart”:
Wyrażenie: »ryczartowa lichwa« = procent od procentu: Vſura
vſurae záś zowią Ryczártową lichwą, gdy y od tego co przyraſta
płat muśi dáwáć, ná raty rozdźieláiąc, álbo nierozdźiéláiąc. SarnStat 1273.
MC
RYCZĄC cf RYCZĄCY
RYCZĄCY (31) part praes act
ryczący (30), rycząc (1) GórnTroas [cf też RYCZEĆ part
praes act].
sg m N ryczący (16), [rycząc cf part praes act RYCZEĆ]. ◊ G
rycząc(e)go (4). ◊ A rycząc(e)go (3) RejZwierz, BibRadz, LeovPrzep, rycząc (1) GórnTroas. ◊ pl N m pers ryczący (1). m an
ryczący (1) [cum sb: smokowie]. subst rycząc(e) (1). ◊ G ryczących
(2). ◊ A m pers rycząc(e) (1). subst rycząc(e) (1).
Sł stp s.v. ryczeć, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. rykliwy.
1. Wydający donośny, groźny głos; rugiens Vulg, PolAnt; rudens Calep (30): horrens leo, Ryczący/ Drżący/ Trzęſący ſie. Mącz
158b; Calep 930b.
W połączeniu z nazwą zwierzęcia (16): RejPs 31v; IA ná káżdy
dzień oﬁárę cżynię/ nie z dymu kádzenia/ áni z wołow rycżących

RYCZĄCY

RYCZEĆ

mięſá: ále báránká niepokalánego co dzień ná ołtarzu krzyżá oﬁáruię LatHar 194. Cf Wyrażenie.
W porównaniach (9): Abowiem oſkoczyli mię zewſſąd ſprzećiwnicy moi/ iáko wołowie zburzoni ryczący ná roſkoſſnych páſtwiſkach wypáſieni. RejPs 31v. Cf Wyrażenie.
Wyrażenie: »jako(by) lew ryczący; lew rycząc(y), lwię ryczące« = sicut a. tanquam leo rugiens Vulg, PolAnt (8;5:1): Rozdziewili nademną vſta ſwoie/ iako lew drapiężny á rycżączy [sicut leo
rapiens et rugiens Vulg Ps 21/14]. TarDuch A3 [przekład tego
samego tekstu LubPs]; WróbŻołt 103/21; LubPs F2; Leop *2v,
4.Esdr 11/37; BibRadz 4.Esdr 12/31; LeovPrzep D2; RejPos 329v,
[344]v; CzechRozm 229v; Lwá gdy vſłyſzy rycząc bydlątko vbogié/
Tuli ſie pod mátkę ſwą GórnTroas 54; LatHar 279; Trzeźwymi
bądźćie/ á czuyćie: boć przećiwnik wáſz dyabeł iáko lew ryczący
krąży/ ſzukáiąc áby kogo pożárł. WujNT 1.Petr 5/8 [przekład tego
samego tekstu RejPos 329v], przedm 32.
Przen (13): [prorocy wołali do niepobożnych] Iżeśćie grzeſzni/
[...] lud ſſalony/ bękárći/ wilcy/ niedzwiedzie/ liſſki/ lwi drapieżni/ y
rytzący ſmokowie/ pśi niemi/ pſi nienáſyceni/ wieprzowie dzicy/
wołowie y bykowie tłuśći/ nieprzyiaćiele Boży KrowObr C2v.
Wyrażenia: »ryczące cielę« = człowiek niezadowolony, głośno
coś krytykujący (1): Ciągni tedy [...] ochotnie Arkę Páńſką: namniey ſię ná rycżące ćielętá nie oglądáiąc. Bo kto kiedy ludźiom
ięzyki związe? y kto [...] káżdemu vgodźi? LatHar 513.
»lew ryczący« (1): Lew rycżący [Leo rugiens]/ Niedzwiedź
łáknący/ ieſt przełożony zły nád ludem vbogim. Leop Prov 28/15.
a) W wyrażeniu: »lew ryczący« = szatan [komentarze i odniesienia do 1.Petr 5/8] (9): Pomniſz też ty Sámſonie/ káżdy wieku
ſwego/ Iż maſz ná ſię záwżdy Lwá/ ſrodze rycżącego RejZwierz 43;
BibRadz I 143c marg [2 r.]; Stoi z drugyey ſtrony on okrutny Lew
rycżący/ ták iáko gi piſmo zowie/ Cżárt ſprzećiwnik twoy/ áby co
narychley pożárł [...] niewinną duſzycżkę twoię. RejPos 196, 314v,
330, 330v, 334; Duchowny nieprzyaćiel náſz ieſt Szátan Lew on
rycżący/ ktory záwżdy około nas biega/ o to ſie ſtáráiąc/ iákoby ktorego z nas pożrzeć mogł CzechRozm 240v.
2. Lamentujący, płaczący głośno; w funkcji rzeczownika (1):
Szereg: »płaczący i ryczący« (1): A przyſzedſzy w dom Arcybożniczego/ vyrzał [Jezus] zgiełk/ y płáczące/ y bárzo ryczące
[ﬂentes et eiulantes multum]. WujNT Mar 5/38.
Synonimy: 1. rzwiący; 2. płaczący, wyjący.
Cf RYCZEĆ
MC

a. O zwierzętach (zwłaszcza o kotowatych i przeżuwaczach);
vociferare HistAl; clamare PolAnt (29): Cżwárté [znamię końca
świata]. Cżwártégo dnia wſſytki ryby ij morſkié dziwy [...] na wirzchu wod obycżaiem wadzeniá rycżątz będą podnieſionymi pyſki
wolatz. OpecŻyw 193; Dwanáſté [znamię końca świata]. Dwanáſtégo dnia zwiérzęta wſſytki z laſow na pola wynidą/ rycżątz a nitz
nieiedzątz. OpecŻyw 193v; á gdy ieden [z pary wołów chodzących
razem w jarzmie] robiącz vſtanie/ on drugi rycżącz nad nim żałobę
vkazuie FalZioł IV 5a, IV 5a; LubPs X6; Wilcy wyią zá gumnem á
cielętá rycżą/ Pśi ſzcżekáią pod okny/ świnie w chlewie kwicżą.
RejWiz 12, 10v, 82v; Rzekłá bábá/ [...] Lecż wſpominam ná ſwego
Oſiełká miłego/ Co mi zdechł/ proſto tákim by kſiądz [gdy śpiewał]
głoſem rycżał RejFig Cc; RejZwierz 45; Izali ryczy ośieł leśny widząc trawę? ábo woł izali ryczy nád pokármem ſwoim? BibRadz
Iob 6/5, Iudic 14/5, 1.Reg 6/12; Mącz 136b; RejZwierc 146v, 156;
W ten czás [tj. w nocy] leśné beſtye wſzytki ſye ruſzáią. Lwiętá ryczą pokármu żądáiąc od ćiebie [Ojcze] KochPs 156; KochPieś 71.
ryczeć na kogo (1): Czyli niewolnik Izráel? [...] przecżże ſtał
ſię łupem? Nań rycżą lwiętá/ wydawáią głos ſwoy y obracáią ziemię iego wpuſtynią BudBib Ier 2/15.
ryczeć czym (1): Mącz 270d cf »rzać albo ryczeć«.
W porównaniach (4):
~ Jako comparatum (1): (marg) Cetus. Báleny. (–) Thy ryby
rycżą by Lwowie/ noſem wodę oddycháiąc wzgorę wymiátáią BielKron 293v.
Jako tertium comparationis (3): [Juda Machabejczyk] Sthał ſie
podobnym Lwowi w ſpráwach ſwoich/ y iáko Lwiąthko młode gdy
więc rycży ná łowie. Leop 1.Mach 3/4; RejAp 84; y záwołał [anioł
zstępujący z nieba] głoſem wielkim/ iáko gdy lew ryczy. WujNT
Apoc 10/3 [przekład tego samego tekstu RejAp]. ~
Zwroty: »wielkim głosem ryczeć« (1): On tedy mąż dziki
[prawdopodobnie o małpie człekokształtnej] rzućiwſzy ſie vłápił ią
[pannę]/ á odſzedſzy ſnią ná ſtronę/ pocżął wielkim głoſem rycżeć
[vociferare alta voce] y żębámi zgrzytáć. HistAl K6v.
»żałośnie ryczeć« (1): Ozwáły ſię [cielęta ukryte przez złodzieja] w iáſkini/ żáłośnie rycżáły KlonWor 23.
Szeregi: »kwiczeć, ryczeć« (1): Pátrz ná koniá gdy ſie zápali
[tj. rozgniewa]/ á on z onego ćichucżkiego sſtánie ſie wneth iáko
ſzalony/ [...] będzye kwicżał/ rycżał/ kąſał/ wirzgał RejZwierc 75
[idem] [WerReguła 125 (Linde)].
»rzać albo ryczeć« (1): Os etiam de brutis. Fremit ore cruento,
Trzęſie/ Rże álbo ryczy krwáwą gębą/ páſzczęką. Mącz 270d.
»ryczeć, (a) wydawać (a. podawać) głos« = rugire, dare vocem
PolAnt (2): Iż nigdy dármo nie rycży Lew ná puſzcży/ á nigdy dármo nie podawa głoſu z łożyſká ſwoiego [Vulg Am 3/4]. RejPos
197v; BudBib Ier 2/15.
α. [Wydawać bardzo głośne dźwięki (o głosie ptaka): Gołąbek
rycży/ podrzeźnia ſeroká/ Cieniucżką rurką vderz w co chceſz z
boká. BielawMyśl E4v.]
b. O ludziach (10):
W przeciwstawieniu: »szemrać ... ryczeć« (1): Gniewaſz ſię y
ſzemrzeſz Ceſarzu/ ále ia rycżę: ty z Bogiem walcżyſz/ á ia o Bogá
mowię: ty go bluzniſz/ á ia go chwalę SkarŻyw 188.
W porównaniach (8): A gdy to wyrzekł/ ryczáł iako Lew/ po
łożu śię przewrácaiąc MurzHist Gv; RejWiz 16v, 67; BibRadz Is
5/29; BielKron 442; Więc mu [pijanemu] ſie tu záchce ſpiewáć/
áliśći iáko cielę rycży. RejZwierc 62, 173, 218; [Azaſz nie widamy
iáko pijánice sſtawáią ſie wnet ſrodzy/ [...] iedni rycżą by wołowie/
drudzy wołáią by ſzaleńcy GilPos 194].
Zwrot: »głosem straszliwym ryczeć« (1): Tegoż roku vrodźił
ſie wielki dźiw cżłowiecży [...]/ máiąc głowę Lwią/ pierśi koſmáte/
zgrzytáło zębámi głoſem ſtraſzliwym rycżąc/ był żyw ośḿ godźin.
BielKron 420.
Szereg: »bęczeć i ryczeć« (1): á vdaſz ſie zá głoſem ſproſnego
naiemniká [tj. oszusta]/ ktoryć tylko będzie bęcżał y rycżał iáko
woł dla pożytku ſwego. RejZwierc 173.

RYCZEĆ (82) vb impf
e pochylone.
inf ryczéć (6). ◊ praes 1 sg ryczę (12). ◊ 2 sg ryczysz (2). ◊ 3
sg ryczy (23). ◊ 3 pl ryczą (7). ◊ praet 1 sg m ryczåłem, -em ryczåł
(4). ◊ 3 sg m ryczåł (3). f ryczała (1). n ryczało (1). ◊ 3 pl m pers
ryczeli (1). subst ryczały (2). ◊ fut 3 sg m będzie ryczåł (4), ryczéć
będzie (2); będzie ryczåł Leop, RejZwierc (2); będzie ryczåł :
ryczéć będzie BibRadz (1:2). ◊ imp 3 sg niechåj ryczy (1). ◊ [2 pl
ryczcie.] ◊ part praes act rycząc (13) [w tym: Leop 1.Petr 5/8 może
N sg m od RYCZĄCY].
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Wydawać donośny, często groźny głos; rugire Vulg, PolAnt,
Mącz, Calep, Cn; mugire PolAnt, Mącz, Calag, Calep, Cn; boare,
rudere Mącz, Calep, Cn; fremere Mącz, Cn; demugire Calep, Cn;
emugire, irrugire, perfremere, reboare Calep; admugire, immugire,
remugire Cn (72): Rudere etiam abusive de leonibus et hominibus
e
dicitur, Ryczeć/ brzedźić álbo gęgáć. Mącz 359d; Brullen. Rycżeć/
et becżeć. Mugire. Calag 104a; Irrugio – Srozde [!] riczę. Calep
564b, 137a, 305a, 676b, 779b, 897a.
W porównaniach (7): Boo, Ryczeć yáko wół. Mącz 26b; Rudo,
Kwiczę/ to yeſt ryczę yákoby ośieł. Mącz 359d, 235b, 360a; Rugio
– Ryczę iako lew. Calep 931b, 361b, 930b.
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c. O szatanie (14): RejAp 101v; RejPos 334; WujJud 60v; Belzebub on ſtáry wąż [...] záwżdy we dnie w nocy rycząc ſzuka tego/
by mogł poźrzeć cżłowieká ArtKanc S8; ilekroć ie [diabły] przed
nim [przed Chrystusem] z opętánych ludzi wyganiáią/ iáko przed
ſtolicą Chriſtuſową ſtoiąc/ drżą/ ryczą [cf Vulg Iac 2/19] WujNT
385; [ArtTanat 80].
W porównaniach (8): [mnich do szatana:] Bowiem my mamy
poſobie Swiádecztwa y wſytky znaky [...] Darmo rycziſs yako by
Woł RejKup z5; Bądźćie trzeźwi á cżuyćie/ bo dyiabeł przećiwnik
waſz/ krąży (koło was) iáko Lew rycżąc/ ſzukáiąc kogoby pożárł
Leop 1.Petr 5/8 [przekład tego samego tekstu (6)] RejAp 171; RejPos 47v, 55, 167v, 326v; WerGośc kt.
Zwrot: »ryczeć od żałości« (1): [w poranek Zmartwychwstania] Swiát wſzyſtek pełen rádośći/ Piekło rycży od żáłośći. LatHar 361.
d. O Bogu (4): on [tj. Pan] gdy ryczeć będźie/ vlękną ſię ſynowie od zachodu BibRadz Os 11/10.
W porównaniu (1): Będą chodźić zá Pánem/ ktory będźie ryczał iáko lew BibRadz Os 11/10.
Zwrot: »ryczeć głosem [= głośno]« (1): Słuchayćie [...] dzwięku z vſt iego wychodzącego [tj. burzy jako znaku potęgi wszechmocy Boga]. Pod wſzytki niebioſá powracá iy/ á świátłość [tj. błyskawica] iego po ſkrzydłach ziemie. Zánią rycży głoſem [rugiet
sonitu]/ zágrzmi głoſem pychy ſwey BudBib Iob 37/4.
Szereg: »ryczeć i wydać głos« (1): A Pan z Sionu będzie rycżał/ y z Ieruzálem wyda głos ſwoy [rugiet et ... dabit vocem suam]:
á zruſſą ſie Niebá y źiemiá Leop Ioel 3/16.
2. Lamentować, głośno płakać; rugire, ululare Vulg (8): WróbŻołt M8v; Vdręczonęm/ wzgárdzonęm: owa ryczéć muſzę/ Máiąc
ták bárzo ſtrwożoną duſzę [Ps 37/9]. KochPs 55 [przekład tego samego tekstu WróbŻołt, LatHar]; LatHar 162.
[W połączeniu szeregowym: Cárogrod wźięty/ płákáć y wołáć y
ryczeć/ tylo ná to wſpomniawſzy muſzę SkarSynod F2.
Przysłowie: Zawżdy tak powiadają, iż gdzie boli, tam ryczy, a
gdzie miło, tam oczy i wszystko serce. ListyPol I 1547/424.]
Zwrot: »ryczeć od żalu, od żałości« [szyk zmienny] (1:1):
WróbŻołt 37/9; Ieſtem z trapiony y bárzo vniżony: rycżałem práwie
od żalu ſercá mego [rugiebam a gemitu cordis mei]. Leop Ps 37/9;
[GrochTrenopis A3v (Linde)].
Szeregi: [»płakać abo ryczeć«: Y ty wierna czeladko/ o wierni
iey ſłudzy/ Płaczćie/ ábo od żalu ráczey ryczćie drudzy GrochTrenopis A3v (Linde). [Ponadto w połączeniu szeregowym.]]
»wołać i ryczeć« (2): A on oćiec ták bárzo wołał y rycżał
mowiąc: iſz z tąd nieodeydę/ áliſz to vcżyniſz [tj. wskrzesisz mi
syna]. SkarŻyw 252, [197]. [Ponadto w połączeniu szeregowym.]
»ryczeć a wyć« (1): Oknem pátrząc rycáłá [!] á wyłá mátká
iego [wodza, który zginął, uciekając przed wojskiem Izraela; ululabat mater eius]/ y z wiecżerniká mowiłá/ cżemus [!] ſie nie rychło
wráca woz iego? Leop Iudic 5/28.
3. O instrumentach dętych (2):
W porównaniach (2): RejZwierc 102v; á gdy mu [pijanemu] do
tego w koźi rok [tj. róg]/ co zá vſzymá rycży iáko woł/ zágráią/ [...]
to on dopiero áż ná łbie/ choć kárku ſobie náruſzy/ dotáńcuie. WerGośc 235.
Synonimy: 1.a. rzać, rzwieć.
Formacje współrdzenne: odryczeć, poryczeć, zaryczeć; rykać,
obrykać, przyrykać, wyrykać; ryknąć, obryknąć, obryknąć się, zaryknąć; przyrykować; zarykawać.
Cf RYCZĄCY, RYCZENIE
MC

1. Donośny, groźny lub żałosny głos [czyje: G pron (2), ai poss
(1)] (3):
a. Wydawany przez zwierzęta; boarium Mącz (2): Thego roku
w Polſzce byłá wielka źimá/ ſkąd był wielki nieurodzay/ y głod dla
zdychania dobytká od głodu/ ktoremu poſpolity cżłowiek odzyerał
ſnopki poſzyte y dawał vśmierzáiąc rycżenie iego. BielKron 388;
Boarium, Wołowy/ álbo Bydlęcy huk/ albo Ryczenie. Mącz 26a;
[ryczenye mugitus i d est vox bovum ReuchlinBartBydg v2].
b. Wydawany przez ludzi (1):
W porównaniu (1): Bog Turecką moc ná lud ſwoy pobudźił/
[...] y rycżenie [rugitum] ich iáko Lwie/ ſtráſzliwe iym vcżynił.
ModrzBaz 127v.
2. Lament, głośne płakanie (1):
Wyrażenie: »płacz z ryczenim« (1): Lamentum – Płacz z riczenim. Calep 579b.
Synonimy: 2. lament, płacz, płakanie.
Cf RYCZEĆ, 1. RYK
MC
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RYCZENIE (4) sb n
Pierwsze e jasne; końcowe e z tekstów nieoznaczających é lub -é.
sg N ryczeni(e) (1). ◊ A ryczeni(e) (2). ◊ I ryczenim (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. ryk.
Rzeczownik od „ryczeć” (4):

RYĆ (31) vb impf
inf ryć (7). ◊ praes 1 sg ryję (5). ◊ 3 sg ryje (8). ◊ 3 pl ryją (6).
◊ imp 2 sg ryj (2) [MurzOrt B2v może N sg od RYJ]. ◊ impers praet
ryto (2). ◊ part praes act ryjąc (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVII (z Cn) – XVIII w.
1. Robić zagłębienia w ziemi, kopać, przekopywać, drążyć (narzędziem, kończynami lub (w odniesieniu do zwierząt) specjalnie
przystosowanym końcem pyska); fodere Vulg, Mącz, Calag; pastinare Mącz, Cn; fodicare Mącz; confodere, defodere Cn (19): Mącz
132c, 283a; Graben. Ryć/ et kopáć. Fodere. Calag 255a.
[ryć co [= co jest wyryte]: HierWielEccle 10/8; Leop Eccle
10/8 (Linde) cf Przysłowie.]
[Przysłowie: HierWielEccle 10/8; Kto pod kim dołek ryie: ten
ſam weń vpádnie [Qui fodit foveam incidet in eam]. Leop Eccle
10/8 (Linde).]
Przen (5): ZOile ſkrzętny z kłem twym wyoſtrzonym [tj. złośliwy krytyku]/ Mijay prace me/ pyſkiem záiuſzonym. Nie riy łbie/
złyli moy Rym/ moiá ſzkodá KlonKr F4v.
Zwroty: »przez granice ryć« (1): (nagł) Polska źiemiá nárzeka.
(–) [...] Widząc iż nieprzyiaćiel/ iuż zá śćiáną ſtoi/ A wżdy o to
niedbáią wychowáńcy moi. [...] Słyſzą nieprzyiaćiele przes gránice
ryią/ A wżdy moi weſeli/ ſkaczą/ hucżą/ piją. BielSat Hv.
peryfr. »ryć morskie wały« = płynąć (1): Trzykroć z portu ná
morze Nawá wychodźiłá/ Trzykroć záśię do brzegu názad ſye
wróćiłá: Poſzłá potym przezdźięki/ ryiąc morſkié wáły KochPam 85.
»ryć by (a. jako) świnia [pod kim]« (2): RejZwierz 118v; Właſnie ſwiát zową łotrowſka iáſkiniá/ Záwżdy pod námi rije iáko
świniá. RejZwierc 230.
α. O zwierzętach (8): Też auripigment zmieſzany z gliſthami á
położony tham gdzie kret rije/ vkuſili tego/ wnet zdechnie. FalZioł
III 40d; RejZwierz 136v.
ryć pod czym (3): NIewiáſtę złą by Swinię/ záwżdy málowano/
[...] Pierſcień ma złoty w nozdrzach/ á pod drzewem riye RejZwierz
118v, 131, 133v.
Zwrot: »ryć ziemię« (1): Excitare cespites dicitur sus, Rić ziemię/ álbo darn. Mącz 53b.
Przen (2):
ryć pod kim (1): Tákżeć pod nim [człowiekiem wysokiego stanu] y źimie záwżdy Swinie ryią/ A z miłego pochlebſtwá/ iáko
Wieprze tyią. RejZwierz 131.
Zwrot: »około granic ryć« (1): ábyś tym ochotniey kopał á robił w tey winnicy Bożey/ áby oni wieprzowie dzicy [tj. ci, którzy
nastają na dobro Rzeczypospolitej]/ ktorych y w domowych oborach ſnadź doſyć mamy/ y około náſzych gránic pełno ich wſzędy
ryie/ wżdy mogli być iákokolwiek pohámowáni. RejZwierc 119v.

RYĆ

RYDLIK

a. Spulchniać ziemię pod uprawę w polu lub w ogrodzie (2):
Zwrot: »([czym]) ryć ziemię« = agrum fodere Mącz [szyk
zmienny] (2): abowiem pierwey miedzią [tj. narzędziem z miedzi]
ziemię rito FalZioł IV 52b; Pastino, est agrum fodere, Motyką kopáć/ Ryć źiemię. Mącz 283a.
b. Kopiąc wydobywać z ziemi (1):
ryć co czym (1): Marra, Rydlik ogrodny którym zielá wykopuyą/ álbo też rzepę ná polách ryyą. Mącz 210b.
[Zwrot: »w soli ryć« = wydobywać sól: Każdy utyje, Kto w soli
ryje Smolik 19.]
2. Żłobić, drążyć w twardym materiale (kamieniu, metalu,
drewnie itp.); rzeźbić; caelare BartBydg, Mącz, PolAnt, Calag, Cn;
sculpere Vulg, Mącz, Calag, Calep, Cn; scalpere Mącz, Cn; ex(s)culpere Calag, Cn; efﬁngere, exscalpere, ﬁngere Cn (11): Caelator (celator), qui vasa argentea vel alia caelat, rigye BartBydg 25b;
Crustae et emblemata argenti caelati, Proch który páda z ſrebrá gdy
złotnik riye. Mącz 69c, 30b, 370b [2 r.]; Ausſtechen. Ryć/ et dłubáć.
Sculpere, exculpere, caelare. Calag 52b; Sculpo – Ryę, wirzezuię.
Calep 958a.
Zwroty: »ryć kamienie« (1): Scalptor, Sznicer/ który zwłaſzczá
vmie ryć kámienie álbo też obrázy rzezáć. Mącz 370b.
[»ryć obrazy, rzezania«: sculpo, i d est celare {rzazacz, Rycz
obrazy vel lapides} ReuchlinBartBydg T4v; Poſliż mi thedy cżłowieká rozumnego/ ktoryby [...] vmiał ryć rozlicżne rzezánia [et qui
sciat sculpere caelaturas] z temi rzemieſniki ktore mam przy ſobie
w żydoſtwie y w Ieruzálem Leop 2.Par 2/7 (Linde).]
Szereg: »rysować [= rzeźbić] i ryć« (1): A ták poſli mi teraz
cżłowieká zmyſlne go [...] coby vmiał ryſowáć y ryć [et scientem
caelare caelaturas] BudBib 2.Par 2/7.
Przen [co] (2):
Zwrot: »w dyjamencie ryć« (2): KochFr 74; Trudno nie pómniéć: miłość w Dyámenćie ryie: Swé ſławné obietnice y pod ſerce
kryie. KochPam 84.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): yi ſtryi/ ryi [interpretacja jako „ryj” sb mniej prawdopodobna, gdyż pierwszy zapis tego
wyrazu pochodzi z Lindego bez cytatu]/ vmyi/ vſzyi/ przyidźi/
przyimi MurzOrt B2v; [Riyę/ Sculpo, fodio Volck Xxx2v].
Synonimy: 1. kopać; 2. dłubać, rysować, rzezać, wyrzezować.
Formacje współrdzenne: naryć, naryć się, podryć, wryć, wyryć,
wzryć, zryć; 2. wzrywać, 2. zrywać; powyryjać.
Cf RYCIE, RYTY
MC

culum, Bróná też rydl. Mącz 368c; á ón Trawnik vorány/ káż
Rydlem kráiáć Strum M2, M2; SkarŻyw 324 [3 r.]; Bipalium –
Graca, albo ridl. Calep 131b, 934b; [Rutra alias rydlye 60 per
grossos 3 [...] ﬂ. 6 RachBudZam 23; ridel/ fodile. Volck Xxx2v].
W połączeniach szeregowych (5): Aby kaſdy v wozu szwego
myal mothica rydl y szyekyerzą MetrKor 38/287; A Iezus [...]
wdźieie ná álbę ogrodnicze odźienie/ y weźmie rydel/ motykę/ y
grácę. MWilkHist H2v, H3v [2 r.]; BielSjem 34; [ktemu [ku dobywaniu miast] też y motyki/ rydle/ gráce/ y inſze nacżynia/ kthore on
[Amurat]/ [...] dla potkopywánia zſobą miał BarlBaz 280 (Linde);
dobywano Choynic/ do ktorych kazał krol conawięcey zgromádźić
chłopow [...]/ z rydlmi y motykámi tákże z śiekierámi BielKron
1597 441].
W porównaniu (1): Tákże też iáko rydlem/ ruſzay przyrodzenia/ A dodáy mu ze cnoty/ wdzyęcżnego naſienia. RejZwierz 138v.
Zwroty: »rydlmi przekopać« (1): Iako ocziecz nasch slachethni
Micolai [..] tamo to groblei ich [...] motikami i ridlmi nyeprzekopal
gwaltem ZapWar 1518 nr 2237.
»wzruszyć rydlem« (1): wſzędy źiemię wzruſz Rydlem/ którą
robotnicy nogámi vtłoczyli y vrownáli robiąc. Strum Mv.
»rydlem zryć« (1): Pastinatum, Co yuſz motiką álbo rydłem [!]
zryto. Mącz 283a.
Szeregi: »(i) motyka, ((takiż) i, a, albo) rydl« [szyk 4:3] (7):
ZapWar 1518 nr 2237; Falx dumaria, Rydl álbo Motyká. Mącz
117b, 283a; [o relikwiach] á wſzákoż wżdy żadny y z nawiętſzemi dziwy práwie ſwięthym nie zoſtał/ áż miał wánienkę ſrebrną coby w niey kośći opłokano/ y rydl tákiż y motykę RejAp
113v; A nie bądź iáko grábarz [tj. ten, kto kopie w ziemi]/ co dáley nic nie vmie iedno z rydlem á z motyką. RejZwierc 28; prziydzie iuż thákiemu lżey podnieść miecż/ rohátynę/ ruſznicę/ tarcżą
álbo páwezę/ tłumoki/ motyki/ rydle/ wory/ koſze/ poćiſki/ y káżda rzecż inna gdyż ſie temv z młodu przyucżył BielSpr 2v, 7;
[Białła ruś teſz doma w io ſną/ wiotche łata płoty/ kądźiel w kąt á
w to mieyſce ogrodne roboty. Owym rydl/ tym hacżyſte w práwicách motykj RybWios A3]. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]
»rydl, (i) siekiera; siekiera z rydlem« = securis et fossorium,
secures cum fossoriis JanStat [szyk 2:2] (3;1): Pan ſie też wymowi
woyną [...] Bo mu iuż naſpiżuy wozy Day rydl ſiekierę powrozy
RejRozpr E; á ieſli [podkomorzy] zá kilko dni ográniczył kilko dziedzin, trzy grzywny, dwie śiekiérze, y dwá rydlá brał. SarnStat 476,
476; inſzy robotnego ſtanu ludźie podleyſzy y vbożſzy [...] robotniki z rydlámi z śiekierámi z miechámi wypráwią [aby było wojska dostatek] GrabPospR M4v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
Przen: Pogrzeb, tj. śmierć (1):
Szereg: »rydl a motyka« (1): Ták tedy mocna ieſt związká
małżeńſka: że ią ſam tylko rydl á motyká rozwiązáć może. WujNT 164.
a. Jako miara głębokości wykopu (1):
Wyrażenie przyimkowe: »na jeden rydl« (1): Dayże czynić
Przykopę [...]. Poczni ią bráć z Wiérzchowiſká Stáwu [...]: nieprzyydźieć więcéy bráć [ziemi] ieno ná ieden Rydl/ álbo ná dwie
piędźi. Strum I3.
Synonimy: graca, motyka.
MC

RYDEL cf RYDL
RYDL (33) sb m
rydl (17), rydel (5), rydl a. rydel (11); rydl MetrKor, RejRozpr,
RejZwierz (3), Mącz (3), RejAp, Strum (4), BielSjem, Calep (2),
WujNT; rydel Mymer1, BartBydg, MWilkHist (3). [Za postaci wątpliwe uznano przypadki zależne z tekstów, w których nie ma zaświadczonej formy N sg lub A sg. Przypadki zależne z tekstów,
gdzie występuje jedna odmianka pewna, zostały pod nią podciągnięte.]
e z tekstów nieoznaczających é (Cn e jasne).
sg N rydl, rydel (9). ◊ G rydla (1). ◊ A rydl, rydel (6). ◊ I rydlem (8); -em (2), -(e)m (6). ◊ pl [N rydle.] ◊ G rydl(o)w (3). ◊ A
rydle (2). ◊ I rydlmi (2) ZapWar, SarnStat, rydlami (1) GrabPospR.
◊ du A (cum nm) rydla (1) SarnStat 476.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Narzędzie służące do kopania i spulchniania ziemi; fossorium
Mymer1, BartBydg, JanStat, Cn; sarculum Mącz, Cn; rutrum Calep,
Cn; ligo BartBydg; falx dumaria Mącz; bipalium Calep; pala Cn
(33): Fossorium. Grabeyſen: Rydel. Mymer1 16; Fossorium, ligo,
cum quo foditur, rydel BartBydg 60; RejWiz 100; RYdl gdy owo ná
Wioſnę/ przewráca grządecżki [...] RejZwierz 138v, 138v; Sar-

229

RYDLIK (4) sb m
sg N rydlik (3). ◊ A rydlik (1). ◊ [I rydliki(e)m.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych przykładów).
Dem. od „rydl”; marra, mateola, pastinum Mącz; paxillus PolAnt (4): Y będźieſz miał rydlik [...]/ á pierwey niż vſiędźieſz/ wykopaſz dołek w ktorym zágrzebieſz plugáſtwá ſwoie. BibRadz Deut
23/13; Pastinum, Motyká/ álbo rydlik o cterech [!] rogách. Mącz
283a, 211a; [Rydlik/ Marra. Volck Yyy2].

RYDLIK

RYDZOWY

Zwrot: »rydlikiem [skopać], wykopować« (1): Marra, Rydlik
ogrodny którym zielá wykopuyą/ álbo też rzepę ná polách ryyą.
Mącz 210b; [Gdyby kto chćiał to drzewo [sosnę] rozmnożyć/ [...]
toż [wybrane] mieśce cżyśćie wycżyśćić y zoráć/ albo rydlikiem
iákim ſkopáć Cresc 1571 463 (Linde)].
Synonim: motyczka.
MC

nie]. RejWiz 57; Quadriga [...]. Kolebka albo Rydwan w którym
cztery konie robią. Mącz 25a. [Ponadto w połączeniu szeregowym.]
2. [Lektyka: Rydwan basterna est ... vehiculum itineris ReuchlinBartBydg d7, K2v.]
Cf [POŁRYDWANIE], REJNWAJN
MC
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[RYDLISKO sb n
N pl rydliska.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Narzędzie służące do kopania i spulchniania ziemi; może aug.
od „rydl”: Pro rutris ferreis una cum capulis alias ridliska 100 per
gr. 4½ ﬂ. 15 RachBudZam 62.]
MC
RYDLOWE Sł stp; Cn, Linde brak.
RYDWAN (14) sb m
rydwan (13), rytwan (1) ZapMaz.
a pochylone.
sg N rydwån (7). ◊ G rydwåna (4), [rydwånu]. ◊ A rydwån (1).
◊ I rydwån(e)m (1). ◊ pl N rydwåny (1). ◊ [G rydwån(o)w. ◊ A
rydwåny. ◊ L rydwånach.]
Sł stp: rydwan, rynwan, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej
notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Nakryty lekki wóz; może też samo pokrycie wozu wraz
z konstrukcją podtrzymującą (prawdopodobnie zniekształcone
niem. Reitwagen); currus arcuatus, currus (a. vehiculum) cameratus(-um) Mącz, Cn; carpentum BartBydg; arcera Mącz; covinus
Cn (14): currum alias robothni, alium alias rithvan (leguje [tj.
przekazuje testamentalnie] wdowa po mieszczaninie ciechanowskim) ZapMaz III T 1/421; Carpentum, est vehiculum panno
tectum ad pompam sedentium in eo, rydvan, poklyad, pokryti
vosz BartBydg 23b; Item powyedzial yſch theraſz przed Szwyąthi
woſz odarll tho ieſt kola v Rydwana kthorich bilo 8 LibMal
1544/78v, 1546/112v; RejWiz 73; Stega item locus navi contextus, Pokład ná łodźi/ yátá nákrita yákoby rydwan álbo námiot.
Mącz 414b, 14d, 32d, 74a; tákże kiedy y rydwan w ktorym pánny
ſiedziáły ſtánąć zá kolebką muſiał/ ſpytáłá tá pánná ſługi/ cżemuby ſtano GórnDworz R; Lepſze Konie do Rydwaná Pániey záprzągaćie BielSpr b2v; Pierwey proſte rydwany y rzadkie/ częſtſze śiodłá miáſto poduſzek/ á teraz złote kolebki y kárety. SkarKazSej 666b; [Dźiś máią wſſyćko po woli Káżdy ná ſwe ſkrzydło
goli Dawſſy trzy grzywny odbędźie Więc z Máruſzką w rydwan
wſiędźie MorawRozm K3; Item wyznał, iż on ukradł z Tłustkiem,
idąc przez most, szubkę z rydwanu i szarawary błękitne. KsięgaKrymKrak 1555 nr 8; ListyZygmAug 1556/327; Gdyśmy wyjechali, w drodze p. Strasz przez sługę zawołał mię do siebie do
rydwana. AktaSynod II 273; U pana Grota w ogrodzie rydwan z
oponą i wóz drewny. InwMieszcz 1573 nr 188, 1568 nr 140, 1577
nr 219].
[W połączeniu z przymiotnikiem odrzeczownikowym oznaczającym przeznaczenie: Także i kolebki, karety, kotcze i wszelakie
wozy, rydwany skarbne, robotne, z poponami i z ozdobami ich
złotogłowowemi [...] Jej Mci samej krolewnie Annie odkazujemy
TestZygmAug 28.
W połączeniach szeregowych: UstWojsk 1557/66; á Plác [w
obozie wojskowym] miedzy Rzędy oſtáwiáć wozowymi gdźie máią
ſtać Namioty/ Kuchnie/ Konie v Kreptuchow/ Rydwany/ Koláſy/
Piczne wozy TarnConsil i, f2; TestZygmAug 28.]
Szeregi: [»rydwan i kareta«: A toli widźiałem kiedyćię [!] w
rydwanách y ná kárétách dobrze vſłánych wożono ŁaszczRecepta 37.]
»rydwan albo kolebka« [szyk 1:1] (2): Więc pániey do rydwaná
álbo do kolebki/ Iuż tám rázem záprzągay ony cżtery wſzytki [ko-

RYDWANIK (2) sb m
a pochylone.
sg N rydwånik (2). ◊ [L rydwåniku. ◊ pl N rydwåniki.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
Dem. od „rydwan” ‘lekki wóz’; quadrigula, tympanum, vehiculum tectum Mącz (2): Quadrigula, diminutivum, Ridwanik/ wózek o
czterech woźnikách [tj. koniach]. Mącz 335a, 471a; [thráﬁło ſie iże
[doktor Piotr Rojzjusz] w przod ná ſwoim rydwaniku chciał záiecháć do mieyſczá ná nocleg/ y ſam iádącz zbłądził ná boru GilKat
38 (Linde)].
[W porównaniu: Klatki iákim ſpoſobem maſz mieć. Máią być
iáko rydwaniki [tj. z półokrągłym dachem]/ á dla tego że tákie do
ćwicżenia dobre/ á zwłaſzcżá w ſkrzynię śiełá ſie ich wſtáwi CygMyśl G4.]
MC
RYDZ (5) sb m
sg N rydz (3). ◊ I rydzem (1). ◊ pl N rydze (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
1. bot. Lactarius deliciosus (L.) Gray; mleczaj rydz, gatunek
grzyba jadalnego o ceglastopomarańczowym kapeluszu; może też
inne blaszkowate grzyby jadalne; boletus BartBydg, Mącz, Cn; aspar(a)gus BartBydg, Mącz (5): Asparagus, est herba quaedam, est
etiam quidam boletus, rydz, qui est calidus et stomacho prodest
BartBydg 15b; Aspargus, Rydz. Mącz 17d, 26a; Alem proſto nie
myśliw: ći ſye ná to godzą [żeby im psy lizały twarz]/ [...] Co ſobie
gárdłá oſtrzą ná niewinné piwo Rydzem/ śledźiem/ ogórkiem
KochPieś 21; (nagł) Licżbá dorocżna [tj. wykaz prac do wykonania
w ciągu roku]. (–) [...] Grzyby ſuche/ Rydze ſłone/ Gruſzki/ Wiśnie/
[...] Mánnę trząść/ [...] GostGosp 167d; [Rydz/ Fungus suillus,
boletus. Volck Yyy2, Xxx2v].
2. [Prawdopodobnie: Gatunek morskiej meduzy: Rydze morſkie/ Pulmo marinus. SienHerb L3a#.]
MC
RYDZAWY (1) ai
N sg m rydzåwy.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.
Mający barwę zbliżoną do rydzej; badius Calep; baeticatus,
baius, gilvus, glaucus, ruffeus, rutilatus, rutilus Cn: Badius color –
Cziſzawi, ridząfwi. Calep 121b.
Synonimy: rusawy, ryszawy.
MC
[RYDZOWATY ai
N sg m rydzowaty.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) – XVII(XVIII) –
XVIII w.
Przymiotnik od „rydz” w niezaświadczonym u nas użyciu jako
symbol zdrowia: silny, zdrowy, krzepki:
Szereg: »czerstwy i rydzowaty«: Tych rzek przewoźnik Charon
pilnuie ſtráſzliwy/ [...] A duſze ná rdzowátéy przepráwuie łodźi Ná
drugą ſtronę brzegu/ ácz iuż dawny láty/ Ale czerſtwy ſtárośći ſwéy/
y rydzowáty [sed cruda deo viridisque senectus VI 304] VergKoch
161 (Linde).]
MC
RYDZOWY Cn; Linde XVII w. (z Cn).

RYDZY

RYJNY

RYDZY (17) ai
sg m N rydzy (7). ◊ G rydz(e)go (1). ◊ A rydz(e)go (2). ◊ [I
rydz(e)m.] ◊ L rydzym (1). ◊ f N rydz(a) (1). ◊ G rydz(e)j (2). ◊ A
rydzą (1). ◊ n [N rydz(e).] ◊ I rydzym (1). ◊ pl N subst rydz(e) (1). ◊
[D rydzym.]
Sł stp notuje, Cn s.v. rydzawy, Linde XVI w. (cztery z niżej
notowanych przykładów).
1. Czerwonorudy, rdzawy; przeważnie o maści zwierząt; rufus
Vulg, PolAnt; baius Calep, Cn; fulvus BartBydg; baeticatus, gilvus,
glaucus, ruffeus, rutilatus, rutilus Cn (16): Fulvus equus, rydzy
BartBydg 61b; Baius color – Cżiſsawa farba, ridzsą farbi [lege:
rydzej farby]. Calep 121b; WujNT 866; [Ferrugineus Eisenfarb/
oder Schwartz vnnd roth wie Rost Rdzáwy/ Ridzy ArtNom Mv;
Ridzy/ Ferrugineus, ferruginei coloris. Volck Xxx2v].
W połączeniu z nazwą zwierzęcia [zawsze: nazwa + rydzy] (13):
ZapMaz III T 1/491; Iakom ya nyepoyąl s-zogroda iego srzepcza dropiasthego y dwu kobilv yedney wroney a drugyey rydzey ZapWar
1536 nr 2552, 1536 nr 2552; LibMal 1543/73v, 1547/131; Leop Zach
1/8 [2 r.]; BibRadz II 141a marg; Koń biały/ wrony/ y rydzy wſzytek/
Táki bywa dobry robotniczek. SienLek 187v [idem [SprLek]], 186v;
BudNT Apoc 6/4; Y vkazał ſię drugi znák ná niebie: á oto ſmok wielki
rydzy/ máiący śiedm głow/ y rogow dźieśięć WujNT Apoc 12/3, Apoc
6/4; [HistAl 1510 14v; SprLek ktv; BudBib Zach 1/8 (Linde)].
[W porównaniu: [książę Kapadocji przywiódł do króla Filipa
konia nieuczonego, bardzo cudnego] gorayączego {rydzego yako
ogyen} [quid maius habebat ustum] HistAl 1510 14v.]
2. [Zadowolony, wesoły (o ludziach):
W przeciwstawieniu: »kwaśny ... rydzy«: Gdźie ieden kwaśny
drugi rydzy/ ten nurkiem/ ow zezem patrzył/ iednego brodá kuſa/
drug[i]ego roſkwitłá [...]. Wielka varietas. A coż w głowie? toć tám
rozumki okrągłe y płáſkie. ŚmiglŁup [B2]v.]
3. Najwyższej próby (o złocie); obrizus Vulg (1): Y podnioſlem
ocży moie/ á vyźrzałem: A oto mąż ieden odziany lniánemi ſzátámi/ y biodrá iego przepáſáne złothem rydzym Leop Dan 10/5;
[Rydze, Lsczącze zloto, yasne obrizum i d est aurum dictum sic
ReuchlinBartBydg x4; Nie będzie dano złotho rydze za nię [za
mądrość]/ áni będzie odważone ſrebro ná zámiánę iey. Leop Iob
28/15 (Linde), Iob 31/24 (Linde)].
[Szereg: »przeczystszy, rydzy«: Droſzſſy będzie mąż niżli złoto/ á cżłowiek niżli przecżyſtſze rydze złoto [Pretiosor erit vir auro,
et homo mundo obrizo]. Leop Is 13/12 (Linde).]
Synonimy: 1. cisawy, lisowaty, płowy, ryszawy; 3. rumiany.
Cf CIEMNORYDZY
MC

-giel (6), -gel (4).
regiel (1) Mącz, régl- (1) Strum; -el.
sg N rygiel (10). ◊ I rygl(e)m (2). ◊ pl N rygle (1). ◊ G regl(o)w
(1). ◊ [A regle.] ◊ I réglmi (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Urządzenie zamykające bramę lub drzwi; element zamka (z
niem. Riegel); pessulum (pessulus, pesellum) Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz, Calep, Cn; vectis Vulg, Mącz, Calep, Cn; sera BartBydg; repages, repagulum Mącz; obex Cn (11): Pessuli sunt quibus
ostia claudimus, claveque mox subdita reseramus. Rygel (niem.)
Regel Murm 132; Mymer1 31; Pessulum vel pesellum, zavora, sera
lignea, qua ﬁrmatur ostium, klamka, regyel, zapyeradlo BartBydg
113; Repages, et repagulum Zaworá/ zaporá/ regiel. Mącz 275c,
294d, 352a; Calep 795a, 1105a; [CenRzemKsiąża 355; Vtonęły w
źiemi brony iego [Izraela]/ [Pan] ſkáźił y podruzgotał regle iego
Leop Thren 2/9 (Linde); ArtNom H2v; Vectis Rygiel/ Klámká.
UrsinGramm 164 (Linde)].
Wyrażenia: »odzwierny rygiel« (1): Vectis, Odzwierny rygiel/
zaworá/ záporá Mącz 477a.
[»zamkowy regiel«: Obex Riegel am Schloſz Zamkowy regel
ArtNom H3.]
»ryglem zaparty« (1): Pessulatus, Záwárty/ ryglem zápárti.
Mącz 294d.
Szereg: »regle i brany« (1): ći wſſyſtcy mieſſkáią kromia muru/
reglow y bran niemáią [vectes et portae non sunt eis]. Leop Ez
38/11.
2. Uchwyt ułatwiający manipulowanie jakimś urządzeniem; suculum, vectis Mącz (3): Sucula, Rigle któremi wałków popycháyą.
Mącz 51c.
Wyrażenie: »kołowrotny rygiel« = uchwyt do kręcenia kołowrotem (2): Vectis, [...] też kołowrotny rigiel/ którym kołowrot
obrácáyą. Mącz 477a, 477a.
3. Element spajający i blokujący drewnianą konstrukcję, klin;
obex, repagulum Cn (1): Záſyę ná wiérzchu od Palá do palá włożyć
záczopowawſzy pal/ Ogniwá dębowé/ zową tho Réglmi. A to dla
tego/ żeby ſye pale nie ſchodźiły. á ſkrzyniá żeby théż w mierze ſtałá. Strum K3.
Synonimy: 1. klamka, kłopot, kłotka, skobel, zamek, zamknięcie, zapieradło, zapora, zawora.
Cf [REGAL]
MC

RYDZYK (3) sb m
sg N rydzyk (1). ◊ pl G rydzyk(o)w (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „rydz” ‘gatunek grzyba’ (3): Przyiedzieſz do domu áno
ſie ieść chce/ [...] áno grzybkow rydzykow nánoſzono/ áno ptaſzkow
náłápano. RejZwierc 110, 110v; Boletus – Ridzik. Calep 134b.
MC

[RYGOWANIE sb n
Tekst nie oznacza pochyleń; o prawdopodobnie jasne (tak w
-owanie).
sg N rygowani(e). ◊ I rygowani(e)m.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Wyżłobienie, rowek: Na ſtronach deſk/ dvoie wydrozenÿe {rigovanie} bedze [duae incastraturae ﬁent] TomZbrudzBrul Ex
26/17, 3.Reg 7/27[28].
Synonimy: fugowanie, wydrożenie.]
MC

RYGA (1) sb f
A sg rygę.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII – XIX w.
Rząd, linia; przen: dyscyplina, zasady, rygor [riga Łac śr]:
Wyrażenie: »wstawienie w rygę swą« = utrzymanie w ryzach,
podporządkowanie zasadom, prawu, dyscyplinie itp.: Exekucya ieſt
wſtáwienie w rygę ſwą Korony Polſkiey/ wedle Praw y Prywilegiow Koronnych. OrzRozm B2.
MC
RYGIEL (15) sb m
rygiel (9), regiel (6); rygiel Calep (2); regiel Murm, Mymer1,
BartBydg, Leop, Strum; rygiel : regiel Mącz (7:1).
16 – Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXXVII
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(RYGOWAĆ) cf [RYGOWANIE]

(RYJ) cf RYĆ imp 2 sg
RYJNY (1) ai
N pl subst ryjn(e).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Który działa ryjąc, ryjący, orzący (o narzędziu): W pokoy widły ſię świecą y ryine lemieże A ná zbroiách gdźi e ś we ćmie proch
y rdzá ſię lęże RybGęśli B2.
Cf [ZIEMIORYJNY]
MC

1. RYK

RYKONIA

1. RYK (29) sb m
sg N ryk (12). ◊ G ryku (7). ◊ D rykowi (1). ◊ A ryk (3). ◊ I ryki(e)m (5). ◊ pl I ryki (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
1. Donośny, groźny głos (26):
a. Wydawany przez duże zwierzęta, szczególnie przez drapieżniki z rodziny kotów (np. lwy) oraz przeżuwacze (woły, jelenie itp.);
rugitus HistAl, Vulg, PolAnt, Cn; mugitus PolAnt, Mącz, Calep, Cn;
barritus, ruitus Mącz; ruditus Cn (24): nagle przypádli ná nię [lege:
na nie] lwowie biali/ [...] z wielkim rykiem ięcżąc HistAl H6v;
[łanie] Zchyláią ſie do płodu/ y rodzą/ y ryk niemáły wypuſſcżáią.
Leop Iob 39/3, Zach 11/3; Ale mu Sámuel rzekł/ Coż tho ieſt zá
wrzaſk bydłá ktory przychodźi do vſzu moich? y co zá ryk wołow
ktory ſłyſzę? BibRadz 1.Reg 15/14; Barrire dicuntur Elephanti cum
aedunt vocem. Ryk Elefantów/ álbo/ Słóniow. Mącz 23c, 23c, 235b,
360a; Ludzie oni co przed miáſtem leżeli [tj. oblegali je] vſłyſzawſzy ryk [bydła] ruſzyli ſie ku onemu rykowi chcąc korzyśći doſtáć.
RejZwierc 163v; Głos wyćia páſterzow że zburzono ozdobę iych/
głos ryku lwięćiow/ bo zburzono pychę Iordanu. BudBib Zach 11/3;
SkarŻyw 56, 532, 553; Boć wżdy znáć lwá z páznogći: (iáko mowią) bá znáć go y z ryku: trudno ſię ma zátáić. CzechEp 354; Iáko/
gdy w zwádzye woł práwy rog zgubił. Oſlep ſie miecże/ á kreẃ z
niego pluſzcży/ Ryk ſie rozlega w dłuż/ y w ſzerz po puſzcży.
KochSz Bv; Calep 676b; [młody jeleń jest] Wódzem tákim iako
ſam/ ſtádu oycá ſwégo/ Lánié bieżą gdy każe/ do ryku ſrogiégo.
GórnTroas 40; [Volck Xxx2v, Yyy2].
W porównaniach [zawsze przekład tego samego tekstu] (4):
~ Jako comparandum (3): BudBib Prov 20/2; Iáko ryk lwi ták
gniew krolewſki SkarKazSej 692b, 659b.
Jako tertium comparationis (1): Strách krolewſki iako Lew/
gdy rykiem zágłuſzy BielKom C. ~
W charakterystycznych połączeniach: ryk bestyjej, elefantow albo słoniow, lwa (lwow, lwięciow, lwi, lwowy) (8), wołow; ryk niemały, srogi, wielki (2); głos ryku (2); ryk się rozlega; ryk wypuszczać.
Wyrażenie: »ryk bydlęcy« (1): Nie dba ná ryk bydlęcy, ná
chłopſkie biádánie Lácżny Wilk, byle ſwoie odpráwił śniadánie.
KlonWor **2v.
Szeregi: [»głos albo ryk«: Bo insze zwierzęta głos albo ryk mają tylko, dla znaczenia przykrego albo lubego swego OrzPolic 35.]
»ryk i krzyk« (1): Ony kárwy rikiem y krzikiem wielkim w
woyſko Rzymſkie ſkocżyły/ ſtrách wielki vcżyniły RejZwierc 163.
b. Wydawany przez ludzi; rugitus PolAnt (2): Tyś mię wybawił
dla wielkiego miłośierdźia twego/ y od ryku tych ktorzy ſię byli
nágotowáli chcąc mię pożrzeć. BibRadz Eccli 51/4.
W porównaniu (1): Ryk iego [ludu, który zaatakuje naród żydowski] iáko lwi/ á ryczeć będźie iáko ſzczenięthá lwie/ y będźie
mruczał chwytáiąc łup ſwoy BibRadz Is 5/29.
2. Lament, głośny płacz, krzyk przerażenia (2): Tám [w piekle]/
nieſtetyż/ ogień śiárcżyſty/ [...] tám robáctwo w ogniu nigdy nie
vmieráiące/ ktoremu z ſtráſzliwym rykiem teraz ſię przypátruię.
LatHar 152.
Wyrażenie: »z rykiem wołający« (1): Ach nieſtetyż: támći [w
piekle] ieſt pomieſzánie głoſow z rykiem wołáiących: tám tumult
ludźi zębomá zgrzytáiących LatHar 151.
3. Odgłos trzęsienia ziemi; mycetias Cn (1): Tu iedną rázą náſtał w źiemi ſzmér mrukliwy/ Zá którym drżenié źiemie/ ryk dźiwnie ſtráſzliwy GórnTroas 17.
Cf [PORYK], RYCZENIE
MC

dárſzy mu kuſzę/ w łeb vderzył/ mowiąc: Ták chłopie náſzy Przodkowie rykiem bijáli. PaprHerby 28 (Linde).]
MC

232

2. [RYK sb m
I sg ryki(e)m.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Prawdopodobnie: Pchnięcie, zamach (z niem. Rück): Tenże
Andrzey [Tęczyński] Káſztellan Krákowſki/ [...] gdy do niego Niemiec z kuſzą bieżał/ on ná koniu żárko podeń podbieżawſzy/ wy-

3. RYK Sł stp; Cn, Linde brak.
RYKAĆ (2) vb impf
praes 1 sg rykåm (1). ◊ 3 pl rykają (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
O zwierzętach: porykiwać (2): Admugio, Przirikam/ Rykam po
kim [tj. jako drugi]. Mącz 235b.
rykać na kogo (1): Lwowie ná nas rykáią: Ielenie nas bodą:
Wilcy ſye przymykáią. LeovPrzepSamb b4.
Formacje współrdzenne cf RYCZEĆ.
Cf [RYKANIE]
MC
[RYKANIE sb n
I sg ryk(a)ni(e)m.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Wydawanie ryku, porykiwanie (o lwie): właśnie jak lwica
swych szczeniąt pobranim Zatrwożona z żałosnym płacze ich rykaniem StryjPocząt 171.
Cf RYKAĆ]
MC
[RYKLICA sb f
N sg ryklica.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Prawdopodobnie: Chusta (z włos. ricca (?)): żupica ﬂavea
alias błękitna wytarta, tunica mariti panni Czwikowiensis, riklica de
muchaiero, mantelia 10 InwMieszcz 1545 nr 11.]
ALKa
RYKNĄĆ (6) vb pf
fut 3 sg ryknie (3). ◊ praet 3 sg m ryknął (2). ◊ con 3 pl m an
by ryknęli [cum N pl: lwowie] (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII(XVIII) – XVIII w. s.v. ryczeć.
O zwierzętach: wydać donośny, zwykle groźny głos; dare mugitum, edere rugitum, immugire, irrugire Cn (6): Lowiec ná niedźwiedziá krzyknie/ On ſie zlęknąwſzy bárzo ryknie BierEz I4v;
Ryknął on Lew [według starej legendy żydowskiej] we ſtu mil od
Rzymá ták ćięſko/ áż wſzytki Pánie brzemienne martwy płod miáły
w Rzymie BielKron 463v; PowodPr kt; Pan mowi/ lew ryknął [leo
rugiet Vulg Am 3/8]/ vćiekay/ Bog przemowił prorokuy SkarKaz
160a [przekład tego samego tekstu PowodPr].
ryknąć na kogo (1): áby ieſliby kto przepiſał ony Káráktery
wielkiego imienia Bożego [umieszczone w świątyni Salomona]/ á
chćiał ie s ſobą wynieść/ ryknęli nań oni dwá Lwowie [tj. ﬁgury
lwów stojące na straży]/ áż muſiał vpuśćić onę Kártkę y zápomnieć
wſzytkiego. BielKron 464.
Przen (1): [przepowiednia o św. Tomaszu z Akwinu] Wy go niemym wołem zowiećie: ále ten woł ták ryknie/ iſz go świát wſzyćiek
ſłyſzeć będzie. SkarŻyw 201.
Formacje współrdzenne cf RYCZEĆ.
MC
[RYKONIA sb f
rykonia a. rykunia.
D pl ryk(o)ni(a)m.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w.: rykunia.
Kobieta zarządzająca gospodarstwem domowym w majątku
ziemskim (z brus. рыкунiа): [powiedział starosta] iż myto. ktore dawa rykoniam w folwarkach po kopie, w skarbie na liczbie przyjmowano. LustrPodl II 98.]
ALKa

RYKUNIA
[RYKUNIA] cf [RYKONIA]
[RYLEC sb m
I sg rylcem; -em, -(e)m.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.
Narzędzie do rycia, rzeźbienia; stilus PolAnt, Vulg, Cn; caelum, celte, cestrum Cn: Y poodrywáli wſzytek lud nauſznice złote/
[...] y przynieſli do Aharoná. Y wziął z ręki ich/ y wykſztałtował
ono rylcem/ y vcżynił zniego ćielcá odlanego BudBib Ex 32/4.
a. Służące do pisania: Ktoby mi to dał áby nápiſáné były mowy moié? ktoby mi to dał żeby ie wyryſowano ná kśięgách? Rylcem żeláznym/ y ná bláſze ołowiánéy ábo dłótem wyryto ná ſkále?
WujBib Iob 19/24.
Synonimy: dłoto; a. grafka, prącik.
Cf RYWADLNIK]
AN
1. RYM (163) sb m
sg N rym (22). ◊ G rymu (5). ◊ A rym (27). ◊ I rymem (26);
-em (10), -ém (1) KochPieś, -(e)m (15). ◊ L rymie (2). ◊ pl N rymy
(16). ◊ G rymów (23); -ów (11), -(o)w (12). ◊ D rymóm (2); -óm
(1), -(o)m (1). ◊ A rymy (15). ◊ I rymy (15), rymami (1) LeovPrzep.
◊ L rymiéch (7); -éch (3), -(e)ch (4). ◊ V rymy (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych
przykładów) – XIX w.
1. Utwór poetycki napisany wierszem; carmen Mącz, Calep;
poesis Mącz; poema, rhythmus, versus poeticus Cn (136): RejFig
Bb7, Bb7v [2 r.]; Bo iesli w moich Rymiech będźie co chwalnego/
Z Niebá naprzod/ á po tym mam to z łáſki iego [swojego mistrza w
poezji, Jana Kochanowskiego]. Prot E, D4v; SienLek 156v, 187v;
[do zwolenników reformacji:] maćie teraz nowe Rzymſkie paćierze
[tj. psalmy z brewiarza rzymskiego] [...]. Tychże ſie trzymayćie/ nie
owych rymow ſproſtnych wáſzych [tj. pieśni ewangelickich]. WujJud 187v; Tym [że doceniłeś moje utwory] żeś mi ſercá dodał/ żem
ſye rymy ſwémi Ważył zetrzéć z Poéty co znákomitſzémi/ Y
wdárłem ſye ná ſkáłę pięknéy Kálliopy KochPs 2; Ciebie/ pánie/ po
wſzytkim świećie/ przéd wſzytkiémi Narody opowiádáć będę rymy
ſwémi. KochPs 166, 58, 68, 147 [2 r.], 157, 170; PAni [...]/ Pátrząc
ná twą wdźięczną twarz/ rymów mi przybywa. KochFr 9; Odpuść/
móy Mikołáiu: bo ma być ſtáteczny Sam poetá/ rym czáſem vydźie
y wſzeteczny. KochFr 13; (nagł) Do ſwych rymów. (–) RYmy
głupié/ rymy nieobáczné/ W których iáko weźwiérćiedle znáczné
Mé ſzalęńſtwo/ idźćie w ogięń wſzytki KochFr 73; Piiáné moie
rymy/ bo y ſam rad piię. KochFr 100, 38, 41, 65, 66, 76 (19);
KlonŻal C4; KochBr 150 [4 r.]; KochDz 108; Ták Poétá móy [tj.
Tibullus w Elegiach] ſpiéwa: á znam y po rymie/ Ze ſam roli nie
orał/ áni śiadał w dymie. KochMarsz 155, 155 [2 r.]; SObie ſpiéwam á Muzom: [...] Bo z rymów/ co zá korzyść króm próznégo
dźwięku? KochMuza 25, 27; KochPhaen 5; KochPam 80, 88;
KochPieś 30, 50; PudłFr 23, 45, 58; KochProp 7; KochPropKKoch 3, 4; Carmen – Pilſzn [lege: pieśń], rim, wierſz, złozenię.
Calep 166a; SETNIK RYMOW DVCHOWNYCH. SEBASTYANA GRABOVVIECKIEGO, SEKRETARZA K.I.M. GrabowSet
kt; Puśćiſz przed ocży/ ſmutne rymy moie/ A Bog vćieſzy wſzytkie
drogi twoie. GrabowSet M, A2v, A4, A4v żp, E2v, M, M2; KochFrag 22, 30, 40, 42 [2 r.]; Niechay ſpółecznie známi y Muze
śpiéwáią Oblubieńcowi cnému/ wdźięczny rym oddáią. OstrEpit
A2, A2, A3v; A to y tu w tych Rymiech ná niektorych mieyſcách
ieſt omyłek troſzecżkę RybGęśli A4; WitosłLut A2v, A5v; ZOile
[tj. złośliwy krytyku] [...]/ złyli moy Rym/ moiá ſzkodá/ Dáy
kuńſztownieyſzy KlonKr F4v; Po práwey ręce maſz Krákowiec z
Rzymem [tj. karczmy]/ A iż ták mam rzec bráćie proſtym rymem/
Możeſz ſię nápić w obudwu po troſze/ Ieſli maſz groſze. KlonFlis
Hv; SkorWinsz ktv; A wy zá ſkarb Iudaſzow kupćie dla Pielgrzymow Rolą iáką: A z tym tu cżynię koniec rymow. KlonWor
81, 67.
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rym o czym (1): O thymże Rymy [tj. wierszowany opis wartościowego konia]. SienLek 187v.
W połączeniu z nazwą języka [ai + rym (2), rym + ai (1)] (3):
Ale żeby to ſkończenie świátá káżdemu ná lepſzey pámięci było:
krotkiemi ie rymámi Polſkiemi wypiſuię. LeovPrzep Fv; Powiedz
Słowienſki rym/ o wieloſtrona Lutni złocona KochPieś 53; Modlitwá S. Thomaſzá Láćińſkim rymem piſána LatHar 385.
W charakterystycznych połączeniach: rym drogi, głupi, jadowity, krotki (2), lekki, lichy, nauczony, niegładki, niegodny, nieobaczny, nierozmyślny, niespokojny, nieszczęsny, nowy (nowotny)
(8), ozdobny, pijany (2), pochwalony, pocieszny, podły (2), powolny, prosty (2), smutny, sprostny, ślachetny, udatny, uszczypliwy,
wdzięczny (4), wesoły (2), wszeteczny (2), zły; godny rymu; rymow
[komu] dostaje.
Zwroty: »rym(y) (na)pisać; rymem (a. rymami) wypisować (a.
opisować); rymem pisany« [szyk zmienny] (8;2;1): DWá ſie mieli
ku pániey/ więc rymy piſáli/ Aby ſie cżym kto może/ pániey podobáli. RejFig Bb6, Bb7; Prot A3; LeovPrzep Fv; kto by wirſz/ ábo
rym piſał/ by nie dla tego/ iżby áffekt ſwoy [...] nim wyráźił? GórnDworz Bb7v; KochFr 74, 76; Mnie też cżas będzie [...] odpocżynąć
nieco ſobie z biegu. [...] Vdátnym rymem opiſuiąc boie/ Ná których
mieczá nie trzebá/ ni zbroie. KochSz C4; GrabowSet A2v; LatHar
385; Moiá Erato piſze rym ten nieſpokoyny/ Abowiem teraz wſzędy
płużą krwáwe woyny. KmitaSpit Av.
»sławić (a. wysławiać), dać cześć rymem (a. rymy); wysławiać
rym będzie« [szyk zmienny] (3:1;1): Twé miłośierdźié/ twoię prawdę/ wieczny pánie/ Wyſłáwiáć móy rym będźie/ póki świátá ſtánie.
KochPs 132; Panu ſwemu daymy cześć rymy nowémi/ Chwałá iego
niechay brzmi miedzy dobrémi. KochPs 215, 84, 178, 209.
»śpiewać rym(y) [A]; rym śpiewać nie przestanie« [szyk zmienny] (5;1): KlonŻal A2; VCieśnie Rym Pánie Spiewáć nie przeſtánie/
Poki cżás płynny y twe przyſzłe látá/ Będą zażywáć przeſtronego
świátá. KmitaPsal A3v; ZawJeft 11, 24; Teraz chcę śpiewáć Rym
wielowładnemu W pułnocnych kráiách Monárſze [tj. Zygmuntowi
III Wazie] GrochKal 4; Przy lutniey rym śpiewáiąc/ Pámięć dam
świátu temu/ Ze ſerce me vfáiąc/ Láſkę odnioſło/ k tobie [Panie]
przyſtawáiąc. GrabowSet Lv.
»rymy tworzyć, dziać, składać, stawić; rymow składanie«
(2:1:1:1;1): Małżeńſtwá też yedno s cnotliwą/ y z dobrego domu/ y
o ktoreyby żadnych rymow nyetworzono/ [...] áby nieſtacżał [ten,
kto chce synów poczciwych mieć]. GliczKsiąż Bv; Poeterey (niem.).
Rimow/ albo wierſzow ſkładánie. Poesis. Calag 378a; KochPs 66;
IEſlim kiedy nád dźiećmi piórko miał zábáwić/ A k woli temu
wieku lekkié rymy ſtáwić: Bodayże bych był ráczéy [...] nieważné
mamkom pieśni piſał KochTr 4; Iákiem ia [zalecając się do panny]
dáry dawał? Iákiem rymy ſkłádał? A dźiś mię wſtyd KochFr 64;
KochMarsz 153.
Wyrażenia: peryfr. »boginie pięknych rymow« = muzy (1): Boginiom pięknych rymow/ ktore ſáme wieku Y cżáſow nieśmiertelnjch nie bronią cżłowieku WitosłLut A2.
»rymow składacz« [szyk 1:1] (2): Poeta, Wierſzów skłádácz/
álbo rymów skłádácz/ Rymownik/ Poetá. Mącz 307c, 476b.
»wierszem składne rymy« (1): Zádźierżą zrázu królá wiérſzem
ſkłádné rymy/ Vſtąpią im triumphy/ inſzé fráſzki/ dymy/ Któré ſzum
po powietrzu roſtrząſa GosłCast 10.
Szeregi: »harfa i rym« (1): Mnieć ſerce tuſzy/ że w namiećie
twoim Wiecznie mam mieſzkáć pod ſkrzydłámi twémi: [...] Tám
wolen będąc od wſzelkich trudnośći/ Hárfą/ y rymem będę ćię
wyznawał KochPs 88.
»lutnia i rym; rym z lutnią« (2;1): NIeſzczęsćiu k woli/ á
ſwoiéy żałośći/ Która mię práwie przeymuie do kośći/ Lutnią/ y
wdźięczny rym porzućić muſzę/ Ledwie nie duſzę. KochTr 15;
KochPieś 39; Piwkiem dmidzbán troſki poieij [lege: poi]/ Mnie
Rym z Lutnią ſerce goij RybGęśli B2v.
»pieśń, rym« (1): Chwalćie páná: godno dáć cześć pánu temu/
Pieśń weſoła/ ozdobny rym/ ſłuży iemu. KochPs 212.

1. RYM

RYMA

»wi(e)rsz a(l)bo rym« [szyk 3:1] (4): Poesis, Wierſze álbo rymy
nie którego Poety. Mącz 307c; Vates, Prorok/ wieſzczek/ práktikarz/
też poetá/ skłádácz wierſzów álbo rymów. Mącz 476b; GórnDworz
Bb7v; Calag 378a.
Przen (3):
a) Talent poetycki, umiejętność pisania wierszy (2): Zacnie
rodzone potomſtwo REIA dowćipnego Enniuſá Polſkiego/ Płácże/
boś przodká ich idąc iuż przetártym torem/ Był rymow ſucceſſorem.
KlonŻal Cv; Nie naydźieſz tu tákiego [potomka]. Coby nieprzymierzánego rymu mogł doſtąpić Ná mieśce twe náſtąpić. KlonŻal Cv.
b) Pisanie wierszy (1): Trzebáby tu [na grobie Kochanowskiego] iáko żywą oſobę wypráwić [tj. stworzyć wizerunek]. [...] Trzebáby też ánimuſzu [...]/ Pòéty rządnego: Coby go więc popędliwość
ruſzyłá wrodzona Do rymu KlonŻal D3.
a. Wers, linijka wiersza albo tekstu; versus HistAl (9): nád ktoremi [obrazami wokół tronu] były rymy nápiſáne Greckiemi literámi y Láćińskiemi/ to ieſt/ imioná wſzyſtkich ziem ktore ſlużyły
Alexandrowi. HistAl M7v; (nagł) Co rym piſał/ nie vmiem. (–) [...]
Ieden ſtoiąc nápiſał/ iuż dáley nie vmiem [tj. nie wiem, co napisać]/
Drugi przyſzedł wziął kretkę/ nápiſał ia vmiem. RejFig Bb6, Bb6;
Ieſt też coś podobnego [do Vulg Iudic 12/5-6] w Polſkiey Hiſtoriey/
iáko rozeznawano Niemce od Polakow przez on Rym [tj. Essentia,
Persona, Trinitas, których luteranie nie chcieli wymawiać, nie uznając ich za słowo Boże]. SarnUzn C2v.
Szereg: »wiersz, (albo) rym« (3): Hexastichon, Sześć wierſzy
álbo rymów. Mącz 90d, 90d, 220a.
α. Powiedzenie, sentencja (2): Tho moy rim. chleb czieplj a
maslo wniem. ZapMaz VII Z 17/366v; Cieſzy mię ten rym/ Polak
mądr po ſzkodźie KochPieś 39.
b. Zaklęcie (2): Carmina devotoria, Rymy któremi yeden bywa
przeklinan/ álbo poprziſięgan. Mącz 508b; Która [żmija] zámknioné
vſzy wźiemię krije/ Aby nieſłucháć/ kiedy náuczony Czárownik nád
nią zácznie rym niepłony. KochPs 84.
2. Zgodność brzmienia zakończeń wyrazów w utworze poetyckim; rhythmus Mącz, Calep, Cn; numerus Mącz, Cn (18): Omylnoſczi aczkolwiek niektore ſą w ſlowiech y wliterach takież też y
wrymiech alie ſię pilny czytelnik łatwie oſtatka domyſli. RejKupSekl ee8; Rhytmus. Latine consonantia vel modulatio, Rym/ wierſze
polskie ná końcách ſie zgadzáyące w ſyllábách. Mącz 355c; Tom ia
piſał ná śioſtry ſwéy miłéy żądánié/ [...] Y ſámá ſye do tego dobrze
przyłożyłá: Náléść rym/ to nawiętſza moiá praca byłá. KochDz 109;
Calep 924b; JanNKarKoch E.
I sg »rymem« = mową wiązaną, wierszem (10): Poema, Wierſzámi xiąſzki ſpiáne [lege: spisane]/ też vmysł [tj. myśl, pomysł]
rymem vcziniony. Mącz 307c; Prosa, Rzecz á mowá która nie rimem/ to yeſt nie wierſzámi oſięgniona yeſt. Mącz 327a, 253b, 392a,
421b [2 r.]; Iam ſię też tu práwie werwał z motyką ná ſłońce/ Tylko
rymem záwięzuiąć v wierſzykow końce KlonŻal D4. Cf Zwrot.
Zwrot: »rymem pisać (a. napisać, a. popisać)« (3): RejFig
Cc4v; Vates medicinae, Który lekárską naukę rymem popiſał. Mącz
476b; [zalotnik do cudzej żony] Liſtecżki rymem piſze. KlonWor 62.
Wyrażenia: »w rym wiązana mowa« (1): PRzychodnia ieſtem z
Párnázu w te kráie [tj. do Polski] [...]. Zábáwiam ſie tu w rym
wiązáną mową/ Iedná z dźiewiąći [muz]/ Kálliopą [mnie] zową
GrochKal 3.
[»rym wirszowy«: rythmus d icitu r prosa consonantias retinens in ﬁne clausularum et d icitu r a rythmos Grece, quod d icitu r
numerus Latine, quia constat ex certo numero syllabarum {vel Rym
vyrshovy} ReuchlinBartBydg D3.]
Szereg: »rym, (albo, i, to jest) wiersz« [szyk 3:2] (5): Astringere orationem numeris, Mowę orácią rymem/ wierſzámi vczynić
Mącz 421b; Orationem solutam struere, Rzecz króm wierſzów álbo
rymów gotowáć. Mącz 422c, 253b, 327a; Ale wiérſzem ozdobnym/
y rymy głádkiémi/ Mam nádźieię/ że z miſtrzmi porównam dobrémi. KochFrag 21.

3. Zgodność, harmonia, porządek; numerus, responsus Mącz
(6): Numerus etiam, Miárá/ Rym/ obyczay. Mącz 253b; Responsus,
Iednákość/ rym/ zgodá Mącz 410c.
Wyrażenie przyimkowe: »w rym« = właściwie, dobrze, jak należy (3): yeſliby wyrozumyenya [przy uczeniu się] nye było/ wtoby
vpadł [uczeń]/ że [...] thego cżegoby ſie mu potrzebá było vcżyć/
nigdiby ſie nye náucżył. Co by wſſytko nye wrym poſzło/ ániby
dobrze było GliczKsiąż I5; Anacoluthos – Niewrim. Calep 66b;
Concinne, Ornate, composite, convenienter – Właſnie, w rim chedogo. Calep 232a.
a. Słuszność, trafność (1):
Zwrot: »w rym traﬁć [czemu]« = ująć w słowach istotę, sens
czegoś (1): IVżeś teraz w rym tráﬁł/ tey ſpráwie ninieyſzey. O ktorey wiedz/ że ia nie ieſt myſli inákſzey. PaxLiz B2v.
4. Jednostki frazeologiczne o różnych znaczeniach (1):
Fraza: »od tego i rymu nie masz« = tego nie da się opowiedzieć (1): A obietnice ich [grzeszników]/ ták iákoś ſłyſzał/ iákie ſą y
thu o doczeſnym márnym zginieniu ich/ [...] y o wiecznym á ſtráſznym potępieniu ich/ to iuż tám od tego iáko powiádáią y rymu nie
máſz. RejZwierc 131v.
[Zwrot: »[komu] rym oddać« = odpłacić komuś krzywdę, czyniąc mu to samo: Iákoż tego wſzyſtkiego ſnádnie dokażecie/ ieſli
zmowiwſzy ſię/ choć was trzey Monárchow náń [na Turka] zgodliwie powſtániećie/ ſkąd też nietylo mu ten rym oddacie/ ále też y
Monárchiámi ſię iego [...] podzielićie. WerPobudka B2 (Linde).]
*** Bez wystarczającego kontekstu (2): chybaby śię komu inacżéy zdálo: rim abo rym/ wſzitko za iedno: dim abo dym także JanNKarKoch G2v.
Synonimy: 1. pieśń, rytm, wiersz, złożenie.
Cf [NIERYM], PISORYM, ROZNORYMY, RYMOPIS,
RYMOWANIE
MC
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2. RYM Sł stp; Cn, Linde brak.
RYMA (72) sb f
ryma (33), rema (29), reuma (8), ręma (2); ryma BierEz,
Mymer1, BartBydg, Mącz (5), KlonFlis; rema RejAp; ryma : rema : reuma : ręma FalZioł (9:21:7), GlabGad (1:–:1), SienLek
(14:7:–:2).
Teksty nie oznaczają é lub oznaczają niekonsekwentnie; -a (11),
-å (3); -a : -å Mącz (3:1), SienLek (8:2).
sg N ryma (18). ◊ G rymy (10). ◊ D rymie (9). ◊ A rymę (25). ◊
I rymą (4). ◊ L rymie (2). ◊ pl N remy (2). ◊ A remy (2). ◊ [L rymåch.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (cztery z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
Choroba polegająca (według ówczesnego przekonania) na wydzielaniu płynów (głównie ﬂegmy) z nosa, też gardła, na skutek ich
nadmiernego nagromadzenia się w głowie; katar, nieżyt, kaszel;
pituita Mymer1, BartBydg, Mącz; phlegma BartBydg, Mącz; catharrus, destillatio (distillatio) Mącz, Cn; ﬂuxus, rheuma Mącz; deﬂuxio, gravedo, rheumatisma Cn [rheuma – ryma, to jest cieczenie
albo ﬂuks z nosa idący Mącz 355b; – sapka, ﬂus od głowy upadły
Calep] (72): Ná wonić ſie teras nie znam/ Bo wielką rymę w nośie
mam BierEz R3; Mymer1 39v; BartBydg 116b; zmieſzay że ty rzecży ſpołem á tym ſobie vſta płocż ciepło gargarizuiącz/ abowiem
broni reumy s chodźić z głowy w gardło y na pierſi/ ale vſty wywodzi ty niecżyſtoſci FalZioł I 47c; Też gdy będzie vwarzona
ſzawina z bukwiczą w winie, tego wina w nos wpuſzcżay ciepło/
abowiem rymę vlecża ktora z zimney przycżyny pochodzi FalZioł I
130a; Gdy tego ziela nakładzieſz w worecżek á tego przyłożyſz na
cżoło/ remę wyſuſza/ Mozg poſila FalZioł I 141d; Thy ziarnka takowe [...] będącze okrąg vriny, Znamionuią płynienie wilkoſci z
głowy na pierſi/ to ieſt reumę FalZioł V 8v, ‡2, I 61c [2 r.], 91c,
93d, 105a (20); Cżemu tez drudzi ludzie cżaſem omienieią (–) Dla

RYMA
rymy ſpadaiącey od mozgu, ktora zatika treſtki głoſu, to ieſt, żyły
puſte kthorymi głos wychodzi. GlabGad C8; Pituita, idem quod
Phlegma, Flágmá/ rymá. Mącz 301b, 41a, 355b [2 r.]; Zyły z obu
ſtron ſzyie puſzczáią/ dla Remy á złey wilkośći głowney. SienLek
35v; Bywa też zálężenie czućia ktore ſápką rzekáią: niekthorzy
Rymą/ ále nie roſtropnie: Abowiem rymá ieſt otworzenie ſápki
SienLek 72v, 25v, 72v [2 r.], 73 [2 r.], 91v, 92v (13); KlonFlis H2;
[Też rymę oddala proch iego [kąkolu] w oczcie namocżony a potym
wyſuſzony SpiczZioł 97 (Linde); MymerRegim 1575 B4v].
W połączeniach szeregowych (7): FalZioł I 40d, II 7b; A w kim
ſye tá wilkość zbytnia rozmnoży/ s tąd bywáią Ręmy/ oczu płynienie/ niechęć iedzenia/ kroſty/ płynące wrzody/ ograżki źimne/
opuchliny. SienLek 29v; Abowiem z źimy niemocy ſye przygadzáią
rozmáite w głowie/ gdy zbytniey ﬂágmy ſye wniey národźi. Remy/
Sápki/ śliniogorze/ káſzle y innych niemáło. SienLek 42, 15v, 35v;
RejAp 132; [SienHerb 350b (Linde)].
Wyrażenia: »reuma ciepła [= z nadmiaru ciepła, podwyższonej
temperatury]« (1): Sebeſten [rodzaj lekarstwa] [...] Reumę też ciepłą y gorącoſć vriny oddalaią FalZioł III 15c.
[»ryma ﬂegmista«: ieden móy dobry towárzyſz ſtrawił kilko
libr Piłuł de Cynogloſſo, w rymach ﬂegmiſtych z głowy ciekących
UrzędowHerb 69a.]
»ryma krewna« (1): Rymá też krewna zdrowa bywa/ á zwłaſzczá z noſá: á zwſzákże [!] gdy czego názbyt tedy ſzkodźi: á przeto
gdy kreẃ z noſá ſtánąć niechce/ [...] Weźmi świnie łáyno [...] SienLek 73.
»rema nieżytowa« (1): Też nieżyt ktori w nos płynie/ [...] tedy
na tho orzechy laſkowe przypiekane/ [...] á na nocz pożywane/ niepodobnie on [!] nich richło zdrowie przychodzi, Też na remę nieżitową Lnem kadzienie, ieſt doſwiadcżoney pomocy FalZioł V 77v.
»sucha ryma« (1): Sápká/ ktorą niéktorzy ſuchą rymą zową/
ſzukay Rymá. SienLek T[tt].
»ryma zimna, z zimnej przyczyny [= wynikająca z przeziębienia, zimna]« [szyk 6:1] (4:3): Też na reumę zimną y na vpadły iezicżek [!]/ vcżiń płokanie vſt ciepło gargarizuiącz/ vwarziwſzi Izop z
rożą FalZioł I 66d; [polej] Ma mocz roſpądzaiącą/ trawiączą y
potwierdzaiączą. Rymę zimną zaſtanawia zaciſka y wyſuſza FalZioł
I 100c, I 16d, 84a, 93d, 100d, III 27b.
Szeregi: »kaszel a reuma« (1): Krew ſzarłatowey barwy/ á
około wſzędy biała: ku ſerwadcze podobna/ vkazuie kaſzel á reumę.
FalZioł V 59v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]
»katarrus albo reuma« (1): Ieſtli ſie też [ostra wilkość] puſci na
płucza/ cżyni dychawiczę/ ieſtli ſie puſci na ielita/ cżyni biegunkę/ á
tak Catarrus albo reuma ieſt pocżątkiem rozmagitych niemoczy.
FalZioł V 8v.
»rema albo (to jest) nieżyt« [szyk zmienny] (3): CArdamomum
ieſt naſienie [...] vżytecżne [...] naprzeciwko mdłoſci mozgowey/
ktora z remy albo z nieżytu przychodzi. FalZioł III 7b, V 77v; przeto na ten cżas z żołądka pochodzą dymy ſurowe do mozgu z ktorich
przydawa ſie bolenie głowy y też reuma, to ieſt, nieżit GlabGad
K4v; [SienHerb B#2; Cresc 1571 260 (Linde)]. [Ponadto w połączeniu szeregowym.]
»ryma, (albo, i) sapka (w nosie)« [szyk 2:2] (4): Ty elektwarze
ſlużą przeciw ſapcze y reumie. Diaolibani, Pomum ambre [...] FalZioł V 105; Distillatio etiam, Flegmy z głowy w nos ściekánie/ rymá/ ſápká. Mącz 415c; SienLek 73 żp, T[tt]; [MusProgn B2]. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»ryma i wilkości złe« (1): gdy vwarzyſz macierzą duſzkę/ s
korzeniem koſacczowym [...] á potym prziłożiſz ciepło na głowę/
ábowiem rymę y wilkoſci złe w głowie trawi. FalZioł I 139a.
»rema a (albo) zaleganie w nosie« (2): Remá/ álbo zálegánie w
nośie/ ieſli ſye częſto przygadza á długo trwa: oſtrzegáćſye áby Dycháwicá á ſkáżenie Płuc nieprzyſzło. SienLek 20, 20 marg.
LWil
RYMACYJA cf RUMACYJA

RYMINAL
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RYMAR cf 1. RYMARZ
[RYMARKA sb f
Tekst nie oznacza pochyleń; końcowe a prawdopodobnie jasne
(tak w -ka).
sg N rymarka. ◊ G rymarki.
Sł stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.
Żona rymarza; w połączeniu z imieniem lub nazwiskiem: Długi: zeznała, że przyjęła długu po śmierci nieboszczyka, małżonka
swego [...] od Cesarzewy rymarki za 9 jachteli piwa po gr 35 – ﬂ.
10 gr 15 InwMieszcz 1585 nr 271, 1559 nr 94.
Cf [RYMARZOWA]]
MC
1. RYMARZ (10) sb m
W N sg a pochylone, w formach zależnych jasne.
sg N rymårz (4). ◊ G rymarza (5). ◊ D rymarzewi (1). ◊ [pl I
rymarzmi.]
Sł stp: rymarz, rymar, rymer, Cn notuje, Linde bez cytatu.
Rzemieślnik garbujący skóry zwierzęce i wyrabiający z nich
przedmioty; corrigarius BartBydg; frenifex, frenorum artifex Cn
(10): domum [...] fremiﬁci [lege: freniﬁci] alias rimarzewy vendidit
ZapMaz II Ł 51/7; BartBydg 36b, 140b; Dał go [osła] Bog do
Rymárzá/ vźrzał on gárbuie/ Oſlą ſkorę ná wywrot/ bárzo ią nicuie.
RejZwierz 121; Otoż maſz ſtolicę á máyeſtat iego [św. Piotra,
pierwszego papieża] v Rimárzá pod dáchem w nędznym miáſtecżku
[cf Vulg Act 10/5-6] RejPos 301, 301; (marg) Rymarz. (–) Poydzieſzli do Rymárzá/ drogie Vzdy/ Torki/ Dzeſięć [!] złotych wyrobi/ z iedney Krowiey ſkorki. BielSat Cv [idem (2)] BielRozm 17
[2 r.]; [ślosarzów z kowalmi, rymarzmi, siodlarzmi jeden cech trzymających jest 13 LustrRus I 245].
MC
2. [RYMARZ sb m
-årz; -arz-, -årz-.
sg N rymårz. ◊ G rymårza. ◊ D rymarzowi. ◊ pl N rymarze. ◊ D
rymarz(o)m.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Poeta: [zapis z 13 lutego 1546 r.:] Donatur villa Temerowcze g.
Nicolao Rey vati Polono alias Rymarzowi. Materiały do biograﬁi
Mikołaja Reja z Nagłowic, wyd. Z. Kniaziołucki, [w:] „Archiwum
do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t.7, Kraków 1892, 415.
a. pogard. Marny poeta, wierszokleta: W kthorych [rymach]
też to vſtánie mego Iurgieltu/ Náśmiewánim wielkim/ od onego
Rymarzá ieſt nágrawáne. iáko by ſye niegodźiło/ mnie/ ktorym
Powſzechnią Krześćiáńſką Wiárę opuſćił [...] Krzeſćiáńſkiego páná
pożytkow vżywáć. S. Orzechowski, List do Oświeconego Pana [...]
Mikołaja Radziwiła [...] przy Konkluzyjach przeciwko heretykom
wydanych, b.m. [1562], A2; A wſzelákim obyczáiem vśiłowáć będę/
ábych tę potwarz/ ktorą mie ći Rymárze v W.M. ſpluſkáli zgłádźić
mogł ibid., B3, A2v, A3.
Synonimy: poeta, rytmista, rytmnik, wierszopis.
Cf PISORYM, RYMOPIS, RYMOWNIK]
AN
[RYMARZOWA sb f
G sg rym(a)rzow(e)j.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Żona rymarza: (nagł) Kamienice murowane w Przaszniszu (–)
[...] Wdowej rymarzowej LustrMaz II 13.
Cf [RYMARKA]]
MC
RYMER cf 1. RYMARZ
RYMINAL Sł stp; Cn, Linde brak.

RYMISTY

RYMOWANIE

[RYMISTY ai
sg f N rymistå. ◊ pl A subst rymisté.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Będący wynikiem kataru:
Wyrażenie: »ﬂegma rymista«: tymże obyczáiem tym dobrze
pić [jaje] którzy krwią pluią/ álbo którym ﬂegmá rymiſta ćiecze z
głowy do pierśi. UrzędowHerb 452a, 255a.]
MC

W połączeniach szeregowych (2): Quadrare signiﬁcat, Rymowáć/ zgádzáć/ traﬁáć ſie Mącz 335b; Responsus, Iednákość/ rym/
zgodá co ſie zwłaſzczá weſpołek s czym zgadza/ rymuye y tráﬁa.
Mącz 410c.
[cum inf: Nierymuie ſie nigdy/ bot nágłowę wdziać. Es reymet
ſich vbel/ wenn einer den ſchuch auff den kopff wil rzichen. Wokabul 1539 T3v.]
Fraza: »[co] nie rymuje się ([nigdy]), nie chce się rymować
(wespołek), [by się nie rymowało]« = jest (a. byłoby) niemożliwe, nieprawdopodobne, bezsensowne; non cohaerent, non sane
quadrat Mącz (2:2): Non cohaerent haec, To ſie niechce rymowáć. Mącz 152b, 168a, 335b; Tymże theż kſtałtem then Dworzánin/ kthory páná doſkonáłym w cnotach vcżynić ma/ ſam
doſkonálſzym niż on/ bez wątpienia być muśi: á zá tym też
będzie/ y wyſzſzey doſtoinośći/ co ſie bárzo nie rymuie. GórnDworz Kk; [RejKat 18v; dobri przijaciel/ vłomek drugiego a
niedoſtatek wie y zna/ ale iżby mu dla tego nieprzijacielem chciał
być/ to ſię nie rimuie/ bo/ y nalepſzi przijaciel/ nie zoſtałby tym
obycżaiem w prziacielſtwie. Ekonom O4; HistOtton 119v; BronApokr 163].
Zwrot: »nierowno się [z kim] rymować« = być niepodobnym do
kogoś (1): NIe rowno ſie náſz Stáchnik s ſtárſzemi rymuie/ Ociec
pieniądze zbiera á on záś kiepkuie. PaprPan Yv.
Szeregi: »(nie) rymować się, (ani) traﬁać« [szyk 1:1] (2): Ex
diametro pugnare, Práwie przećiwko być/ nic poſpolitego nie mieć/
Nic ſie nietráﬁáć ani rymowáć. Mącz 84d, 511a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»rymować się, ([i]) zgadzać się« [szyk zmienny] (1): Cum consiliis tuis mea et facta et consilia consentiunt, Zgadzáyą ſie/ Rymuyą ſie. Mącz 383b; [Ale yáko ſie to tu s tą Niewiaſtką rymuye y
zgadza? iże oná ſnádź tylko ras álbo dwá kroć/ o Pánu Chriſtuſie y
o yego Cudách ſłyſzála [!]/ A yednák oná ku niemu s tákową mocną
wiárą przyſtąpiłá LuterMalPos II 310v]. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 2 r.]
a. [Harmonizować (o proporcjach budowy ciała) [ku czemu]:
Szereg: »rymować się a zgadzać«: CVdny koń ieſt ktory ma
ſpoſob wielki á długi/ gdy też inſze cżłonki ku iego wielkośći j długośći rymuią śię á zgadzáią. Cresc 1571 683 (Linde).]
2. Odnosić się do czegoś a. kogoś, dotyczyć czegoś a. kogoś;
quadrare Mącz; cohaerere (inter se) Cn (3):
rymować się ku komu, ku czemu (2): KrowObr 180 cf »nie rymować się ani stosować«, KrowObr 214v cf »nie rymować się ani
ściągać«.
rymować się przeciw komu (1): In eos quadrat hoc proverbium
Przećiw ſie tym rymuye tá przepowieść albo ná tey [lege: te] może
być prziwodzona. Mącz 335b.
Szeregi: »nie rymować się ani stosować« (1): Stąd tu iuſz możeſz obátzyć/ iż to mieyſce [o Melchizedeku; Vulg Gen 14/18] ku
tey wáſzey Mſzárſkiey ofﬁárze/ nic ſie nierymuie/ áni ſtoſuie KrowObr 180.
»nie rymować się ani ściągać« (1): Abowiem tho piſmo/ ktore
ty przywodziſz [że jedni za drugich mają się modlić]/ nic ſie nierymuie/ áni ſćiąga/ ku tym twoim ſwiętym vmárłym/ iedno tylko ku
ludziom żywym KrowObr 214v.
Synonimy: 1. traﬁać się, zgadzać się; 2. stosować się, ściągać
się, traﬁać się, zgadzać się.
Formacje współrdzenne cf RYMOWAĆ.
Cf RYMOWANIE, RYMUJĄCY SIĘ
MC
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1. [RYMNY ai
G sg f rymn(e)j.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Zaﬂegmiony: Głowy Rymney cżyśćienie SienHerb A#3.]
MC
2. (RYMNY) cf [BEZRYMNY] (Errata)
RYMOPIS Cn; Linde XVII – XVIII w.
Cf PISORYM, 2. [RYMARZ], RYMOWNIK
RYMOWAĆ (4) vb impf
o oraz a jasne.
inf rymować (2). ◊ praes 1 sg rymuję (1). ◊ 3 sg rymuje (1). ◊
[3 pl rymują.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.
Układać wiersz; poetari Mącz; modum et numerum verbis
adiungere, orationem numeris adstringere, verba numeris nectere
Cn (4): Canere carmen, Wierſze ſpiewać/ czinić Rymowáć. Mącz
33d, 307d.
rymować do kogo (1): (nagł) Marcin Wolſki z wielkiey polſki
do Cżciciela [= czytelnika] rymuie. (–) BielŻyw nlb 6.
W połączeniu szeregowym (1): A téż ledwe ſye kiedy dźiéćię
vrodźiło/ Coby łáſki rodźiców ſwych ták godné było. Ochędożné/
poſłuſzné/ kárné/ nie pieſzczoné/ Spiéwáć/ mówić/ rymowáć/ iáko
co vczoné. KochTr 11.
a. [Mówić wierszowane powiedzenie: Tákże też gdy ſię podwinie nogá pyſznemu/ tedy więc ludźie poſpolićie w Polſzcże rymuią:
Nie dawnoś był Rycerzem/ chodźiłeś we złoćie/ Pięknie/ bucżno y
pierno/ teraz leżyſz w błoćie. WerReguła 84.]
Formacje współrdzenne: rymować się, odrymować się, przyrymować, zrymować się.
Cf RYMOWANIE, RYMUJĄCY
MC
RYMOWAĆ SIĘ (16) vb impf
sie (16), [się].
o oraz a jasne.
inf rymować się (6). ◊ praes 3 sg rymuje się (9). ◊ 3 pl rymują
się (1). ◊ [con 3 sg n by się rymowało.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. (pięć z niżej notowanych
przykładów) s.v. rymować.
1. Zgadzać się, pasować; quadrare Mącz, Cn; consentire, utibile esse Mącz; congruere Cn (13):
rymować się z kim, z czym (5): A batzyſz iuſz [...]/ iáko ſie nierymuie ſtym piſmem Duchá Swiętego [Vulg 1.Cor 7/2-5]/ áby Apoſtołowie mieli opuśćić żony KrowObr 224; Mącz 410c; iż nie to było głowne przed ſię wzięcie nátury/ żeby ludzi chorobam/ niewcżáſom/ y doległoſciam poddáłá/ (bo ſie to s tym nie rymuie/ áby oná
kthora ieſt mátką wſzytkiego dobrá/ miáłá ſie ná to rádą/ y śiłą ſwą
náſádzić/ ábyſmy my ták wiele złego mieli) GórnDworz H8v; á gdy
[Pitagoras na podstawie wymiarów boiska, które Herkules wymierzył swoimi stopami] wynálazł práwą/ á iſtotną długość ſtopy [Herkulesa]/ ſtey dopiero ſtoſuiącz iáko ſie ktory cżłonek/ s ktorym rymowáć mogł/ doſzedł miáry wſzytkiego ćiáłá/ iż ták był wyſzſzy
Herkules/ niż ini ludzie GórnDworz V4v; [LuterMalPos II 310v].
Cf Zwrot.

RYMOWANIE (3) sb n
a jasne; teksty nie oznaczają ó oraz é; o prawdopodobnie jasne
(tak w -owanie).
sg N rymowani(e) (1). ◊ G rymowaniå (2).
Sł stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde XVI w. (dwa z niżej
notowanych przykładów) s.v. rymować.

RYMOWANIE

RYNECZEK

I. Rzeczownik od „rymować”; w wyrażeniu: »na umyśle rymowanie« = fantazjowanie (1): Abowim iż według ich [nieuków]
phántáziy/ á ná vmyſle rymowánya yakoby ſwyát ſtáć myał? yákoby ludzye żywi byli przez rzemyęsnikow? GliczKsiąż G5v.
II. Rzeczownik od „rymować się”: zgodność, harmonia (o budowie ciała) (1):
rymowanie czego (1): [natura dała człowiekowi cudność w
składności członków] aby tedy była proportia to ieſt, ſłuſzne rimowanie cżłonkow GlabGad F3.
[rymowanie między czym: Cresc 1571 686 (Linde s.v. rymować) cf »zgodność i rymowanie«.]
Szeregi: »proporcyja to jest rymowanie« (1): GlabGad F3 cf
rymowanie czego, [Cresc 1571 686 (Linde s.v. rymować) cf »zgodność i rymowanie«].
[»zgodność i rymowanie«: Iednak to ieſt poſpolite poznawánie
cudnośći j mocnośći wołow/ gdy cżłonki máią wielkie/ rowne/ tak
iż między nimi będźie práwa proporcya/ to ieſt zgodność y rymowánie. Cresc 1571 686 (Linde s.v. rymować).]
III. Wierszowana sentencja, rymowanka (1): bo [kupiec] kupi
nye da dármo/ yedno zá pyenyądze/ według onego rymowánya/
Chceſz krámárzem oſtáć/ Maſz kupcowi nádkáć. GliczKsiąż M6v.
Synonim: II. zgodność.
Cf 1. RYM, RYMOWAĆ, RYMOWAĆ SIĘ
MC

[W połączeniu szeregowym: tak jako i dzisia z Ewanjelijej
ś więtej i krześcijańskiego zakonu nikt baśni ani fabuł i wszelakiego matactwa nie naczynił więcej, jako poetowie, rymownicy i
krasomówcy OrzPolic 44.]
Synonimy: poeta, rytmista, rytmnik, wierszopis.
Cf PISORYM, 2. [RYMARZ], RYMOPIS
MC

RYMOWNICA (1) sb f
N sg rymownica.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Poetka: Poetria, Rimownicá/ wierſze skłádáyąca Mącz 307c.
Synonim: poetryja.
Cf [PISORYMKA]
MC
RYMOWNIE (4) av
rymownie (4), [rymowno, rymownie a. rymowno].
Pierwsze o jasne; -e z tekstów nieoznaczających é lub -é (Cn e
jasne); -o prawdopodobnie jasne (tak w -o).
[comp rymowni(e)j.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych
przykładów).
1. Wierszem; numerose Mącz, Cn; poetice Mącz (2): Numerose, Rozmáyicie/ rimownie. Mącz 253b; Poetice, Wierſzámi/ rymownie. Mącz 307d.
2. Dobrze, odpowiednio, stosownie (2): [iż p an kra kowski
potrzebuje tego, abych ja przedsię tu przy W aszej K rolewskiej
M iłości był, tedy tak rymowniej przydzie, że z tych Czech ku
W aszej K rolewskiej M iłości przyjadę, aniżlibych [...] ListyPol I 1547/387; jeśli je [panów] tam do Wilna dla tego konwokować, trzeba nam w tem TM zdania wiedzieć, gdzie i to jakoś
zwłaszcza, sub absentia nostra nie barzo rymowno być może, gdyż
też pod tak potrzebnym czasem TM stamtąd odjachał ListyZygmAug 1553/252.]
a. Kunsztownie, zgrabnie (2): Ieſzcże y tho niepomáłu ſmiech
w nas pobudza [...] kiedy kto foremnie powieda cżiy práwie głupi
poſtępek/ ábo rzecżenie: [...] Albo więc gruby kłam/ ále rymownie
złożony. GórnDworz O8v, F5.
Cf NIERYMOWNIE
MC
RYMOWNIK (2) sb m
o jasne.
sg N rymownik (2). ◊ [pl N rymownicy.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
Poeta; poeta Mącz, Calag (2): Poeta, Wierſzów skłádácz/ álbo
rymów skłádácz/ Rymownik/ Poetá. Mącz 307c; Calag 378a.
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[RYMOWNO] cf RYMOWNIE
RYMOWNY (7) ai
o jasne.
sg m N rymowny (2). ◊ f N rymownå (2). ◊ G rymown(e)j (1).
◊ n N rymown(e) (1). ◊ pl N subst rymown(e) (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych
przykładów).
Przymiotnik od „rym” (7):
1. Od znacz. ‘utwór poetycki’: wierszowany; conclusus, metricus, numerosus, poeticus Mącz; rhythmicus, similiter cadens Cn
(6): Metricus, Wierſzowny/ Rymowny/ álbo co ku wierſzowi należy. Mącz 220a; Mimi etiam, Rymowne słowá powieśći y prziczinánia króm którego wſtidu ludzkie obyczáye ſpomináyące. Mącz
221d; Poeticus, Poecki/ rymowny Mącz 307c.
Wyrażenie: »rymowna mowa« = carmina, conclusa a. numerosa oratio Mącz (3): Conclusa oratio, pro numerosa, Rimowna
mowá/ álbo Rytmámi ſpiſána rzecz. Mącz 56c, 220a, 253b.
2. Od znacz. ‘zgodność brzmienia zakończeń wyrazów’ (1):
Szereg: »rowny albo rymowny« (1): Isonomia, Rowne álbo
Rymowne kończenie słów. Mącz 175b.
Synonim: 1. wierszowny.
Cf NIERYMOWNY
MC
RYMUJĄCY (1) part praes act
N sg m rymujący.
Sł stp, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. rymozłoty.
Imiesłów od „rymować”; bez wystarczającego kontekstu: Ná to
ieſt regulká v mnie, że po c/ cz/ ł/ dz/ dż/ rz/ sz/ ż/ nigdy nie idźie
proſté i/ iedno tępé y. [...] Ná przykład. [...] c. miłuiący, rymuiący,
broniący, poglądáiący, pátrzáiący. cz/ [...] dz/ [...] ż/ [...] etć. JanNKar G2v.
Cf RYMOWAĆ
MC
RYMUJĄCY SIĘ (3) part praes act
Zawsze sie.
sg m N rymujący sie (1). ◊ f N rymującå sie (1). ◊ n N rymując(e) sie (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Stosowny, odpowiedni, pasujący; aptus, congruens Mącz (3):
Congruens, Przitrafuyący/ Rimuyący ſie. Mącz 150a.
rymujący się ku czemu (1): Aptum et congruens nostris studiis.
Barzo ſie ku náſzym naukam rymuyące. Mącz 150a.
a. O stylu pisania lub wysławiania się: wyrobiony, gładki,
piękny (1):
Szereg: »niekstałtowny, nierymujący się« (1): Salebrae, Metaph. Nie xtałtowna nierymuyąca ſie rzecz mowá álbo piſánie. Mącz
364d.
Cf RYMOWAĆ SIĘ
MC
RYNA cf RYNNA
[RYNECZEK sb m
N sg ryneczek.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.

RYNECZEK

RYNEK

Dem. od „rynek” ‘reprezentacyjny plac’: Ryneczek foriculum,
forulum d icitu r a forum ReuchlinBartBydg nv.]
ALKa

żeńſtwem bawili ModrzBaz 93, 31; Támże w Fráncyey v miáſtá
Bituryki/ gdy kośćioły y rynki obiąć iego [św. Antoniego] ſłuchácżow niemogły: kánonicy rádzili áby w pole wyſzedł. SkarŻyw 545,
118, 202, 390, 422, 532; PaprUp G4; Forum – Rinek. Mieſce gdze
ſady [lege: sądy] biwayą. Calep 432a, 534b; Tędi dobrowolnie
temu piotrowy pękowy dopuſzczą wyęzowanię wdom tęn ktory
kupiel od bartoſa ſzwargi na rogu wrinku ZapKościer 1589/87; Y
nápełniło ſię wſzytko miáſto zámieſzánia; y wtárgnęli iednoſtáynie
ná rynek (marg) na plác, gdzie komedye y gonitwy ſpráwowano.
(–) WujNT Act 19/29, Matth 11 arg, 16, s. 46 marg, Matth 20/3,
23/7 (16); będźie mógł Woźny zá roſkazániém náſzym/ álbo náſzégo Stároſty/ álbo Sędźiégo/ okrom liſtów pozwáć w goſpodźie/
álbo ná rynku SarnStat 574; PowodPr 80; KlonWor 8, 31, 72; [Cloda na rynkv przy rathvszv custodia lignea ReuchlinBartBydg i4].
W połączeniu z nazwą rynku [w tym: z przymiotnikiem dzierżawczym od imienia (2), z imieniem (1); zawsze: rynek + nazwa]
(3): ſzedł iuſz ná on cżás y mieyſce dyſputácyey náznácżone
Arryuſz/ z wielką y pyſzną hordą dworzan/ ſwych náśládownikow:
á idąc przez rynek Konſtántego: pádłá nań wielka boiaźń SkarŻyw
390, 429; A ſtámtąd bráćia vſłyſzawſzy (marg) o nas. G. (–)/ wyſzli
przećiwko nam áż do rynku Appiuſzowego/ y trzech kárczem.
WujNT Act 28/15.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miasta [rynek +
przymiotnik (14), przymiotnik + rynek (2)] (16): ZapWar 1536 nr
2491; ſłyſzan był głos w nocy od Anyołá środ rynku Konſtántynopolſkiego z miecżem ſtoiącego/ obiawiáiąc rychłą śmierć Ceſárſką/ żony/ y dzieći iego BielKron 146; Ten Kápiſtran był Káznodzyeią dobrym/ przeto mu ſrod rynku Krákowſkiego vcżyniono
było ſtolec podle kośćiołá S. Woyćiechá/ s ktorego kazał poſpolitym ludzyom BielKron 391, 359v [2 r.], 376, 407, 419, 422v, 424,
Llll4v; Ale kto ſie chce tym dziwom przypátrzyć/ iáko ſie chudziná
żywi/ idź ná Krákowſki rynek/ tám ſie nadźiwuieſz RejZwierc 111v;
Názáiutrz [król] był prowádzon ná rynek Krákowſki/ Wprzod kleynoty Koronne nioſł vff Senatorſki. StryjWjaz C3v; SkarJedn 252,
320; [każdy żupnik] nie ma/ áni będźie powinien ſoli báłwánowéy
więcéy odwiéźdź/ iedno trzy ſtá báłwánów do ſkłádu poſpolitégo: to
ieſt/ ná rynek Krákowſki SarnStat 375.
[Zestawienie w funkcji n-loc: »Psi Rynek« = nazwa zaułku w
Krakowie: Wziął cztery skóry baranie rzeźnikowi na Psim Rynku w
Kazimierzu. KsięgaKrymKrak 1584 nr 145, 1577 nr 129.]
Szereg: »rynek (rynki), (i, a, albo) ulica (ulice)« [szyk 6:5] (11):
iż dzyecyom po vlicach á rynku nye godziło ſie przebyegáć/ ále
wodzono ye ná rolą/ áby pirwſſych lat nye trawili w proznowányu a
w yákyey roſkoſſy/ ále [...] áby ſie vcżyły tego coby myáły [...] k
látom przyſſedſſy cżynić. GliczKsiąż E5; Czwarty pozew bywa
przes przywołánie/ [...] kiedy Podwoyſki wielkim á wyrozumnym
głoſem ná Rynku álbo w Vlicy przywoływa kogo áby do Sądu
ſtánął. GroicPorz p3; [król Bolesław] dał mieſzcżánom Krákowſkim
práwo Niemieckie/ y woytá im vſtáwił/ ktory ſpomykał/ zwymierzał vlice/ rynek/ áby tho rządnie w okręgu ſwoim rozdzielone było/
bo pierwey ledá iáko kędy kto chćiał budował ſie/ á ſtąd nierządnie
vlice y rynek leżeli w ſobie BielKron 363; Mącz 329b; RejZwierc
70v, 111v; Wſtánę teraz á obieżę miáſto/ ná vlicach/ ná rynkach
[per plateas et per loca lata] ſzukáć będę ktorego miłuie duſzá moia
BudBib Cant 3/2, I 329b marg; SkarŻyw 179; NiemObr 76; [Nie
pogláday [!] po ulicach miáſtá á niebłąkay ſie po ryncech iego [in
vicis ... in plateis Vulg Eccli 9/7]. KsięgiEklez C6v].
W przen (1): Widzę miáſto w ich [złych ludzi] rządźie ná poły
zginioné: [...] We dnie/ y w nocy mury ſwawola obchodźi/ Z rynku
nieſpráwiedliwość/ y vciſk nie ſchodźi. KochPs 81.
Przen (2):
rynek czego [= miasta] (1): gdyż widziſz [człowieku] iż iedno
chodziſz á buiaſz po rynku tego ſwowolnego Ieruzalem obłudnego
ſwiátá tego. RejPos 196.
Szereg: »rynki, ulice« (1): (marg) Czemu ſię niebieſkie miáſto
zowie kośćioł ná ziemi. (–) Niebieſkim ſię zowie/ iż w niebie ma
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RYNECZKA (2) sb f
N sg ryneczka (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „2. rynka” (2):
1. Od znacz. ‘kanalik’ (1): Tubulus, Ryneczká. Mącz 467c.
2. Od niezaświadczonego u nas znacz. ‘opaska na głowę uformowana na kształt rurki’ (1): Cesticillus, Ryneczká nieyáka z chuſt
vcziniona którą niewiáſty ná głowę kłádą/ gdy co na [!] głowie
noſzą Mącz 50b.
Cf RYNIENKA
LW
RYNEK (206) sb m
e jasne.
sg N rynek (20). ◊ G rynku (39). ◊ A rynek (36). ◊ L rynku (97).
◊ pl N rynki (1). ◊ G rynk(o)w (1). ◊ L rynkach (9), rynk(o)ch (3),
[ryncech]; -ach MurzNT, SkarJedn (2), WujNT (5); -(o)ch RejPos;
-ach : -(o)ch BudBib (1:2); ~ -ach (7), -åch (2) MurzNT, BudBib.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Reprezentacyjny (często centralny) plac w mieście, ośrodek
życia publicznego; forum Murm, Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, Calep, JanStat, Cn; theatrum Vulg, PolAnt; platea PolAnt (206):
OpecŻyw 135v; Dyogenes [...] mowił że m ąż ſprawiedliwie może
ſwą żonę y na rinku ob ła pić iawnie BielŻyw 69; [Szymon zeznał, iż] do domu Mikolayewey kapinoſzky wrynku lyezaczego [...]
[drabinę] przinyoſl y pobocznym oknem do kuchnye thegoſz domu
ponyey wſtąpill. LibMal 1551/158, 1546/112v, 115, 1548/147v,
1553/173v, 1554/183v; ſtrzeſzćie śię Doctorów ktorzy chcą wpowáżnych ſzatách chodźić/ i miłuią pozdráwianiá na rynkách piérwſzé śiedzęniá w Bożnicach/ i piérwſzé mieſca na kołacjách MurzNT
Luc 20/46, Mar 7/4; Zás ſą drudzy tákowi/ kthorzy [...] ledá gdzie
ſie tráﬁ bądź ná rynku/ bądź w koscyele/ bądź ná weſelach á vcżtach/ [...] przed wſſytkimi podcżaſ ludźmi/ ſyny ſwe karzą/ łáyą/
ſromocą GliczKsiąż G4, C5; zábije kto kogo áby Imienie iego wydárł y poſyadł/ [...] táki koniem około rynku ma być włoczon
GroicPorz ll2, z3v, z4; KrowObr 183v, 219v; RejWiz 97v; Leop Act
17/17; RejFig Aa6 [2 r.], Aa8; NAdobną Krákowiánie/ ſztukę
wypráwili/ Ná owych Sukienicach/ co w rynku ſpráwili. Bo krole
ná nich w koło/ wſzędy zmálowáli RejZwierz 112, 17v; A zebrawſzy wſzytki łupy/ wpoſrzod rynku miáſtá onego/ ſpalićie do gruntu
miáſtho z onym wſzytkim łupem/ przed Pánem Bogiem twoim BibRadz Deut 13/16, Act 19/29, 31, Apoc 22/2; [Tarkwinius] miáſto y
rynek chędogo pocżął opráwiáć/ połamawſzy pirwſze grube roboty.
BielKron 102v, 25v, 102, 104, 105, 107 [2 r.] (24); Fori, Ganek w
okręciech [...]/ też łáwy/ podpory á mieyſcá z których ná gry
pátrzano v Rzimianów/ ná wielkim rynku. Mącz 134a; prodire in
publicum, Miedzy ludźie/ wyniść ná rynek Mącz 329b; Cum ea
fama forum atque urbem pervasisset subito ad curiam concursus
fuit, Gdy ſie tá sławá po rynku y po mieście rozeſzłá yęli ſie hnet do
ratuſzá zbiegáć Mącz 473a; Visam ad forum, Wyźrzę co ſie ná rinku
dźieye. Mącz 494c, 38c, 54b, 213a, 304c, 370d (14); Prot B2; RejAp 170v; poſłowie Kſiążąt Pomorſkich/ Krolowi imieniem pánow
ſwych w puł [= na środku] rynku hołd podług zwycżáiu cżynili
GórnDworz P4, Y3 [2 r.], Gg6v; RejPos 58v, 60, 61v, 225v, [308];
RejZwierc 33v, 39v, 55v, 66, 84; Ná rynkoch iego [miasta Kir-moaw] oblekli wory/ ná dáchach iego y ná vlicach iego káżdy wyć
będzie BudBib Is 15/3, 2.Mach 10/2; Ráyce Krákowſcy w rynku też
tryumphowáli/ A wſzcżurnaſtcy Te Deum laudamus ſpiewáli. StryjWjaz C3v, C [2 r.], C3v; PaprPan Hh4; W pośrodku onego plácu/
ktoryby miedzy onemi domámi był iáko rynek/ zbudowanoby kośćioł/ gdzieby ſię ſędziowie ze wſzytkim ſwoim domoſtwem nabo-

RYNEK
więtſzą część y lepſzą mieſzczan ſwoich/ y więcey rynkow/ vlic/ y
obywátelow ſwoich. SkarKaz 634a.
a. Miejsce odbywania się targów, targowisko; mercatus Calep;
macellum Cn (51): Forum cupedinis, Der marck do man állerley
ſpeis verkaufft. Rynek gdzye wſſeckyego naydzye kupyć. Murm 29;
Item zeznal yſch wſzyeprczu Valenthego Ribithwa ſnym ſzią na
Rynku powadzywſſi, za lep vchwiczil LibMal 1543/77; Iſch skorą
wolowa na Rynku wtarg zwoza czlowyekovi vkradl LibMal
1545/106v, 1545/101v, 102, 107, 1546/112v, 113 (14); Przetoż przy
takim ſzynku Siedzą by przy terlinku Panienecżki na rynku
Przypiękrane. Zadny Iarmark y kiermaſz Gdzie tego wina niemaſz
LudWieś B5; ZapWar 1550 nr 2613; GroicPorz b4; áni też ſmie
żoná cżyiá [u Turków] ná weſele gdzie męſzcżyzny ſą iść/ takież ná
rynek przedáwáć álbo kupowáć BielKron 261; Kiedy ſpołecznie
rádźiem około obrony. [...] Ledwo ſię vrádźiło/ álić o tym Báby
Plotą z ſobą ná Rynku á zwłaſzczá w Krákowie Prot C3v; RejPos
71; z obiáwienia Bożego/ ná rynku go [Epifaniusza] duchowni/ gdj
iágody winne iáko żebrak kupował/ porwáli/ poświęćili/ y ná ſtolicj
Biſkupiey poſtáwili. SkarŻyw 454; Venalitium – Rinek gdzie liudzi
przedaią. Calep [1108]b, 278a, 624b, 654a; CiekPotr 56; Więc też y
niewolniki cudze/ v Poháńcow Przedáie zdraycá miáſto ſwoich
właſnych bráńcow. Wywodźi ich ná rynek/ właśnie iákby konie
KlonWor 26, 27.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy towaru sprzedawanego na rynku [przymiotnik + rynek (6), rynek + przymiotnik (1)]
(7): Murm 28, 29 [2 r.]; BartBydg 60 [2 r.]; Lachanopolειum, Rynek
zielny. Mącz 181c; Locus autem vendendis piscibus destinatus Ichthyopolion – Ribni rinek. Calep 499b; [Forum lignarium Holtzmarckt Drewny rynek ArtNom G5].
W charakterystycznych połączeniach: rynek drewny, owocny
(2), rybny, winny, wołowy (2), zielny; rynek, gdzie przeda(wa)ją
[kogo, co] (3), na ktorym przedają [co] (2), gdzie wszećkiego najdzie kupić, gdzie kupują [co] (2).
Zwroty: »na rynku kupować (a. kupić)« [szyk zmienny] (3):
LibMal 1544/92; GostGosp 70; tedy ná kożdégo koniá má bydź
dawan ieden korzec owſá ná dźiéń z śiánem y z ſłomą: á to ná
liczbie ma bydź ták kłádźiono/ iáko ná rynku ieſt kupiono [sicut in
foro emptum fuerit JanStat 41]. SarnStat 376.
»na rynku przeda(wa)ć« [szyk zmienny] (5): LibMal 1551/162;
Olitorium forum, Rynek ná którym ziołá przedáyą. Mącz 262d,
384a; GostGosp 142; Vſtáwuiemy [...]/ áby żaden z cudzoźiemcow [...] [wwożonego wina do piwnic nie składał]/ ále/ ie ná ſkłádźiéch zwykłych ná rynku przedawał/ ináczéy ma winá tráćić SarnStat 288.
Szeregi: »rynek albo plac« (1): Abowiem ći ktorzi ſię tą nauką
paráli/ na rynek albo plać gdzie kupowano faſki/ tablice/ y słupiki
[...] przichadzali/ iżeby kupuiący niebyli oſzukani. KwiatKsiąż H4v.
»rynek, (albo, to jest) targ« [szyk 2:2] (4): Forum, Targ/ Rynek
gdzie kupuyą y Przedáwáyą. Mącz 135a, 44d, [454]d; nie ieſt żaden/ ktoby w tem wątpił/ że Vrzędniká tákiego pilno trzebá/ ktoryby śię ná rynku/ to ieſt/ około tárgow [qui in foro, hoc est in rebus
contrahendis] zábawiał ModrzBaz 33.
Przen (2):
Zwroty: »w rynku się omylić, na rynku zabłądzić« = popełnić
oczywisty błąd (1:1): [pleban do wójta] A ták lżey mow boś mię
ruſſył Lataſz á ſnaś niezáſuſſył Wáruy ná rynku zábłądzić Bo ſnadz
nie dziś twoy dzień rządzić. RejRozpr A4, K2v.
[»rozum za piorkiem posłać na rynek« = stracić rozum: Około
postanowienia małżeństwa jego k rolewskiej m iłości ja tak widzę
z domysłow, że ta rzecz weźmie słuszny koniec. Między radami już
się dokonała o tem rozmowa. Przyzwolą, by kto rozumu za piorkiem nie posłał na rynek. ListyPol III 1550/27.]
2. [Miejsce wyznaczone do odbycia pojedynku:
Szereg: »rynek albo plac«: Po nákazániu pokoiu/ máią [stający
w szranki] obá prośić o wolny rynek/ álbo plác/ co im Sędźia nákázáć ma. SzczerbSpecSax 438 (Linde).]
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Synonimy: 1.a. targ; 2. plac.
Cf DWORYNKOWY
LW
(RYNG) cf [POŁRYNG]
(RYNGMACHER) cf [RYNGMACHERSKI]
[RYNGMACHERSKI ai
G sg n ryngmacherski(e)go.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od niezaświadczonego u nas rzeczownika „ryngmacher” ‘rzemieślnik wyrabiający pierścienie’:
Wyrażenie: »rzemiosło ryngmacherskie«: My, [...] rajce miasta
Poznania, oznajmujemy [...] iż my za staraniem, żądliwością i prośbami [...] natenczas starszych rzemiosł ślusarskiego, mieczniczego,
paśniczego, zegarmistrzowskiego, ryngmacherskiego, nożerskiego
[...] WilkPozn III 1592 nr 91.]
LW
RYNGORT Sł stp; Cn brak, Linde XVII(XVIII) w.: ryngort,
rynkort.
RYNIENKA (1) sb f
N sg rynienka.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.
Dem. od „2. rynka”; canalicula Calep, Cn; canaliculus, cuniculus Cn: Canalicula – Rinienka. Calep 156a.
Cf RYNECZKA
LW
[RYNIERZ sb m
N sg ryni(e)rz.
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
Giermek, pachołek rycerza: Shyrmyerz armiger i d est qui
arma gerit ... hic armiger pro scutifero Rymyerz [!] ReuchlinBartBydg c8.
Synonim: giermek.]
ALKa
1. RYNKA (33) sb f
a jasne.
sg N rynka (7). ◊ D rynce (1). ◊ A rynkę (1). ◊ L rynce (23). ◊
pl G ryn(e)k (1). ◊ [A rynki.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Płaskie naczynie a. inny sprzęt, czasem na nóżkach (zwykle
trzech); sartago Murm, BartBydg, PolAnt, Calep; frixorium Murm,
BartBydg, Cn; lebes Mymer1, BartBydg; tripus BartBydg, Cn; patella BartBydg; testaceum Cn (33): [Rynka, Tregyel citrapos, citropus, tripos ReuchlinBartBydg g5; Rynka, Tregyel tripos i d est
mensa vel scamnum vel aliud instrumentum tres hebens pedes
ReuchlinBartBydg J8.]
a. Używane w kuchni do smażenia lub podgrzewania (33):
Murm 143; Mymer1 29v; Sartago, frixorium vel patella, in qua caro
aut pinguedo vel aliud frigitur, panewka, rynka y brvthwanna BartBydg 137, 61, 80, 163; Wezmi korzenia Paſternakowego vkopanego á warz dobrze á potym vwarzywſzy [...] nakładz tego korzenia w
miod odſzymowany/ warz ażeby miod wywrzał/ ale maſz cżęſtho
ruſzać aby ku rincze nieprżywrzało FalZioł I 105d; Theż proch z
ziela przerwipęp vſmaż z białkhiem iaiecżnym na ryncze FalZioł I
146a; rozpuſć woſk y ſmołę, y oliwę na rincze mieſzaiącz wſzitko
ſpołem FalZioł V 74v; Sadło odebrane od Liſich płuczek, na rincze
rozpuſzcżone/ á potim letnio ciepło w bolącze vcho wpuſzcżone/
znamienicie bolenie wſkrania [lege: uskramia]. FalZioł V 79, I 4b,
5a, 19c, 106d [2 r.], 120a (19); wybiy cztery iáiá ná rynkę gorącą/
potrzęśni mąką poki niezgęſtnieie/ thákże ſye mu [plackowi] day
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dopiec SienLek 91, 121, 161, 162v; Wrynce w oliwie [obiata] vcżyniona (będzie) á ták vſmáżoną przynieſieſz ią BudBib Lev 6/21, Lev
7/9; Calep 947a; [Rynka, Tregyel frixorium, patella vel ferrum, super quod coquitur ReuchlinBartBydg n2v; SienHerb 529a; InwBiskWłocł 1582 268; ArtNom H5v].
[rynka do czego: Tenor autem inwentarzi eiusmodi est. [...]
item zegar zelyasny czo bye [lege: bije] 1; [...] item rynka spizanya
do klyiu 1 KsięgiSądWiej 1562 nr 4341.]
W charakterystycznych połączeniach: na rynce rozpuścić (7),
usmażyć (smażyć, posmażyć, przysmażyć) (10); na rynce przysmażony (usmażony) (2), rozpuszczony.
Szeregi: »panew (a. [panwica]), (albo) rynka« (1): Vwarz Iaycza twardo: wyjmi znich zołtki á vſmaż na panwi albo na rincze aż
będą cżarne FalZioł II 22v; [myedzyany garnecz, panvicza, Rynka,
Tregyel lebes {tripes} ReuchlinBartBydg r3v].
»rynka, tygiel« (1): Drewniánych ſtatkow wſzelákich ma bydź
[...] doſtátek záwſze: [...] Garnuſzkow śćklánych álbo polewánych/ dzbánkow Tureckich/ y innjch potrzebnych ſtátkow: ták do
ochędoſtwá/ iáko y do pożytku: rynek/ tyglow Iłzeckich. GostGosp 132.
Synonimy: brotwanna, fanna, panew, panewka, tygiel.
LW

sg N rynna (17). ◊ G rynny (3). ◊ A rynnę (9). ◊ I rynną (3). ◊
pl N rynny (1). ◊ G ryn (3) Mącz (2), GostGosp, rynien (2) Leop,
BielSpr. ◊ A rynny (4). ◊ I rynnami (3).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Podłużny przewód służący do transportowania wody lub
innych płynnych substancji, rura, koryto (z niem. Rinne); canalis
Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz, Calag, Calep, Cn; aquaeductus
Murm, BartBydg, Calag; colliciae Calep, Cn; ﬁstula, hydraulos,
tubus Mącz (44): Aquaeductus. Waſſer furch. Potok rynná álbo
przekopká kędy wodá wychodzy Murm 24, 136; Mymer1 30; Canale, est ﬁstula vel lignum ducens aquam, rynna, rura BartBydg 22,
24; W tey źiemi [w Babilonie] rzadko bywá deſzcż/ przeto
cokolwiek ſie tám vrodzi żywnośći to z rzek wilkość ma/ nie z
ſámych dobrowolnie (iáko w Egipćie) ále z przypráwą ludzi/ ktorzy
rynnámi wodę przywodzą ná role. BielKron 267, 102v; Hydraulos,
Rurá/ rinná/ álbo też rynſztok którym wodá ſcieka/ też wiádro s
żorawiem którym wodę cerpáyą [!]. Mącz 160b, 33a, 165d; Ktoby
miał bol ſtáry w głowie A chćiałby ij vleczyć ſobie/ Weźmi pod
Rynną błotá z łáźnie Tym pomáż czoło y ſkronie SienLek 51v, 50v;
Oczko 27; Calag 228b; Colliciae – Brozda, rinna, row do ſzcziągnienia wody. Calep 214b; W browárze ma bydź bárzo chędogo: á
rynnámi dla łácwieyſzey roboty ma wodá iść GostGosp 136, 60;
[pothok, kądy voda vichodzi, Przecopa, Rvra, Ryna vodna aqueductile est via per quam aqua agitatur {et exit} et ducitur de proprio
loco ReuchlinBartBydg c5v; bo surowicę ze wszytkich gór do jednego szybu rynnami podawają. LustrKrak II 94].
ryna ku czemu (1): Tubus, Gliniána Ryná ku vwodzeniu á
vpuſzczániu wody. Mącz 467c.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy materiału, z którego
jest wykonana rynna [rynna + przymiotnik (1), przymiotnik + rynna
(1)] (2): A rynná modrzewiowa pewnie áby byłá/ Bowiemby tá iodłowa bárzo prętko zgniłá. RejWiz 84v; Mącz 467c.
W porównaniach (2): Oczko 14v; Tákże Szwenckfeldius trzyma [...] iż [Pan Chrystus] z Pánny Máryey ćiáłá żadnego nie wźiął/
tylko przez iey żywot/ iáko przez iáki kánał álbo przez rynnę
przeſzedł ReszPrz 79.
Szeregi: »rynna, (albo, to jest) kanał« [szyk 2:1] (3): Fistula, proprie dicitur per quam aqua educitur, Faſa/ Rinná/ Rurá/ To
yeſt/ Wydrożone drzéwo álbo kánał Mącz 128d; ReszPrz 79; Calep 156a.
»upust albo rynna« (1): gdyż té [nozdrza] ſą iáko vpuſt/ álbo rynná po któréy wſzyſtká wilgotność ná dół z głowy zchodźi
Oczko 14v.
[W przen: Ktorej [rady] jeszcze nie doszli, co gonią do zwady,
Sprzysięgając sie tajnie z włoskim Katyliną, By na swym przewieść
mogli, by krew ciekła rynną z niewinnych ludzi Apolog 9.]
a. Rura odprowadzająca wodę z dachu; imbrex Mącz, Calep;
imbricium Mącz; ﬁstula Vulg (21): LibMal 1546/113; Leop 2.Reg
5/8; ruſzyli ſie [Turcy] do Dybry niedaleko do inſzego zamku y
miáſtecżká/ [...] ná ktorym niebyło wody/ iedno ſtudnia do kthorey
wodę dżdżową puſzcżano rynnámi z dáchow BielKron 248v; Figere
imbrices clavibus, Zagłobić álbo przitwirdźić ryn goździkámi.
Mącz 126c, 165d [2 r.], 306d, 442a; SienLek 39v; Ieſli też kulámi
ogniſtemi ſtrzeláią ná dách álbo ná Rynnę/ tedy ie zmiátáć łopátámi
ná doł z dáchu álbo z rynien BielSpr 64v; StryjWjaz C; ZapKościer
1584/51 [2 r.]; Calep 506b [2 r.]; Młynarz ma to wſzyſtko opátrowáć w przyległym dworze/ podwáliny/ ryny/ węgły/ y około dáchow áby nigdźiey nie ćiekły GostGosp 60.
[ryna na co: za rynę na dom dałam grzywnę InwMieszcz 1585
nr 271.
rynna na czym: murarzewi od poprawienia rynny na mielcuchu
[dałam] 18 gr InwMieszcz 1585 nr 271; U p. Jana Chrostowskiego
na kamienicy rynny, dachy wszystkie potłuczone. OpisyPozn 37.]
Przysłowie: Arbores cadunt post folia, Ze dzdzu pod rynnę
vſtąpić/ Z máłego nieſzczęścia w więtſze vpáść. Mącz 14b; Evitata
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2. RYNKA (1) sb f
N sg rynka.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „rynna” ‘podłużny przewód’: kanalik: Caniculus,
Rynká. Mącz 33a.
LW
[RYNKOWY ai
o jasne.
sg m N rynkowy. ◊ L rynkowym. ◊ pl N m pers rynkowi. ◊ G
rynkowych. ◊ A subst rynkowé.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Przymiotnik od „rynek”:
1. Od znacz. ‘reprezentacyjny plac w mieście’; circumforaneus,
forensis Cn:
a. Znajdujący się przy rynku:
Szereg: »rynkowy, (a) uliczny«: Płácenie ſzoſow vchwały Seymu ninieyſzego/ w miáſtach vprzywileiowánych/ z domow rynkowych z káżdego po groſzy ſzeſnaśćie. Od vlicżnych po groſzy ośmi.
UniwPobor 1591 A3v, 1581 224.
b. Sprzedający na rynku:
Szereg: »rynkowy a uliczny«: Gutowe płacą mieszczanie piwowarowie rynkowi na kwartał per gr 12, a uliczni per gr 10
LustrKrak I 43.
2. Centralny, znajdujący się w środku obozu (o urządzaniu
obozu wojskowego): Rynkowy też plác thák ma być wielki oſtáwion/ iáko wedle wielkoſći wozow ná tho bácznoſć maiąc iákoby
ſye oboz mogł záwrzeć. TarnConsil i2.
W przeciwstawieniu: »rynkowy ... skrajny«: TarnConsil i, iv;
[oboźny] Ma miéć ná ſpiſku wſzyſtkié wozy wielkié/ [...] áby wiedział co w kthóry Rząd wozów ma włożyć: to ieſt/ wielé w Rynkowé rzędy/ potym wiele w ſkráyné rzędy/ którémiby mógł w około záwrzéć Obóz wſzyſtek. [...] IEſli będźie w Rynkowym Rzędźie
ſto wozów/ trzebá w ſkráynym rzędźie dwieście: áby połowicą wozów więcéy miał ſkráyny Rząd/ niżeli Rynkowy. TarnUst 295 (Linde) [idem TarnConsil i, iv].]
LW
RYNNA (45) sb f
rynna (38), ryna (7); ryna ZapKościer (2); rynna : ryna Mącz
(10:3), GostGosp (1:2).
a jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie).
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Charybdi in Scyllam incidi, Vciekłem ze dzdzu pod rynnę. Mącz
51b, 376d; A ći ſzátáńſcy Hetmánowie z wſzyſtkimi vffy ſwych
zwolennikow/ z błędu w błąd/ iáko mowią/ ze dżdżá pod rynnę wypadáią/ z Lutrowego woyſká do Kálwinowey roty ReszList 183;
[ErazmNow 68; WarszWenec M; StryjKron 362 (Linde); przetoſz
thym pilniey godzi ſie być oſtrożnym / by drugi wáruiąc ſie deſzcżá
nie wpadł pod rynnę. GilPos 204v; Cży nas przedſię tám wabić/ á
iáko oni mowią/ ze dżdżá pod rynnę wprowadzáć będzieſz? BronApokr 258; Potkanie 15]. [Ogółem 4 r.]
2. Podłużny zbiornik służący jako poidło dla zwierząt (1):
Iakob tedy gdy rozumiał cżás rodzenia owiec/ nákładł laſzcżek w
potoki álbo w rynny gdzye owce miáły pić wodę/ á ony laſki
vpſtrzył rzeżąc ſkorę ná nich y tu y owdzye. BielKron 15; [Radzec
thakowe pczoli ziwiczą podkurzac A pothim wstrzczinną [lege: w
trzcinną] rinną radze im myodu dać ŚwirPasiecz 263].
Synonimy: 1. kanał, koryto, potok, przekopa, przekopka, rura,
upust; 2. koryto.
LW

cowatych (Rhinocerotidiae): (nagł) Nie mamy ſię nigdy náśmiewáć
z Stárſzych. Przykład o Rynoceronie. Káp. 93. (–) RYnoceron w
młodośći miał zwycżay tákowy/ Gdy záyźrzał śiwey brody ábo
śiwey głowy. To kſzykał ná ſtárego ſprośnie go wzgardzáiąc PaprKoło S2v.
Synonim: nosowiec.
Cf RYNOCEFAL, [RYNOCER], RYNOCEROS]
ALKa

RYNOCEFAL (3) sb m
ry- (3), [ri-]; -fal (3), [-phal].
a pochylone; o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w rynoceros i
cefalika).
pl [N rynocefåli.] ◊ G rynocefål(o)w (3).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Fantastyczne, groźne stworzenie, podobne do nosorożca; rinocephalus HistAl (3): Potym ſtamtąd poruſzywſzy zaſtępy rozbili namioty na mieyſcu gdzie było Rynocefalow bárzo wiele/ ktorzy mieli ſzyie podobne koniom y rogi wielkie/ zęby tákże/ á z gęby
okruthne płomienie wypuſzcżáli. Gdi vyrzeli zaſtęp Alexandrow
poruſzyli ſie gwałtownie przećiw im. Alexander tedi przeieżdzáiąc
ſie y tham y ſam/ potwirdzał rycerze ſwoie/ áby w tákowym boiowániu nie oſlábiáli/ á wſzákże w tym zginęło rycerzow nie máło/
ále też pobili niemáło Rynocefalow. HistAl M6, [I]3; [A ydącz
[Aleksander z wojskiem] sz onego myeszczcza [...]/ y weszly wlaszi
wktorych bylo wyelye rinocephalvsz [lege: rinocefalow] thako rzeknaczych lyvdzi agdy vszrzely szasthapy ony lyvdzye rinocephaly/
I rzvczylysza nanye Alexander y yego ryczerze szwlocznyamy y
strzelamy pobyly ge HistAl 1510 345].
Cf [RYNOCER], [RYNOCERON], RYNOCEROS
LW
[RYNOCER sb m
A sg rynocera.
Sł stp, Cn, Linde brak.
zool. Rhinoceros unicornis L.; nosorożec indyjski, żyjący w
Indiach ssak nieparzystokopytny z rodziny nosorożcowatych (Rhinocerotidae) [nosorożec – rhinoceros Cn]: Tám [do Konstantynopola] Krol de Feſſa przybył/ y Popijan ſwoie Poſły z Indiey
przyſłał/ y podarki dwoie/ Rynoczerá Zwierz dziwny/ ktory walczy
z Słoniem/ Y Sarnape ktory ma xtałt z Sarną y z koniem StryjKron )()(3.
Synonim: nosowiec.
Cf RYNOCEFAL, [RYNOCERON], RYNOCEROS]
LW
[RYNOCERES] cf RYNOCEROS
[RYNOCERON sb m
Tekst nie oznacza ó oraz é; pierwsze o oraz e prawdopodobnie
jasne (tak w rynoceros).
sg N rynocer(o)n. ◊ L rynocer(o)nie.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) w cytacie s.v. zajrzeć, błędnie: rynoceros.
zool. Prawdopodobnie: Rhinoceros unicornis L.; nosorożec indyjski, żyjący w Indiach ssak nieparzystokopytny z rodziny nosoroż-
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(RYNOCERONT) cf [RYNOCERONTOWY]
[RYNOCERONTOWY ai
G sg m rynocerontowégo.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od niezaświadczonego u nas rzeczownika „rynoceront” ‘nosorożec’: zálécáią kubek z rinocerontowégo zębá/ że
y w chorobách przyrzutnych álbo iádowitych pot czyni, kiedy z
niego piją, że tenże stánowi kiedy zbytni [...] sye pokaże. OczkoPrzymiot 187.]
LW
RYNOCEROS (2) sb m
rynoceros (1), rynocerus (1), [rynoceres, rynocerot]; rynoceros : rynocerus StryjKron (1:1).
ri- (2), [ry-].
Oba o oraz e jasne; -es z tekstu nieoznaczającego é.
sg N rynoceros (1), [rynoceres, rynocerot]. ◊ [G rynocerota. ◊
D rynocerotowi.] ◊ A rynocerusa (1), [rynocerota].
Sł stp, Cn, Linde brak.
zool. Rhinoceros unicornis L. a. Diceros bicornis L.; nosorożec
indyjski a. nosorożec czarny, żyjący w Afryce ssak nieparzystokopytny z rodziny nosorożcowatych (Rhinocerotidae); [rhinoceros –
zwierzę egipskie tak wielkie jako słoń mający róg w nosie Mącz
355b; – jednorożec, zwierzę w Egipcie Calep; nosorożec – rhinoceros Cn] (2): ktorzy [posłowie od Popiana] przywieźli z ſobą Rinoceruſſa zá vpominek Ceſarzomi [!] (marg) Rinoceros. (–) StryjKron 11; [Rynoceres jest źwierzę albo bestyja szpetna, łuskami jak
talerzami obrosła, w Afryce, a na nosie ma róg krzywy. StryjPocząt
240 marg; rynoceres, źwierzę najdziwniejsze z Indyjej, od Popiana
przy mnie przez posły przywiezione było w podarek [...] cesarzowi
Amuratowi. (marg) Rynoceres źwierzę dziwne (–) StryjPocząt 474;
Bóg wywiódł [Izraela] z Ægyptu/ którégo moc podobna ieſt
Rynocerotowi [similis est rhinocerotis]. WujBib Num 23/22; Izali
rhynoceros (marg) Inſzy to zowią iednorożcem. (–)/ będźie chciał
tobie ſłużyć/ ábo zmieſzka v żłobu twego? Izali vwiążeſz rhynocerotá ná oránié lécem twoim? WujBib Iob 39/9-10, Deut 33/17].
Synonim: nosowiec.
Cf RYNOCEFAL, [RYNOCER], [RYNOCERON]
LW
[RYNOCEROT] cf RYNOCEROS
[RYNOCEROTOWY ai
D sg f rynocerotowéj.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Właściwy rynocerotowi:
W porównaniu: Bóg wywiódł go [Izraela] z Aegyptu/ którégo
moc podobna ieſt Rynocerotowéy [similis est rhinocerotis]. WujBib
Num 24/8.]
LW
[RYNOCEROW ai
N sg m rynocer(o)w.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Taki jak u rynocera: A wtym tatarski obrzym hardzie występuje, A szerokie i grube pleca pokazuje. [...] Nos krzywy rynoce-

RYNOCEROW

RYSA

rów, uszy jak u osła, Piącią łokci natura na wzwyż go wyniosła.
StryjPocząt 240.]
LW

Umówiona przy zaciąganiu długu kwota od pożyczonej sumy,
którą dłużnik płaci wierzycielowi w określonych terminach, procent
od pożyczki (30): Wiec Sliachetny Marcin Koziczkowski [przyszedł
przed prawo miasteczka Kościerzyny] vpominaiąc się dlugu ktory
iemu powinna bela Anna Koſznicka [...] ktorego dlugu marc. Siedmdziesiąth i rnity [lege: rynty] ode dwu liath ZapKościer 1580/5v;
wolno mu [panu Tempskiemu] poſzwacz boruczſkego [gdyby nie
oddał pieniędzy] do Ktorego prawa Raczy: a tam ma reſzpondowacz Pán boruczſky: y otdacz tę pyęnądzyę y sryntą pot taką sumą
50m. ZapKościer 1585/58, 1580/10, 1581/19, 1582/27.
rynta od jakiej kwoty (6): a zoſtal [Grzegorz Smogorzyński]
rinthy winięn odedwu Liath iako od roku 78 odesta zlotych ZapKościer 1580/12, 1582/31, 87v, 1589/87, 87v, 1597/78v.
ile rynty (3): Sliachetny Grzegorz Smagorzińſki położel ieſt
rinthę pierwei napiſaną iako marc 14 rinthy zatrzimany. ZapKościer
1581/19, 1581/12. Cf »ryntę dać«.
Zwroty: »ryntę brać« (1): Piotr Pek obiecal oth niego rynty niebrac tylko oth oſmdziesiat m. ZapKościer 1597/78v.
»ryntę dać (a. wydawać); da(wa)ć [w tym: po ile (5), ile (1)]
rynty« [szyk zmienny] (6;8): Iako Sliachetny Grzegorz Smogorzińſki, Sliachetny Pani Katarzinie i Spaſierbięthy Nieſiolowſkimi Wydawaiąc rinthę dal marc. 10 liczby pruſkiey. ZapKościer 1581/12;
iż mu pożyczeł 40 grzywien [...] y pul oſmy grziwny od ktorich
wizy [lege: wyży] przerzeczoni faurek ma rinty dawacz poky ſzie
nie zgodzą ſzami miedzi sobą a tak ma mu rinti dawacz iako wizy
napiſzano ZapKościer 1582/87v; a rinty ma dawacz na Koſzdę boſzye czalo po 12 g przeſz ſzyeląga ZapKościer 1585/56; a opatrzny
bartoſz kropidlo obięczuię pominionemu piotrowi pękowy od tich
sto zlotich rinti dawacz po 12 grziwien liczby pruſky aſz do dw [!]
lath ZapKościer 1589/87, 1580/12 [2 r.], 1581/12, 1582/26v, 31,
1585/57v [2 r.], 1589/87v, 1595/88v.
»dać na ryntę« = udzielić pożyczki (2): Pán waltyn Goſztomſky
babka: Dal bratu swemu Ianuſzyewy pyerwſzych pyenyędzi 50 m
ktorę dal na ryntę Pánu Dreuſzyęwy boruczſkyemu ot ktorych ma
dawacz Rinty po 4m. ZapKościer 1585/57v, 1585/56.
»ryntę płacić« (1): a pánowyę opyekunowyę mayą ten dlug
otdacz stych 8 szyet: a rynte przeſz kyelka lath tę mayą spolecznyę
placzycz ZapKościer 1585/61.
»na renty wziąć« = zaciągnąć pożyczkę (1): opatrzny Piotr Pek
Creditor, y Blazey Fafrink debitor porachnowaly te pieniędzy ktorich Blazey Fafrink od tego Piotra Peka, [...] na Renty wziąl iako w
księgach napiſani ſtoi ZapKościer 1595/88.
Szereg: »summa i z rentą; suma i rynta« (2;1): tedy ſię przed
terasneyſzym prawem [Błażej Fafrink z Piotrem Pekiem] tak zgodzyly y porachnowaly y traﬁlo ſię Summa spolecznie y z Rentą ſto
zlotych polskich ZapKościer 1595/88, 1582/26v, 1595/88v.
LW
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RYNOCERUS cf RYNOCEROS
RYNSTOK cf RYNSZTOK
RYNSTUNEK cf RYSZTUNEK
RYNSZTOK (13) sb m
rynsztok (10), ryńsztok (1), rynstok (1), ryństok (1); ryńsztok RejAp; rynsztok : rynstok : ryństok Mącz (4:1:1).
ry- (11), ri- (2).
o jasne.
sg N rynsztok (5). ◊ G rynsztoku (1). ◊ A rynsztok (1). ◊ L rynsztoku (1). ◊ pl N rynsztoki (2). ◊ G rynsztok(o)w (3).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Rura, kanał, którym płyną albo ściekają płyny; canalis, inciles
Mącz, Cn; colluviarium Calep, Cn; compluvium, hydraulos Mącz
(13): Hydraulos, Rurá/ rinná/ álbo też rynſztok którym wodá ſcieka
Mącz 160b, 33a, 160b, 167d, 306d; A kácerſtwo deſzcżowi gwałtownemu podobne ieſt: z ktorego prętko vlice y rynſztoki wody ná
bierzą y wſzytki plugáſtwá z miáſtá wynoſząc/ pędem wielkim rowy
y doły cżynią SkarJedn 24; Calep 216a; [Item Ioanni Ziscze a purgatione canalis alias rinstoku quo deﬂuit aqua de Castro mrc. 1 gr.
42 RachBonera 1558 75; Volck Xxx2v].
Przen (1): Piſze też Ian ſwięty o wyſokośći á o mocnośći murow [miasta Pańskiego]. Thu ſie vlękni ſykophánto [= oszczerco]/
ktory ſzukaſz ſobie dziur álbo ryńſztokow iákich iáko złodziey od
ſwiátá wymyſlonych iákoby wlazł do miáſtá do tego. RejAp 184.
a. Kanał odprowadzający nieczystości; cloaca Mącz (5): Cloaca, Dół/ Sákret/ álbo kánał/ Rinſztok/ przes który niecziſtośći vchodzą. Mącz 58a; Oczko A4; Práwo ludu Chrześćiáńſkiego/ [...] vchodząc gęſtſzych cudzołoſtw y ſproſnieyſzych ćieleſnośći/ przegląda
y cierpi poſpolitych nierządnych domow: (iáko y rynſztokow ábo
gorſzych mieyſc ćierpiemy/ áby ſię cáły páłac nie pomázał.) PowodPr 41; A złodźieiek nowotny/ naprzod więc w rynſztoku Gmerze: potym ſię imie dłubáć y w tłomoku. KlonWor 36; [Wokabul
1539 F3v].
W porównaniu (1): do máćice/ iáko do rynſztoku/ wſzyſtko
plugáſtwo ſye zćiéka/ á ſproſną wilgotnośćią ią zámula y oſłábia
Oczko 15.
[Przen: [Wiklef] wźiął ſię za ſłowá Bożego obronę/ a widząc iż
nie mogł okrom wielkiego wzruſzenia ták ſmrodliwego rynſztoku
[tj. błędów papieskich i mniskich, którymi pofarbowali Pismo Św.]
ruſzyć/ y tak nagle obálić co ſię było długiem nałogiem ludziam
wlepiło w ſerce y w rozum/ przeto z lekká y z nienagłá pocżął to
cżynić. BazHist 2 (Linde).
ryńsztok czego: ktoryby [szubrawiec] iedno cokolwiek przynioſł nowego złorzecżeńſtwá przećiwko Rzymowi/ [...] choćia oná
powieść z ládá ryńſztoku wſzelákiego plugáſtwá á fałſzu w gromádę
ſię ſpłynie PersOkruc 146.]
Synonimy: kanał, koryto, potok, rura, rynna; a. kloaka.
LW

[RYNTARZ] cf [RENTARZ] (Errata)
RYNWAN cf RYDWAN
RYŃSKI cf FALCGRAF »falcgraf ryński«, WINO »wino
ryńskie«, WOJEWODA »wojewoda ryński«, ZŁOTY »złoty
ryński«
RYŃSTOK cf RYNSZTOK

RYNSZTUNEK cf RYSZTUNEK
RYŃSZTOK cf RYNSZTOK
RYNTA (30) sb f
rynta (26), renta (4) ZapKościer (26:4).
-ent- (2), -ęt- (2).
Tekst nie oznacza é.
sg G rynty (14). ◊ A ryntę (11). ◊ I ryntą (3). ◊ L ryncie (1). ◊ pl
A renty (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.

[RYŃSZTUK] cf RYSZTUNEK
[RYS] cf RYSA
RYSA (4) sb
rysa f (2), [rys m], rysa a. rys (2).

RYSA

RYSOWAĆ

sg [N rys.] ◊ G rysy (1). ◊ A rysę (1). ◊ pl N rysy (2). ◊ [A
rysy.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVIII w.
1. Szczelina, rozpadlina, szpara (z niem. Riss); ﬁssura, rima,
scissura Cn (2): y powinność twoiá ták być poſtánowiona może/ iż
będzieſz záwżdy ſtał iáko mur w kthorym ieſzcże żadney ryſy nie
máſz/ przed oblicżnoſcią Páná ſwego. RejZwierc 173; Vyźrzał [Herkules] że ku Tybrowi kámieniſta ſkáłá/ Nápadſzy ſię/ od gory znácżnie odewſtáłá: Dużą ręką potężnie zá ryſę záwadźił/ Ták iż z mieyſcá dawnego pułgory wyſadźił. KlonWor 24; [Rima Spalte Rys ábo
ſkáłá ArtNom H3].
2. Nierówność, chropowatość (1): Rugae in arboribus, Ryſy álbo skropowátośći. Mącz 360a.
3. [Poziome linie narysowane na papierze, ułatwiające zapisywanie tekstu w równych rządkach (w pl): Dla proſtego piſánia/ iáko
ślepe [tj. niewidoczne] ryſy cżynić SienHerb B#3v, 581b.]
4. Rysunek słojów na przeciętym pniu drzewa (w pl) (1): nadſzedłem ſłupá/ trzy łokćie wkrąg miążſzégo/ odźiemek ták ſkámięniały [wszyscy mówili, że to kamień] ále iż żyły/ zdrżeń/ ryſy/ y
znáki niektóré nie dokóńcá od drewná rózné/ to tylko świadczyły/
[...] że to co w źiemi było/ kámięń/ á co wzgórę/ drzewo obaczyli
Oczko 8v.
Synonim: 1. skała.
LW

αα. Wykonany ze skóry rysia (2): Kozuch Gronoſtaiowy Kozuch Riſzi ſlimowy sbobrem WyprKr 87.
Przen (1): (nagł) Sędzya. (–) Y powinnaſz to iuż rzecż/ kolnierz Kuni/ Ryśi/ Iż ma záwżdy mędrſzy być/ niż Wilcży á Liśi.
RejZwierz 101v.
b. Właściwy rysiowi; przen (3): PRzydźie nam teraz mowić o
Náturze Liśiey: O ktorey wypráwiwſzy/ powiemy o Ryśiey. KlonWor 46; III. CZESC Thego Worká Iudaſzowego/ O SKORZE Y
NATVRZE RYSIEY. KlonWor 64, 65 żp.
Cf RYSIOWY
LW

[RYSAWY] cf RYSZAWY
RYSI (21) ai
sg m N rysi (3). ◊ A rysi (1). ◊ f N rysiå (3). ◊ A rysią (2). ◊ I
rysią (1). ◊ L rysi(e)j (3). ◊ pl G rysich (1). ◊ A subst rysi(e) (2). ◊ I
m rysi(e)mi (2) WyprKr, CzechEp, rysimi (1) StryjKron. f rysi(e)mi
(1). m a. n rysi(e)mi (1) WyprKr.
Sł stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.
Przymiotnik od „ryś”; pantherinus Cn (21):
a. Będący częścią rysia (18): SienLek 167; Ryſie też álbo
Niedźwiedźie páznogćie [na Litwie] palono z vmárłymi/ bo wierzyli/ iſz ná gorę wielką á przykrą ku ſądnemu dniowi mieli wſtępowáć/ [...] á dla tego iſzby tym ſnádniey y beſpieczniey tám
wleźli/ páznogćiámi Ryſimi myſlili ſobie pomagáć. StryjKron 155,
467; [Klenoty: [...] koralewy paciersz czerwony, wielgi; ząbek rysi i grosz pozłocisty przy nim na szyję InwMieszcz 1572–1573
nr 180].
α. O wyprawionej skórze z rysia, futrze (14): HAzuka. Teleti
czarnei ze zlotem nie wzorziſtey. brzuchamy riſziemy podszita
WyprKr 77, 79, 81v.
W porównaniach (3): HAzuka Axamitu z wierſchu czarnego,
wewnątrz na ksztalth Riszich norek [lege: nożek] pſtro koſmatego
WyprKr 85v; RejZwierc 111; Y ſą náſze fortele iáko ſkorá Ryśia:
Kto ſię w tę nie oblecże/ zá błazná ten dźiśia. KlonWor 66.
W charakterystycznych połączeniach [o skórach z różnych
części rysia]: rysie brzuchy, grzbiety, nożki (2).
Przen (6): [Chrystus posłał swoich uczniów] iáko owce w pośrzod wilkow: á nie iáko wilki/ owce niewinne y obrony w ſobie nie
máiące drapáć/ łupić/ mordowáć/ pożyráć/ zębámi Lwiemi/ páznokćiámi Ryśiemi/ pokrywſzy ie nadobnie owcżynką CzechEp 21.
Zwrot: »oblec rysią kużę« = stać się zdrajcą (1): [o Judaszu]
Iął ſię potym hándlowáć pod zasłoną práwá; Oblokſzy Ryśią kuzę.
[...] Przedał Miſtrzá KlonWor **v.
Wyrażenie: »kuża, skora, lader rysi(a)« [szyk 3:2] (2:2:1): Ten
pſtry worek v páſá [Judasza]; wſzák go bacżyſz y ty; Ieſt z rozmáitey ierchy miſternie vſzyty. Naydźieſz tu ſkorę wilcżą, naydzieſz
tu y liśią: Iedno ſię dobrze przypatrz, naydzieſz lwią, y ryśią. KlonWor **; Ale ſię doſyć rzekło o chytrey náturze: Y o ſpráwách obłudnych/ y o liśiey ſkorze. Ktorą ták odpráwiwſzy/ zábawmy ſię
zátym: Ryśią kużą y owym futrem cynkowátym. KlonWor 63, ded
**2, k. **v, 80. [Cf b. KlonWor 64, 65 żp.]
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[RYSIA sb f
A du (cum nm) rysi.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Skóra z rysia: [Olbracht Gasztołd, wojewoda wileński do Mikołaja Nipszyca, sekretarza królewskiego] A Twej też Miłości posłałem za upominek dwie rysi, o ktore mi Twa Miłość dał znać
przez pisarza mego ListyPol I 1531/17.]
LW
RYSIEC Sł stp; Cn, Linde brak
Cf RYŚ
RYSIOWY (2) ai
o jasne.
sg m N rysiowy (1). ◊ f N rysiowå (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Przymiotnik od „ryś” ‘ssak drapieżny’; pantherinus Mącz (2):
Mącz 276b; [Ryś/ Panthera, Ryśiowy/ Pantherinus. Volck Yyy2].
Wyrażenie: »rysiowa skora« (1): Panterina pelles, Ryśiowa
skórá. Mącz 276b.
Cf RYSI
LW
RYSKA Cn s.v. rozpadlina; Linde brak.
RYSOWAĆ (4) vb impf
o prawdopodobnie jasne (tak w -ować); a jasne.
inf rysować (1). ◊ praes 1 sg rysuję (1). ◊ [3 pl rysują.] ◊ praet
3 sg m rysowåł (1). ◊ imp [2 sg rysuj.] ◊ 3 sg niech rysuje (1). ◊
[part praes act rysując.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
1. Przedstawiać, nadawać kształt; informare Calep; deformare,
deliniare Cn (4): Informo – Riſsuię, forme daię. Calep 534a.
a. Rzeźbić, wykuwać, wycinać; caelare PolAnt; incidere, insculpere Cn (3):
rysować kogo (1): Ktoby IANA chćiał málowáć trzebá Apelleſá/ Chceſzli go z mármuru wywieść/ miey Práxyteleſá. Niechay go
ſławny Phidias ſam leie ze złotá/ Niech ryſuie Scopas [słynny rzeźbiarz grecki], będźie robotą robotá. KlonŻal D4.
rysować na czym (1): [św. Dunstanus] pięknie piſał/ y málował/
ná drzewie/ ſrebrze/ y złoćie/ y żelezie ryſował/ ták dobrze/ iſz było
ku podziwieniu. SkarŻyw 507.
Szereg: »rysować i ryć« (1): A ták poſli mi teraz cżłowieká
zmyſlnego coby vmiał robić ná złoćie y ná śrebrze/ ná miedzi/ ná żelezie [...] á coby vmiał ryſowáć y ryć [scientem caelare caelaturas]
BudBib 2.Par 2/7.
b. [Pisać: Dla proſtego piſánia/ być pápieru niedrápáć ryſuiąc
liniye/ ták vcżyń: [tu opis]/ macżaiąc tedy pioro w tym ryſuy podla
liniyey/ kthore po vſuſzeniu piſma/ tedy ták zetrzy: Weźmi ośrodki
chlebá nieświeżego/ á trzy tym po pápierze/ ták ony ryſy zeydą/ że
niebędzie znáć gdzie były. SienHerb 581b.
Zwrot: »piorem rysować«: Macie o tym pisarzow bardzo dosyć
wiele, Co o tych rzeczach mądrze pisali i śmiele, I nie wadzi ich
czytać, gdy piorem rysują Apolog 7.]

RYSOWAĆ

RYSZAWY

2. [Oddzielać mięso od kości lub rozcinać na kawałki: Riſſuię/
ex germ: Exosso, exdorsuo, exentero. Volck Xxx2v.
rysować co (żywotne): NeothAcros Cv cf W porównaniu.
W porównaniu: Mężatki y Pánieńki/ Dáłeś wſzytkie pozgwałcżić [...]/ Y zgwałćiwſzy kázałeś niebogi z rębáć w ſztuki/ Iák gdy
ryſuią kárpie/ álbo do kuchni ſzcżuki NeothAcros Cv.]
Synonimy: 1. kontrefetować; a. kować, ryć, rzezać, wyrzynać;
b. pisać; 2. rzezać.
Formacje współrdzenne: rysować się, narysować, obrysować,
porysować się, przerysować, rozrysować, rozrysować się, wyrysować, zrysować, zrysować się.
Cf RYSOWANIE, [RYSOWANY]
LW

[RYSOWANY part praet pass pf
N sg n rysowan(e).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) i XIX w. s.v. rysować.
Wykonany techniką malarską lub rzeźbiarską: in quo [na wieku] efﬁgietur vel hominis vel leonis facies, circum quam faciem
extrudentur ramifere arbores incise, alias rysowane drzewo sub eius
labri ala WilkPozn III 1534 nr 22.
Wyrażenie: »malowanie rysowane« = obraz: Takież też były w
ſionkách okná około we wnątrz/ y przed przodki málowánie pálmowe ryſowáne [pictura palmarum]. Leop 1575 Ez 40/16.
Cf NIERYSOWANY, RYSOWAĆ]
LW
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RYSTEK Sł stp: rystek, rzystek; Cn, Linde brak.
RYSOWAĆ SIĘ (3) vb impf
się (3), [sie].
o oraz a prawdopodobnie jasne (tak w -ować).
inf rysować się (1). ◊ praes 3 sg rysuje się (1). ◊ 3 pl rysują się
(1). ◊ [fut 3 sg m będzie się rysowåł. ◊ con 3 pl m pers bysmy się
rysowali.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. s.v. rysować.
Pękać (o murze); rimas agere, rimis fatiscere, rimosum ﬁeri,
scindere se Cn (3): I obawać się nam potrzeba, aby się nam to nie
przydało, co nieobacznemu gospodarzowi się przydawa, ktory mając sklep mocny, miąższy, dopuści nań kapać, tak, że się po kęsu
rysuje, aż wszytek razem upadnie. DiarDop 108, 108; [a miąszość
muru w tej wieży jest na 5 łokciach kupieckich, który się nigdzie
nie rysuje. LustrPom 200; Gdy mrozy wielkie náſtawáią maſz przeſtáć murowánia. Bowiem oná zmárzłość murowa roſpuśći śię cżaſu
ćiepłego/ á ták mur śię będźie ryſował. Cresc 1571 35].
W przen (1): Bych był Izáiaſzem: chodźiłbych boso y ná poły
nági/ wołáiąc ná was roſkoſzniki/ y roſkoſznice/ [...] vſtáwicznie ſię
mury Rzeczypoſpoli tej wáſzey ryſuią/ á wy mowićie: nic/ nic
SkarKazSej 705b.
[Przen: Dzielić się, tracić jedność (o wspólnocie) [na co]: [Panie] Day ábyſmy wierząc y wyznawáiąc ieden święty á powſzechny
Kośćioł/ trzymáli ſie tey iednośći [...] Chrześćiáńſkiey/ ábyſmy iednoſtáynie wſzyſcy rozumieiąc/ mowiąc/ y wierząc/ iuż ſie więcey
nie ryſowáli ná te roźlicżne ſekty y błędy Cżártowſkie. WujPosN
1584 II 374.]
Synonim: pękać się.
Formacje współrdzenne cf RYSOWAĆ.
Cf RYSOWANIE, RYSUJĄCY SIĘ
LW
RYSOWANIE (2) sb n
o oraz a jasne; teksty nie oznaczają é lub -é.
sg N rysowani(e) (1). ◊ G rysowaniå (1). ◊ [I rysowani(e)m.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w. s.v. rysować.
I. Rzeczownik od „rysować”: utrwalanie wizerunków, przedstawianie kształtów; caelatura, conformatio, deformatio, designatio
Cn [czego] (1): Potym záś dowćip moy [...] y natura [...] ku temu
mię przywiodły/ iż przes niektory czás máiąc ku temu przyrodzone
ingenium przewykłem/ y do riſowánia ſztuk zwłáſzczá do Matematiki/ Geographiey y perſpectiwy należących StryjKron A3v.
II. Rzeczownik od „rysować się”: pęknięcie; ﬁssum, ﬁssura Cn
(1): [Rostargnyenye, Rozrazenye, Ryssovanye interrupcio ReuchlinBartBydg q2.]
a. O skórze człowieka (1): Ragades, et Ragadia, Roſpádliny/ riſowánie/ ſzczepánie/ yáko ná rękách nogách/ vściech tákieſz na zádku około kroku álbo guźice. Mącz 345c.
III. [Ornament: 2 kubki pozłociste z deklami, jeden mniejszy,
drugi więtszy, z rysowaniem InwMieszcz 1575 nr 200, 1584 nr 258.]
Synonimy: I. malowanie; II. rozpadlina, szczepanie.
Cf RYSOWAĆ, RYSOWAĆ SIĘ
LW

RYSTEL Sł stp; Cn, Linde brak.
[RYSTKOWY ai
N sg m rystkowy.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od niezaświadczonego u nas „rystek” ‘kokornak’;
będący częścią rystka: De aristologia Luk, korzenÿ rÿszthkowÿ
GlosyKórn II 169.]
LW
RYSTUNEK cf RYSZTUNEK
RYSUJĄCY SIĘ Cn s.v. rozpadły; Linde w objaśnieniu s.v.
rozpadły.
Cf RYSOWAĆ SIĘ
RYSZAWIEĆ (1) vb impf
1 sg praes ryszawieję.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Stawać się ryszawym, rudzieć: Rufeo – Ryſſawieie. Calep 931a.
LW
RYSZAWO (1) av
a oraz o prawdopodobnie jasne (tak w ryszawy oraz -o).
Sł stp, Cn, Linde brak.
O kolorze: rudo: Rufo, Rufum facio – Ryſſawo farbuię. Calep 931a.
LW
RYSZAWY (7) ai
ryszawy (7), [rysawy].
-ſz- (5), -ſſ- (2).
a jasne.
sg m N ryszawy (4). ◊ f N ryszawå (1). ◊ n N ryszawé (1). ◊ pl
N subst ryszaw(e) (1). ◊ [G rysawych.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
O kolorze: rudy; burrus, rubidus, rufus, rufulus Calep; rubeus PolAnt (7): Rufus, Color non plane ruber, sed ad ﬂavum nonnihil declinans – Ryſſawi. Rufulus – Troche ryſſawi. Calep 931a,
143a, 929b.
a. O kolorze włosów (1): [Był Boleſław wzroſtu śrzedniego/
włoſow gęſtych/ kędźierzawych/ ryſáwych/ oblicża cudnego BielKron 1597 62 (Linde).]
Szereg: »ryszawy albo lisowaty« (1): Cżemu ryſzawe albo liſowate włoſi richlej zbieleią niżli inakſze. GlabGad Bv.
α. [Mający rude włosy: A ták poſłał poń [ojciec po Dawida]/ y
przyſzedł/ A on był ryſſáwy/ ocżu wdźięcżnych/ y piękny ná obliczu BibRadz 1.Reg 16/12 (Linde).]
b. O objawach chorobowych (2): Biegunká ryſzáwa co znáczy.
SienLek S[ss]v, S[ss]4v; [sive subruffa/ albo ryſzawÿ wrzod TomZbrudzBrul Lev 13/19].
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Synonimy: cisawy, lisowaty, rusawy, rydzawy.
Cf PRZYRYSZAWSZYM
LW
[RYSZCYRKIEL sb m
ryszcyrkiel a. ryzcyrkiel.
e prawdopodobnie jasne (tak w cyrkiel).
Narzędzie używane przez złotnika, prawdopodobnie służące do
wykonywania nacięć na linii okręgu (z niem. Rißzirkel): Item riszcirkiel 1. CracArtiﬁc 1552 nr 595.]
ALKa
[RYSZTABY sb pl t
N rysztaby.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Prawdopodobnie: Podstawa łoża (z niem. rueckstab): zagłówki
2 i 2 łoża, rysztaby jedne InwMieszcz 1553 nr 52.]
LW
RYSZTUNEK (43) sb m
rysztun(e)k (13), rystunek (9), rynsztunek (4), rynstunek
(2), rustunek (15), [rustynek, ryńsztuk]; rysztun(e)k PaprPan,
ModrzBaz, KochProp, GostGospSieb, OrzJan, SarnStat, SkarKaz,
VotSzl, CiekPotr; rynsztunek ActReg, GrabPospR, PowodPr; rynstunek ZawJeft; rustunek Mącz (15); rysztun(e)k : rystunek : rynsztunek : rynstunek StryjKron (–:6:–:1), Calep (4:3:1).
rysztunek, rystunek, rynsztunek, rynstunek, rustunek, [rustynek] (38), rysztunk (1), [ryńsztuk], rysztunek a. rysztunk (4);
rysztunek : rysztunk StryjKron (2:1). [Za postaci wątpliwe uznano
przypadki zależne z tekstów, w których nie ma zaświadczonej pewnej odmianki w N sg a. A sg lub występują obie odmianki. Przypadki zależne, w których występuje jedna pewna odmianka, zostały
pod nią podciągnięte.]
ry- (14), ri- (14).
e jasne.
sg N rysztunek (11). ◊ G rysztunku (4), rysztunka (1) Calep. ◊
A rysztunek (6), rysztunk (1). ◊ I rysztunki(e)m (5). ◊ L rysztunku
(3). ◊ pl N rysztunki (1). ◊ G rysztunków (4); -ów (2), -(o)w (2). ◊
A rysztunki (6). ◊ L rysztunk(a)ch (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych
przykładów) – XVII w.
1. Wyposażenie, sprzęty; instrumentum Mącz, Calep; apparatus, ferculum Mącz; armamentum Calep (38): Aulicus apparatus,
Dworski ſtróy/ Ruſtunek dworſki. Mącz 21a; machinalis scientia,
Nauká, rzemięsło rozmáyitych ruſtunków czinienia. Mącz 202d,
122a; Instrumentum – Nąrząd, rinſztunek. Calep 546b.
W połączeniu szeregowym (1): [Witołd] ná wieże y ná błánki
vſtáwicznie ſzturmował [...] ták długo áż Zamek mocą wziął/ gdzie
Koributá z żoną/ y z dziećmi poimał/ á pobrawſzy ſkárby/
máiętność/ y ryſtunki iego/ Zamek ſwoimi oſſádził StryjKron 497.
Szereg: »sprzęt domowy abo rysztunek« (1): A więc ty ták będźieſz mnimał/ żeby ſię tylko tego ſynowi twemu trzebá vcżyć/
iákoby ſtroynie chodźił/ [...] ſprzęt domowy ábo ryſztunek ozdobny
[supellectilem splendidam] miał ModrzBaz 15.
[Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu wieloczłonowym: »i inszy rustynek«: Náleżiono w oboziech Hánnibáłowych
ſrzebrá pondow dwadzieśćiá tyſięcy/ złotá oſm ſeth/ y inſzego ruſtinku bárzo wiele. EutropGlicz E2v.]
a. Broń, uzbrojenie, wyposażenie potrzebne żołnierzowi do
walki; armatura Calep, Cn; arma, armatus Cn (18): Lustrare exercitum, Oględowáć ruſtunki służebnych. Mącz 200c; (nagł) Zbożny
Kormánicki. (–) WSzyſcy co chcą być rządni mogliby v tego/ Náucżyć ſie ná wſzytko porządku dobrego/ Od koniá od páchołká
Ryſztunku káżdego/ Cobyś iedno zámyſlił doſtánieſz wſzytkiego
PaprPan M3v; Rycerſtwo wſzyſtko zá zbroie y páncerze (Bo tego
ieſzcze riſtunku w on czás Zmodź nieznáłá) iedni Zubrze/ drudzy
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Loſie ſkory/ Niedźwiedzie/ y Wilcze/ ácz nie wſziſtko wypráwne
nośili. StryjKron 265, 582; ZAcny Koronny Hetmánie, Wiem żeć
wſzytkiégo doſtánie, Czego trzebá ku boiowi Dobrému walecznikowi: Ale ná zamiar co wádźi, Mieć riſztunku y czeládźi? Przetóż
weźmi téż odemnie, [...] Proporzec pięknie tkány KochProp 5; Armo – W zbroię vbierąm, Riſztunek daie. Calep 96b, 96a, b, 625b;
OrzJan 55; PowodPr 78; VotSzl C2; CiekPotr 49.
rynsztunek do kogo [= dla kogo] (1): a tu v nas we wſzytkim
wielka niedbałość [...] nie myslą takze o działach, Prochach, kulach, o rynsztunkach do Pieszych iako by to zaraz mogł teize godziny porwac ActReg 113.
rysztunek do czego (5): Sambuca, Nieyáki woyenny ruſtunek
do ſzturmowánia miaſt. Mącz 366c; StryjKron 657; Calep 96b;
GostGospSieb +4. Cf »rysztunek do wojny«.
W połączeniach szeregowych (2): ActReg 113 cf rynsztunek do
kogo, SkarKaz 6a cf W przen.
Wyrażenia: [»ryńsztuk bojowy«: A poniewaſz gdy wam Pan
Bog dać racżył Krola tak możnego [...] y wſzyſtek ſtatek á ryńſzthuk boiowy gotowy/ Cżemuſz byſcie thego wſzytkiego obronić
[...] niemieli? OrzKsiąż F4v.]
»kozackim rynsztunkiem« = z lekkim uzbrojeniem (1): Ták
gdzieby [kto miał] 200. złotych pożytku/ áby z tego ſtáwił koniá
przedniey armátury/ á gdźie 140. tám koniá kozáckim rynſztunkiem
GrabPospR M2.
»waleczny rustunek« (1): Machinator bellicorum instrumentorum, Woyennych á walecznych ruſtunków wynáleźiciel. Mącz
202d.
»rysztunek wojenny, do wojny« = bellicum instrumentum
Mącz; armatura, armatus, arma bellica a. belli Cn [szyk 4:4] (7:1):
Mącz 16c [2 r.], 202d, 366c; [Krzyżacy po poddaniu Chojnic]
zdrowie y máiętnośći tylko wymowiwſzy/ á przećiw Polakom przyſięgli nigdy broni nie podnoſić/ á ták zoſtáwiwſzy ſtrzelbę/ y
wſzytek riſtunek woienny/ nárzekáiąc zpłáczem z Miáſtá wyſzli
StryjKron 647, 582; ZawJeft 12; A żaden nie ma pożyczáć ryſztunku do woyny. SarnStat 431.
Szeregi: »rustunek a naczynie« (2): Armatura, Zbroyá y wſzeláki woyenny ruſtunek á nacżinie. Mącz 16c, 16c.
[»statek a ryńsztuk«: OrzKsiąż F4v cf »ryńsztuk bojowy«.]
»rysztunek, (albo, i) strzelba« [szyk 2:2] (4): Zamki mu [starosta wileński Witołdowi] też Wilenſkie obádwá iáko Pánu dziedźicznemu podał/ z ſtrzelbą y z rinſtunkiem wſzelkim StryjKron
492; Y Reyterowie zbyli Frezow koſmonogich/ Y ryſtunkow woiennych/ ſtrzelby/ ſatrow drogich StryjKron 582, 647; Calep 625b.
»zbroja, rynstunek« (1): Náſzy záś w równym polu przy págorku ſtali: Nie w zbróię/ nie wrinſtunki woienné dufáiąc/ Ale w
śmiáłych ſwych ſercách/ rzeczy pokłádáiąc. ZawJeft 12.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i in(sz)e (a. wszytek, a. wszelaki) rystunki (rystunek)« (4): Armentarium, Dóm/ álbo Plác/ ná którym Dziáłá/ Ruſznice/ Zbroye Tarcze/ Drzewá/ y yne woyenne ruſtunki á naczinia
chowáyą. Mącz 16c, 16c; Okręty ná ktorych dziáłá y inſze ryſtunki
do Zamkow dobywánia wieziono y z Ianczárámi Ceſſárzá Machometá [...] ná Morzu Czarnym potonęły StryjKron 657, 647.
W przen (1): Moc iego [Pana Jezusa zstępującego na ziemię na
Sąd Ostateczny] będźie w nieźliczonych Anyelſkich woyſkách/ ktorzy poydą rozſzykowáni iáko do bitwy/ y ná nieprzyiaćiele Páná
ſwego/ ze wſzytkim ryſztunkiem/ y ármatą/ y broniámi/ y ogromnośćią woienną. SkarKaz 6a.
b. Rodzaj daszka zabezpieczającego szturmujących miasto
żołnierzy (2): Musculus, Nieyáki ruſtunek też támowánie woyenne
którym ſie záſtáwiáyą żołnierze nápełniáyąc przekopy gdy chcą
ſturm ná miáſto vczinić. Mącz 238b.
Wyrażenie: »paweźny rustunek« (1): Pluteus, Dáſzek do ſzturmu/ było przed czáſy nieyákie naczinie woyenne z rokićiny vpliecione á skórámi powleczone pod którym żołnierze do ſzturmu
chodźili. Páweźny ruſtunek może być zwan. Mącz 307b.
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c. Narzędzie rzemieślnika (1): Fabrilis – Kowalsky, riſztunek
kowalsky. Calep 402b.
2. Formacja wojskowa (5):
Wyrażenia: »drabski rustunek« = piechota (1): Peditatus, Pieſze woysko/ pieſzy/ drabsky ruſtunek. Mącz 294a.
»jezdecki rustunek« (2): Inter equites raros sagittarios interiecerant, Mieli miedzy yeſdeckim ruſtunkiem y tu owdzie po
ſtrzelcu Macz 162c, 156c.
»kopieniczy rustunek« (1): Armare duplares, Kopieniczą służbę/ álbo/ ruſtunek zgotowáć. Mącz 16c.
»pieszy rustunek« (1): Mącz 294a cf »drabski rustunek«.
»strzelczy rustunek« (1): Simplares, Strzelczą służbę/ álbo/
ſtrzelczy ruſtunek mieć. Mącz 16c.
Synonimy: 1. instrument, naczynie, narząd, statek; a. arma, armata, armatura, broń, oręże, zbroja; 2. służba.
LW

na cżapce złoto/ On ma i na trzewiku/ choćia cżaſem błoto. KochSat A4v; Krol w Hátłaſowey ſzubce podbitey Ryſiámi/ Cżarney/ ná
białym koniu iechał StryjWjaz B4v; KlonWor 56.
Wyrażenie: »ryś wyprawny« (1): pothem then tho maſurek na
Maczawſchy [lege: namacawszy] myedzy suknem skrzynki y dwv
Ryſſyu wyprawnych wzyal tho y zoney pywnycze wynyoſl LibMal
1554/185.
Cf RYSIEC, [WIELBŁĄDORYŚ]
LW
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RYSZTUNK cf RYSZTUNEK
RYŚ (30) sb m
sg N ryś (14). ◊ G rysia (2). ◊ D rysiowi (4). ◊ A rysia (1). ◊ I
rysi(e)m (1). ◊ L rysiu (1). ◊ pl [N rysiowie.] ◊ G rysi(e)w (1),
[rysiów]. ◊ D rysi(o)m (1). ◊ A rysie (3). ◊ I rysiami (1). ◊ du G
(cum nm) rysiu (1) LibMal 1554/185.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. zool. Felis lynx L.; ryś, ssak drapieżny z rodziny kotowatych
(Felidae) występujący w Europie i północnej Azji (autorzy słowników łacińsko-polskich i przekładów Biblii używają nazwy „ryś”,
tłumacząc łacińskie nazwy egzotycznych zwierząt z rodziny kotowatych podobnych umaszczeniem do rysia); panther(a) Murm,
Mymer1, BartBydg, Mącz, Cn; pardus Vulg, Mącz, PolAnt, Cn; leopardus BartBydg; lynx Calep; pardalis Cn (24): Ryś z liſzką niegdy
ſie gadał/ Sláchectwem ſie iey przekłádał: Iákom ia cudney rodziny/
Vkázuią me pſtroćiny. BierEz I2v; Murm 42; Mymer1 27; Panther,
panthera, riszh, genus lupi BartBydg 106v, 81; Ryſiom Zdbiom
[= żbikom] á Wiewiorkam/ to tym nic [zimą] nie będzie/ Bowiem ći
po ſzelinie/ ſkacżą ſobie wſzędzie. RejFig Bb7; Panther a quo
Panthera, Ryś zwierzę yeſt pſtre. Alias Pardalis in Hircania. Mącz
276a; Leopardus, Zwierzę ze lwá á z ryśiá ſie rodzące. Mącz 277d,
277d; SienLek 167, 244v, Xxx3v; BudBib Dan 7/6; BudNT Apoc
13/2; WujNT Apoc 13/2; Ze Lwá nie Ryś, lecz tákze Lew ſię rodzi
KlonKr F2v; Calep 623b; KlonWor 67; [de montibus pardorum
ſyąm [lege: z jam] gornych gdze ſze ryſchovie chovayv TomZbrudzBrul Cant 4/8; WujBib Cant 4/8].
W porównaniach (2): Pantherinum, Pſtry yakoby ryś. Mącz
276b; Trzeći rodzay przemyſłu podobien do Ryśiá. Bo włoſem iárzębátym oſzuka y Zyśiá [tj. Żyda]. KlonWor **.
[Szereg: »pard abo ryś«: Przetoż theż pobił ie Lew z láſá/ Wilk
k wiecżorowi popſował ie/ Pard ábo Ryś cżuyny [pardus vigilans]
nád miáſty ich Leop Ier 5/6 (Linde).]
Przen: Człowiek fałszywy, oszust (4): Wilk bierze potáiemnie á
liſzká ſię łaśi: Ryś cynkowátą śierśćią ſwoię zdrádę kraśi: A Lew
gwałtem wydziera, co vgoni trzyma, Y ſzpik z kośći wyſyſa, [...]
Bowiem tákich Iudaſzow ſą cżtery narody, [...] Ryś nákrapiáną
ſkorą fałſz y zdrádę znáczy, Bowiem oſzuſt, iáko chce ták ſię
przeinácży. KlonWor **; Więc nieboże Ieſli táiſz y milcżyſz wárunku y wády Rzecży ktorą przedáieſz/ iużeś winien zdrády. [...]
Iużeś Ryśiem/ bráćiſzku KlonWor 67.
Wyrażenie: »farbowny ryś« (1): Zá rowno v mnie chodzą piiáni y głupi: Iednáko grzeſzy kto ich oſzuka ná kupi. Przeto Práwo
dokłáda w porządnym zapisie/ Strofuiąc tą przeſtrogą te fárbowne
Ryśie KlonWor 69.
2. Wyprawiona skóra z rysia, futro (6): tham vkradli Riſzyew
kylka LibMal 1554/184, 1554/185; Ti go [człowieka przywykłego
do zbytku] upoiſz/ a on y woźnice twoie. Ti w riſiu/ on w ſobolu: ti

RYŚCISTY (1) ai
N pl m an ryścist(e) [cum sb: koniowie].
Sł stp, Cn, Linde brak.
Prawdopodobnie: Szybko biegający, rączy:
Szereg: »biegły, ryścisty«: Ták ſą biegłe ryſciſte ći piękni koniowie/ Z Corcżyná cżwártego dniá ná noc w ſokołowie. CzahTr L2.
LW
RYTLE (2) sb pl t
N rytle (2).
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.: rychla, rykla, rytla.
Wypryski na skórze, wysypka; vari Mymer1, BartBydg (2): Vari.
Maſern. Rytle. Oſpice Mymer1 40; BartBydg 165v.
Synonim: ospice.
LW
RYTM (17) sb m
sg D rytmowi (1). ◊ [A rytm.] ◊ I rytm(e)m (6). ◊ pl N rytmy
(3). ◊ G rytm(o)w (1). ◊ A rytmy (3). ◊ I rytmami (2) Mącz, SkarŻyw, rytmy (1) CzahTr.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII – XVIII w.
Utwór poetycki, wiersz; mowa wiązana [rhythmus – wiersz,
rym Calep; rym, wiersz rymowny, składna mowa – rhythmus Cn]
(17): LubPs A5v; Tedy ták [św. Tomasz] wyznał: [...] wierzę y
zápewne [lege: za pewne] trzymam/ á wiem iſz to ieſt práwy Bog y
cżłowiek/ Syn Oycowſki y Syn dziewice Máryey. A to wyznawaiąc
z łoſzká ſię znieść kazał/ y ná ziemi ſię porzućiwſzy/ ony ſwoie
rytmy w práwym wyznániu z płácżem mowił/ [...] Kłániam ſię tobie prawdo zátáiona SkarŻyw 203; GrochKal 26; Tylko was vniżenie o to ia tu proſzę/ Niechay od was z tymi rythmy gáńby nie
odnoſzę. CzahTr F2v; Byſmy Máronowemi thowárzyſzmi byli.
Bysmy wodę z Párnáſkich gor ćiekącą pili. Wſzytkę byſmy ná to
ſwą śielę [lege: siełę] wyſádźili/ Abyſmy rádość náſzę cnym rytmem świadcżyli. SkorWinsz A3v; Niech Maro woyny piſze y
ſpráwy Troiáńſkie/ Niech ſwym rytmem prowádźi y bitwy Szpártáńſkie. SapEpit A3, ktv, B3; Tym czáſem miáſto cory proſte rytmy
moie Poſyłam ći/ nie wątpię/ że im łáſkę ſwoię Okażeſz/ zacna Páni
ZbylPrzyg ktv; [Płácz twój serdeczny, zacny Wojewodá, [...] i ta
nagła szkodá, którąć przyniosłá śmierć twéj wdzięcznéj żony, Kazáłá mi wziąć, na rytm ten kwápiony, W rękę mą smutną pióro
żałobliwé ZbylLamenty 54; Tedy z tym podłym dárem ważyłem ſie
ſtáwić/ Przed twą zacną oſobę: rytmem ćię zábáwić. ZbylPRozm
A3, A3].
W połączeniu z nazwą języka [rytm + przymiotnik (2), przymiotnik + rytm (1)] (3): Nákoniec przyiaćioły ſwe w Bogu/ ktorzy
iedno ieſzcże byli żywi/ káżdego miánowićie wſpomináiąc/ Pánu
Bogu ie zálecáłá/ á wſzytko Láćińſkimi rytmámi. SkarŻyw 583;
Mikołáiá Sępá Rytmy Polſkie. SzarzRyt Av żp, kt.
W charakterystycznych połączeniach: rytm cny, dworny, piękny, prosty, uczony, zwyczajny, żołnierski (2).
Zwroty: »rytmem chwalić, wysławiać« [szyk zmienny] (1:1):
Páná w niebie z nabożnym Dawidem zgodliwie/ Rytmem pięknym
wyſłáwiaſz/ to cżyniſz chętliwie. SapEpit A4; SzarzRyt B.
»rytmem (a. rytmami) napisać, napisany (a. spisany); [rytmy
(A pl) pisać]« (1:2): Conclusa oratio, pro numerosa, Rimowna mo-
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wá/ álbo Rytmámi ſpiſána rzecz. Mącz 56c; Wizerunk świátá dźiśieyſzego nowo żołnierſkim rythmem nápiſány. CzahTr C4, D3;
[Wy co Pegáſkich źrzodeł ſmácżnych koſztuiećie/ A rythmy wdźięcżnym piorem vcżone piſzećie/ Podayćie to ſwym wierſzem wiekowi przyſzłemu/ Iáko mężni PIGLOWSCY Marſowi bitnemu
Hołdowali ZbylDroga B2].
[»przeczyść rytm«: Kto mię tu kolwiek miia/ wśćiągni kroku
ſwego/ A z ćierpliwośćią przeczći Ten Rytm Grobu mego. CzahRzeczy N3.
»stawić rytmy«: Ieſlim k woli ktoremu zacnemu miał ſtáwić
Domowi moie Rythmy/ y on iemi wſławić [...] máteriey prágnąłbym wdzięcznieyſzey Sobie/ do opiſánia godnego ſnádnieyſzey.
JurPogrzeb A3.]
[Wyrażenia: »rytm grobu« = epitaﬁum: CzahRzeczy N3 cf
»przeczyść rytm«.
»rytm ośmiorzeczny [= ośmiozgoskowy]«: Rozmowy Polſkie/
Láćińſkim ięzykiem przepłátáne/ Rytmy oſmiorzecznemi ſlożone.
KorczRozm kt.
»wiejskie [= o tematyce wiejskiej] rytmy«: Lecz iż się trudno
ma zdobyć ubogi Rolnik Książęciu na klejnot bogaty, To co ma,
daje-ć, wiejskie rytmy ZbylWieś 9.
»sposobem rytmow, rytmy złożony« = napisany wierszem:
Rozmowa wtora/ tymże ſpoſobem Rytmow złożoná iáko y pierwſſa/
y przez tegoż ſkłádáczá KorczRozm E2v, kt.]
Szereg: »rytmy abo wiersze« (1): Mikołáiá Sępá Szárzyńſkiego/ Rytmy ábo Wierſze Polſkie. SzarzRyt kt.
Synonimy: rym, wiersz.
LW

Szereg: »ceremonije i rytus«: I ná temże tám mieyſcu ſpomina/
Ceremonie y ritus/ iákowe zwykły bywáć przy they S ćiáłá y krwie
páná Kryſtuſowey oﬁárze we mſſey ZebrzydOdpow n2.
Synonimy: ceremonija, obrząd, obyczaj.]
LW

[RYTMISTA sb m
A pl rytmisty.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Poeta: Kto tez godzien pochwały niezamilcże tego Niech ſie
nią wiecznie cieſzy tám potomek iego Bo ſie boie Przimowky oney
Platonowy Co woła na ritmiſty a grubemi ſlowy: Moderandum, ne
ſint nimium multi Poëtae. PaprPam A3.
Synonimy: pisorym, poeta, rymarz, rymownik, wierszopis.
Cf [RYTMNIK]]
ALKa
[RYTMNIK sb m
N a. A pl rytmniki.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Poeta:
W połączeniu szeregowym: pátrz iedno pilnie/ iák ſie w ganku
roią/ Fałſzywą Diſcipliną/ zmamieni co broią. [...] Iedny zową
Rythmniki/ drugie Oratory/ Ine Dyálektyki/ w rozmowie Doktory
CebWirzbTabl B4v.
Synonimy cf [RYTMISTA].]
ALKa
[RYTODZIAŁ sb m
N sg rytodzi(a)ł.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rzeźbiarz, rytownik, grawer: czo rzeze obrazy, Snyczarz, obraznyk, ritodzyal sculptor, signifer idem, celator ReuchlinBartBydg E6.
Synonimy: obraźnik, rzezacz, rzezak.]
ALKa
[RYTUS sb m
(lat.) A sg a. pl rytus.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Obrządek, obyczaj przy sprawowaniu czynności [ritus – obyczaj, zachowanie, wziętość Mącz 356d; – obchód, zwyczaj przy
oﬁerzech Calep; obrząd, obrządek – ritus Cn]:
17 – Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXXVII
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RYTWAN cf RYDWAN
[RYTWIN sb m
I pl rytwinmi.
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) błędnie: rytwina.
Płat murawy, darń:
Szereg: »darn albo rytwin«: możeſz też [...] między onym drzewim ták náſadzonym záſádźić groblą darny álbo rytwinmi źielonymi/ áby potym trawá wzroſnąwſzy źiemię zięłá y zrośćiłá Cresc
1571 22 (Linde).
Synonim: darn.]
LW
RYTY (43) part praet pass pf i impf
sg m N ryty (6). ◊ G ryt(e)go (2). ◊ D ryt(e)mu (1). ◊ A ryty (5),
ryt(e)go (3). ◊ I ryt(e)m (1). ◊ f [N ryt(a).] ◊ A rytą (1). ◊ n G ryt(e)go (1). ◊ pl N m pers ryci (1). subst ryté (1). ◊ G rytych (6). ◊ D
rytym (4). ◊ A subst ryté (8); -é (1), -(e) (7). ◊ I m ryt(e)mi (1). ◊ L
rytych (2).
Sł stp s.v. ryć, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w. s.v. ryć.
1. impf W funkcji właściwej: rzeźbiony, wykuwany; przen (2):
Wyrażenie: »w sercu ryty« (2): Błogoſłaẃ duſzo pánu: iego
obﬁté Dáry niech záwżdy będą w ſercu twym ryté. KochPs 153, 59.
2. pf W funkcji przymiotnika (41):
a. Wyrzeźbiony, wykonany z twardego materiału metodą kucia;
sculptilis Vulg, PolAnt, Cn; caelatus Vulg, Cn; sculptus HistAl;
scalpturatus, scalptus Cn (36): białe [krzemienie] zaſię nierichło ſie
ſtarzeią ani każą z ktorich groby czynią rite FalZioł IV 58b; Pobrał
pothym Krol Acház podſtáwki rythe/ y vmywadło kthore ná wierzchu było Leop 4.Reg 16/17; RejFig Bb5v; MAlarz iechał do miáſtá/
przedawáć obrázy/ Vpuśćił rytą głowę/ miedzy złemi rázy. RejZwierz 122; Nie czyń ſobie rytego báłwaná BibRadz Deut 5/8, Ps
105/38; á oni [Hozjusz i Kromer] ſámi ſobą Szláchectwá ſwego
dowodzą/ y to nie Herbem w Norembergu rytem/ ále rozumem oświeconem/ y też dźielnośćią ſwą ſławną przed Bogiem y przed
ludźmi vkázuią. OrzRozm Q; BudBib 2.Par 33/7; KochPs 162;
KlonWor 10.
ryty z czego (1): á ten gmach był poſtáwion ná kołach przez
cżarnokſięſthwo/ á od dwudzieſtu Słoniow s kámienia ritych był
wożon HistAl L7.
ryty na czym (1): v Pauzániego był woz ná miecżu ryty álbo na
poſzwie. BielKron 123v.
W połączeniach szeregowych (2): [Bóg nakazuje:] Nietzyń ſobie wſzelkiey ryćiny. [...] A iżebyś nierozumiał/ áby tylko rytych
Obrázow Pan Bog zákázował/ przeſto przydawa/ áni wſzelkiego podobieńſtwá/ to ieſt żadnego wymyſlonego Obrázu/ bądz málowánego/ bądz rytego/ bądz vlanego/ bądz ſkámieniá vćioſánego/ bądz
zgliny vlepionego. KrowObr 110v, 110.
W przeciwstawieniu: »ryty ... żywy« (1): Doſić długo pátrzyli
Biſkupi żydowſcy [...] ná Kryſtuſá Syná Bożego/ nie rytego álbo
málowánego/ ále ná żywego/ á wżdy przedſie weń nie uwierzyli
KrowObr 114.
W charakterystycznych połączeniach: ryty(-a) bałwan (3), bog
(3), chłop, głowa, grob, herb, kloc, podstawka; z kamienia ryty.
Wyrażenia: »obraz ryty« = posąg; sculptile Vulg, PolAnt [szyk
10:9] (19): I cozá pożytek tzyni ryty Obras/ ktory wyrył Sznycár/ y
vlał rzemieſlnik/ Obras fáłſzywy KrowObr 111, 110v [2 r.], 111
[2 r.]; Leop Is 42/8, 17, Dan 11/8; Porąbam rythe obrázy twoie/ á
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ſłupy thwe wymiecę z pośrod ćiebie/ iuż ſię więcey kłániáć nie
będźieſz roboćie rąk twoich. BibRadz Mich 5/13[12], Num 33/52,
Iudic 18/30, 31; y puśćił [Henryk Brunszwicki] głos yż [dziewka]
vmárłá/ poſławſzy ią ná inny zamek/ á obraz ryty ná iey mieyſce
położono/ vbrano y w ſkrzynię włożono/ [...] pochowano obraz
rythy miáſto cżłowieká/ z wielkimi nabożeńſtwy BielKron 222, 32,
452v; WujJud 47; BudBib Sap 14/16; A iſz ná tym mieyſcu gdzie te
igrzyſká y gonitwy cżyniono/ był ryty obraz Ceſarzowey Eudoxyey:
wzięłá to ſobie zá krzywdę SkarŻyw 89; [ReuchlinBartBydg E6;
BielKron 1551 5v; BibRadz Deut 27/15; Leop 1577 2.Reg 5/21
(Linde s.v. ryć)].
»ryte podobieństwo« = posąg (1): ábyśći[e] ſię nieomylili/ y
ſobie nieutzynili rytego podobieńſtwá [ne ... faciatis vobis sculptam
similitudinem Vulg Deut 4/16]/ albo Obras męſki/ álbo niewieśći
KrowObr 110v.
Szeregi: »ryty, (a(l)bo) lany (a. lity)« (2): Bogowie ryći/ Bogowie lani/ Báálowie/ Aſthárotowie głuſzy Bogowie/ ſlepi Bogowie/
niemi Bogowie Obłuda ludzka/ [...] Otoſz maſz/ iáko ie [obrazy]
Duch Swięty zowie. KrowObr 110; Przeklęty tzłowiek ktory tzyni
ryty álbo lity Obras [sculptile et conﬂatile Vulg Deut 27/15] obrzydzenie Pańſkie KrowObr 111; [BibRadz Deut 27/15].
»(i) ryty albo (i) malowany« (3): KrowObr 112v, 114; toć tedy
zgrzeſzył Sálomon/ ktory w onym ſławnym Kośćiele ták wiele
obrázow y rytych y málowánych nádźiáłáć kazał: iáko dwánaśćie
Lewkow ná Stolcu ſwym/ woły pod oną kádźią laną: y Lwy/ y
Woły/ y Cherubiny ná odźiemkach ſłupow miedźiánych. etć. WujJud 47. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»ryty i ([abo]) rzazany« (1): tám [w kraju Sagres] ći ludźie
mieli ryte y rzázáne obrázy modłow ſwoich/ á niżli ktory ſnich iadł
álbo pił/ dał pierwey obraſkowi ſwoiemu ieść. BielKron 452v;
[Ryty abo rzazany obrass sculptile ReuchlinBartBydg E6].
b. Ozdobiony wyrytym ornamentem (5): Obrałem téż z żołędźiem kiiec gránowity: Kulę w rękę/ hárkábuz z prochowicą ryty.
WyprPl Bv; [SienHerb 587b; InwMieszcz 1592 nr 288].
W przeciwstawieniu: »gładki ... ryty« (1): [wszyscy gotowali
ubiory] Tákże Senatorowie/ y wſzyſcy Rycerze/ Iedni ſzáty przeważne/ á drudzy páncerze. [...] Ci Perſkimi hátłaſsy drudzy áxámity/ Ná tym [pancerz] głádki ná onym wzorzyſty y ryty. StryjWjaz Bv.
Wyrażenie: »kamień ryty« (3): potym vkazał łáńcuch s koſći
ſloniowey ſpráwiony/ [...] potym ſiedm kámieni miſternie rytych
[septem lapides sculptos] HistAl A3; [przyoblókł Pan Aarona szatą
świętą] Robotą tkáną iedwabiu czerwonego/ y kámieńmi drogiemi/
ná kſztałt ſygnetow rytemi [sculpturis signaculi, in ligatura auri
opere lapidarii]/ y robotą złotniczą w złoto oſádzonemi BibRadz
Eccli 45/12[13]; Będąc tedy narodem Bożym; nie mamy rozumieć/
áby złotu ábo śrebru ábo kámieniowi miſternie rytemu [lapidi,
sculpturae artis]/ ábo wymyſłowi człowieczemu boſtwo miáło być
podobne. WujNT Act 17/29.
Szereg: »wzorzysty i ryty« (1): StryjWjaz Bv cf W przeciwstawieniu.
Synonimy: 2. rzezany, uciosany.
Cf NIERYTY, RYĆ
LW
RYWADLNIK (2) sb m
rywadlnik (2), [rywadłnik].
-a- (1), -å- (1) Mącz (1:1).
N sg rywadlnik (2).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
Narzędzie do rycia a. cięcia; cestrum, scalpellum Mącz (2):
Caestrum, Dłóto/ Riwádlnik/ álbo/ yne naczinie którym dłubią. Mącz 30c; Scalpellum, et scalpelus, [...] Dłoteczko/ rywadlnik/ puſzczádło. Mącz 370b; [Rywádłnik/ Scalprum. Volck Yyy2,
Xxx2v].

RYŻ
Synonim: dłoto.
Cf [RYLEC]
LW
[RYWADŁNIK] cf RYWADLNIK
RYWAL Sł stp; Cn brak, Linde bez cytatu w innym znaczeniu.
[RYWOCINA sb f
I pl rywocin(a)mi.
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
Urwisko: Widząc Janczarowie, iż już źle, opatrzyli jedno miesce między wywozami [tj. wąwozami] pod gorami albo rywocinami
głębokiemi a między wrzosem wielkim tak, iż nie mogli naszy
onych wywozow baczyć. PamJancz 62.]
LW
RYWUŁA (2) sb f
a jasne.
sg N rywuła (1). ◊ [G rywuły.] ◊ pl A rywuły (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Słodkie, korzenne wino sprowadzane z krajów południowych;
vinum Rhaeticum a. Italicum a. Pucinum Cn (2): Bo niepomoże pigułá Kiedy wbok kole rywułá RejRozpr G4v; [Aby wino ſmak Rywuły miáło: Weźmi Cynámonu/ Ingbieru gwoździkow/ káżdego poł
vncyey. To zgrubá przetłucż/ á záwięź w chuſtkę [...]/ wygnieć onę
chuſtkę do wielkiey ſklenice/ [...] potym wina wnię wley á będźie
ſmáku iáko Rywułá. SienHerb 622b, C#; Vinum Punicum Reinfall
Rywuła/ to ieſt/ z Affriky Wino. ArtNom D4v; Volck Yyy2].
W połączeniu szeregowym z nazwami innych gatunków win (1):
Więcz záſię znowu lać w gárdło ony ſoki/ ony witpáchery/ ony
rozekeri/ ony rywuły/ máłmázie/ muſzkátełły/ á iákoż tu chłop zgorzeć nie ma? RejZwierc 59.
LW
[RYZ sb m
sg N ryz. ◊ pl G ryz(o)w.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Jednostka miary papieru licząca około 500 arkuszy: Na którą
grontowną refutacyją Helicz, nie mogąc nic k rzeczy odpowiedzieć,
tylko to rzekł: „Na to «mentiris» wynidzie papiru ryz.” Odpowiedział mu br. Symeon: „By i dziesięć, by i dziesięć ryzów nempe,
przecie twoje «mentiris» przegra, a moja veritas et innocentia, chocia tylko jednym arkuszem, przed Bogiem i przed ludźmi dobrymi
wygra”. AktaSynod IV 160.
Wyrażenie: »papiru ryz«: AktaSynod IV 160 cf wyżej.
Cf RYZA]
LW
[RYZA sb f
sg N ryza. ◊ du N (cum nm) ryzie.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.
Jednostka miary papieru licząca około 500 arkuszy: InwMieszcz 1582 nr 239 cf Wyrażenie.
Wyrażenie: »ryza papieru« = quingentae chartae Cn: 2 ryzie
papieru przedniejszego po 2 taleru – 4 ﬂ 20 gr; 3 ryzie po kopie papieru 1 ryza – 6 ﬂ. InwMieszcz 1582 nr 239.]
KO
[RYZCYRKIEL] cf [RYSZCYRKIEL]
RYŻ (26) sb m
sg N ryż (11). ◊ G ryżu (9). ◊ A ryż (5). ◊ I ryż(e)m (1). ◊ [pl N
ryże.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
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bot. Oryza sativa L.; ryż siewny, roślina jednoroczna z rodziny
wiechlinowatych (Poaceae), zboże uprawiane w obszarach tropikalnych i subtropikalnych; oryza Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz,
Calep, Cn; risum BartBydg, JanStat (26): Murm 119; Mymer1 17;
Orisa, est species frumenti folio carnoso, de ordeo altitudine cubitali, ﬂore purpureo, ryszch, risi vel risum, rissh BartBydg 103b;
RYż przynoſzą ziarna do nas iuż omełte/ roſcie iako ięcżmień
maiącz też kłos FalZioł III 25c; Gdy ſie wodą z Ryżu pocieraſz/
piegi y ynſze niecżiſtoſci ſpądza z ciała. FalZioł III 25d, +6b, III
25c, d, IV 25d, V 19a, 89; [u Turków] Z ryżu rozmáithe potráwy
dziáłáią BielKron 261; [w Asyrii ludzie] rynnámi wodę przywodzą
ná role. Stey przycżyny wielka obﬁtość zboża tám rośćie/ zwłaſzcżá
Ryżu/ pſzenice/ ięcżmieniu/ ná ktorych liſt bywa iáko cżterzy pálce
wſzerz/ takież y kłos wzwyſz iáko drzewo rośćie. BielKron 267,
446, 452, 452v, 453v [2 r.], 454; Oriza, Ryſz/ yęczmień włoski.
Mącz [269]b, 329a; SienLek 101v; BielSpr 54; Calep [740]b;
[ustawiliśmy] ná Séymie Wálnym Piotrkowſkim [...]: áby iáko korzenie/ ták téż winá ſzynkowné [...] tym ſpoſobem nadrożéy były
przedawáné y kupowáné. Funt pieprzu/ zá ośm groſzy. [...] Kámień
máłych rózynków/ zá pułkopy. Kámień ryżu/ zá ośmnaśćie groſzy.
SarnStat 274; [Inſze záś towáry/ iáko pieprze/ ſzáfrany/ ryże/ y ktorekolwiek iedno ná wagę idą/ cżęść odwilżániem cżęść kámykámi
y ſtucżnemi przyſádámi dla wagi [Żydzi] máchluią MojŻydOkr 24].
LW

a. O koniu: rżeć (22): Hinnit, equus, rzza BartBydg 257; gdy
chłop iedzie w drogę/ Zrzebię zá nim rże goniąc/ Kobyłkę niebogę
RejFig Dd4; BibRadz Eccli 33/6; Mącz 107b; Calag 570b; Calep
482b [2 r.], 779b; [Iáko źrzebiec pod káżdym ieznym rdza [hinnit
Vulg Eccli 33/6]: ták y przyiaćiel náśmiewcá KsięgiEklez K6v; ktory [koń] potym we trzy látá przyſzedł do niego/ ſtádo wielkie zſobą
przygnał/ á w drzwi ábo u wrot ſtoiąc w nocy rzżał kopáiąc nogą
PaprHerby 141; Volck Yyy2v].
W połączeniu szeregowym (1): Woźniki z nagłá ſię porwawſzy
Dobrze z ſkor nie wyſkocżą/ bieżą/ pląſzą/ rzáią RybGęśli Cv.
Fraza: »konie rżą (koń rże); rzać jako koń« = hinnire Mącz
[szyk zmienny] (12;1): BierEz G2v; iż to muzyká naweſelſza moiá/
Kiedy Konie pięknie rżą/ á gdy ſkrzypi zbroiá. RejZwierz 36, 36;
Mącz 156b; StryjWjaz B3v, C3v; PaprPan N4v; Rżą konie/ ſwiſzczą ſtrzáły/ grzmot y chrzęſt páncerzow StryjKron 240, 622, 642;
BielSjem 32; JanNKar F2v; JanNKarGórn Hv; [Sam człowiek/
ſwym ięzykiem/ wſſytkich gdy chce może náſládowáć [...]. Krząkáć
iáko świniá/ rzáć iáko koń/ ryczeć iáko iny dobytek ErazmJęzyk
C4; Ktory koń nie rże álbo żadnego głoſu nie dáie/ ieſt znak pewny
głuchośći. Cresc 1571 526 (Linde)].
b. [O wielbłądzie: rżeć: Iż pies ſſczeka/ Gęś kryra/ Wielbłąd
rże: to ludźie od nich prziymuią ErazmJęzyk Hhv (Linde).]
c. O lwie: ryczeć (1):
Szereg: »rzać albo ryczeć« (1): Fremit ore cruento [Vergilius,
Eneida IX 339: leo], Trzęſie/ Rże álbo ryczy krwáwą gębą páſzczeką. Mącz 270d.
Formacje współrdzenne: zarzać; poryzać; przyrzywać.
Cf RZANIE, [RZŻENIE], [RŻĄCY]
LWil

RYŻOWY (3) ai
o prawdopodobnie jasne (tak w -owy).
sg f N ryżowå (1), ryżow(a) (1). ◊ G ryżow(e)j (1).
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
Otrzymany z ryżu (3):
Wyrażenie: »kasza ryżowa« (3): Krupy ięcżmienne/ pſzenicżne/ owſiane/ Kaſza riżowa, tatarcżana, ty rzecży ſą ſtrawne. FalZioł
V 64; BielKron 261; Przyiedzie gość iuż go w więtſzey cerimoniey
chowáć muśi bo iuż muśi być wino y z bożą męką málowána ſkleniczá/ y káſzá ryżowa ná wieczerzą RejZwierc 31.
LW
RZ (18)
rz (7), ŗ (10), ṙ (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
Litera alfabetu polskiego (wymawiana prawdopodobnie jako
„rż”) (18): To RZ/ áłbo ŗ/ tákowè, ieſt bárzo potrzebnè dla wielu
ſłów. bo czáſem obie literze rázem brzmią JanNKar F2v; y dogadzáiąc zwyczáiowi záwźiętèmu Polſkièmu może bydź właſnè tákiè
/r˛/ ábo więc /ŗ/ tákie, álbo téż złączone ták /rz/ JanNKar F2v, G2v
[2 r.], H3v [4 r.]; Dla tegom to ŗ niezwyklle vccynill/ izz r/ á z/ nie
záwdy poſpollv in vocalem wchodzą JanNKarGórn Hv, G3v, G4v,
Hv; JanNKarKoch F2v [2 r.], G3.
LWil
RZAĆ (23) vb impf
Wymowa: r-zać.
rzać (22), rzzać (1), [rdzać, rzżać]; rzzać BartBydg.
W praes: rżę, rże, rżą (11) RejFig, RejZwierz, BibRadz, Mącz
(2), StryjWjaz (2), StryjKron (3), JanNKar, rzåm, rzzå, rzają(c) (6)
BierEz, BartBydg, Calep (3), RybGęśli.
inf rzać (2). ◊ praes 1 sg rz(a)m (2), rżę (1). ◊ 3 sg rże (4), rzzå
(1). ◊ 3 pl rżą (6), rzają (2). ◊ praet [1 sg m rzåłem.] ◊ 3 sg m rzåł
(1). ◊ 3 pl m an rżały (1) [cum N pl: konie]. ◊ con 3 pl m an by rżały
(2) [cum N pl: konie]. ◊ part praes act rzając (1).
Sł stp: rżać, rdżać; rżeć, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej
notowanych przykładów) – XVII(XVIII) w.
Wydawać głos właściwy swemu gatunkowi; hinnire BartBydg,
PolAnt, Mącz, Calag, Calep, Cn; fremere Mącz, Calep; adhinnire,
perfremere Calep (23):
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RZADKI (207) ai
-å- (149), -a- (2); -å- : -a- GórnDworz (9:1), KmitaSpit (2:1).
comp [i sup] (nå)rzedszy (7) SienLek, Strum, GrabowSet (2),
OrzJan, SarnStat, GosłCast, rzådszy (5), GlabGad (2), MurzHist,
KrowObr, RejZwierc; ~ rzadszy (2) MurzHist, KrowObr, rzådszy
(1) RejZwierc, rz(a)dszy (2).
sg m N rzådki, rzådszy (84). ◊ G rzådki(e)go (2). ◊ D rzådki(e)mu, [nårzedsz(e)mu] (1). ◊ A rzådki(e)go (3), rzådki (1). ◊ I rzådkim (1). ◊ f N rzådkå, [rzedszå] (25), [rzådka], rzådk(a) (5);
~ (attrib) -å (15); ~ (praed) -å (10), [-a]. ◊ G rzådkiéj (3); -éj (1),
-(e)j (2). ◊ A rzådką (6). ◊ L rzådki(e)j (2). ◊ n N rzådkié, rzadszé
(19); -é (1), -(e) (18). ◊ G rzådkiégo, rz(a)dszégo (5); -égo (1),
-(e)go (4). ◊ A rzådki(e) (6). ◊ I rzådkim (1). ◊ L rzådkim (1). ◊ pl N
m pers rzådcy (1). subst rzådkié, rzedszé (19); -é (5), -(e) (14). ◊ G
rzådkich, rzedszych (8). ◊ A subst rzådkié (5); -é (1), -(e) (4). ◊
skostn sg n G z rzådka (9).
Składnia comp: rzedszy niż co (1) GrabowSet, nad kogo (1)
GosłCast.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (pięć z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Występujący w dużych odstępach czasu; rarus Mącz (12):
Vereor ne literarum a me ofﬁcium requiras, Obawam ſie ábyś mego
rzadkiego piſánia zá złe nie przymował. Mącz 337b, 346d.
W przeciwstawieniu: »częsty ... rzadki« (1): Pomni ná onę powieść náucżonych ludźi [...]. Smutne ſerce/ gniew cżęſty/ á rzádkie weſele: Pogłádźi w krotce z świátá/ ludźi bárzo wiele. PaxLiz B3.
Wyrażenie: »rzadkie mowienie« = małomówność (1): Taciturnitas maxime commendat foeminam. Rzadkie mowienie wielmi
zaleca y śliáchći białągłowę. Mącz 206c.
Wyrażenie przyimkowe: »z rzadka« = rzadko, rzadko kiedy (4):
Gory ſie zákurzyły/ nád nimi ſzumiáło/ Zrzadká przebłyſkawáiąc iuż po troſze grzmiáło. RejWiz 125v; A zwłaſzczá ktorekolwiek
[ptaki] máiá [!] mięſo miękkie á kruchkie/ możeſz ſye go náieść: ále
ich zrzadka pożyway. SienLek 7v; [dworzanin] muśi we wſzytkim
mieć miárę/ y z rzadká trefnowáć GórnDworz S3; RejZwierc 158.
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a. O jednostkach czasu, w których mają miejsce jakieś zdarzenia (4): RejKup i5; w Polſzczce ták ſye ty przyſyęgi ſpoſpolitowáły/
iż rzadki tydźień kthorego by nie były. GroicPorz z3v; RejWiz 66;
Rzadki dzień, żeby kilká ich v mnie nie było. CiekPotr 44.
2. Czyniący coś rzadko (2):
Wyrażenie: »w (wy)mowie rzadki« = małomówny (2): [Jezus
Chrystus był] w wymowie wáżny/ rzádki/ ij mierny OpecŻywList
Cv [idem [FlawHist]]; Byla marya [...] wſlouye uazna wumyſzle
roſtropna wmouye rzatka PatKaz III 109; [FlawHist **6v].
3. Znajdujący się w dużej odległości od siebie; składający się z
elementów daleko od siebie rozmieszczonych; rarus Mącz, Cn; intermissus Mącz; sparsus Cn (29): FalZioł I 142a; ZEby małe drobne
krotkie á rzadkie vkazuią cżłowieka dobrego rozumu GlabGad O2v,
O2v; Tecta intermissa, Dáleko yeden dóm od drugiego/ rzadkie
domy. Mącz 226c; Raritas arborum seu sylvae, Rzadki przegolony
lás. Mącz 347a; SienLek 74v [2 r.]; tym ſpoſobem przybijay ſztuki
deſzczek/ iáko y v ſpodniégo [piętra]. A wſzákże wiérzchnié mogą
być rzedſzé. Strum K2; Oczko 34; GórnRozm Nv; Calep 306a.
[Wyrażenie przyimkowe: »z rzadka« = w dużych odległościach:
Widáć zrzadká pływáiąc po bałwániech ſrogich [apparent rari nautes in gurgite vasto I 118] Ludźi/ broni/ y ſtátków moc y ſkárbów
drogich. VergKoch 9 (Linde).]
a. Luźno, nieściśle tkany, pleciony; rallus, levidensis Cn (5): á
gdy przeſchną [ikry jesiotra]/ tedy ie wkładz w worek z rzatkiego
płotna/ aby z nich wſzytka wilgotnoſć wyſzła FalZioł IV 35b;
RejFig Cc4v; [InwMieszcz 1557 nr 74].
W przeciwstawieniu: »gęsty ... rzadki« (1): Pátrząc [...]. Kto z
cżyią ſzkodą żywie/ á kto z ſwym pożytkiem/ Kto gęſtym á kto
rzadkim śieie mąkę śitkiem. BielRozm 9.
Szereg: »rzadki, (a) cienki« [szyk 1:1] (2): Rarum textum,
Cienka á rzadka przędzá. Mącz 346d, 345c.
b. O włosach, sierści, też o pierzu (13): PatKaz III 119; Brwi
rzadkie, znamionuią proſtaka, mgłego, richło wierzącego, wſzakoż
wiernego w towatzyſtwie [!]. GlabGad N5; Broda rzadka á zle obroſła mgłość przyrodzenia vkazuie GlabGad O6v, P3, P6; BielKron
264; Deplumis, Króm piérza być/ Albo rzadkie piérze máyący.
Mącz 306c, 32c, 346d, 347a; Oczko 34; KochBr 151; Calep 895b.
4. O konsystencji (41):
a. O ciałach stałych: nieścisły, niezbity; porowaty, gąbczasty;
ﬁstulosus, spongiosus Mącz (11): CZemu ięzik ma w ſobie pori, to
ieſt dziurkowati ieſt wſzytek á rzadki GlabGad C4v; Cżemu ciało
płuc ieſt rzadkie á iako gębka dziurkowate. GlabGad E, E3v; Oczko
34; Fistulosa terra, Rzadka á piaſcziſta ziemia/ która bywá poſpolicie nieurodzáyna Mącz 129a; Strum O2; [ReuchlinBartBydg C5].
W połączeniach szeregowych (1): Fungosus, Grzibiáſty/ Rzadki/ miętki yákoby Grzib álbo gębká Mącz 140c; [ktore [powietrze]
też iſtnośćią ſwą dawa pomoc wſzyſtkim rzecżam roſtącym/ cżyniąc
ie rzedſze/ lżeyſze y ſubtelnieyſze Cresc 1571 3].
W porównaniu (2): Spongiosus, Dziuráwy/ rzadki by gębká.
Mącz 410c, 129a.
Szeregi: »miękki i rzadki« (1): Cżemu w wątrobie ieſt tak
miękkie mięſo y rzadkie. GlabGad Ev. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
[»rzadki, otworzysty«: która to complexia ieśli więcéy ma ogniá álbo gorącá, więcéy chęći, ćiáło słábszé, rzedszé, otworzystszé,
rychléy temu iadowi podléga OczkoPrzymiot 9 (Linde).
»puchlny i rzadki«: Nie źle też będźie piaſku grubego k niey
[ziemi] przymieſzać aby tym puchlnieyſza byłá y rzedſza. Cresc
1571 398.]
»rzadki a subtylny« (1): ktore [pary jadowite] przez ocży iako
przez rzadką rzecż á ſubtilną maią richleyſie [!] przeſcie niżli przez
inſze cżłonki GlabGad B6v. [Ponadto w połączeniu szeregowym.]
b. O cieczach i papkach: zawierający dużo wody, cieczy, płynny, wodnisty; papkowaty; dilutus, ﬂuidus, iureus, liquidus, sorbilis,
subtilissimus, tenuis Cn (27): FalZioł V 36, 82, 89, 94; Bowiem
mąka pſzenna dla ſwey miałkoſci ieſt barzo tłuſta y rzadka, przeto

ſie barzo rozpuſzcża trzimaiąc ſie ſwą lipkoſcią. GlabGad G7, D7v,
H5 [2 r.]; Rzadkie łáyná nieiáko paląc álbo koląc Ogonicę: Krwáwey niemocy ſye trzebá oſtrzegáć. SienLek 20; Rzadki mocz á blády/ mdłość przyrodzenia známionuie w ćięſzkiey niemocy. SienLek
24v, 27 [3 r.], 54, S[ss]4v, Vuu, Vuu2, Vuu3; Calep 429b; [A to też
trzebá wiedzieć/ iż przednieyſzy [olej]/ iáko ten co ieſt rzetſzy ku
lekárſtwam należy SienHerb 576b].
W przeciwstawieniach: »gęsty (2), miąższy ... rzadki« (3): To
ziele ma mocz ſcieńcżaiączą z materijey gęſthey rzadką vcżynić
FalZioł I 94c; GlabGad D7v, G8v.
W porównaniach (2): náthłucz kádźidłá y Aloe zá rowno/ á
roſtworz białkiem on proch iż będźie iáko rzadkie ćiáſto SienLek
145, 20.
Szeregi: »ani (nie) rzadki ani gęsty« [szyk 1:1] (2): Trzeba też
mieć wzgląd na mleko Mamki/ aby nie było ſmiade/ ſinę [!] [...].
Niema też być barzo rzadkie/ ani barzo gęſte. FalZioł V 36; SienLek 25. [Ponadto w przeciwstawieniach 2 r.]
»rzadki a płynący« (1): Cżemu mleko wypuſzcżone z pierſi
gdy bywa gęſte á miąſſze znamionuie otroka, zaſię rzadkie á płynące znamionyie [!] dziewkę. GlabGad D7v.
α. W funkcji rzeczownika: »rzadkie« (1): Wyſarkniſz rzadkie
treſtką/ że ſkorká zoſtánie RejFig Bb.
c. O ciałach lotnych (3): á to gdy takowy wiatr [znajdujący się
w skorupie jaja] rozpuſci ſie od ognia yż bywa rzadſzy, á tak gdy
niema mieſtcza gdzie by ſie rozſzedł gwałtem rozrywa ſkorupę
GlabGad H7v; WitosłLut A3v; SzarzRyt Cv.
5. Nieliczny, nieczęsto spotykany (w czasie i przestrzeni); infrequens, rarus Cn (98): BierEz I2; nye yeſt rzecz uyelka pokornym
bycz wzgardzenyu bo rzatka a uyelka byua pokora ueczczy kto
będącz yſz yą ma PatKaz III 108v; FalZioł V 39v; RejPs 73;
MurzHist Q2v; BielKom A4; iż rzadka ſpráwá tą drogą idźie/
iákoby wedle Práwá właſnie idź miáłá GroicPorz B4; Widzimy iż
bráth brátá radby w cżym mogł podſtąpił á oſzukał/ ále thám y s
przyrodzenia rzadka zgodá. RejZwierc 78; BielSpr 69; SkarŻyw
473; Ale pobożność y cnotá/ Rzadkié przypadki żywotá Czyni
KochMRot B3; Rzedſze źiołká puſzcżone/ Z źiemie/ ná Wioſnę/ niż
zdrády rzecżone. GrabowSet R3v; OrzJan 54, 93; WujNT 270
[2 r.]; SarnStat 862; PowodPr 48; Im dáry w człowiecze od Bogá
więtſzé, tym drożſzé y rzedſzé GosłCast 3; SkarKazSej 666b; [PowodKaz G].
rzadki miedzy kim (1): iż onych pierwſzych cżáſow kośćioł/ y
nowy TEſtáment żadnego zgołá ſlubu nie znał/ nie tylko żeby miał
pozwáláć y dopuſzcżáć ſlubu Pánieńſkiey cżyſtośći/ ták bárzo miedzy ludźmi rzadkiey ReszPrz 35.
Ze zdaniem podmiotowym zaprzeczonym: prawie zawsze tak
(2): że ſie iuż máło nie wſzyſtki króleſtwá obeſzly tą niezgodą o
wiárę/ y rzadkié któréby iákiéy znácznéy klęſki nie wźięło. KochWr
39. Cf N sg f.
N sg f w funkcji orzecznika: »rzadka« [ze zdaniem podmiotowym] (1): Aleć to rzadka/ áby ſye Szczuká nie miáłá w Stáwie
trzéć. Strum Q.
W połączeniu szeregowym (1): Ten też trybunał [Boży] ieſzcze
nie ma doſkonáłey ſpráwiedliwośći. Bo táki ſąd Bozki ieſt rzadki/
nierychły/ odwłoczny SkarKaz 2b.
W przeciwstawieniu: »rzadki ... pospolity« (1): Rzadkich ſie
rzecży wſtydamy/ Poſpolite zá nic mamy. BierEz H3v.
Przysłowia: Rzadkieć ieſt czo dobre ieſth. BielŻyw 130.
[á rzadka [bywa] zgodá myedzy głádkośćią á cżyſtośćią/ á ták
rzadka/ iáko rzadko cżarnego łábęćiá maſz vzrzeć. LorichKosz 66
(Linde).]
Fraza: »(co) (jest) rzecz rzadka« [szyk zmienny] (3): RZadka
rzecż [...] pokorá w młodym/ y gdy ſię náyduie/ podziwienia godná
ieſt SkarŻyw 136; GostGospSieb +3; WysKaz 42.
Wyrażenia: »rzadki ktory« (1): iż był záwżdy zábáwion towárzyſtwem á muzyką ták z nátury/ że rzadkiey ktorey nie vmiał.
RejZwierc 274v.
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»rzadkie trefunki« (2): Rzadkie tho ſą trefunki ná ſwiecie.
GórnDworz Bb3, Bb3v.
Wyrażenie przyimkowe: »z rzadka« = w nielicznych wypadkach
(2): Ze z rzadká przyiaćielá cáłégo doznamy/ Choćia ſye ſobie názbyt częſto zálécamy. PudłFr 64.
~ Fraza: »z rzadka się traﬁ(a)« (1): GosłCast 46; [Z táką go
ochotą Grzegorz dzieſiąty ná ten wyſoki vrząd podnioſł/ iż go zaraz/
co ſię z rzadká tráﬁa/ miedzy ſtárſze y pierwſze Kárdynały [...] policżył. SkarŻyw 653 (Linde)]. ~
a. O ludziach: mało kto; nemo, nullus, perpaucus Modrz [w
tym: pl (1)] (63): Rzadki/ powiedáią/ Ptak Fenix ná ſwiećie/ ále
dáleko rzádſzy Rzymſki Kxiądz tzyſty. KrowObr 228v; BielKron
255; GórnDworz Mv, Y4; Rzadki potomek oycá w tym celuiąc
ſwego/ Zeby on miał vgodźić we wſze ſpráwy iego. MycPrz I B2v;
SkarŻyw 392; bo Młynárze á Miernicy nawiętſzy złodźieie/ y rzadki nie złodźiey GostGosp 140; OrzJan 54.
rzadki z kogo (1): Pátrzayże [...] Tego ſwiátá chytrego ná
wſzem obłudnego. Iáko ná nas ſzyroko tę ſiatkę rozbiya/ A rzadki z
nas chociay wie ktory ią omiya. RejWiz 103v.
Ze zdaniem podmiotowym lub przydawkowym (32): (koment)
Iamci twoy [Ps 118/94] Czuſz wierny ſluga bo rzadki ktori to może
rzecz iamci twoy. WróbŻołt oo7v; RejPs 79; RejRozpr Bv; RejKup
Fv; Ze rzadki ktoryby ſtrzegł ſwoiey powinnośći/ Snádnie káżdego
zwiodą przypádłe chćiwośći. RejWiz 36v, 40, 103v; ábowiem thám [w
Egipcie] niewiáſty ták ſą płodne iż rzadka ktoraby iedno dzyecię miáłá
przy porodzeniu/ ále dwoie rázem/ troie/ cżworo BielKron 8v; GórnDworz F8v, I5, N5v, Ee4; CzechRozm 127v; KochTr 23; Ale rzadki/
coby tę powieść Homerowę/ Przypuśćiwſzy do vſzu/ wlepił ſobie w
głowę. KochFrag 15; rzadki/ któryby to był ná ſobie przełomił/ żeby
był w téy mierze według náuki ſwéy ſie záchował. KochFrag 47;
WyprPl A2v; A żeby Rzeczypoſpolitey dobrze było: rzadki coby
ſzczerze o tym myślił. SkarKazSej 694a. Cf Przysłowie, Frazy.
~ Ze zdaniem zaprzeczonym: prawie każdy tak (10): RejRozpr
I; Pátrzay kiedy on Iozeph przyſzedł ná pokuſy/ A wierz mi iż
rzadki w tych kto zbłądzić nie muśi. RejWiz 135v; Leop *B4v;
BielKron 319v; Ale iż rzadki ieſt człowiek/ ktoryby niemiał w ſobie
niektorey częśći chorey/ przeto [...] SienLek 4v; RejZwierc 267v;
CzechEp 229 [2 r.]; KmitaSpit C6 [2 r.].
W charakterystycznym połączeniu: barzo rzadki (5).
Może należy rozumieć jako wyrażenie: »rzadki kto, ktory«
(3:2): A drugie [tj. niewolników]/ zwłaſzcżá co nacudnieyſzey formy álbo oblicża/ obracáią ná brzydliwe vcżynki okleſniwſzy ie/
thák iż rzadki ktory żyw zoſtánie. BielKron 261v, 263v; iż rzadki
ktory przydzie do tey doſkonáłośći/ do ktorey go dobre przyrodzenie iego wiedzie GórnDworz G6v; A wżdy to [skarby fortuny]
ſmacżny wrzod choć bárzo boli/ á rzadki to ktho nań ſzuka lekarſtwá iákiego. RejZwierc 133; ModrzBaz 140v. ~
Połączenie: »rzadki (...) bez« = rzadko się zdarza, aby nie miał
(1): Rzadki pánoſzá bez iedwabiow/ bez poſzoſtnych koni SkarKazSej 704b.
Przysłowie: Rządki [!] przyiaćiel/ á ledwo doznány By trwał/
gdy cżłowiek/ fráſunkom podány GrabowSet I4v.
Frazy: »rzadkiego (...) najdzie(sz) [który a. co]« [szyk zmienny]
(4): CzechRozm 128; A Biſkupá záś nie naydźie żadnego/ á Kśiędzá
rzadkiego/ ktoryby ſię [...] pracámi świeckiemi więcey niż kośćielnymi zábáwiáć nie miał CzechEp 229, 229, 358.
»rzadki by się obrał [który]« (1): Czoć ſie tknie ſlachetney paniey Nie myliſz ſie na cznocie iey A rzadka by ſie obrała Ktora by
ſnią porownała W ſtatku w wierze y w ſtałoſći RejJóz G4v.
[»rzadkiego nie znać [aby nie]« = prawie każdy jest: iáko gdy v
nas Niemiec/ ábo Włoch/ ięzykiem náſzym mowi ábo piſze/ poſpolićie ſwey rzecży nátrąca/ á rzadkiego nieznáć áby nie cudzoziemiec. BudArt a4.]
Wyrażenie przyimkowe: »z rzadka« = mało kto, niewielu, nieliczni (2): Lecz ſye z rzadká mąż dobry ná woynie vchrónił Smierći
PudłFr 45.

~ Wyrażenie: »z rzadka kto« (1): Bo teraz prawdę z rzadká kto
rad widźi/ Więc ſye Sátyrem tákże káżdy brzydźi. PudłFr 7. ~
α. W funkcji rzeczownika [w tym: jako podmiot w zdaniu (14),
jako dopełnienie (1)] (15): RejKup m4v; KrowObr 82; RejWiz 59;
wſzák vyzrzyćie/ że rzadki z Seymu/ álbo hnet po Seymie/ poiedźie
Gołotą do domu. OrzQuin C2v; żadna rzecz przed náſzym żárłoctwem ſye niewyśiedźi/ á przeto też rzadkiemu lekárze pomagáią
SienLek 18; PaprPan Ff2; To imię cnotá w vśćiech máią/ ále rzecż
ſámę/ [...] bárzo rzadcy znáią/ á ieſzcże tych mniey/ ktorziby iey
ſpráwámi doſięgli. ModrzBaz 12; Bo rzadki ſię będźie gárnął do
cnoty/ gdy vyrzy/ bogáctwá w więtſzey cżći y wadze być/ niżli
ſámę cnotę ModrzBaz 44v; KlonKr B4; SkarKaz )(3; Pierwey rzadki miał piwo w domu: á teraz winem piwnice wáſze woniáią. SkarKazSej 666b, 662a; [SkarKaz 223b (Linde)].
Połączenie: »nie każdy ... rzadki« (2): Bo o piſmie nie káżdy
wie/ á bárzo rzadki ie rozumie. SkarKaz 418a, 118b.
Szereg: »żaden abo rzadki« (1): Pomnicie ná to cżyiſcie ſłudzy
á cżyiſcie ſprawce ſą/ á od kogoſcie tu ſą przełożeni [...]. Wiem że
żaden ábo bárzo rzadki máło pomyſla ná to RejPos 253.
b. O tekście (1): O Spráwách ábo dzieiách inſzych Apoſtołow
rzadka bárzo ieſt wzmiánká w piśmie świętym WujNT 515.
6. Niezwykły, osobliwy, niespotykany, wyjątkowy, szczególny,
nadzwyczajny, cenny; insolens, insolitus Mącz, Calep; inopinatus,
novus, paradoxus Mącz; insuetus Calep (18): KrowObr 228v; Paradoxum, vel paradoxus, Latine inopinatum, inopinatus, Nád mniemánie rzadki to co yeſt nád poſpolite mniemánie/ widzenie y rozum
ludzki. Mącz 276d, 66c, 251c; RejZwierc 78; Calep 543b; WujNT
293; Przy twych Dekretách prawdá z pobożnośćią Záwſze przebywa/ [...] Ktore ſą [...] nád złoty Kruſzec ważnieyſze/ y rzadkie
kleynoty SzarzRyt A3v; [HerbLek D2v (Linde)].
W połączeniach szeregowych (5): Lac Gallinaceum, Rzecz oſobliwa rzadka á koſztowna/ wielkie ſzczęście y bogáctwa. Mącz
142b, 95b, 265d, 399a; Nád Iozephá záśię [...] co drożſzégo? co
chwalnieyſzégo? co rzedſzégo? GosłCast 3.
Szeregi: »rzadki a dziwny« [szyk 1:1] (2): Sphinx, [...] Bárzo
dziwne á rzadkie zwierzę z rodzáyu/ małp Mącz 408a, 445c.
»rzadki i niezwykły« (1): Rarum et insolitum, Rzadkie y niezwykłe. Mącz 399b. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
Wyrażenie przyimkowe: »z rzadka« = wyjątkowy (1): bo SIS
bárzo mśćiwy/ Strzelec z łuku/ y z rzadká kozak oſobliwy. KmitaSpit C5v.
W przen (1): A Philozoph nápiſał: iż rzadki ieſt ptak Fenix ná
ſwiecie/ ále tho ieſzcże rzadſzy ptak miedzy brácią zgodá. RejZwierc 78.
*** Bez wystarczającego kontekstu (7): Rarus, Rzadki/ niegęſty. Mącz 346d, 82a, 347a; Calag 437a; Raresco, Rarum ﬁo, sive
extenuor – Rzadkim ſie ſtawam, rzedzeię. Calep 895b, 789a, 895a.
Cf [RZADKOKRAJNY], RZADKOWŁOSNY, RZADKOWŁOSY
LWil
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RZADKO (270) av
-å- (205), -a- (3); -a- WerKaz; -å- : -a- RejZwierc (10:1), SkarŻyw (6:1); o jasne.
comp rzedzéj (3), [rzådzéj, rzådczéj, rzedsz(e)j]; -éj (1), -(e)j (2).
[Składnia comp: rzadczej niż.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. W dużych odstępach czasu; raro Miech, Mącz, Modrz, Calep, JanStat, Cn; perraro Mącz, Calep, Cn; rarenter Calep, Cn
(224): Mącz 347a; Calep 789a, 895a; [Rzadko/ Rzedzey. Raro.
StatorGramm L2v].
W przeciwstawieniu: »często ... rzadko« (1): Saepiusculae [...]
I tedy y owedy nie owſzeki częſto/ nie bárzo też rzadko. Mącz 364a.
a. O czynnościach i wydarzeniach indywidualnych (59): OpecŻyw 32; PatKaz III 112v, 122, 146v; Ktori ſie rzadko ſmieie á nie-
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długo, bywa takt [!] dobrego rozumu GlabGad O4, P6v; MiechGlab [88]; RejRozpr A2v; RejKup i3v, t6; Abowiem kto chce práwym rozumem ſzáfowáć/ Iuż tám trzebá cżuyniey ſpáć á rzadko
prożnowáć. RejWiz 6v, 109; áni to ieſt v nich [u Turków] w obycżáiu/ áby mąż żenie powagę iáką álbo oná iemu poććiwość ſobie
vkázowáli ſpołu/ gdyż ſie rzadko widáią. BielKron 261; KwiatKsiąż
C2v, D2v; Mącz 244d, 343a, 346d, 347a; V nas Sláchtá ná ſkrzipicach/ ná piſzczáłkách nie grawa: á ieſli kto gra/ tedy bárzo
rzadko. GórnDworz B2v, E8v, F; HistRzym 12v; RejZwierc 3v, 6v,
148, 274; KochList nlb 1; Wiele rzemieśnicżych Miſtrzow/ bárzo
rzadko śiadáią [rarissimi sunt] ná ſwych wárſtáćiech ModrzBaz 36v,
90; Oczko 7v; im rzedzey pożywaſz/ tym rychley ſmáku ták
wdzięcżney potráwy zápominaſz/ y mniey prágnąć iey będzieſz.
SkarŻyw 36; Winá ſię dobrze wodą roſtworzonego dwá kroć nápił/
rzádko trzy kroć. SkarŻyw 309, 160, 308; KochTr 19; ReszList 165;
WerGośc 242; [OczkoPrzymiot 20; GrodzCzyś II 81; Izali to nie
żywot zakonniczy święty [...]/ w ktorym człowiek żyie czyſtotniey/
vpada rzedzey/ powſtawa rychley RegułaKlon R3].
W charakterystycznych połączeniach: barzo rzadko (12), niezbyt.
W przeciwstawieniach: »rzadko ([rzedzej]) ... często (częściej)
(4), wszytko, zawżdy« (6): Przeto chorzi ludzie po troſze iedzą á
cżęſto, zaſię zdrowi rzadko ale dobrze GlabGad E7v; RejWiz 164v;
SkarŻyw 581; KochFr 7; Rzadko chłop bywa trzeźwy/ záwżdy ſie
popiją BielSjem 23; gdyż o cudzey śmierći rychley y cżęśćiey/ ále o
ſwoiey rzadko y bárzo krotko myśli. WysKaz 46; [Rzedzey bowiem
o náukách Chriſtus mowił/ y owſzem cżęśćiey/ y wſzędźie/ y záwżdy o ſzcżyrośći żyćia chrześćijáńſkiego. KonKaz Bv].
Połączenia: »rzadko gdy, kiedy« (2:2): RejRozm 396; Pies
rzekł/ [...] Ia rzadko gdy Iágnię zyem/ tenći [tj. wilk] iada Owce.
RejZwierz 119v; [św. Antoninus] Pánny Máryey godziny/ śiedm
pſálmow y zá vmárłe przydawał/ y rzadko to kiedy z potrzeby
opuśćił. SkarŻyw 412; KochFr 7.
»nigdy ... rzadko« (2): Przez cáły wielki poſt [św. Małgorzata]
nigdy ſię nieprzewłocżyłá/ ácż y innych cżáſow rzadko SkarŻyw
160, 471.
Fraza: »rzadko treﬁć się ma« (1): rzadko tho treﬁć ſye miáło/
áby on kiedy opułnocy ná paćierze niewſtawał OrzRozm M4.
Szeregi: »(abo) rzadko a(l)bo nigdy« = raro vel nunquam JanStat [szyk 3:2] (5): á Kryſtuſá y ſlowá yego [...] rzadko álbo nigdyſćye nye ſpomináli KromRozm I Lv; BielKron 260v; Abo nigdy/
álbo bárzo rzadko/ ſam [dworzanin] zá ſobą páná ni ocż niechay nie
prośi GórnDworz K7; SarnStat 388; ná ktorych [zabawach] poſpolićie [katolicy] dni święte trawią: ták iż cżeladź/ nigdy ábo
rzadko/ do kośćiołá ſie vkazáć nie mogą PowodPr 51.
»skąpie i rzadko« (1): Ieſli [prorocy] leczyli/ tedy modlitwą/
ręku ſwoich kłádźienim/ y to bárzo ſkąpie y rzadko. SkarKaz 421b.
α. Określa rzeczownik odczasownikowy (1):
W przeciwstawieniu: »wielo ... rzadko« (1): BielŻyw 67 cf Wyrażenie.
Wyrażenie: »[kto] rzadko mowienia« = małomówny (1): Był
ten mędrzęc [!] [Ipokras] małey poſtawy, oblicża pięknego, [...]
wielo myſlenia á rzadko mowienia BielŻyw 67.
b. W nielicznych wypadkach (o wydarzeniach, faktach natury
ogólnej); vix Modrz (161): March1 A3; Kto v mnogich pánow bywa/ Rzadkoć ten sługá vtywa BierEz L2, K, L3, O4, P, S; PatKaz II
38v; PatKaz III 94v, 120; Ale oſmego kxiężycża/ kthore ſie dziatki
rodzą/ poſpolicie á rzadko ma pochybyć: aby miały żywo zoſtać.
FalZioł V 16c, I 45d, 123b, IV 24a, 58b, V 17a, 83v; BielŻyw 108;
GlabGad B8v, L5; RejRozpr B2, D4, G, Iv; LudWieś A4v; RejJóz
F7 marg; RejRozm 406; Taka żona nieſtydlywa Ktora rzadko dobra
bywa. RejKup d6v, p6v, x5v; przes co vbogie śieroty częſtho wiele
ſzkoduią/ iż rzadko ku ſwemu przychodzą GroicPorz ee4, ſ4, hhv;
Rzadkoć dobrzy z grzeſznymi towárzyſtwo máią. Bo wielki záwżdy
fráſunk z ich vpadkow máią RejWiz 180, 163; RejZwierz 86v, 88;
BielKron 267, 286; KwiatKsiąż G2v; Mącz 304d; thák zli á ſkáżeni

ludzie/ rzadko ſie cżym nieprzyſtoinym popiſzą/ áż dopiero kiedi ná
vrząd wnidą GórnDworz Gg6, G2, Dd8v, Kk7; BielSat G4; RejZwierc 16v, 26, 254; BielSpr 75v; CzechRozm **7v, 112v; ták iż
rzadko zá dobrego Dworzániná máią tego [ut nemo bonus aulicus
habeatur]/ ktory nieumie pochlebowáć ModrzBaz 17v, 84, 134;
SkarŻyw 312; KochFr 28; KochPhaen 5; KochSz B; BielSen 17; [do
Doroty:] Niémáſz w tobie nic hárdośći/ Co więc rzadko przy głádkośći. KochSob 69, 60; Zdá ſię to wam dobre poiedynkiem/ iż poboru nie dawacie/ álbo barzo rzadko GórnRozm Bv, A; GostGosp
140, 152; Phil G; GrabowSet S4; WyprPl B4; LatHar 234; PowodPr 48, 72, 74; CiekPotr )?( 2v; SkarKazSej 696a; Rękuią po piiánu/
żenią głupie chłopy: Y biorą też do tego rzadko trzeźwie popy.
KlonWor 68; [Dobrá ktorych drapieżcá Dźiatek odumiera/ Rzadko
ie ponim Wnucżek/ rzedſzey Prawnuk biera. WerReguła 94; Owſzem tym więtſzé to ieſt dobrodźieyſtwo/ im rzadzéy/ náyduie ſie w
niewolnikách táka cnotá SenekaGórn 139].
W zdaniu zaprzeczonym: zwykle tak (1): A tak dobrze ſie rozmiſliacz Na kazdą rzecz czo maſs dzialacz Bo kto prętko wczo
wſkakuie Rzadko tego niezałuie RejRozm 405.
Ze zdaniem podmiotowym (6): GórnDworz Ee2v; y wſzytki poſtępki twoie/ rzadko áby ſie zá cżym dobrym vdáć miáły/ iedno zá
obłudnoſciámi á zá márnoſciámi ſwiátá tego RejPos 114v, 199; A
wżdy rzadko by ktory był ruſzon tą cnotą/ Owſzem ſie więcey puſzcża ich zá tą ſlepotą. HistLan B2v.
~ Ze zdaniem zaprzeczonym: przeważnie tak (2): RejPos 227v;
Rzadko áby ná iego [św. Benedykta] kázániu ludzie płákáć nie
mieli. SkarŻyw 310. ~
W charakterystycznym połączeniu: barzo rzadko (6).
W przeciwstawieniach: »rzadko ... często (częściej) (3), pospolicie (2), więcej (nawięcej) (2), zawsze, zawżdy« [w tym:
zawżdy a nawięcej (1)] (8): FalZioł IV 41b; Dla tego ludzie wiele
nad kxięgami ſiedząci rzadko tłuſci bywaią, á poſpolicie bladzi albo
iednak chorzi GlabGad K4v; GliczKsiąż P8v; BielSpr 53v; lecz
ſądźić ie [własności wód] muśiém/ nie z tego co ſye rzadko/ ále co
záwżdy á nawięcéy traﬁa Oczko 6v; GrabowSet Ov; LatHar 234;
RZadko tám bywa gdzie ich [wojewodów] wiele rządzi, Porządek,
zgodá, y częſto ſię błądzi. KlonKr A4.
W powtórzeniu intensyﬁkującym (1): Ná páná Kriſkiego potym/ á páná Wapowſkiego koley przyſzłá/ dwu ták oſobnych ludzi/
iákich Náturá rzadko/ á rzadko ná ſwiáth puſzcża GórnDworz
Dd8v.
Przysłowia: przyiaciel ſie rzadko nayduie á zaſię richło ſtraczuie. BielŻyw 51.
Wſzak wież iż to rzecz wyadoma Iż prawda rzadko mieſcze
ma. RejKup d8.
Iż głádkosć s cnotą ſie rzadko ſchodzi/ záwſſe nyepokoy á woyná. GliczKsiąż P8v.
Bowiem ſtára przypowieść/ ná drzewo pochyłe. Lázą Kozy z
rogámi/ rzadko ná wſpaniłe. RejZwierz 71.
bo to ſtára przypowieść/ s prziiacielem igray ſłowkiem rzadko/
ále rącżką nigdy RejZwierc 72v.
Bo żaden ktory wie/ chybá zły/ nie poymie złey: á ze złey
mátki rzadko ſie co dobrego rodźi. ModrzBaz 53v.
[á rzadka [bywa] zgodá myedzy głádkośćią á cżyſtośćią/ á ták
rzadka/ iáko rzadko cżarnego łábęćiá máſz vzrzeć. LorichKosz 66
(Linde).]
Połączenia: »rzadko (...) bez« = przeważnie tak (9): SkarJedn
158 [2 r.], d7v; gdźie też białegłowy mieſzkáia [!]/ áby chędożniuchno záwżdy było: bo gdźie mieſzkáią/ rzadko przez złego zapachu.
GostGosp 132; y po długim w pęćie śiedzeniu/ rzadko więźień bez
iákiego vchrámowánia z wieże wychodźi. LatHar [249], 57; WujNT
591; Bo opilſtwo bez zwády y guzow rzadko bywa. PowodPr 72;
KlonFlis D4.
»rzadko ... nigdy« (1): RejZwierc 72v cf Przysłowie.
Frazy: »to (a. co) rzadko bywa (a. jest)« (5): BielKron 234; iż
rzadko tho ieſt/ áby ſie biegły w práwie práwował: Medik/ áby miał
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bráć lekárſtwo GórnDworz Q7v; RejZwierc 262v; Strum O3; [poddani i słudzy] ieśli w świętá od záćiągow Páńſkich wolni (co rzadko
bywa) tedy robotámi Páńſkimi we dni powſzednie ſtrapieni/ świętámi żywnoſtkę ſwoię nágradzáią PowodPr 51.
»rzadko najdzie(sz) (a. naleźć, a. znalazł)« = rarum inventu
Mącz (6): Cżlowiek bywa krnąbrny/ praczowity, lakomy zawiſtny/
plugawy/ chudi krotki/ rzadko thakiego naleſc FalZioł V 50v; A
ſnadz y náſwiećie rzadko náydzie wiernego á y miedzy przyiaćioły
znáydzie rozdwoiony ięzyk RejPs 17; RejZwierz 60v; rzadko tho
dźiś naydzieſz/ áby kthory Kśiądz vbogą dźieweczkę zá mąż wydał
OrzRozm H2; Mącz 346d; GórnDworz Y5v.
»rzadko [kto] się obierze« (1): A rzadko dobrowolnie dobry ſie
obyerze/ Lecż ácż go przymuſzeniem iáko kiyem wzbyerze. RejWiz 101.
»[co] rzadko się pokazuje (a. ukazać ma)« (2): Ale iż táka wiárá w nas rzadko ſie vkazáć ma/ iáka byłá tey nędzney niewiaſtki
RejPos 257v; CzechRozm 239v.
»to (a. co) rzadko się przydawa (a. przydaje)« (3): Rzadko ſie
to przydawa, wſzakoż wzdi to bywa iż cżaſem pan Bog obiawia nie
czo ocżym cżłowiek pirwey myſlił. GlabGad L4; WróbŻołtGlab
A5; SienLek 176.
»rzadko się [co, czego] przygadza« (3): BierEz M3v; [Maryja]
Cudnych obyczayow byla kozdemu ſwą oſoblyuoſzczyą myla czo
ſyą rzatko przygadza PatKaz III 122v; Niewiáſtam ći rzadko ſye thá
niemoc [tj. dna] przygadza SienLek 122.
»rzadko słychać (a. słyszeć było), słychany« (2:1): a on ſám
śiebie potępiá/ wymową rzádko słychaną przeciwko ſobie wywody
czyni MurzHist Kv; zá tych [dawnych królów] [...] byłá miłość/
byłá zgodá/ rzadko ſłyſzeć było/ by ktho kogo zábił GórnDworz
H7v; SkarKaz 489b.
»rzadko się ([co]) traﬁa (a. traﬁ, a. przytraﬁa, a. trafuje itd.)«
(14): FalZioł V 10; GroicPorz z3v; Ktore złączenie Plánetow iáko
ſye rzadko traﬁa/ ták też ſkutki dźiwne rádo przynaſza LeovPrzep
H3v; GórnDworz G6, N3v, Kk8; BiałKat 371; A dla tego też
rzadko śię w Polſzce tráﬁ táki dom [rarissimae … aedes sint]/ ktoryby przez trzydźieśći lat w cáłośći trwał ModrzBaz 35v; A
choróby/ iż ſye ták w człowieku rzadko/ á máłobym nie rzékł/
nigdy nie traﬁą/ áby złączóné/ á z drugiémi ſpólné/ być niemiały:
Przeto [...] Oczko 37v, 6v; Drugié [b] naſzé właſné/ a to kréſkę ma
nad ſobą/ iako ślub́/ to ieſt/ pŗyŗecz-: a iz- śię ŗadko traﬁa/ niewadźi
nic, z-e zawz-di znacz-oné będźie JanNKarKoch Ev; PowodPr 51;
CiekPotr 65.
~ Ze zdaniem zaprzeczonym: zwykle tak (1): W ktorey [młodości] rzadko ſię komu traﬁ by nie błądźił CzahTr G2v. ~
Wyrażenie: »rzadko kiedy, gdy« (6:2): A ták rozum z náturą
záwżdy woynę wiedzye/ A rzadko gdy ſą zgodni ná ktorey byeſiedzye. RejWiz 118v, 172; A tym tákowym [których fortuna nie obdarzyła zaletami] iáko dobre wychowánie/ y vſtáwicżna pilność/ rzadko kiedy co pomoże/ ták záſię [...] GórnDworz D2v, X5v; KochDz 105.
~ W zdaniu zaprzeczonym: zwykle tak (3): Nuż záſię owych
ſwieckich/ co tám o was rádzą/ Doſyć ich tám/ á rzadko kiedy ſie
nie wádzą RejWiz 161v; RejZwierz 88; RejZwierc 19. ~
Szereg: »(abo) rzadko a(l)bo (a) nigdy« [szyk 7:5] (12): Ci teſz
laſk w rękach ſwoich nietrzymáią/ ktorzy [...] ná ſmierć y ná godzinę oſtátetzną/ rzadko álbo nigdy/ niewſpomináią. KrowObr 186v;
bo tám wielkie gorąco/ á deſzcż nigdy nie bywa álbo rzathko. BielKron 447v, 234; SienLek 176; GórnDworz G2v, Ggv, Kk8; Ieſliby
kto ták mowił: Siedźieli náſzy przodkowie w pokoiu a my będźiemy. Odpowiedz ná to/ iż nigdy álbo rzadko w pokoiu bywáli.
BielSpr 75v; RejPosRozpr b3; Oczko 37v; Abowiem gdźie [...] poniewolnie ſię zeymuią/ [w małżeństwie] nie bywa nigdy/ álbo rzádko bywa dobrze WerKaz 303; JanNKarKoch F2.
α. O tekście: w niewielu miejscach tekstu lub w niewielu utworach (6): Y na wielu mieyſcach to słowo Egeneto przekłádáią/ Był/
álbo byłá: rzadko zſtał ſię. BudNT przedm cv, przedm d; KlonŻal

B4; Przetoż piſmo S. rzadko miánuiąc oſobne Báłwany/ poſpolićie
zowie Bogámi obcemi/ opuſzcżenie iedney prawdźiwey religiey/ á
obcey pogáńſkiey ſie chwytánie. PowodPr 28.
Fraza: »co (a. to) rzadko się najduje (a. znajdziesz)« (2): áby
one właſne ſłowá/ tąż ſpráwą/ álbo temże porządkiem w naſzym
tekśćie ſzły/ ktorym wkśięgach Hywreyſkich idą. Acż lepak niegdzie nie mogło to ták iść/ á wſzak że to rzadko znaydzieſz/ gdzieby inacżey było. BudBib b4; LatHar +5.
2. W dużych odległościach między obiektami; rare Mącz, Cn;
rarenter, raro (rarissime), sparsim Cn (7):
Połączenie: »rzadko gdzie nie« = prawie wszędzie (1): Koc
ten/ ácz nie pomáłu wezbráły go látá/ Ták/ iż rzadko gdźieby w nim
nie przyſzyta łátá/ Ale pewnie koſztowny PudłFr 78.
a. O gęstości zasiedlenia (1): Zydzi ſie tám [za Morzem Czerwonym] rzadko rozſiali BielKron 465v; [nád ktorą [Wisłą] był ná
ten cżas narod Niemiecki/ ále rzadko/ bo puſtinie były wielkie BielKron 1551 156].
b. O szyku bojowym (2):
Szeregi: »lub rzadko lub gęsto« (1): oko me widáło. Spráwę
wielką ręku ich w znácżnych mieyſcách cżęſto/ Nie pátrząc ná Pogány/ lub rzadko lub gęſto. CzahTr H.
»szeroko a rzadko« (1): Lepiey ieſt zá woyſkiem záchowáć
vffow nie máło/ niżli ie ſzeroko á rżadko rozſtháwiáć. BielSpr 36.
c. O gęstości siewu lub sadzenia roślin uprawnych (2): Unciariae vites, Rzadko ſadzone winnice yákoby dwánaſtną część yednego ſtáyá przinoſzący. Mącz 502b, 346d; [[marchew] Nie chce też
być gęſto śiana/ dla tego mieſzáią mądrzy ogrodnicy źiemię między
náśienie gdy ią máią śiać/ áby tym rzadcżey padała po zagonie.
Cresc 1571 238].
[W przeciwstawieniu: »gęściej ... rzedzej (a. rzadczej)«: Cresc
1549 145; Pożytki ktorych nie przeſadzáią tym rzedzey máią być
śiane/ ale ktore przeſadzáć chceſz możeſz tym gęśćiey śiać. Cresc
1571 675, 409.]
3. O warstwie czegoś (1):
a. [Cienko, cienką warstwą: Gnoiu też rozkłádánie záwſze
miężſzey ma być po gornych rolach niż w rowni álbo w polu/ gdźie
ma być gnoy rzedzey roztrząſan Cresc 1571 81.]
b. O warstwie chrustu: mało ściśle, luźno, nie dociskając do
podłoża (1): Zprzybijay go [chrust] iákimikolwiek klukámi/ żeby
wzgórę nie wſpłynął/ á nie bárzo go théż przyćiſkay do źiemie/ ieno
żeby był vſtrmióny rzadko. Strum O4v.
4. O płynach i papkach: płynnie, wodniście; ﬂuenter, liquido
modo Cn [zwykle w konstrukcjach składniowych o sensie: (aby
było) rzadkie] (11): FalZioł III 24c; Ná opuchłe cycki/ rozetrzy kádźidłá z mlekiem niewieśćim rzadko/ w tym chuſtę maczáiąc przywijay. SienLek 86; nátłuczże korzenia pokrzywowégo świéżo z ſtárym ſádłém áby było rzadko iáko poléwká SienLek 171, 48v, 189v;
[Ale ktemu kámieniowi potrzebá/ ábyś máſtykę vtárł z grynſzpanem/ z oliwą/ y ſkąſkiem woſku/ á ieſli potrzebá rzedzey/ możeſz
wody przydáć. SienHerb 598b].
W przeciwstawieniu: »rzadko ... gęsto« (2): przydać k temu
wodki rożaney iżeby tak nie było barzo gęſto/ ani też barzo rzadko
FalZioł V 91; SienLek 132v.
Zwroty: »roztworzyć rzadko« (1): Doſtań gárncá tákowégo
Wktorym było co ſłonégo/ S niégo miáłko proch vdźiáłay A czarney źiemié weń przymieſzay Roſtworz wodą iáko ćiáſto Bárźiey
rzadko niżli gęſto SienLek 132v.
»rzadko (u)czynić, uczyniony« = rozrzedzać(-ić) (3:2): Tedy
liſzká krup náwárzyłá/ A rzadko ie vcżyniłá BierEz N3; Raro,
Rzadzę/ rzedzey czynię co gęſto było. Mącz 347a; Pulmentarium,
proprie dicitur puls; vel cibus in modum pultis factus – Rzątko
vczinioni pokarm. Calep [875]a, 895a [2 r.].
5. Użycia w funkcji właściwej liczebnikowi: niewielu (24): Bo
cziáſná droga donieba [...] Czo ma hardą myſl y oczy Iſczie ſię tam
rzadko wthloczy RejKup q3; A przeto ſtárzy oni ludzie/ kthorikolwiek godność wielką w ſobie znał/ rzadko ſie ſtrzymáć mogł
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RZANIE

od właſney chłuby GórnDworz D7; RejZwierc 31; SkarJedn 241;
CzechEp 60; SkarKaz )(3.
rzadko kogo (pl) (1): w pobożnośći [białegłowy] Przenaſzamy
tych/ co ſie kocháią we złośći. (–) Ach/ przebóg/ coż to mówiſz?
ſłowá to fáłſziwé: Máło ich/ rzadko dobrych GosłCast 44.
rzadko z kogo (pl) (1): TAk ieſt/ że wiele tákich w świećie
ſie znayduie Z ktorych rzadko prawdźiwie co wypráktykuie. PaxLiz C2v.
Połączenia: »rzadko (...) bez« = większość tak (2): Ale záś ná
Stárynie [konie] drógi złéy vżyły/ Topiąc ſye ná niedźwiedzym
niebeſpiecznym błoćie: Rzadko tám w któréy było bez chromégo w
roćie. KochJez Bv; Kto ćię [Panie] zániedba ten kwitnie w rádośći/
A kto ćię ſtrzeże/ rzadko bez żáłośći. GrabowSet F3v.
»rzadko ... nie zawsze« (1): Rády trzebá/ do ktorey nie ieſt káżdy godny. Młody ſię rzadko zeydźie/ á ſiwy nie záwſze Prot B3v.
Fraza: »rzadko najdziesz (a. znajdą)« (2): bo dziſieyſzych cżáſow rzadko ſie thákowi znaydą/ kthorzyby nie rácżey przy vcżtach
y bieſiádach wſzelákich ſámi pochopem byli do ſłow plugáwych
Phil M; Dziś ieſli co maſz, o to ſię pytáią, Cnotá y mądrość máło
mieyſcá maią. Przeco tez rzadko Oyczyce vczone Naydzieſz w
oyczyznie miłe y vczczone. KlonKr A4v.
Wyrażenia: »rzadko kto« = nieliczni (5): Diar 72; Iáko záś
rzadko komu ſczęśliwie ſię wodźi/ Kiedy w przeklęctwie ſwoich
rodźiców kto chodźi. KochEpit A3v; GórnRozm K3v; To ſproſne
świętołupſtwo y Rzymiánie ſtárzy Karáli: y rzadko ſię komu tá
rzecż zdárzy. KlonWor 10.
~ W zdaniu zaprzeczonym: większość tak (1): R. P. ták ſie też
poſpolićie ſłuży/ iż ſie práwie ſpoſpolitowáłá: rzadko iey kto niezárwie PowodPr 77. ~
»rzadko ktory« = nieliczni (6): iſz zwielá vcżonych Polákow/
rzadko ktory co piſze ku czytaniu poſpolitęmv MurzHist A2; RejWiz
70; Vkażeć [kuśnierz] rozmáite futrá/ cżarne bobry/ Choćia drogo
ſzácuie/ rzadko ktory dobry. BielRozm 17; ále prżećię rżadko ktory
bánnit ſwą śmierćią zginie/ kiedyż tedyż prżećię dáć gárdło muśi.
GórnRozm E3, E3.
~ W zdaniu zaprzeczonym: większość tak (1): tám też Chodorowſki z náſzych zabit/ Dunin ſprawkowic ranion/ rzadko kthoryby ſnich niebył ranion bo mnieyſze pocżty mieli. BielKron
392v. ~
6. W niezwykły sposób, niezwykle (1): Insolenter, Rzadko/ niezwykle. Mącz 399a.
*** Bez wystarczającego kontekstu (2): Rare, Rzadko/ nieczęſto/ niegęſto. Mącz 346d; Rare, Infrequenter, non dense, non spisse
– Rżatko. Calep [895]a.
LWil

rzadkość kogo (1): s ktorą [siostrą Kalmaną] ſie potym [Kain]
oddał w małżeńſtwo/ dopuśćił im tego Pan Bog dla rzadkośći ludzi
ná ten cżás BielKron 2v.
2. Niezwykłość, wyjątkowość, nadzwyczajność (1): Insolentia,
Niezwykłość/ rzadkość. Mącz 399a.
3. Płynność, wodnistość, płynna konsystencja; raritas Cn (2):
Zwrot: »rzadkość czynić« = rozrzedzać (1): OWies ziarna iego
maią mocz rzadkoſć cżinić/ iakoby miał rzec iż roſpuſzcża tak iż
będzie rzadko FalZioł III 24c.
Szereg: »mokrość a rzadkość« (1): ktora wilgość/ ácz ſye dla
mokrośći á rzadkośći iedná tylko być zda/ á wſzákże w pilnym bádániu vkaże ſye być dwoiá/ iedná wodna/ druga tłuſta SienLek Vuu.
4. O strukturze materii: gąbczastość, porowatość [w czym] (1):
Raritas in pulmonibus, Rzadkość w płucach/ to yeſt/ pełna dziurek
álbo purchátośći. Mącz 347a.
II. [Oznacza obiekt materialny: płyn, ciecz: Ale ná on wyćiſk
[tj. przecedzone składniki inkaustu] záś znowu winá náley/ y záś
znowu zleguchná warz/ [...] á záś przecedź/ ták cżęſto tego powtarzáiąc/ poki cżarność z śiebie puſzcża/ onę rzadkość z ſpołem
zlawſzy. SienHerb 580b.
rzadkość czego: Potym iny pęndzel macżáiąc w rzadkośći oney
gliny rozmąconey/ co ſie ná wirzchu vſtáłá/ tymże ná oliwie zleguchná pomáży SienHerb 604a.]
*** Bez wystarczającego kontekstu (2): Raritas, Rzadkość.
Mącz 347a; Calep 895a.
Cf RZADKOĆ
LWil
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RZADKOĆ Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf RZADKOŚĆ
[RZADKOKRAJNY ai
A pl m an rzådkokrajn(e).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Występujący w niewielu krajach, rzadko spotykany: Cżłowiek
ieſt to zwierz wyſoki/ Rzadkokráine Tury/ Smoki/ Wychodząc z
ćwicżoney ſzkoły/ Zubry bije y Báwoły. BielawMyśl A4.]
LWil
RZADKOŚĆ (9) sb f
a pochylone, o jasne.
sg N rzådkość (6). ◊ G rzådkości (2). ◊ A rzådkość (1). ◊ [L
rzådkości.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.
I. Oznacza cechę (7):
1. Mała ilość; infrequentia, raritas Calep, Cn; inopia, paucitas, penuria Calep (3): Paucitas – Rzatkoſcz, małoſcz. Calep 764a,
535a.

RZADKOWŁOSNY (1) ai
N sg m rzådkowłosny.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) błędnie: rzadkowłosy.
Mający rzadkie włosy: Raripilus, Rzatkowłoſny/ rzadkie włoſy
máyący. Mącz 347a.
Cf RZADKOWŁOSY
LWil
RZADKOWŁOSY Cn; Linde błędnie zam. rzadkowłosny.
Cf RZADKOWŁOSNY
RZADZIĆ cf RZEDZIĆ
[RZADZIUCHNY ai
rzadziuchny, rzedziuchny.
a pochylone, e jasne.
sg m I rzedziuchnym. ◊ f N rzådziuchnå. ◊ pl A subst rzedziuchné.
Sł stp brak, Cn s.v. smoła rzedziuchna, Linde XVIII w. s.v.
rzadki.
Intens. od „rzadki”:
1. Od znacz. ‘wodnisty’: gdy go [szmelc norymberski] roſtworzyć chceſz ku piſániu/ iáiowy bialek vbiy. Albo rzedziuchnym
kliyem [...]/ wſzákże kliy chędogo przecedź niſz wleieſz/ á tym piſz/
y máluy SienHerb 583a; UrzędowHerb 168a.
2. Od znacz. ‘nieczęsto spotykany’: O tákową tedy [wiarę]/ iże
rzadziuchna ieſt/ Páná Bogá potrzebá prośić GilPos 126.]
LWil
[RZAJCA] cf RZĄDŹCA
RZANCA cf RZĄDŹCA
RZANDCA cf RZĄDŹCA
RZANIE (5) sb n
Wymowa: r-zanie.

RZANIE

RZĄD

rzanie (4), rżanie (1), [rzżanie]; rzanie BartBydg, Mącz, Calep; rzanie : rżanie StryjKron (1:1).
a jasne, e pochylone.
sg N rzani(e) (4). ◊ A rżanié (1); [-é], -(e). ◊ [I rzanim.]
Sł stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.
Wydawanie głosu przez konia; hinnitus BartBydg, Calep (5):
Hinnitus, d icitu r clamor equorum, rzanye BartBydg 69; Calep
482b; [Hinnitus rzżánie UrsinGramm 320; Volck Yyy2v].
Wyrażenie: »koni, końskie rzanie« = fremitus equorum Vulg
[szyk 2:1] (2:1): Hinnitus, Końskie rzánie. Mącz 156b; StryjKron
390, 757; [podkáli ſie tuż pod zámkiem chęćią zápalczywą/ roznym
głoſow hukiem/ zbroy grzmotem/ koni rzánim StryjKron 392; PaprHerby 141; WujBib Ier 8/16].
Cf RZAĆ, [RZŻENIE]
LWil

[RZĄCY part praes act
Wymowa: r-zący.
rzący, rzżący.
sg m G rzącégo. ◊ n G rzżąc(e)go.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde brak.
Wydający głos właściwy koniowi; fremens Vulg, Cn; hinniens Cn:
W połączeniu szeregowym: Ślachta i chłopkowie sta[re] poszycie z domów i z chlewów odzierali, a tym jako mogli ryk i głód
bydła i dobytku domowego ustawicznie ryczącego, rżącego [rękopis k. 270v: rzżączego] i kwiczącego podpierali. StryjPocząt 422.
Wyrażenie: »koń rzący«: Głos biczá/ y głos pędu kołá/ y koniá rzącégo [equi frementis]/ [...] y iézdnégo wśiádáiącégo WujBib
Nah 3/2.
Cf RZAĆ]
LWil
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RZAŃCA cf RZĄDŹCA
RZĄCZCZYN, RZĄCZYN Sł stp; Cn, Linde brak.
[RZAŃDCA] cf RZĄDŹCA
RZARZA cf ZORZA
[RZARZEWIE] cf RZEŻAWIE
RZAZ (1) sb m
a jasne.
sg G rzazu. ◊ [pl G rzaz(o)w.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów); poza tym XVII w. w innym znaczeniu.
1. [Spiłowane i pocięte na kawałki drzewo: traczowi od rzazania łat do tegoż browaru, 2 kop rzazów, także i dylów z osobna 2
kopie ... metr. 6 InwBiskWłocł 1582/307, 1582/310.]
2. Gałązka wszczepiona w pień rośliny: iſz tymże słowem Zacharjáſz prorok powie w gręckiem pana chriſtuſa w 3. i 6. cap. Gdźie
po żydowsku ſtoj źamach/ ktoré słowo włáſnie znaczy latorosl z rzazu wſzczepionego wypuſzczoną abo weſzczłą MurzNT 166 marg.
LWil
RZAZACZ cf RZEZACZ
[RZAZACZKA sb f
N sg rzazaczka.
Sł stp brak, Cn: rzezaczka w innym znaczeniu, Linde brak.
Schorzenie układu moczowego, objawiające się trudnością w
oddawaniu moczu: Nyesczanka, Rzazaczka strangiria, stranguria,
difﬁcultas urinandi, constrictio urine ReuchlinBartBydg G6v.
Cf RZEZANIE, RZEZAWICA, RZEZAWKA]
LWil
RZAZAĆ cf RZEZAĆ
RZAZAĆ SIĘ cf RZEZAĆ SIĘ
[RZAZAK] cf RZEZAK
RZAZANIE cf RZEZANIE
(RZAZANIEC) cf RZEZANIEC
RZAZANY cf RZEZANY
[RZAZAWICA] cf RZEZAWICA
[RZAZAWKA] cf RZEZAWKA
[RZĄCA] cf RZĄDŹCA

RZĄD (911) sb m
rząd (363), [rzęd]; rząd- (360), rzęd- (183), rząd- a. rzęd- (5)
[w tym: rząd- w znacz. 4., 5., 6.; [rzęd-] w znacz. 8.; rząd- : rzęd- w
znacz. 1. (15:144), w znacz. 2. (15:24), w znacz. 3. (171:4), w znacz.
7. (1:11)]; rząd- MetrKor, BierEz (5), OpecŻyw, ForCnR, KlerPow,
BielŻyw, WróbŻołt (2), WróbŻołtGlab, RejPs (4), ComCrac (5),
RejKup (4), MurzNT, KromRozm II, KromRozm III (18), Diar (5),
GliczKsiąż (2), GroicPorz (2), KrowObr (2), OrzQuin, RejPos (2),
HistLan, WujJudConf (2), RejPosRozpr, MycPrz, BiałKaz (2),
CzechRozm (8), PaprPan, SkarJedn (20), Oczko, MWilkHist, NiemObr (14), ReszHoz, BielSen, KochPieś (2), PudłFr, ArtKanc (2),
GórnRozm (14), ActReg (4), GostGospSieb, Phil (2), GórnTroas,
OrzJan (2), LatHar, KlonKr (6), PowodPr (5), VotSzl (7), GosłCast
(2), SkarKazSej (37), KlonWor (3), SzarzRyt; rzęd- ZapWar,
HistJóz, FalZioł (3), GlabGad, MiechGlab, RejFig, WyprKr (4),
BibRadz (12), KochSat, SarnUzn, GórnDworz (6), BielSpr (23),
KochMon (2), BudBib (2), StryjWjaz (8), WerGośc (2), KochPam,
KochSob, KochWr (2), GostGospPon, JanNKar, GrabPospR; rząd: rzęd- KłosAlg (3:1), RejWiz (5:9), Leop (3:17), RejZwierz (3:1),
OrzRozm (3:2), BielKron (19:10), Mącz (13:15), Prot (2:1), SienLek
(1:2), HistRzym (1:1), RejZwierc (6:1), WujJud (7:3), ModrzBaz
(5:1), KochPs (3:1), SkarŻyw (5:1), StryjKron (1:7), CzechEp
(10:3), KochSz (2:2), Calep (4:7), GostGosp (5:1), GrabowSet
(2:4), WujNT (3:5), SarnStat (30: 15), KmitaSpit (1:1), SkarKaz
(12:1), KlonFlis (1:1).
-ą- (718), -ąn- (3), -an- (2).
sg N rząd (182). ◊ G rządu (186). ◊ D rządowi (9), rządu (3);
-owi RejZwierc (2), CzechRozm, SkarŻyw, CzechEp, NiemObr,
SarnStat, SkarKaz; -u BierEz; -owi : -u Mącz (1:2). ◊ G a. D rządu
(1). ◊ A rząd (181). ◊ I rządem (77); -em (19), -(e)m (58). ◊ L
rządzie (111), [rządu]. ◊ D a. L (cum praep „po”) rządu (1) LibLeg.
◊ pl N rządy (26). ◊ G rządów (46); -ów (7), -(o)w (39). ◊ D
rządóm (5); -óm (1), -(o)m (4). ◊ A rządy (44). ◊ I rządy (9), rzędmi
(2), rzędami (2); -mi BibRadz, BielKron; -ami Calep, WujNT; -ami
(1), -(a)mi (1). ◊ A a. I rządy (2). ◊ L rządziéch (15), rządach (3);
-ach SkarKazSej (2); -éch : -åch Mącz (5:1); ~ -éch (3), -(e)ch (12);
-ach SkarKazSej (2), -åch (1) Mącz. ◊ du I (cum nm: dwiema,
trzema, czterzema) rzędoma (5) BibRadz 3.Esdr 6/25, Mącz 268b,
BudBib 3.Esdr 6/25, Calep 883a, GostGosp 76; -oma (1), -(o)ma
(4). ◊ L (cum nm) rzędu (1) KochSz A3.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jedenaście z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
1. Układ, ustawienie, kolejność; ordo Miech, Vulg, PolAnt,
Mącz, Calep, Cn (206): Series, idem quod ordo, Rząd. Mącz 387c,
268a, 453c; Calep 972a, 1010b.
a. Jeden obok drugiego; versus Vulg, Mącz, Cn (132): ZapMaz VII Z 31/121v; Lilije/ Piwonije też w ſwym rzędzye ſtały/
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Glánc nadobny cżyrwony z białym podawáły. RejWiz 23v, 24; Leop
3.Reg 7/18; Kaſdi rząd [pereł] ieſt na trzi granie, w kaſdim rzędzie
ieſt 21 perla. WyprKr 31v, 31v; Interordinium, Mieyſce á plác
miedzy dwiemá rzędomá. Mącz 268b, 344c; BudBib Sap 18/24;
Calep 553a.
rząd czego (13): Leop 3.Reg 7/17, 20, 24, Sap 18/24; WyprKr
31v; Y oſádźili go [napierśnik] cztermi rzędy kámieni BibRadz Ex
39/10, Iob 41/5; Mántikorá/ w Indiey/ máiąc trzy rzędy zębow/
twarz cżłowiecżą á ciáło Lwie. BielKron 8v, 34, 425; Versus arborum, Rząd drzew. Mącz 486c, 208d; Wnet zátym vyźrzyſz Nieſzáwę cżerwoną/ Sżpiklerzow długim rzędem obſádzoną KlonFlis Gv.
I w funkcji okolicznika sposobu: »rzędem« (10): [nagietek]
ſiemiącżko ma pobiełałe [!] á zmarſzcżone/ á w głowecżcze rzędem
położone á ſkrziwione trochę by trąbki FalZioł I 71a; RejWiz 23v,
24 [2 r.]; WyprKr 27; BibRadz 2.Par 4/3; KochMon 23; dał záraz
piąći Brátow młodſzych zámordowáć/ y położono ich wſzyſtkich
piąći rzędem w wynioſło ozdobnych Złotogłowem przykrytych
grobach StryjKron 777, 642; Wieńce Cebule máią bydź po pułtoru
łokćiu plećione/ dwiemá álbo trzemá rzędomá ieſli drobna/ iednym
ieſli roſła Cebulá. GostGosp 76; [ten kościół jest mało nie wszytek
na ﬁlarach zbudowany, ﬁlary są 4 rzędoma RywKsięgi 208].
I w funkcji okolicznika sposobu: »rzędem« = naraz, jednocześnie (3): vderzył w nich pędem/ Kilko vphow iák trawę koſą poćiął rzędem. StryjKron 255, 702, 732.
W połączeniu z liczebnikiem porządkowym (11): Kierz biały/
kierz cżyrwony/ nadobnie ſie mienią/ Drugim rzędem ﬁołki zá tym
ſie zyelenią. RejWiz 23v, 24; BibRadz Ex 28/17, 18, 19, 20, 39/10
(8); Ná Pektorale położyſz cżterzy rzędy kámieni. W pirwſzym
będą Smárágdus/ Topázius/ y Sárdus. W drugim Kárbunkulus/
Száﬁr/ Adámánt. W trzećim Ligurius/ Achates/ Amátiſt. W cżwartym rzędzye Krizolit/ Onichin/ á Berilus/ w złoto wſádzone. BielKron 34.
Wyrażenie przyimkowe: »w [ile] rzędy(-ow)« = [aliquot] ordinibus PolAnt (6): RejWiz 93v; Nadobnie ią [szatę] zbrámował/
błotem w koło wſzędy/ A gnidy pod kołnierzem/ ſiedzą we trzy
rzędy. RejZwierz 140; BibRadz Ex 28/17; RejZwierc 28v; Z dział
też w dwá rzędy w rynku bito ná przemiány StryjWjaz C3v; GostGospPon 170.
α. W opisie gry w szachy (5): W tym plácu woyſká położą ſie
obie/ A po dwu rzędu wezmą przećiw ſobie. KochSz A3, Cv, C2.
W połączeniu z liczebnikiem porządkowym (2): W trzeći rząd
Rycerz/ zákoliwſzy/ wpada KochSz A3, A4v.
β. O ludziach (45): GórnDworz P8; Y roſkazał im poſádźić
wſzytki [ludzi]/ rząd podle rzędu [secundum contubernia] ná źieloney trawie. WujNT Mar 6/39.
I w funkcji okolicznika sposobu: »rzędem« (4): Poſadźćie ie [tj.
ludzi] rzędámi [per convivia] po piąćidźieśiąt. WujNT Luc 9/14. Cf
Zwrot.
Zwrot: »rzędem sta(ną)ć« [szyk zmienny] (3): RejKup y6; Potym
ſtánąwſzy rzędem/ pięknie ſie kłániáły RejWiz 26; GórnDworz P8.
Przen (1):
Zwrot: »swoj rząd opuścić« = nie wypełnić obowiązku (1): Deserere ordinem, Swóy rząd opuśćić/ Nie wypełnić ſwey powinnośćy
álbo vrzędu. Mącz 268a.
αα. O szyku wojskowym: szereg (też: kolumna) [w tym: w opisie falangi, tj. szyku greckiej piechoty (11)] (35): Dylochita [miał
pod swą sprawą] 2. rzędy [ludu]. Tetrarcha. 4. rzędy Taxiarcha, 8.
rzędow. BielSpr 35, 9v, 14, 17 [2 r.], 18, 24v [2 r.], 35 [2 r.]; Káżdy
ſwe vffy wiedzie w ſwietno bucżnym rzędzie. StryjWjaz B2; ták
iáko w woyſcże gdy ieden ginie/ drugi/ áby ſię rząd niepſował/ náſtępuie. SkarŻyw 208; StryjKron 642.
I sg w funkcji okolicznika sposobu: »rzędem« (2): BielSpr 72;
Ták ſwych dwá vphy posłał ktorzy długim rzędem/ Chcieli z tyłu
zábieżeć Litwie wielkim pędem. StryjKron 742.
W połączeniu z liczebnikiem porządkowym (5): á według wielkośći ludźi rząd pirwſzy/ co zowiemy Cżoło: ſtáwić BielSpr 9v;

Oſtáthni rząd niepoſlednieyſzych mężow potrzebuie iedno iáko y
pierwſzy. BielSpr 20, 20, 35, 35v.
Wyrażenia: »[ilu] (a. po [ilu]) w (jednym) rzędzie, [ilu] w rząd
(jeden)« (4:2): seni viri proﬁciscebantur, Po ſześći mężów w yednym rzędźie yecháli. Mącz [390]c; ná tym mieyſcu ſthánie ludu pieſzego w iednym rzędze [!] 1666. bo káżdy ſtoiąc/ trzy ſtopy záſtąpi.
BielSpr 17; bo tu ieſt wypiſánie iáko wiele ſprawiec y ludźi w ktorym rzędzie ſtoi BielSpr 35, 22v, 35v [2 r.].
»(po a. na) [ile] rzędow na szerz, w szerz, na dłuż« [w tym: na
szerz, na dłuż (1)] [szyk 4:3] (3:2:2): A ieſliby ten lud wſzyſtek ná
trzy rzędy rodzielił [!] na dłuż/ záſtąpili by krokow 2000. BielSpr
17; Ieſli ſtáwiſz ná cżoło/ tyſiąc dwadzieśćiá y cżterzy ludźi w rząd
ieden/ będzie ná ſzerz rzędow 16/ ieſliby chćiał wąſkie cżoło vcżynić áby tylko 16. ludźi w pirwſzy rząd ſtáwił/ byłyby ná ſzyrz tyſiąc
dwádzieśćiá y cżterzy rzędy BielSpr 35v; ná troie woyſko rozdzielił/ w káżdym po dzieſiąći rzędow ná ſzerz/ ná dłuż po tyſiącu
cżołá ludu zbroynego ſtáwił BielSpr 41, 24v [2 r.].
»rzędy szykowane; zszykowane w rzędy« = per ordinem digesti PolAnt (1;1): Ktemu roty konnych z ſzykowáne w rzędy BibRadz 2.Mach 5/3; BielSpr 17.
»w swoim rzędzie« = na właściwym miejscu w szyku (1):
Ieſcze mówił [Tęczyński]: á káżdy iuż ſtał w ſwoim rzędźie Po gotowiu/ czekáiąc/ co ná koniec będźie. KochPam 86.
Szereg: »rota albo rząd« (1): Ordinatio, Porządne poſtáwienie
ná roty álbo rzędy rozſádzenie. Mącz 268b.
γ. O ułożeniu materiałów konstrukcyjnych w budynku (11): A
ſień wiecżſſa byłá okrągłá/ máiąc trzy rzędy z kámieniá ćioſánego/ á
ieden rząd drzewá Cedrowego Leop 3.Reg 7/12, 1.Esdr 6/4 [2 r.],
3.Esdr 6/25 [3 r.]; BibRadz 3.Esdr 6/25; BudBib 3.Esdr 6/25.
I w funkcji okolicznika sposobu: »[ilu] rzędoma« (2): A były
kámienie trzemá rzędomá ćioſáne BibRadz 3.Esdr 6/25; BudBib
3.Esdr 6/25.
δ. O rozmieszczeniu wioseł na galerach wojennych [w tym:
czego (12)] (15): versus remorum, Rząd wiósł. Mącz 486c, 25b;
Undeciremis – Okręt wiednim rzadzie iedenaſcie poiazd [= wioseł]
maięci. Calep [1135]b.
I w funkcji okolicznika sposobu: »rzędem« (2): Wioſła rzędem roſkłada/ żagłow przipatruie. KochSat Cv; Quadriremis –
Skata [lege: skuta] lodz, w ktori czterzerna [!] rzedoma robia. Calep 883a.
Wyrażenie: »o [ilu] rzędziech(-ach) wiosł, pojezni (a. pojeznikow); o [ilu] rzędow wiosł« (6:2;2): Quadriremis. Lodźia o czterech rzędach wiósł nąrządzona [!]. Mącz 335b; Quinqueremis,
Gália albo náſad o piąći rzędów wiosł nárządzona. Mącz 342d, 25b
[2 r.], 87d, 464d, 465c, 503a; Triremis – Okręt otrżech rządziech
poieznikow [= wioseł]. Calep 1087b, 132a.
ε. Linijka tekstu, rządek, werset, wiersz; stichus, versus Mącz
(3): Stichus, Wierſz/ rząd. Mącz 415b.
rząd czego (1): Versus etiam linia álbo rząd piſmá Mącz 486c;
[dwa rządy wyrshow duo versus ReuchlinBartBydg K5].
W połączeniu z liczebnikiem porządkowym (1): wziął Reyeſtr w
rękę y cżytha/ Item oſtrogi/ Y każe ſłudze żeby mu oſtrogi przypiął:
[...] y poſzli záſię do reyeſtru/ gdzie ſtało we wtorym rzędzie. Item
boty. GórnDworz P3.
ζ. O sposobie układania się tkaniny lub skóry: fałda (1):
Wyrażenie przyimkowe: »w [ile] rzędow« (1): Boty ſpuśćił do
koſtek práwie we trzy rzędy. RejWiz 56v.
b. Jeden za drugim (56): Iakiż ma być rząd w karmiach gdy ich
wiele. (–) Pokarmy ſubtilniejſze naprzod maią być iedzone GlabGad G4v; WróbŻołt C5v; CzechEp 305; y zięta chorobą/ Przed tobą
droga mátko/ przecz konam zá tobą? Czy iż ſłuſznie wprzod vmrze
kto pierwey zrodzony? Wolę złámáć domowy rząd [tj. następstwo
pokoleń] niż przyrodzony SzarzRyt D2.
I w funkcji okolicznika sposobu: »rzędem« = po kolei, jeden po
drugim (15): FalZioł IV 25a; MiechGlab 5; RejFig Dd5v; Persaluto
– Rzadem pozdrawiąm. Calep 789a; A ná Trybunale zda mi ſie
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ſądzą ich rzędem z Reyeſtru, wedle Woiewództw SarnStat 531,
750, 777; [gdy rzędem powiedźyał przycżćżą ſwego nieſzcżeſćya/
rzekł iemu ápoſtoł [...] JanKoszŻyw F3; TerentMatKęt N6v]. Cf
Zwroty.
Zwroty: »rzędem iść« = następować po kolei, w kolejności
[szyk zmienny] (4): Patrz iako w tem wierſzu rząd ſie ſplotł. Bo
mowi tak, rodzi, począł y porodził, ano tym rządem miało iſc, począł rodzi y porodził, gdyz pirwey bywa poczęcie potym rodzenie
naoſtatek porodzenie. WróbŻołt C5v; GórnDworz C6v; SarnStat
359, 772.
»iść rzędem ku gorze« = znajdować się jeden pod drugim (1):
[dziewięsił] liſthy ma iako trawa wielkie/ długie/ zaoſtrzone pręth
wzdłuż na łokieć z liſtem/ á ku wirzchu kwiatki idą rzedem [!] ku
gorze FalZioł I 64a.
»rzędem kłaść« (1): potym producta wſpomináią manu probationis, to iest, liſty dowodné przed ſądem rzędem kłádą SarnStat
1300.
»rzędem (rządy) rozsadzać« (2): Praeordino, Náprzód álbo
pierwey rządy rozſadzam. Mącz 268d, 268b.
»stawiać w rząd« (1): Expango – Wſtikąm, ſtawiąm wrząd. Calep 391b.
Wyrażenia: »od rzędu do rzędu« = po kolei, po kawałku (1): Capitulatim, Per capita – Poczęſzczy, od rżędu do rżędu. Calep 163b.
»rząd sukcesyjej« (1): W tym rzędźie ſucceſsiey/ álbo náſtawánia iednego po drugim/ żadnego Biſkupá Donátiſty nienaydźiećie. WujJud 136.
Wyrażenia przyimkowe: »według (a. podług) rzędu« = we właściwej, wyznaczonej kolejności (2):
~ podług rządu czego (1): Aż śię więc w pychę podnioſłá
[szczuka]/ Gdyżem ták kraſna vroſłá: Godnámći páńſtwá więtſzego/
Podług rządu ſtadłá mego. BierEz R4v.
Wyrażenie: »według rzędu swojego« (1): y poſlugowáli przed
Przybytkiem Swiádectwá/ ſpiewáiąc áż Sálomon zbudował dom
Páńſki w Ieruzálem: á ſtawáli według rzędu ſwoiego [iuxta ordinem
suum] ná poſlugach. Leop 1.Par 6/32. ~
»po rządu« = po kolei, zgodnie z układem, kolejnością następowania (1): przeſz naſche poſli do naſchego Hoſpodara Ilyaſcha
Voyewodi my wſzitko po rzadv powyedaly LibLeg 11/183v.
»w rzędzie« = w układzie, w kolejności (1):
~ Zwrot: »ustawić [którego (= jako który)] w rzędzie [czego]«
(1): [Numa Pompiliusz] Przydał też ku dzyeſiąciam mieſiącom dwá/
[...] bo pirwey iedno ich dzyeſięć bywáło/ á ná przodku Márzec
pirwey Romulus poſádził/ á on go vſtáwił trzeciego w rzędzye mieſiącow. BielKron 101. ~
α. O ludziach (15): Liczćie Biſkupy/ od ſámego Piotrá/ ná ſtolicy iego: á pátrzayćie/ w onym rzędzie ktory zákim idzie. WujNT 68.
rząd kogo (3): WujJud 136; owe prożne dybidzbany/ Co ich
zánim rząd długi w nowey bárwie chodzi BielRozm 30. Cf »rząd
person«.
I w funkcji okolicznika sposobu: »rzędem« = po kolei, kolejno
(3): A gdy páni rzędem miedzy vbogimi chodźiłá: przyſzłá ku Gwidonowi mężu ſwemu HistRzym 82v; KochWr 35, 40.
Wyrażenia: »rząd person« = linia pokrewieństwa (1): Bo od
dźiádá ten idźie rząd Perſon. Dźiad/ Oyćiec/ Syn/ Wnęk/ Práwnęk.
GroicPorz ffv.
»swym rzędem« = na swoim miejscu, pozycji w kolejności (2):
Szli ſwym rzędem Opáći/ y Koſcielni ſłudzy. StryjWjaz C2, C2.
Szereg: »rząd albo regestr« (1): Zaden w tych rzędźiech álbo
Regeſtrach Biſkupich/ ktore Kośćioły wylicżyć mogą/ Luteranem
nie był. WujJud 136.
Wyrażenie przyimkowe: »w rzędzie« = in ordine Vulg (5):
~ który w rzędzie (3): Amurátes wthory/ ále w rzędzie śiodmy
Ceſarz Turecki. BielKron 241, 241, 317v.
Wyrażenie: »w swym rzędzie« = we właściwej (dla siebie) kolejności; in suo ordine Vulg (2): Leop 1.Cor 15/23; w Chriſtuśie
wſzyścy ożywieni będą. A káżdy w ſwym rzędźie: Chriſtus pierwia-

ſtkiem/ potym ći ktorzy ſą Chriſtuſowi WujNT 1.Cor 15/23; [KuczbKat 49 (Linde)] [zawsze przekład tego samego tekstu]. ~
β. O tekście (12):
I w funkcji okolicznika sposobu: »rzędem« = po kolei (9): gdyby trzebá wiedźieć iáka ieſt ſzántá źiele/ ſzukayże w vkázáczu litery
S/ ſzukay rzędem áż do Sz: thám naydźieſz czegoś ſzukał SienLek
196; METRIKę Státutową przydałem ná końcu [...]. A ſą iéy trzy
częśći. PIERWSZA, w któréy ſą práwá ábrogowáné álbo wywietrzáłé, y przywileie rzędem SarnStat *5v; o ſkłádźiéch [...] rzędem
znaydźieſz ná końcu w Metrice. SarnStat 289, 455. Cf Zwroty;
»rzędem położony«.
Zwroty: »rzędem, [po rządu] iść« = następowaać po kolei, w
kolejności (1): SarnStat 877; [Regeſter pſálmow álb [!] iáko porządu idą PsKrak 1532 ktv].
»rzędem w(y)pisować« (2): pothym do głowy poydziemy tam
wſzitkie cżłonki rzędem wypiſuiąc aż do nog, aby tim łatwieyſze
mogło być nalezienie GlabGad M2; SarnStat 289.
Wyrażenia: »rzędem obiecadła, obiecadłowym« (1:1): ORTHOGRAPHIA tedy Polſka rzędem obiecádłá prowádzi ſie tym
ſpoſobem JanNKar D4v; REIESTR, Dla prędſzego naleźienia rzeczy w tym Státućie/ rzędem obiecádłowym. SarnStat 1306; [JanStat [**10]].
»rzędem położony [= wypisany]« (2): Do obiáśnienia tego
vrzędu, té tytuły niżéy rzędem położoné, z ich włáſnémi ſtátuty należą SarnStat 27, 101.
Wyrażenie przyimkowe: »[który] w rzędzie« = na pozycji, w
kolejności (1): Grzbietá bolenie leczy/ Korzenie trzćinowe [...]
wſzákże ieſzcze ktemu máść ſłużąca/ miedzy máśćiámi ieſt opiſána/
á ieſt w rzędźie pierwſza/ ſzukay/ máść w vkazániu [= spisie rzeczy]. SienLek 87.
γ. Porcja trunku wypijana w towarzystwie, kolejka; compotatio
ex symbolis (2): drudzy też [fałszywi] Apoſtołowie nie dopiwſzy
rzędu/ gdźie ktory mogł z nich vciekáć/ vćiekáli. WerGośc 220.
Zwrot: »rzędem pić« (1): Potym wſzyſcy v Krolá ná obiedzie byli/ Swym zwycżáiem prze iego zdrowie rzędem pili. StryjWjaz A4v.
[Niektóre użycia można zaliczyć do znacz. 3.]
c. Siedzący (pl) na ławie (10):
α. Sąd, trybunał (1): (did) Xiąze vizrzawſy ten ſrogy Saud [!]
leknawſſy ſię y nárzeka (–) [...] Kedym też ſádał ná Saudże [!] Niewiedzáłem otym rzaudzie [!] Ktory tu ták ſrogy wjdze RejKup y5v.
β. W karczmie, gospodzie itp. (9): dostalo mv syą tedy gdy semną wrzadze w karczmye syedzyal y pyvo pyl ZapWar 1520 nr
2262.
Zwroty: »[z kim] w rząd siedzieć; w rządzie [z kim] siedzący«
= zrównać się pod względem statusu społecznego [zawiera elementy znacz. 2.] (2;2): A ieſliby ſzláchćicowi ták w kárczmie
vmyſłnie w rządźie z chłopy śiedzącému/ będącému/ y piiącému
przydáło ſie/ żeby [...] SarnStat 622 [idem 1173], 622, 1173 [2 r.].
peryfr. »zasieść (a. zasiadać) w rząd; w rzędzie siedzieć« = pić
alkohol w towarzystwie (3;1): więcey cżynił dla tego/ żeby gratis w
goſpodźie káżdey wypił pocżeſną od káżdego/ że moy miły śláchćić
lepiey ſię vracżył pełnymi bez pieniędzy/ niż drugi co w rzędźie
śiedząc kopę w mieſzku ma WerGośc 223, 219; Tudźieſz mieſzkáią
dźicy Nieznáchowie [...]. Nie záśiaday w rząd/ bo to źli robacy/ Nie
názbyt pewni á wſzytko rodacy. KlonFlis F4v; Wiáruy ſię prożnowánia/ y piiańſtwá przytym: Nie záśiaday cżęſto w rząd/ nie bądź
páſorzytem. KlonWor 44.
d. Następstwo zdarzeń (3):
rząd czego (1): przez onę wſſytkę notz s nią żalobliwie rozmáwiál/ wypowiedaiątz iey miloſcy wſſytek rząd ij obycżáy męki
ſwé cięſſkié OpecŻyw [79].
I w funkcji okolicznika sposobu »tym(że) rzędem« (2): ſiedḿ
kłoſow nieplenich ſiedḿ ſą lat przyſlygo [!] głodu/ ktore tym rzędem wypełnyą ſie. HistJóz B2 [przekład tego samego tekstu] Leop
Gen 41/28.
Szereg: »rząd i obyczaj« (1): OpecŻyw [79] cf rząd czego.
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2. Rodzaj, typ, kategoria, grupa (47): KłosAlg B2; OrzRozm D4
[2 r.]; Niechcę więcey piſmá przywodzić s tego rzędu SarnUzn 7v.
[Zwrot: »[z czym (żywotne)] w rząd usieść« = zaliczyć się do tej
samej grupy: Przedśię máłpá ieſt máłpą/ cżłowiekiem nie będźie/
Po długim żartowániu ze pſy w rząd vśiędźie. ŁaszczOkulary )?(3
(Linde).]
Wyrażenie: »wtorego rządu« = gorszego rodzaju, mniej ważny
(1): Secundarius, Wtóry/ wtórego rządu mniey ważący. Mącz 378b.
a. O ludziach (42): Extrarius, Obcy nienależący ku rządu/ Cudzoziemiec. Mącz 112c, 268b; z ſtárémi [...] o ſáméy wody pićié/
nierychło ſye ſtárguiemy/ gdy ich ćiáłá wilgotné/ á phlegmiſté/ śiły
po temu nie máią. Przyłączmy tu w ten rząd y niewiáſty Oczko 22v;
[św. Paula] niemáło pánienek zrozmáitych ſtron názbierawſzy/ [...]
ná trzy ie rzędy y klaſztory rozdzieliłá: ták iſz ony trzy roty/ oſobno
były gdy iádły y robiły SkarŻyw 141; Wſzytká wieś tu śiedźi wkoło
[...]. Zeby też tu tá nie byłá/ Która twému ſercu miłá: [...] Owa
naydźieſz y w tym rzędźie/ Coć zá wſzytki płatná będźie. KochSob
58; Bo/ ieſli ſpráwiedliwy ledwo zbáwion będźie/ W ktorymże/
Boże przyidźie ſtáwić ſię mnie/ rzędźie? GrabowSet A4v; A nie
tylko/ me pioro/ świádcżyć będźie/ Ze rádniey záwżdy/ dobrego
rátuieſz/ Niż ſzkody ſtrzeżeſz. Wiele nas w tym rzędźie. GrabowSet
Y2v; WSpómináiąc przednié Senatory [...], widźiáłoby mi ſie, Iáſnie Wielmo żny M. Pánie, zá wielkié delictum, ábych miał w tym
rzędźie przeſtąpić W.M. mégo M. Páná SarnStat 879.
rząd kogo [= złożony z kogo] (3): GDźie ſię mam vćiecz? głowę ſwoię kędy Ná świećie ſkłonić/ gdyż obchodząc rzędy Ludzkich
narodow/ nie znam ſtátecżnośći GrabowSet I3v. Cf Zwrot.
G sg w funkcji przydawki: [kto którego] rzędu (1): Iedne cnotá
z baczeniem zacnie osláchćiłá/ Drugie wrodzona głuposć ná wieki
zmamiłá. Nie gniewa ſię o prawdę/ á ná mię nie fuká Pirwſzy poczet/ y owſzem iáko ſwego Wnuká Vprzeymie ty miłuie co przy
prąwdźie [!] ſtoią/ Ale wtorego rzędu ludźie ſię iey boią. Prot D4v.
W połączeniu szeregowym (1): Extraordinarius, Sobie Pan nie
należąc ku cechu ſtanu álbo rządu/ Obcy. Mącz 112c.
Zwrot: »w rząd obrać, policzyć, posadzić, postawić się« = zaliczyć (się) do społeczności, przyjąć do grupy [w tym: kogo (= złożony z kogo) (2)] (1:1:1:1): ForCnR B4; Ták mnie/ w rząd Duchow
wielebnych/ poſádźiſz GrabowSet X3v; ELIZABET, ktorą w rząd
obráły Boginie SapEpit A3v; Zá cżym weſzli z dawnośći w Senatorſkie koło [...]. Ktorym ſtopniem y tyś ſię w tenże rząd poſtáwił
SapEpit Bv; [gdy my wolemy pſa s ſobą wrząd poſadźić/ niſz brata
miſernégo MurzNT 104v (Linde)].
Wyrażenia: »nieźliczony rząd« (1): Leżáło trupow pełno ná
kilká mil wſzędźie/ Ták ptaſtwá/ iáko ludźi/ w nieźlicżonym rzędźie. KmitaSpit Cv.
»położon w jednym rzędzie [z kim]« = potraktowany tak samo
(1): Wymaż ie z kśiąg żywotnych/ niechay zły nie będźie Położon
w iednym z dobremi rzędźie. KochPs 101.
»przedniejszy w rzędzie« (1): wierzę że tákowych będzie niemáło/ ktorzy prze ludzkość [...] Iego Miło ści Páná brátá W aszej
M iłości tegoż wſzytkiego co ia życżyć [...] będą: zá przednieyſzą
iednák w tym rzędzie W aszą M iłość pocżytáiąc/ iáko tę/ ktora
[...] z łáſką ie [„Rymy duchowne”] przyiąć racżyſz. GrabowSet A2v.
»w rzędzie swym (swoim)« (3): [Bóg] poſtánowił Iezuſa Ale
iuż/ nie iáko ſługę: (choćiaż y ten ſługą Bożym był w rzędźie ſwym/
iáko y Moiżeſz był ſynem Bożym/ w rzędźie też ſwoim.) Lecż iáko
ſyná y dźiedźicá CzechEp 290, 294.
»rzędy żakowskie« = klasy szkolne (1): Classes scholasticae,
Częśći á rzędy żakowskie. Mącz 56a.
α. Stan, pozycja społeczna [w tym: G sg w funkcji przydawki
(6)] (9):
Wyrażenia: »[kto] miejskiego rządu« (1): Alie nąm y radzie naſſey będzie volno vczynicz takove liſty poddanem naſzem mieiſkiego rządu ComCrac 18.
»([kto]) prostego, niskiego rządu; mały, prosty rząd« [szyk 5:1]
(3:1;1:1): Tam ſie vkazuią [aktorzy na scenie] iako krolowie, abo

iako mocni á zacni ludzie w poſrzodek wychodzą. gdyż oni thymi
nie ſą y owſzem ſnadz bywaią ſłudzi abo rządu niſkiego. BielŻyw
nlb 10; ComCrac 14v, 17v, 18; Krol Angielſki dał śćiąć Tomaſzá
Kromelá/ ktorego był przełożył ná wielkie páńſtwo/ z máłego rządu
BielKron 218, 341v.
»[kto] rządu rycerskiego« (1): iz liſty zeliazne y glieyty vięczey
niemayą bycz davane od nas ſluzebnikom przecziwko panom ich
ſtanv a rządu Riczerſkiego ComCrac 18.
Szeregi: »dom i rząd« (1): O znamienitoſci iey rodu [Anny z
Górki]/ z ktorego domu i rządu poſzła/ gdiż to każdemu iawno nie
zda mi ſie potrzeba tu wyſlawiać. WróbŻołtGlab A3.
»rząd a (abo) stan« [szyk 2:1] (3): Aieſliby tez kto proſtego
rządu abo ſtanu czloviek [...] przecziwko Commiſſarzom ſie rzuciel
ComCrac 17v, 18; Mącz 56a.
β. Oddział wojskowy, armia, wojsko; ordo PolAnt, Mącz (7):
Iákie przykre przekopy/ iákie twárde mury. Ze tám wſzędy około/
ledwe ptak przeleći/ Pewnieby ſie tám w rządzye/ mogły bronić
dzyeći. RejZwierz 110v; Rozdźielił woyſko ná cżtery częśći/ rozſádźiwſzy bráćią ſwą [...]/ kthorzyby ná obudwu ſzykoch nád rzędmi byli przednieyſzy BibRadz 2.Mach 8/22; Mącz 79b, 268a; Owi
[tj. Grecy i Trojanie, widzowie pojedynku między Parysem i Menelaosem] tedy w swych rzędziech siedli, gdzie burzliwe Ich konie z
wozy stały KochMon 30.
Szereg: »rząd abo uff« [szyk 1:1] (2): Y ćiągnął trzemá rzędy
(ábo vffy) zá nimi Leop 1.Mach 5/33; BielSpr 9v.
γ. W Starym Testamencie: klasa kapłańska ustanowiona w epoce królów (3): Sługi też kościelne zá żywotá ſwego ſpoſobił z
narodu Lewi [...]/ á ty wſzytki rozdzyelił ná trzy rzędy/ Aronity/
Mozáity/ y Lewity. BielKron 74.
Wyrażenie: »rząd kapłański« (1): y drugie/ ktorzy ábo kiedy
byli ná tym vrzędzie/ ábo byli przełożonemi nád dwudzieſtą y czterech domow y rzędow kápłáńſkich/ też Arcykápłanámi názywano.
WujNT 354.
Szereg: »dom i rząd« (1): WujNT 354 cf Wyrażenie.
Wyrażnie przyimkowe: »po rządzie [czyim]« = zgodnie z przynależnościa do określonego zespołu (1):
Szereg: »po przemianach a rządziech« (1): Synowie Lewi kxiążętá fámiliey/ nápiſani ſą w kxięgách [...]. A kxiążętá Lewitow/ Háſebia/ Serebia [...]: y bráćia ich po przemiánách á rządziech ſwoich
[per vices suas] Leop 2.Esdr 12/24.
3. Określony pożądany stan, ład, porządek; sposób organizacji
(najczęściej o życiu społecznym); ordo Mymer1, HistAl, Vulg, Mącz,
JanStat, Cn; tenor Mącz, Cn; constantia Mącz [w tym: w pl (17) –
w a.α. (10)] (359): Wſzyſtko rozumnie ſpráwiono/ Nierządu [lege:
nic rządu] nie opuſzcżono BierEz D; OpecŻyw 161; Mymer1 3; Bo
ſie o to pilnie ſtarał naſz pán: Abý kſięſtwo w tym rządzie zoſtawił:
Ze bý potym iaky roſtirk niebýł. KlerPow 9; RejRozpr K3v; Iachanie na woynę, ma bydz ſtarym obyczayem wStatuczie opyſanym, beſ zkod ludzy. [...] ktory rząd aby bel wcziągnyeniu trzymąn.
Caſtelląn onego powiatu wktorem ludzie cziągną ma pilnie opatrzać
ConPiotr 32; A przeto yáko ćyáło/ dom/ myáſto/ woyſko/ kroleſtwo/ ták y koſcyoł rząd w yednoſci záchowa. KromRozm III Gv,
F7v [2 r.], F8 [2 r.], Gv [2 r.], H6, L; Jakoż my się tego mamy nadziewać, aby ci, ktorzy w nierządzie potyli, mieli się dobrowolnie
do [rządu] dać przywieść, gdy to rozumieją, żeby zasię pochudnąć
musieli? Diar 67, 35 [2 r.]; RejWiz 114; nieprzewracaymi rządu w
thych rzeczách Bożego/ [...] niechay theż Wiárá poślednieyſza nád
ſpráwiedliwość niebędźie OrzRozm E3v; Zá tego to Ludwigá/ w
Polſzce żadnego rządu nie było przez niebythność krolá/ ábowiem/
łupieſtwá/ rozboie/ ráytárſtwá wielkie były BielKron 378; záſię
mieć trzebá w groźie ſwe Páchołki. Bo tám chodzą sámopáſz pod
Zamkiem w Krákowie/ Czáſem idą zá nimi dla rządu Pánowie. Prot
C4; W czym ma dobra opátrzność być/ áby ie [6 rzeczy, od których
zależy zdrowie] powolne człowiek miał [...]. Abowiem gdy nie będźie rządu w nich/ zdrowie też owſzeyki trwáłe niemoże być człowieku. SienLek 2; BielSat Nv; HistLan Ev; Rycerſki ſtan iákoby ſie
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też ku rządowi przycżynić miał. RejZwierc B3 [idem 187v]; Ale
miáſto napráwy pátrzał káżdy ſwego/ Boday nigdy nie było rządu
tákowego. RejZwierc 249, 186 marg, 187, 187v, Aaa4v; Lecż oni
[innowiercy] zá łáſką Bożą lichą trzodą záwſze zoſtáć muſzą/ poniewaſz iednośći v nich niemáſz/ ktora bez głowy y rządu być
niemoże. WujJud 135, 123 [2 r.], 123v, Mmv; MycPrz I B3v; Ale iż
y nacżynie y mnoſtwo ludźi bez rządu nic niebywa pożytecżne/
przeto domy mieyſkie porządkiem niech będą ſpiſáne ModrzBaz
83v; SkarŻyw 357; Dźieći/ rády méy ſłuchayćie/ Oycowſki [= dawny] rząd záchowayćie KochSob 56; Od wiecżnośći był vłożon/ rząd
tego wykupienia/ Aby grzeſzny nic nie wątpił/ że doſtąpi zbáwienia
ArtKanc D19; Więc ná máły czás chcećie bydź rżądnymi/ á ná
dłuzſzy czás rżądu niechcećie? Czy to złá rżecz ieſt rżąd? GórnRozm K; Nád to gdźie nie máſz rżądu tám ſprawiedliwość bydź nie
może GórnRozm Kv; Wſzyſtkoć ſię widzę Włochu v nas nie podoba/ á naybárźięy [!] práwo do ktorego wiem że rżądu potrżebá.
GórnRozm K2; Iż tedy prżodkowie wáſzy nie pátrżáli [...] ná dźialy
miedzy bráćią/ y co ſtąd vrość złego miáło/ prżeto ſtądby rżąd począć trżebá/ iżby ſię ludzie w dobre obyczáie w práwili [!]
GórnRozm K4; nie doczekamy tego/ żeby Polacy kiedy o rżądźie
pomyślić chćieli. GórnRozm M2v; mądrośći iáko Rzeczpoſp: ſpráwowáć/ y ktorem ſpoſobem zgromádzenie ludźi w rżądźie záchowáć/ tey doſtáć nie mogł GórnRozm N2, A2v, I4v [3 r.], K, Kv
[2 r.], K3v marg, K4 marg, M3; á co wywołáią ná Ratuſzu/ nápiſáć
to ná kárćie/ y przybić: zwłaſzcżá około powietrza: bo kędy rząd/ zá
łáſką Bożą może [= można] wcżás zábieżawſzy opátrzyć to. GostGosp 142, 2 [2 r.]; KochFrag 29; tám tumult ludźi zębomá zgrzytáiących: tám moc ludu niezlicżona/ rządu nie máiąca. LatHar 152;
KROL IEDEN, iednośći rychléy dogodźi; WIELOPANOSZA, rząd
rádá roſpłaſza. SarnStat 111; [Ludwik Węgierski] w Węgrzech walkámi Zábáwion będąc: nie mogł bydz z Lechámi. Iemu w tym winy
dáwác [!] nie potrzebá, Kto chce rząd widzieć, Páná doma trzebá.
KlonKr E2v; PowodPr 52; Náwet iuż rządu niémáſz ná dworze
żadnégo Ták zákwitłégo/ iáko v páná náſzégo GosłCast 18; SkarKazSej 690b [2 r.], 697b; [KronMieszcz 130].
rząd miedzy kim (2): Bo nigdyby ták rząd miedzy ludźmi nie
był/ gdyby ſię káżdy wnętrznym y niewidomym duchem ſzczyćił/ á
ſtárſzego iáko Chryſtuſá nie ſłuchał. SkarKaz 206a; VotSzl E3v;
[abyśmy spatrzyli i oglądali porządek przy nabożeństwie [...] i przy
rządu, który być miał między nimi samymi ministrami i między
ludem AktaSynod I 84].
W połączeniach szeregowych (10): z pirwu zá ápoſtołow nye
zámyeſſánye á zgráyá nyerządna/ ále rząd/ zgodá/ y yednoſć byłá w
koſcyele KromRozm III G6v; Diar 65; á iemu potym ſpráwę dał o rządźie á bogácthwie/ y o záchowániu dobrym przećiw káżdemu Hiſzpanow BielKron 454v, 188, 318; Mącz 121b, 418b, 446c; [heretycy]
Są iáko y Zydowie bez wodzá/ bez miſtrzá y proroká/ bez kápłaná y
ołtarzá/ bez rządu/ bez poſłuſzeńſtwá/ bez iednośći/ bez trwáłośći.
SkarKaz 275b; Przy ktorych [żołnierzach] niechayby I. M. Pan Hetman Polny [...] vſtáwicznie ná Podolu mieſzkał/ pokoiu poſpolitego
przeſtrzegał/ ſwowoleńſtwo vkráinne karał/ hámował/ rządu/ zgody/
y dobrey ſpráwy miedzy żołnierzmi przeſtrzegał VotSzl E3v.
Zwroty: »rządu dojść« = osiągnąć właściwy, pożądany stan
[szyk zmienny] (3): Oczko 22; MWilkHist B4; Nie tákći gráią/ brácie/ miedzy pány. Wroć mi ſam Bábę [tj. królową, czyli hetmana,
ﬁgurę szachową]: cżekay/ áż ia poydę/ Bo pewnie s tobą ták rządu
nie doydę. KochSz B2.
»rządu dozirać« (3): A im wyętſſe zgromádzenye/ tym wyęcey
vrzędnikow [...] káżdy z nich wedle ſwego powinowátſtwá/ w ſwym
poruczeńſtwye rządu doźira/ y od tego imyę ma/ iż rządu ſtrzeże.
KromRozm III F8; [kapłan] yákoby ſtraż nád onym ludem dźyerży/
rządu ácz zmnyeyſſą władzą niż biſkup doźiráyąc KromRozm III I2,
F7v marg.
»okazać rządy swoje« = wprowadzić swoje porządki (1): iuż
wnet [czart] roſciągnie ſwe chorągwie/ á okaże rządy ſwoie. Bo iuż
thám wneth ſie zyáwią zwády/ opilſtwá/ łotroſtwá RejPos 115.

»rząd, w rządzie (po)stanowić; w rządzie, pod rządem postanowiony; rządu postawienie« (3:1;2:1;1): Licżba [= arytmetyka] ieſt
nauka barzo zaczna y pożytecżna. Zacznoſć iey z tąd ſie vkazuie/ iż
od pocżątku ſtworzone pod cżyſtim rządem y pod pewną licżbą ſą
poſtanowiony. Bowiem y ten ktori wſzytko ſtworził: nie chćiał ſie z
Licżby wyłamować KłosAlg Av; Nie ten ieſt pirwſzi wzgląd they
nauki [tj. arytmetyki] [...]. Ale then ieſt aby wſzytki rzecży były w
dobrim rządzie poſtanowiony y dobrze ſprawiany KłosAlg A4v,
A4v; KromRozm III G6; BielKron 186v, 219; Constituta praeclarissime Respub. dilabitur, W czyſtym rządzie poſtánowiona Rzeczpoſpolita yuſz ſie rozlata. Mącz 413b; Wyiáchał cny krol do Pruſkiego Páńſtwá, Chcąc rząd ſtánowić, y ſkáráć niedbálſtwá. KlonKr
F. [Cf 3.β. »rząd postanawiać«.]
»rząd (u)czynić; rząd uczynić się nie może; czynienie rządu«
= zaprowadzać porządek; zaprowadzanie porządku [szyk zmienny]
(6;1;1): RejKup o5; [biskup rzymski] ktory táki rząd cżynił po
wſzytkim Chrześiáńſtwie [!] do zgody kupiąc SkarJedn 125; Oczko
30; y dáie mu [papież namiestnikowi] náuki do cżynienia rządu w
duchownym kośćielnym ſtanie. SkarŻyw 319; GórnRozm K3v;
KlonKr B3; SkarKazSej 659a, 690b.
»w rząd wprawić, wstawić« [szyk zmienny] (3:1): SarnStat 31,
268; KlonKr E2; pohámuymy y wprawmy w lepſzy rząd vkráinne
ſwowolne Kozáctwo VotSzl B3.
Wyrażenia: »dobry ((na)lepszy) rząd« [szyk 11:4] (15): KłosAlg
A4v; wniwecz ſie obrácáią ony pilnoſći/ ktore [b]ywáią náſádzony
ná ſpráwiedliwego/ ábowiem on nigdy obrażon być niemoże y ſpráwy iego wdobrym rządzie ſtáwáią ſie. RejPs 16v, 25v; w Nicei po
wtore concilium zebráli/ á dla lepſſego rządu do Chálcedony wnet
ye przenyeſli. KromRozm III Q; IZ około Zebrakow w Miáſteczkách ná dobrym rządźie bárzo ſchodźi [...]: przypiſałem ná oſtátek
tey częſći ten Státut o żebrakách GroicPorz h4v; Mącz 417b; Zá
cżym rząd nigdy dobry około náuki y ſpraw kośćielnych być nie
może SkarJedn 364; NiemObr 27; Lepſzégo rządu Gete/ grubi
vżywáią KochPieś 1; tám dopiéro beſpieczeńſtwo ieſt/ y rząd dobry/
gdźie ludźie nie dla boiáźni iákiéy/ álé z cnoty ſwéy dobrze czynią
KochWr 24; KlonKr E2; VotSzl A2, B3, Fv; Pod krolem iednym
nalepſzy rząd SkarKazSej 690b.
»rząd miejscki« (1): Pod ktorego [księcia] włádowániem álbo
rządzenim ſzczęsliwa ſpráwá y rząd mieiſcki [w Księstwie Padewskim] KwiatKsiąż A3v.
»rząd pospolity« (1): Ten brzuch Zeglarzá [...]/ ten v dworu nie
potrzebnie ſie wáłęſáiącego Philozophá/ zápomnieć śiebie y godnośći ſwey przymuſza [...]. Dla cżego ich one wymowne kazánia/
vcżone á rząd poſpolity z ſobą nioſące mowy/ nie w co inſzego
vgadzáć ſie zdádzą/ iedno áby [...] náieść ſie chlebá [...] mogli.
GostGospSieb +3. [Cf 3.β. »rząd postanawiać«.]
»rządem swym« = jak należy (1): Oglądáy téż iako panna mariá
ij tam ij ſam biegala opátrzaiątz aby niebyl niedoſtatek/ ale aby
wſſytko bylo rządem ſwym OpecŻyw 40v.
»w rzędzie swoim« = na wyznaczonym posterunku (1): y
poſtánowiłem ſtroże z obywatelow Ierozolimſkich/ áby ſtrzegáli ná
przemiány káżdy w rzędzie ſwoim [per vices suas] Leop 2.Esdr 7/3.
Szeregi: »rząd, (ani) jedność« (2): Yáko gdźyeby w woyſſce
[...] wedle ſwey woley ſye ſpráwowáli/ [...] nye byłoby zá pyenyądz
rządu/ áni yednoſci KromRozm III G; SkarJedn 101. [Ponadto w
połączeniach szeregowych 2 r.]
»w niezgodzie, w złem rządzie« (1): obawamy się, aby nas nieprzyjaciel, ktory już blisko nad nami jest, w tej niezgodzie, w tym
złem rządzie a bez żadnej gotowości nie zastał ku ostatecznemu
upadkowi naszemu. Diar 65.
»opatrzność i rząd« (1): Bo y Wenecya/ przednieyſze ná świećie miáſto/ [...] choć ná wodźie śiedźi/ tám opátrznośćią y rządem
wſzyſtkiego więcey niż kędy. GostGosp 70.
»rząd a (i) pokoj« (3): BielKron 186v; Do cżego ſię też wſzytkie práwá Rzecżypoſpolitey źiemſkiey śćiągáią áby ludźie w
rządźie y w pokoiu między ſobą żyli. NiemObr 8, 27.
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»rząd albo porządek« (2): Porządne [zgromadzenie rzeczy jest]/
gdźye káżda częſć álbo rzecz muśi ſwe myeyſce/ ſpoſob/ y ſpráwę
myeć: [...] A to ſtoſowánye roznych myeyſc ſpoſobow/ [...] rządem
álbo porządkyem (co yedná rzecz yeſt) zowyemy KromRozm III F7,
F7 marg.
»rząd a postanowienie« (1): Ordine stare, Zá dobrym rządem á
poſtánowieniem trwáć Mącz 417b.
»rząd i prawo« [szyk 1:1] (2): KromRozm II a4v; y to ſamo znákiem ieſt niewoley/ iż ták wielką zgráię dla obrony/ ſwey chowáć
muſzą [bogaci ludzie]/ czego nie byłoby iem potrzebá/ gdyby tu
prawdźiwa Wolność byłá/ ktora bez rządu/ y dobrego práwá bydź
nie może GórnRozm A4v.
»rząd i (a) (dobra) sprawa« [szyk 3:1] (4): y ieſt tho pospolithe
prawo wſſędi, Skąnd rząd y sprawa dobra pochodzi ListRzeź w. 20;
KwiatKsiąż A3v; BielRozm 6; Y ták źli ludźie náyduią ſie/ co dla
kradźieży zápaláią. Ci kiedy wiedzą o rządźie á o dobrey ſpráwie/
łácwiey ſie o złe nie ſkuſzą. GostGosp 144. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»rząd a (i) sprawiedliwość« [szyk 1:1] (2): Znajdziemy to łatwie, że domową niesforą, waśniami, ktore się mnożyć wszędzie
muszą, gdzie sprawiedliwości a rządu nie masz, targać się każda
społeczność musi Diar 35; RejWiz 173. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 2 r.]
»zgoda i rząd« (3): Ieſt zgodá i rząd w Papieſtwie ktorego v
Heretykow niemáſz. WujJud 11v marg [idem] Nn7; Naydźieſz
wiele opiłych/ ſzalonych żebrakow/ [...] Ktorzy zá łby o mieyſce/ o
iáłmużnę chodzą [...]. Niemáſz zgody y rządu: ludźi odtrącáią Od
iáłmużny: kulámi/ kiymi wykrącáią. KlonWor 50. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rząd a zwyczaj« (2): W Rząd á ſtárádawny zwyczay Séymiki
Powiátowé wpráwić chcąc/ poſtánawiamy y opátruiemy/ żeby [...]
SarnStat 31 [idem] 268.
Wyrażenia przyimkowe: »bez, krom rządu« = bezładnie (1:1):
Passim nullo ordine, Wſzędzie króm którego rządu Mącz 253a; Perturbate, Confuse, inordinate – Zamieſzanię, bez rzedu. Calep 793b.
»w rządzie« = porządnie (2): Máyeſtat zgotowano połyſka ſie
wſzędzie/ Złotá y śrebrá hoynie/ wſzytko w pięknym rzędzie. StryjWjaz Cv.
~ W przeciwstawieniu: »w rządzie … nierząd« (1): bo by nawiętſza rzecż/ vpádnie/ gdy około niey nierząd: bo ma tę náturę/
choć cżego nawięcey wozámi/ ſzkutą/ w rządźie náwoźiſz/ nierząd
gárśćią roznieśie GostGosp 148. ~
Iron. (w nawiązaniu do znacz. 8.) (3): Pádáią ſie zamiány/
árendy ſie łamią/ Dożywocia/ wiecżnośći/ y ty cżáſem chramią. A
ći co tym ſzáfuią rządem to názwáli/ Bá práwie rząd/ bo ſobie doſyć
náłápáli. A nie bacżą nędznicy iż też s cżáſem płyną/ Ledá kiedy s
tym rządem y ſámi poginą. RejZwierc 248v.
Przen (4):
a) W tzw. metaforze organicznej, w której ciało wyobraża państwo lub inne instytucje o zróżnicowanej strukturze (3): w rządźye
yednoſć ćyáłá y myáſtá zależy KromRozm III F7v, F7 marg.
W połączeniu szeregowym (1): A poki to trwa w ćyele/ iż káżdy członek ná ſwym myeyſcu/ ſwym ſpoſobem ſtoyąc álbo leżąc/
ſwego właſnego powinowátſtwá ſtrzeże/ nye tylko ku ſwey właſney/
ále wſſech inych członkow y wſſyſtkyego ćyáłá potrzebye [...]/ poty
oná yednoſć ćyáłá trwa [...]. W myeſcye też mąż/ nyewyáſtá/ ſtáry/
młodj/ [...] rozne myeyſcá/ [...] máyą/ wedle ktorego poki ſye
wſſyſtcy záchowáyą/ trwa rząd/ zgodá/ y yednoſć w myeſcye: Ale
gdźye káżdy w ſwą poydźye/ tám nye rząd KromRozm III F7v.
W przeciwstawieniu: »rząd … nierząd« (1): KromRozm III F7v
cf W połączeniu szeregowym.
b) W antropomorﬁzowanym opisie gry w szachy (1):
Szereg: »rząd i obrona« (1): Krolowie ſmutni po ſwych miłoſnicach [...]. Acż pirwſza miłość obiemá pánuie/ Wſzákoż potrzebá
ſámá roſkázuie. Aby dlá rządu/ y lepſzey obrony/ Káżdy/ gdzie
może/ pátrzał ſobie żony. KochSz C.

α. Sposób życia (2): Trudny (powiáda) móy rząd ztémi pány/
Szedłem ſpáć trzéźwio/ á wſtánę piiány. KochFr 33.
Wyrażenie: »w swym rządzie« (1): Okręt napierwey wymyśliłá
chćiwość/ Nie ták potrzebá ábo dolegliwość: Mogł był bez tego
káżdy ná ſwym lądźie Zoſtáć w ſwym rządźie. KlonFlis C4v.
β. O organizacji domu i gospodarstwa (7): Owa ieden co tám
ſiedział/ [...] Chcąc Xántá k niemu [tj. Ezopowi] pobudzić/ Ták do
niego nácżął mowić. Ieſli będzieſz pátrzył ná tego/ Nie będzieſz
mieć rządu żadnego: Azaż nie znáć po poſtáwie/ Zeć niegodzien w
żadney ſpráwie. BierEz D2; Trzeći ſię ze Pſy włocy cáły dźień po
Borze/ W ten czás wie miły pan Bog iáki rząd we Dworze. Prot
C4v; [obowiązki zarządcy:] napozniey ſie kłáść á rániey wſtáć: á
wſtawſzy/ w káżdy kąt náyźrzeć. á to dla rządu. GostGosp 22.
W porównaniu (1): gdy ſię w ktorym zámnoży to bezecne
wſzetecżeńſtwo/ ieſli w duchownym álbo młodźieńſkim ſtanie/ to
iuż mi wierz/ że tám rząd v tákiego w domu káżdego/ iáko w gęśim
chlewie WerKaz 299.
Zwroty: »rządu dojźrzeć« (1): W Browárze/ w Láźni/ rządu
Vrzędnik á Piwowar około ſtátkow ma doyźrzeć GostGosp 134.
»rząd postanawiać« (1): Ieſzcże też y drugi wielki pożitek
cżini/ bowiem rząd poſpolity dobrze poſtanawia/ y też goſpodarski
kto licżby dobrze a pobożnie pożiwa KłosAlg A4v.
Wyrażenie: »rząd domowy« (1): Lecż ktoby ſwey/ w tey mierze/ niechćiał troſkáć głowy/ O wſzyſtko goſpodárſtwo/ y o rząd
domowy/ Może beſpiecżnie kupić do domu te kśięgi GostGospGroch kt.
Szereg: »dostatek i rząd« (1): W podrunach ma bydź doſtátek/
y rząd GostGosp 130.
W przen (1): Tu [w Rzeczypospolitej] ieſt Folwárk niemáły/
Dobytku w nim ſiłá/ Ale rządu nie widzę Prot C4.
a. Ustrój, porządek państwowy, społeczny, prawny itp.; lex
Calep (186): gdźie rząd ieſt/ tám muśi być pierwſzy/ muśi też być y
wtory/ bo inák rząd trwáć niemoże. OrzRozm D3v; Nie wſtydał ſye
Rzym XII Tabulas od Athen wźiąć/ y też Práwem obcym ſwą
Rzeczpoſpolitą rządźić á czemubyſmy ſye też my od Wenetow álbo
od Rzymu rządu prośić ktorego domá niemamy wſtydźili. OrzRozm T4, T4; WujJud b2; Rychleyby bez ſłońcá świát być mogł/
niżli ludzie bez rządu y trzymánia rzecży tych ktore ſię raz poſtánowią. SkarJedn 338, 296; (Ezech. 34. v/ 22. Ia ſpráwię wybáwienie owcam moim [...]. A wzbudzę nád nimi páſterzá iednego
[...]. Skąd to obacżyć mamy: iż ponieważ ták ſłowy otworzyſtymi
Bog o tym mowi/ [...] áby znáć dał/ iż iuż chćiał koniec vcżynić
onemu pierwſzemu rządowi/ zwierzchnego y ćieleſnego pánowánia
nád ludem ſwym: ktoremu záwżdy rozmáite páſterze y rządźce
dawał CzechEp 332; Vkázuiąc/ nie tylko odmiánę rządu ſtárego
Rzymſkiego: ále też y oſob nád nim pánuiących. CzechEp 335; Iá
rozumiem iż ieſt Trybunał zdrowy/ tylko popráwy w niektorych
rżeczach/ á w obieraniu Deputatow lepſzego rżądu potrżebuie.
GórnRozm K4v, Mv, M3v marg; Rząd w Miáſtecżkach Ziemieńskich/ nákrotce zebrány. GostGosp 140; [Arystoteles] goſpodárſtwem obycżáie dobre/ y rządy w Rzecżypoſpolitey záwárł GostGospSieb +3; áby [wielcy monarchowie] w kośćiele chwałę Bożą/
á w Rzeczypoſpo. rząd dobry vczynili: y w práwiwſzy w rézę ſwą
káżdą rzecz/ nápátrzyli ſie áż do náſycenia rządu dobrégo SarnStat
*3v; WIerze iego [tj. króla] polécáią rząd Séymowy, Práwá
Koronné, Wolnoſci, rozdawánié vrzędów, Stáróſtw, etc. SarnStat
27; Vrzędnicy niech wiedzą ſwé vrzędy [...]: y té Vrzędy ták domá/
iáko ná woynie niech wedle powinowáctwá wypełniáią: áby przez
kogo niebyli w pożytkach ſwych oſzukáni obywátele króleſtwá/
rządu nie máiąc/ w vćiſkániu rzemieſłników [tj. przez rzemieślników] SarnStat 40; TRZECI VRZĄD WOIEWODZY. Rząd w Woiewodztwie ſwym powiátowy záwodźić SarnStat 268, [2], [230];
SkarKazSej 690b.
rząd czyj, czego [= gdzie, u kogo panujący] [w tym: G sb i pron
(7), pron poss (3)] (10): A Ponieważ do dobrego Rzecżypoſpolitey
rządu należy [reipublicae interest]/ nietylko to/ áby ći ktorzi rządzą/
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záchowáli ſię w powinnośći ſwey/ ále też y ći/ ktorzi bywáią rządzeni ModrzBaz 49; SkarJedn 202, 205; CzechEp 379; GórnRozm
D3; bez Práwá rząd Rzeczypoſpolitéy ſtać nikaki niemoże. SarnStat
142; Káncelláriiey rządu Kśięgi piąte SarnStat 322 żp; SkarKaz
311a; SkarKazSej 657a, 682a.
W połączeniach szeregowych (6): Mieſiącá Cżerwcá/ Ceſarz
poſłał do Szwáncárow zálecáiąc ſie im/ y powiádáiąc iáko ſie ſtárał
o to pilnie/ aby dobry rząd/ pokoy/ ſpráwiedliwość/ rzecż poſpolitą
dobrą w Niemcech poſtánowił BielKron 226, 99; CzechEp 379
[2 r.]; PowodPr 2; SkarKazSej 682a.
Zwrot: »rząd (po)stanowić (a. stawić); rząd postanowiony; postanowienie rządu« [szyk zmienny] (8;1;1): KromRozm II b; Ktorego [jednego zacnego człowieka] theż czuyna praca [...] około
pilney rády w rozmnożeniu Spráwiedliwoſći świętey/ y poſtánowieniu rządu dobrego/ ták w Ziemſtwie iáko w Mieſćiech/ byłá
záwżdy/ á teraz tym więcey ieſth wſzytkim Polakom iáko Słońce
świetna. GroicPorz A4v; BielKron 99, 130v, 170, 226; To ſię beśpiecżnie o Stolicy Cárogrockiej mowić może: iſz [...] nigdy długo
ſpokoyną nie byłá/ záwżdy ſię spoſłuſzeńſtwá ſtárſzych ſwoich
wyłámowáłá [...]: rząd dobry y od Bogá paſtánowiony [!] pſuiąc/ á
we wſzytkim domu Bożym rozruchy y niepokoie wſzcżynáiąc.
SkarJedn 388; Pátrzćieſz ieſli nie lepſzy rząd poſtánowimy/ Gdy
ſobie oſobny Syem/ ku ſpráwam/ złożymy. BielSjem 4; SarnStat *3;
Teraz ſtan iákiś ſię ozywa Ewángelikow/ ktorzy kupy ſobie y ziázdy
czynią: do krolow poſelſtwá ślą: tu ná ſeymie ſynmi ſię koronnymi
czynią/ y rządy ſwoie/ y ſtátutá/ y práwá ſtáwić myślą. SkarKazSej 682a.
Wyrażenia: »dobry rząd« = rządy prawa, praworządność [szyk
9:6] (15): GroicPorz A4v; Thegoż roku Boleſław Monárchá Polſki
chcąc ozdobić Krákow dobrym rządem á chędogośćią/ dał mieſzcżánom Krakowſkim práwo Niemieckie BielKron 363, 130v, 170,
218v, 226; Widźim iż o dobry rząd/ mężowie niedbáią/ Bacżąc iákie drogośći/ vſtáwy nie máią. BielSat [I4] [idem BielSjem]; Poki
zachodne páńſtwá bacżyły/ iż im wedle Bogá y zpożytkiem dobrego rządu ich pánuią [cesarze carogrodzcy]/ poſłuſzeńſtwo im
cżynili SkarJedn 205, 202; BielSjem 13; Phil P2; OrzJan 125; Y to
do rządu dobrégo nalezy, ze Sędziowie y inni Dignitarze, przed
Woiewodámi ſwémi przyśięgę czynią ná ſwóy vrząd. SarnStat 269;
KSIĄG STATVTOWYCH KONIEC. Pánu Bogu zá oﬁárę Spráwiedliwośći/ A Oyczyznie ná popráwę rządu dobrego. SarnStat
1305, *3.
»rząd domowy« = ład państwowy [szyk 4:1] (5): BielSen 12;
BielRozm 7; opátruiąc potrzeby Korony téy/ któréy nas Pan Bóg
przełożyć raczył/ á o tym myśląc/ áby w niéy ták domowy rząd/
iáko beſpieczeńſtwo od nieprzyiaćielá było: [...] Złożyliſmy Séym
Wálny wſzem ſtanom tu do Wárſzawy/ ná którym [...] podle Conſtituciiéy dawnéy [...] y Receſsów Séymów przeſzłych około ſpráwiedliwośći/ ná któréy wſzyſtek rząd domowy należy/ [...] poſtánowienié niżéy opiſáné vczyniliſmy. SarnStat 851; Náſzá R.P. ácż
iuż ma bliſkie á doſyć ſzkodliwe zakręty ſwoie: gdy ſie w rządźie
domowym/ wnętrznym pokoiu/ y ſpolney dufnośći/ dotąd vkołyſáć
nie może PowodPr 2. [Cf 3.a.β. »rząd święty«.]
»rząd koronny« (2): bo cóż tákowégo bydź może/ coby ſłużyło
do rządu dobrégo koronnégo/ o czymbyś wáſzá Kró lewska M.
wiádomośći mieć nie miał? OrzJan 125; SarnStat 360; [Mówiąc
iednák do rzeczy náſzéy/ y declaruiąc miecz á práwo/ inſza rzecz
ieſt Práwá ſądowé/ inſza Rządy Koronné JanStat [**10]].
Szeregi: »pokoj i rząd« [szyk 1:1] (2): [Karol Wielki] Poſtánowiwſzy pokoy y dobry rząd ná záchod ſłońcá/ iechał do oycżyzny
ſwey BielKron 170; Rzecż pewna ieſt/ iż żadne kroleſtwo wolne/ ná
to żadnym práwem obwiązáne nie ieſt: iedno wedle potrzeby ſwey
y zwycżáiu pány ſobie ſtáwi/ y práwá iákich wedle Bogá y rozumu
ná dobry rząd ſwoy y pokoy potrzebuie. SkarJedn 202. [Ponadto w
połączeniach szeregowych 2 r.]
»rząd i postanowienie« (1): Aby tedy Rzecżpoſpolitha wſzelka
żadnego wzruſzenia nie vcżułá/ á z dobrego rządu y poſtánowienia

obnáżona nie byłá/ Száty iey ſtanowi náleżące/ y onę okrywáiące/
nie máią być z niey zdzieráne. Phil P2.
»rząd i prawo« [szyk 2:1] (3): A częſtokroć ſye też przygadza/
iż ći/ ná ktore należy práwo y rząd ſtánowić/ nye to vſtáwuyą/ co
wſſem wobec lepſſego [...] być rozumyeyą. KromRozm II b; WujJud
a3; GórnRozm D3. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]
»rząd a (i) sprawa« [szyk 2:1] (3): MurzNT 21; Káſſyus piſze/ iż
Homerus po Troiáńſkiey walce był 160. lat [...]. Spiſał kſięgi o
ſpráwie á rządzye/ ták w Rycerſkich rzecżach/ iáko około práwa
BielKron 98v; Bo ſam przyrodzony rozum vkázuie/ iż rządy y
ſpráwy kroleſtw y pańſtw z Bozkiey opátrznośći y pomocy ſtoią
SkarKazSej 657a.
»rząd i sprawiedliwość« (2): Záhámowawſzy Iuriſdicią/ mieli
iednymże práwem nápráwić rząd y ſpráwiedliwość poſpolitego
zgorſzenia. Aliśći [...] PowodPr 24; SkarKaz 311a. [Ponadto w
połączeniu szeregowym 1 r.]
Wyrażenie przyimkowe: »bez rządu« (2): Illex, Qui sine lege
vivit – Bez miary, bez rzadu. Calep [504]b.
~ Szereg: »bez zgody i rządu« (1): Iedná z rády Mędrcá Pogáńſkiego/ iż tá multitudo ábo zágęſzcżenie tey R.P. w ták wielką
gromádę bez zgody y rządu/ rychley podobno ſua ipſius mole vpádnie. PowodPr 75. ~
Gra słów (w nawiązaniu do znacz. 1.) (2): Bo tám gdźie
wſzyſcy álbo wielé rządzą/ trudno o rząd ieſt: który to rząd/ od iednégo z nátury ſwéy poczyna ſye/ y od iednégo przez pośrzodek áż
do kóńcá idźie. OrzQuin O3.
α. O formach ustroju państwowego (34): Lecż Papież/ y Chryſtuſow Wikáryi ná źiemi [...] gdy ſię do Rzymu páńſtwo świeckich
krolow wroćiło/ tymże Papieżęm zoſtał. Iáko mu pierwſzą odmiáną
świeckich rządow nic nie vbyło/ ták mu wtorą nic nieprżybyło.
SkarJedn 206, 204; GórnRozm D3; Politeia, Respublica, status civitatis – Politią, rzad w mieſczie, albo, w R.P. Calep 817b; Monárchia ábo iednorzędźtwo nalepſzy rząd SkarKaz Oooo2a; Monárchie
nadłużey ſtały niźli inne ſpoſoby rządow. SkarKazSej 691a; Dobre
abſolutum dominium, y nád nie lepſzego rządu nigdy być nie może
SkarKazSej 691b; [posłowie] Monarchią chwálebną/ y ludźiom
zbáwienną [...] w Dymokrácyą/ ktora ieſt w rządách ludzkich nagorſza y naſzkodliwſza/ [...] obracáią. SkarKazSej 694b; W tákim
rządźie wielogłownym łácno bárzo ſedicyą y wzburzenie vczynić.
SkarKazSej 695a, 690a [2 r.], b [2 r.], 691a [3 r.], b, 694b [2 r.],
695a [2 r.].
rząd czego (3): Bo Chryſtus iáko ſam nie ſpráwował ná świećie
kroleſtwá tego świeckiego/ y owſzem rządu rzecży poſpolitey
świeckiey/ ktory ná ten cżás był/ nie odmieniał: ták też [...]
SkarJedn 203. Cf »rząd monarchijej«.
rząd miedzy kim (1): Y niemáſz/ iáko to pogáńſki rozum znał/
lepſzego y pożytecżnieyſzego rządu/ miedzy ludzmi nád Monárchią
SkarJedn 55.
W połączeniu szeregowym (1): niewie X iądz K anonik iż tego
[tj. o panowaniu Antychrysta] piſmo ś. nie mowi względem iedney
oſoby/ ále względem zwierzchnośći/ rządu/ władánia y páńſtwá/ ná
ktorym te oſoby iedná po drugiey śiedźieć miáły CzechEp 356.
Wyrażenia: »rząd jednego, pod jednym« = monarchia (1:1):
nawłaſnieyſza rozumowi ludzkiemu ieſt Monárchia ábo iedynowładztwo/ y rząd iednego. SkarKazSej 689a, 690b.
»rząd krolewski« [szyk 1:1] (2): Ty [Boże] krole dáieſz: tobie
ſię táki krolewſki rząd podoba SkarKazSej 695a, 695a.
»rząd monarchijej« [szyk 1:1] (2): Zadna rzecż poſpolita ná
ſwoię Monárchią y wytrwánie obietniće [!] Bożey nie ma: przeto ſię
cżęſto mieni á w ſwey chlubie wſzelki świecki rząd nie ſtoi: ſam
tylo kośćioł Boży ten tákiej Monárchiey rząd/ właśnie od B.
poſtánowiony ma. SkarJedn 204, 63.
»rząd(y) pospolstwa, człowieka pospolitego, popularitatis«
= democratia Calep (2:1:1): Democratia – Rząd w panſtwie niektorim człowieka poſpolitego Calep 304a; Sedicye łácne w rządách
poſpolſtwá. SkarKazSej 695a marg, 694b [2 r.].
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β. O organizacji instytucji kościelnych (88): przeto rząd/ ktory
bes vrzędow być nyemoże/ koſcyoł yednoći KromRozm III G3; Ale
go [biskupa] poſpolſtwo ſámo bez kápłanow nye obiráło/ á ná
wyelu myeſcach ſámi kápłani onego koſcyołá zebrawſſy ſye obiráli
[...]. A dla rządu przylegli [= z sąsiednich diecezji] biſkupi przy tym
bywáli. KromRozm III I7v, G4, G7v [2 r.], H3, H6v; WujJud 85,
125v, 142v; Abowiem trzymamy ſie mocnie onego pierwſzego
rządu/ ktory od Apoſtołow Kośćiołowi ieſt podány WujJudConf
125v; NiemObr 27, 28; A iż Apoſtoł biſkupámi kápłany ábo presbytery zowie/ nie mieſza tym áni pſuie rożnośći y rządu SkarKaz
607b, Oooo2b; Bo nie kápłani do krolow świeckich/ ále krolowie
do kápłanow/ y do rządu y Rzeczypoſp: Chrześćijáńſkiey/ y do
praw ich przyſtawáli. SkarKazSej 679b.
rząd czyj [= kto rządzi] (1): Nie inſzyć był rząd záwſze w kośćiele/ iedno ktory ieſt teraz [...]. A ták dármo wy nowe odmienne
á nieporządne rządy ſwoie do kośćiołá wwodźić myślićie. WujJud 125v.
rząd czyj, czego [= kto, co jest rządzony(-e)] [w tym: ai (21),
G sb i pron (15)] (36): á o niektore [artykuły] ſie niemogli zgodzić/
to ieſt o mocy kośćielney/ o prziymowániu wiecżerzy Páńſkiey/
[...] o rządzie ſług kośćielnych/ o wzywánie ſwiętych BielKron
219; WujJudConf 156v; SkarJedn 387; Ceſarzu niewdaway ſię
wrzecży kośćielne y rządu ich nieprzewracay. SkarŻyw 300; Drugi błąd iego [ks. Powodowskiego] w tym ieſt/ iż chcąc nápráwić
(iáko on rozumie) rząd rozwa[l]onego domv Bożego/ vcieka ſię do
śrzodkow nieſłuſznych NiemObr 8. Cf »rząd kościelny«, »rząd
zborowy«.
W połączeniach szeregowych (4): Toć opácżny Regiment/
gdźie áni głowy/ áni zgody/ áni rządu niemáſz/ iáko ſie v was náyduie. WujJud 125; Bez iednego widomego/ wſzytkiego powſzechnego Kośćiołá/ Páſterzá iedność y rząd/ y pokoy kośćielny záchowány być nie może. SkarJedn A7v, 54, 159.
Zwroty: »rządu dozirać« (3): Prawdá to wyerna/ iż bog ſąm
w koſcyele rząd ſtánowił/ y ſąm go doźira KromRozm III G2v,
G2v [2 r.].
»rząd (po)stanowić; rząd postanowiony; postanowienie rządu«
(11;3;1): KromRozm III G2v [3 r.], G4, H6v; Vlmiánie prośili
Argentynow/ áby im poſłáli vcżone ludzi ku poſtánowieniu rządu
kośćielnego BielKron 210; Ceſarz pochwalił ich [duchownych luterańskich] pilność y náukę/ [...] vpomináiąc ie/ áby ieſzcże do oſtátká thę pilność vcżynili/ będzieli thego kiedy potrzebá/ á iednoſtáyny rząd w kośćiele ku Bożey chwale poſtánowili. BielKron 219;
Rząd ten ktory Pan Chryſtus w kośćiele ſwym poſtánowił z Piotrem
S. vmrzeć nie mogł/ ále trfać ma do końcá świátá. SkarJedn A7v;
ále niechćiał Pan B. ábyſię rząd kośćielny raz poſtánowionj mienił
SkarJedn 208, 78, 177; Ponieważ zbor páná Chriſtuſow vſtáć nie
miał/ w ktorym zborze rządu potrzebá/ á rząd inákſzy być nie
może/ iedno iáki Chriſtus poſtánowił NiemObr 28; WujNT 130,
461; SkarKaz 242a marg. [Cf 3.a.α. »rząd monarchijej«.]
»przełożyć w rządzie« (1): [słowa św. Cypriana:] Ani żaden z
nás Biſkupem ſie być Biſkupow poſtánowił [...] ále ocżekawaymy
wſzyſcy ſądu Páná náſzego Iezuſa kryſtuſá/ ktory ſam ieden ma
moc/ y przełożyć nas w Koſciele ſwoim w rządzye/ y o ſpráwie
náſzey ſądzić. RejPosRozpr c3v.
Wyrażenia: »rząd apostolski« [szyk 3:2] (5): Ale gdźyeby on
rząd inákſſy był niż ápoſtolſki/ nyebyłby to koſcyoł boży KromRozm III G4; á nabłogoſláwyeńſſy Pyotr kſyążę ápoſtolſkyego rządu
yuż był náuczył ludźye KromRozm III N7v, G4; SkarJedn 177;
Niechayże tedy X iądz K anonik [...] nam zá złe nie ma/ ktorzy
opuśćiwſzy/ ty nieporządne wymyſły ludzkie: vdáliſmy ſię do
vſtáwy páná Chriſtuſowey/ y do rządu Apoſtolſkiego. NiemObr 149.
»rząd dobry (lepszy)« [szyk 5:1] (6): BielKron 190v; DRVGA
TABLICA PRAWA DVCHOWNEGO. [...] II. Rząd dobry w ludu,
zwierzonym od Bogá, czynić. SarnStat 166, 211 [3 r.]; Ták y w
nowym zakonie/ w ktorym ieſt dáleko rząd lepſzy/ ty trzy ſą roty
ſług kośćielnych SkarKaz 607b.

»rząd kościelny, kościoła« [szyk 21:5] (16:10): Bo yednego
koſcyołá/ yáko y domu/ y myáſtá/ y woyſká/ y kroleſtwá/ yeden á
yednoſtáyny rząd ma być. KromRozm III G3, G3 marg, G3v, H6v
marg; BielKron 210; Owa wam rząd kośćiołá Powſzechnego nie
miły. Rádźibyśćie z niego Bábilon vcżynili. WujJud 141v; Tymi
ſłowy y duchem Bożym Ceſarz ſkruſzony/ y ſam ſię od kácerſtwá
vpámiętał/ y przeſzkadzáć mu w rządzie kośćielnym niechćiał.
SkarJedn 135; iż ſię to pierwſzemu Niceńſkiemu wielkiemu
zborowi przećiwiło/ ktory rząd ſtárodawny kośćiołow Bożych od
Apoſtołow poſtánowiony/ y ná cżterzy Pátryárchie rozdzielony/
vznáł y pochwalił. SkarJedn 177, A7v, 54, 60, 147, 159 (11);
SkarŻyw 319; WujNT 461; Synod, y Viſitatio dioeceſana, weſpółek
były dla rządu dobrégo kośćielnégo, zá Wielkiégo Kázimiérzá.
SarnStat 211; muśiſz w kośćiele około rządu iego prácowáć
SkarKaz 122b; Znaymyż rząd ś. kośćiołá Kátholickiego SkarKaz
608a, 242a marg, 606b; SkarKazSej 674b, 690b; [Tamże [...] stało
się pojednanie br. Jirzego Izraela z x. Jędrzejem z Radziejowa [...]
którzy byli z sobą w niełasce o to, że w Toruniu na Trzy Króle br.
Jirzy [...] mówił o rządu kościelnym, a im o nieporządek przymawiał etc. AktaSynod I 6].
»rząd święty« (1): S ktorym [Mojżeszem] Pan Bog miał rozmowy około vſtaw á záchowánia rządu/ ták ſwiętego iáko domowego. BielKron 35.
»rząd zborowy« [szyk 4:1] (5): mowi ſię to z ſtrony Zborowego rządu/ nie z ſtrony rzecży poſpolitey źiemſkiey/ ktora ná
świećie drogą ſwą idźie. CzechEp 332; ále my Kátolicy diſputuiemy z wámi/ o rządźie zborowym widźiánym NiemObr 34; Nie
przemy my tego/ áby przepowiádánie ſłowá Bożego/ y ſzáfowánie
ſákrámentow/ y rząd zborowy/ potrzebne nie były NiemObr 35,
34 [2 r.].
Szeregi: »jedność a (i) rząd« [szyk 3:1] (4): KromRozm III G7v;
Iedność y rząd kośćielny bez iednego widomego Páſterzá być nie
może. SkarJedn d6, 76; A inákſzy rząd w kośćiele ſtánowić ábo
wynáydowáć/ iáko czynią dziśieyſzy odſzczepieńcy/ ieſt wſzytek
rząd y iedność iego tárgáć WujNT 461. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 3 r.]
»kstałt albo rząd« (1): [Piotr] przodek á głowę ápoſtolſkyego
vrzędu dźyerżał. A ten kſtałt álbo rząd ſwym namyáſtkom/ á ini
ápoſtołowye biſkupom dźyerżeć podáli. KromRozm III N6.
»i nauka i rząd« (1): A ták wy przećiwnicy/ muśićie ábo tylko
ná duchownym złącżeniu/ z Chriſtuſem przeſtáć/ odrzućiwſzy
precż/ y náukę y rząd zborowy/ [...] álbo [...] NiemObr 34.
»rząd albo (i) porządek« [szyk 1:1] (2): A toż maſz rząd álbo
porządek od ápoſtołow w koſcyele poſtánowyony KromRozm III
H6v; RejPosRozpr c3.
αα. Obrządek kościelny (4):
W połączeniu szeregowym (1): nowe dumy około bogá/ obrzędow/ rządu/ y ſpráwy krzeſciyáńſkyey/ káżdy według ſwey głowy/
wymyſláyą y ſtánowyą KromRozm III F2.
Wyrażenie: »rząd kościelny« = ordo ecclesiarum JanStat (3):
Lecż żadnemu nie wolno rządu kośćielnego odmieniáć po ſwey
woli/ y te żebrácże pieśni wáſze bez potrzeby wnośić. WujJud
182v; WujNT 516; SarnStat 298.
Szereg: »rządy i obchody« (1): CEchy/ iż dawno od przodków
náſzych ſą podnieśioné: y my ie téż teraz wedle piérwſzych Státutów podnośimy/ y w niwecz obrácamy: oprócz rządów y obchodów [praeter ordinem et obsequia JanStat 280] kośćielnych.
SarnStat 298.
ββ. Sposób organizacji posługi kapłańskiej wg Starego Testamentu (3):
Wyrażenie przyimkowe: »podług (a. wedle) rządu« = na sposób, tak jak (3):
~ Wyrażenie: »podług (a. wedle) rządu Melchisedech, Melchisedechowego« (2:1): w tym [w pochodzeniu Maryi] criſtus ukazal
yſz chczyal bycz kaplanem podluk rządu melchisedech PatKaz III
108v; Ty ieſteś kápłanem ná wieki/ podług rządu Melchiſede-
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chowego [secundum ordinem Melchisedech Vulg Hebr 5/6]. Leop
AAA4v; RejPos [137]v.
Szereg: »wedle sprawy a rządu« (1): áżbychmy przyſzli ku
onemu wiecżnemu Koſcołowi [!]/ w ktorym nas cżeka Krol naſz
y práwy Kaplan [...] ták iáko o nim piſmá ſwiádcżą/ práwie wedle ſpráwy á rządu Melchiſedech [secundum ordinem Melchisedech Vulg Ps 109/4] onego naypirwſzego krolá y kápłaná. RejPos
[137]v. ~
b. O tekście: kompozycja; contextus Mącz [w tym: czego (2)]
(3): nie iżbych ia ſobie przywłaſzczał ten wykład Zołtarza tego przez
M istrza namienionego [tj. Walentego Wróbla] vcżyniony/ tylko
pracę niemałą kthorą podiąłem aby ten Zołtarz w tym rządzie iako
teraz ieſt był poſtanowion WróbŻołtGlab A5; Mącz 453c; [ReuchlinBartBydg h4v].
Szereg: »rząd a porządne stawienie« (1): Oeconomia. Latine
domestica administratio, Goſpodárſtwo/ też rząd á porządne ſtáwienie/ álbo rozłożenie/ kazánia/ rzeczy/ álbo czego tákowego ná
pewne częśćy. Mącz 260b.
c. Ład natury, przebieg zjawisk naturalnych (9): ále z Aegiptem/ co zá zgodá Polſzce? gdźie Niebo/ źiemiá/ rzeká/ y wſzyſtko
ſwégo czáſu/ porządnie/ á iáko z réyeſtru idźie/ á v nas rząd ieſzcze
iáko żywo niebył. Oczko 30v.
rząd czego (1): (marg) Czemu táione były w boſtwie trzy perſony v ſtárych oycow. (–) Naprzod iż doſyć było ná on czás [...]
wierzyć w iednego Bogá/ bez wiádomośći o perſonách. Bo ſtworzenie/ po ktorym do znáiomośći Bożey przychodźili/ [...] y ten
rząd dźiwney mądrośći ktory ieſt w nim: nie vkázuie iedno iż ieden
Bog ieſt. SkarKaz 274b.
W połączeniu szeregowym (1): Mens mundi apud Philosophos
idem quod Providentia, Opátrzność/ rząd/ á ſpráwowánie boże.
Mącz 216b.
Zwrot: »rząd stanowić, ułożyć, ustawić; w rządzie postanowić«
[w tym: czemu (2), w czym (1)] (1:1:1;1): BierEz P3v; Ogień/ grad/
ſnieg/ lod/ wiatrowie burżące/ [...] Ktore wſzytki rzecży pełnią
przykażanie iego [Ps 148/8]. (koment) Bo iako im pan bog rząd
vſtawił thak ſie niezmieniaią. WróbŻołt vv4v; Słońce/ mieſiąc/
gwiazdy [...] on [tj. Bóg] ſwemi ſwiętemi rękámi vmocnił ſtan wáſz
y wtákiem rządzie poſtánowił ktory iuż wiecznie nigdy wzruſſon
być niemoże. RejPs 217v; BibRadz I 1c marg.
Wyrażenia: »rząd niebieski« = przebieg zjawisk astronomicznych (1): MAdrzy Egipcżanie rozumieiący miárę ziemie/ roznoſć
wod Morskich/ y rząd niebieski [celestium ordinem] znáiąc/ to ieſt/
bieg gwiażdecżny/ [...] wydáli bárzo ſzeroko vznánie náuk cżárnoxięskich HistAl A.
»swoj rząd; w rzędzie swoim« (1;1): Kiedy Pan Bog wſzytko
ſtworzył/ Zywiołom ſwoy rząd vłożył: Dáry źwierzętom rozdawał
[...] BierEz P3v; Leop Iudic 5/20.
Szereg: »rząd i (to jest) bieg« = ordo, id est cursus HistAl (2):
HistAl A; Z niebá walcżono przećiwko im: gwiazdy trwáiąc w rzędzie y biegu ſwoim [in ordine et cursu suo]/ przećiwko Syſarze
walcżyli. Leop Iudic 5/20.
4. Dobre obyczaje, prowadzenie się, ład moralny, cnota; disciplina, rectitudo animae BartBydg; mores pudici Mącz; ordo
Modrz [w tym: w pl (2)] (62): Nieſłuſzeć to rządu twemu/ Przykro
mowić mężowi ſwemu. BierEz C3v; ForCnR C2; BartBydg 130;
Czożkolwie rząd opuſci, to koncza dobrego nie docżeka. BielŻyw
169; (marg) Przełożeni. (–) A bog ie ná to przełożył By ſie ná w
ſſem [!] ſnich rząd mnożył RejRozpr K; [Apostołowie pisali listy]
żeby nyektore poſpolſtwá/ álbo też oſoby yuż wyerzące wedle
potrzeby podﬁrdzali/ nápomináli/ ćyeſſyli/ przeſtrzegáli/ rządu popráwyáli/ błędu [!] á wątpliwoſci potoczne głádźili. KromRozm II e;
KromRozm III Gv; á ták ten rząd roſkazany tylko ſłowy był wypełnion/ ále vcżynkiem nic. BielKron 216v; KochSat B4v, C2v;
Wſzythki rodzicze/ chcąli porządnie poſtąpić w wychowániu dzyatek ſwych/ áby ten rząd ſámi od ſiebie pocżęli. RejPosWstaw [412];
Tego záſie Sędzyego náydzyeſz w tákim rządzye/ Pilnie tego przy-

ſtrzega co przyſtoi cnemu PaprPan R; Co ieſliże więcey Rzecżpoſpolitą niż ſwoie pożytki miłuiećie/ tedy ſámi od śiebie ten rząd
pocżąć maćie [a vobis ipsis hunc ordinem incipiatis necesse est].
ModrzBaz 99v; ábyś ſię z pokory y ćichośći Chryſtuſowej/ do
zbáwiennego [= umożliwiającego zbawienie] rządu przywroćił.
SkarJedn 374; w ktorym porządku/ iedność/ y ſpolecżność/ y rząd
oſobliwy/ y poſpolity pokázáć ſię może. NiemObr 29; MOże kto
ręką ſławy doſtáć w boiu/ Może wymową/ y rządem w pokoiu
KochPieś 42; Miłuią Bogá nie folguią ſobie/ Hołduią rządóm nie
zbytniéy ozdobie. PudłFr 46; A dźiwnie im [Pan] folgował, cżekáiąc w nich rządu/ A oni w złośćiách żyli ArtKanc K6; kto nád
Cápiſtraná [...] lepſzy? [...] kto pilniéy chował prawa? kto przymiérza/ y wſzyſtki inſzé powinnośći potoczné/ którémi żywot
ludzki/ y rząd iego ſtoi? OrzJan 120; VVOIEVOD záś dwánaśćie
powtore rządźiło: Lecż im/ iáko y pierwſzym/ ná rządźie zchodźiło.
KlonKr A2; [ReuchlinBartBydg C5v].
rząd czego [= jaki] (1): Nyechczy bądzye yako wobrazye uymalouany zyuod maryey panny ſktorey yako ſzwyerczyadlo ukazuye ſyą czudnoſzcz czyſtoſzczy y rząd cznotlyuoſzczy wſzytkyey
PatKaz III 133.
G sg w funkcji przydawki: [kto] rządu [jakiego] (1): MLodźieniecz niéktory był rządu potzćiwego ForCnR A2.
W połączeniach szeregowych (6): Disciplina, rząnd, statek, obiczaynoscz, carnoscz BartBydg 195; Oddalone tedy być máią od
Kośćiołow Chrześćiáńſkich wſzyſtki prożne nakłády/ [...] ktore pyſze ſłużą/ tylko záchowána być ma ſkromność/ świątobliwość/ y
dobry rząd. WujJudConf 181v; CzechRozm 178; CzechEp 427; A
ſtárſzy tego woyſká wſzyſcy/ niechayby rządu/ pobożności/ zgody/
pilno przeſtrzegáli/ [...] żołnierzom proznowáć nie dáli/ pijáńſtwá/ y
inſzych zbytkow co nabárziey broniąc. VotSzl E4; KlonKr A2v;
[ReuchlinBartBydg kv, x4].
Zwroty: »w rządzie chować (a. zachować się), zachowany;
rząd zachować« (2:1;1): Proſząc też Páná Bogá y oycá moiego [...].
Aby W.M. moy łáſkáwy pánie Podcżáſy/ [...] y ze wſzytkim domem
W.M. ze wſzytkimi wiernymi y ſzcżyrymi chwalcámi ſwoimi/ racżył w łáſce ſwey ś. w rządźie dobrym/ w opiece y w obronie
chować CzechEp 427; NiemObr 27; ArtKanc K17; SkarKaz 206b.
»w rządzie stać, postanowiony« [szyk zmienny] (1:2): TObie a
nikomu ynemu ſą w opiekę wlaſnie przypadly duſſe naſſe mily
panie: a ty obacziwſſy proſtotę a niedoskonalą ſprawę ich: ktora bez
oſobney laski twey ſwiętey nigdy wrządzie niemoze byc poſtanowiona: racz miloſciwie obiaſnic ſerca naſſe RejPs 143v; BielKron
219v; [Bóg mówi do człowieka:] Y ná drogę vznánia twego/ poprowádzę ćię ſam z miłośierdźia ſwoiego: Y damći rádę/ ábyś ſtał w
rządźie/ okiem mym iáſnym/ słowem ſwoim/ ktorym ſpráwuię lud
ſámym. ArtKanc L10v; [Też i tu beła osobliwa sprawa, gdy br.
Jerzy przekładał x. Zygmuntowi i Albertusowi, aby w rządu stali,
rannych modlitew aby pilni byli AktaSynod I 91].
Wyrażenia: »dobry (lepszy) rząd« [szyk 10:3] (13): Tento zakon zły grzechow [...]. Rozeznanie prawe pſuie/ a duſſe nienaſladuie pſuie w nas każdy dobry rząd SeklPieś 31v; y pánowáli
[Romulus i Tacjus] pięć lat w dobrym rządzye y zgodzye ſpołu.
BielKron 100; vpominał też Biſkup y pány świeckie/ áby ſzukáli tey
drogi/ iákoby kośćioł Krześćiáńſki był w lepſzym rządzie poſtánowion niżli ieſt. BielKron 219v; BielSat H2; WujJudConf 29v,
181v; Niechże tedy pámiętáią ludzye przełożeni/ że tho ná nie
właſnie należy/ [...] ieſliby kthore z rodzicow obacżyli być niedbáłymi/ áby ye z vrzędu ſwego w dobry rząd wpráwowáli. RejPosWstaw 42; Iáko dla trzech przyczyn [tj. małżeństwa księży, języka
słowieńskiego, podporządkowania władzy świeckiej] ktore w kośćiele Ruſkim fundowáne ſą/ trudno ſię dobrego rządu y obmyſlánia
práwego o zbáwieniu ludzkim ſpodziewáć kto má SkarJedn 356
[idem A*v]; zá nieumieiętnośćią błędy náſtáią/ obroki duſzy twoiey
ktore z ſłowá Bożego mieć maż vſtáią/ rząd żádny dobry y nic
doſkonáłego być nie może. SkarJedn 357, A*v; SkarŻyw 481;
CzechEp 427; NiemObr 27.
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»rząd stateczny« (1): kożdy żonę poyąć ma nye zgłádkosći ále
z dobroći/ á z rządu yey ſtátecżnego. GliczKsiąż P7v.
»rząd święty« [szyk 1:1] (2): Pochowawſzy tedy oycá Thobiaſz
[...]/ wroćił ſie do Rages do oycá ſwey żony/ á tám mieſzkał w
ſwiętym rządzye w boiáźni Boſkiey áż do śmierći. BielKron 98;
GrabowSet X2.
»zły (gorszy) rząd« [szyk 2:1] (3): Wzgardzyl zakon y nauky
Ktore Pan Bog raczyl daċ. A wolal ſię sczarzem [lege: z czartem]/
sczyalem/ Swiatu ſluząċ pobrataċ. [...] Czos to czini ieno zly rząd A
nauky omilne. Ktore malo czo pan kazal Iedno czo ſwiat vczy
przychylne. RejKup B; BielKom G4v; bo ieśli by rząd v nas był
słábſzy á gorſzy: á coſz by zá zyſk był/ ná tey odmiánie nowego
zakonu zá ſtáry? SkarŻyw 493.
Szeregi: »rząd i karność« (2): Iednák mu P. Bog pomagał/ iſz
wżdy rząd y kárność ſię kośćielna napráwowáłá. SkarŻyw 291;
CzechEp 26. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rząd i obyczaje« [szyk 1:1] (2): ktoryż [Antioch] był pocżciwie przyięt iako rycerz Alexaudrow [!] á był pytan rozmaicie o
rządziech y o obycżaioch alexandrowych. BielŻyw 157; WujJudConf 29v.
»i pokoj i rząd« (1): Dał [Jezus] vrzędom ſwoim moc ná duſze
[...]. O wielka mądrośći Páńſka? iáko y ſwoie vrzędniki vczćił/ y
ná poddáne ták oſtre wędźidło włożył/ iż ich poſłuſzni być y w
pokoiu y rządźie ſię záchowáć/ ieſli zbáwienie mieć chcą/ muſzą.
SkarKaz 206b.
»rząd i postępki« (2): Nie podobaią mu [Satyrowi] ſię naſze
obyczáie, Gani rząd i poſtępki KochSat ktv; CzechRozm 70.
»rząd i powinność« (1): ale ludzie doználi/ iż ći Monárchowie
[...] wielce w ſwym rządzie y powinnośći ſwey pobłądzili: ſłuſznie
od nich [...] odſtępowáli. SkarJedn 205.
»bez prawa, bez rządu« (1): Czy nas té wźiąć wyſpy máią/
Któré ludzkośći nie znáią? Gdźie káżdy/ co chce/ to czyni/ Iáko
źwiérzę ná puſtyni/ Bez práwá żyie/ bez rządu/ Bez ſtráchu
wſzelkiégo ſądu. GórnTroas 55.
»rząd i sprawa« (1): Prżeto iáko w prżyiáźni/ ták y w towárżyſtwie ſerdeczney miłośći/ vſtáwicznego rżądu/ y ſpráwy dobrey
potrżebá. GórnRozm Kv.
»rząd a (i) stateczność (a. statek)« = mores pudici et severi
Mącz (2): y nyemáła thego potrzebá yeſt/ żeby ocyec chcąc myeć
dzyeći ſtátecżne/ [...] nyepomáłu o to ſye ſtárał: áby z byałą głową/
cnotliwą/ ſtátecżną/ [...] małżeńſtwo zwyodł/ á wedle nyego ſnyą z
rządu á ſtátecżnosći płod wywyodł GliczKsiąż B; Mącz [169]b.
[Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
Iron. (1):
Wyrażenie: »rząd tęgi« (1): Ezopá wam zálecam/ nie Prorockie
kſięgi/ Pewnie ich nie kupićie/ prze ten rząd wáſz tęgi Prot C2v.
a. Wzór osobowy; przykład (2):
rząd z kogo (1): z Krolow rząd: poki Polſká miáłá Pány rządne/
táka więc y ſláchta bywáłá. KochDryas A2.
W połączeniu szeregowym (1): ieſliże tenże ieſt á nie inſzy teraz
v nas Kośćiół/ który czáſu Apoſtołów był/ rządem/ zacnośćią/
władzą. OrzQuin X.
5. Władza, moc; zarządzanie, sprawowanie władzy; regimen
Modrz, Cn; principatum Vulg; fortitudo Mącz; administratio, gubernatio, rectio Cn [w tym: w pl (47)] [w niektórych użyciach wyraźny jest składnik semantyczny znacz. 3.] (193): od tego urządu [tj.
kapłaństwa] nyeuyaſty ſą uyyąthe dla ſtadla y poglouya nyedoſtoynoſzcy dla theſz ych krechkoſzczy ku zgrzeſſenyu a dla nyeſluſnoſzczy ku rządom PatKaz III 139v; RejKup z5; Ale gdy iuż
rząd przypadł ná ſwowolną młodość/ Iuż oná zacna ſławá wzyęłá
wielką lekkość. RejWiz 99, 175 [2 r.]; A oni [książęta i papież]
przyſzedſzy ku Alekſzemu rzekli iemu: Acżkoliſmy grzeſzni ále
mamy moc z rządu poſpolitego/ przetho puść nam liſt tento HistRzym 125; WujJud 155v; MycPrz II C3v; Iż gdyby Chriſtus cáły
miał ſie z chlebá dźiáłáć/ [...] tedyby tu muśiał być ná źiemi: á
tákby nie było kroleſtwo iego duchowne/ y mięſzkánie iego w nas/

y rządy duchowne: ále ćieleſne CzechRozm 264v, 167; ModrzBaz
19v [2 r.]; Niéchay ſye ná mnie páńſkim ſądóm przypátruią/ Którzy
fortunie rząd przypiſuią KochPs 59; Ale iż X iądz K anonik chce
to przyſtoſowáć/ do duchownego rządu w kroleſtwie Páná Chriſtuſowym/ ná tym ſię myli NiemObr 8, 29; Mężom każmy kądziel
prząść/ ſámy będziem rádzić. Dobrze wſzyſcy obacżą/ iż lepſzy rząd
będzie/ Gdy żoná ná mężowym mieyſcu w Rádzie śiędzie. BielSjem
4, 2; Obieráią ná táki vrżąd/ gdźie ieſt rżąd/ nie pijánicę/ nie máchlerżá [...]/ ále obieráią człowieká bogoboynego GórnRozm G2;
ActReg 130, 173, 174; TRZECIE KSIĘGI PRAW KORONNYCH.
WOIEWODZEY IVRISDICIIEY, Y DIGNITARZOW INNYCH:
DLA RZĄDV, OBRONY, Y SPRAWIEDLIWOSCI, PO ROZDZIELNYCH ZIEMIACH PANSTWA POLSKIEGO, Y LITEWSKIEGO: ROZSTAWIONYCH. SarnStat 229; iż gdy ón [marszałek koronny] ná Dworze będźie/ ná ten czás Márſzałek Nadworny w
żadné rządy vrzędowi ſwému przynależącé nie zwykł ſie wdawáć
SarnStat 311; A wſzákóż Król Alexánder poſtánawia, żeby Wielki
Márſzałek, Márſzałká Nadwornégo do wſzyſtkich rad y tráktátów
wzywał: áby gdy on odiedźie, wiedźiał/ iákoby miał continuowáć
biég y poſtępek rządu Nadwornégo. SarnStat 313, 230, 269; chcąc
iuz vyśdz tey ſzkody, Lákome z rządow znieśli Woiewody. KlonKr
A2; Po dwákroć iednák obłudnemi ſłowy [Mieczysław III], Doſtawał rządow przez chytre vmowy. KlonKr Dv; Gdy ſię rząd do
świeckiego Krolá przenioſł/ było iuż gorzey. PowodPr 60, 77 marg;
A z ſtrony rządow/ biſkupi/ iáko Apoſtoł mowi/ ſą rządźce y ſprawce kośćiołá Bożego/ iáko nawyżſzy kápłani. SkarKaz 607b, 79a;
Tenże [hetman polny] niechayby miał poruczniká zacnego/ y w
ſpráwách rycerſkich biegłego/ dla wſzelákiey przygody y potrzeby/
ktoryby onemu et in praeſentia, et in breui abſentia illius, rządu y
pracey w ſpráwách Rycerſkich/ wiernie y pilnie pomagał. VotSzl
E3v; Wieſz wſzyſtko [Boże], y we wſzem rząd maſz niogárniony
[lege: nieogárniony] CiekPotr 62; By był namędrſzy Sálomon/ gdy
władzey y potężnośći do karánia/ y rządow/ y pieniędzy nie ma/
żadney przygodźie poſpolitey nie porádźi. SkarKazSej 659b; Bo
gdźie ludźie máią boiáźń Bożą/ y cnoty pobożnośći y ſpráwiedliwośći: tám rząd dobry y łácny SkarKazSej 686a; Kátholicka wiárá
bárzo pilnie pokory y poſłuſzeńſtwá ku ſtárſzym náucza/ vcznie
ſwoie zowie ſynámi poſłuſzeńſtwá ktore nawięcey Rzeczpoſpo:
trzyma/ y ſzczęśliwe rządy czyni. SkarKazSej 686b, 661b, 662b
marg [2 r.], 691a, b; [Raczyłeś mi W asza M iłość pisać około
Polakow, ktorzy gęsto i w rządy, i w majętności lazą do nas [tj. do
Wielkiego Księstwa Litewskiego]. [...] jedno Pana Boga proszę [...],
by nam nie przyszło in nostra patria im służyć ListyPol III
1550/27; A ták gdy zwierzchność Kośćielna udźiela rzeczy wiécznych/ á te bywáią tylko ſpráwowáne przez poſługę ſłowá Bożego/
nié przeſzkadza potocznego rządu KonfGlicz G].
rząd nad kim (1): Bo iáko byli z Egiptu wyſzli/ w ktorym ſię
rozmnożyli/ począwſzy od Moyzeſzá áż do onego czáſu Sámuelá
proroká/ przez trzyſtá lat/ nigdy inákſzego nád ſobą rządu nie mieli/
iedno pod iednym przełożonym. SkarKazSej 689b.
rząd czyj [= kto rządzi] [w tym: G sb i pron (14), pron poss (7),
ai (5)] (26): MetrKor 34/134v; Rząd niewieśći nie cżyni cżći.
BierEz Mv; BiałKaz H3; Skąd oto bácżyć możeſz że tu z ániołá
onego nie cżyni/ áni Bogá ſámego áni ſłowá Bogá ſyna Bożego: ále
tylko ániołá do cżáſu vrząd/ imię/ y rząd Boży ná ſobie noſzącego.
CzechRozm 50; SkarJedn 51; Obiednesz merządy, by misię go– Vsłyszał rządząc swą Xięzą wBiskupsdziło, rychley bys mię wm
twie. ActReg 174; SarnStat 287, 492; PowodPr 77; Co pokázuią
przykłády w káżdym páńſtwie y mieśćie/ gdźie [heretycy] rządy
ſwe máią SkarKazSej 685a; áby ſię wſzyſcy do iednego odzywáli/ y
iego rządu y rozumu/ iáko ſtárſzego ſłucháli. SkarKazSej 690a,
693b; PIESN II. O rządźie Bożym ná świećie. SzarzRyt B3v. Cf
»rząd oddać«, »paść na rząd«, »rządowi podlec«, »wziąć pod rząd
swoj«; Wyrażenia przyimkowe.
rząd czyj, czego [= kto, co jest rządzony(-e)] [w tym: G sb i
pron (18), ai (7)] (25): LibLeg 11/56v; A myeyſcy też przełożeni
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ſwyeccy ná to wſtąmpili/ [...] yáko ći ktorym ſpráwá y wſſyſtek rząd
poſpolſtwá należy. KromRozm III K2, N3v; Stárſzy ſą/ ſludzy w
kośćiele Bożym/ ludzie ſtatetzni y przełożeni/ dla rządu kośćielnego poſtáwieni KrowObr 4v; Mącz 58a; áby Biſkupom/ y tym
ktorzi Zborow rząd w ſwey mocy máią/ dał tę chęć/ żeby ludźiom
vcżonym do máiętnośći ich przichodźić dopuſzcżáli ModrzBaz
133v; SkarJedn 177; StryjKron A; NiemObr 27, 58; Ieſliż bowiém
Ibráimá [chrześcijanina w służbie sułtana] zátrzymáć niemogły/ té
máło nieſpólné rządy páńſtwá tureckiégo/ cóż zátrzymáć ma té/
którzy indźiéy nieprzyiaćielowi/ domá záśię ſą łupem temu tyránnowi? OrzJan 37; (nagł) Wacław krol Polſki y Czeſki. (–) [...] nie
tylko Czeſkie miał przy ſobie Sceptrum, ále tez rząd k wſzelkiey
ozdobie Korony Polſkiey KlonKr E; Rząd święty kośćielny miłuymy y iemu podlegaymy/ á żadnym go ſprzećiwienim/ iáko
czynią heretycy/ nie mieſzaymy SkarKaz 611b, 80a; długim
doświádczenim rośćie y nábywa ſię mądrość do rządow ludzkich.
SkarKazSej 663a. Cf »rząd objąć«, »do rządu sadzać«, »sprawiać
rząd«, »rząd wieść«; »rząd Rzeczypospolitej«, »wszystkiego świata rząd«.
rząd czyj [= na czyj sposób, taki jak czyj] (1): Napierwey tedy
mowiąc o ſpoſobie Zboru/ ábo kroleſtwá Páná Chriſtuſowe go/ pámiętáć to potrzebá/ iż nie tylko od wſzytkich policiy świeckich/
źiemſkich/ ále y od rządu Moyżeſzowſkiego rozne ieſt. NiemObr 8.
W połączeniach szeregowych (11): Przeto prosym y Zadami
v aszą k rólewską m iłość […] opatrzczie dobrze y poradzczie
sye dobrze y poyednayczie abi bilo Chrzeſczyanstwv dobrze abowiem yz na v m. ſtoy rząd y wſzitka mocz y wſzitkye radi wiari
Chrzesczyanskiey LibLeg 11/56v; KromRozm III K4v; CzechRozm
6v, 50; A iż też ſtolicá/ regiment, rząd/ władza/ zwierzchność/ ktora
ieſt przy Rzymſkich Biſkupiech/ ieſt gniazdem/ ſtolicą/ y zwierzchnośćią Antichryſtowſką. CzechEp 323, 328 [2 r.]; Wielce grzeſzą y
ludźiom nie życzą/ ktorzy ábo bez mądrośći ná rządy y kroleſtwá/ y
vrzędy ſię wſpináią: ábo wezwáni od Bogá mądrośći ſię nie vczą
SkarKaz 517a; Iam twoy niewolnik y poddány: twoie wſzytko co
mam: tyś moy dobrodźiey/ y bog źiemſki moy/ z ktorego mi rządu/
y pánowánia/ y pokoiu wſzytko dobre płynie. SkarKazSej 693b. Cf
»pod rządem«.
Zwroty: »rząd czynić [= sprawować]; czynienie rządu« (6;1):
KromRozm III H3; iedno ſłońce ná niebie/ wſzytkie gwiazdy oświeca/ ieden ſędzia w iednym mieśćie ieden krol w iednym kroleſtwie
rząd cżyni. SkarJedn 55; ácżkolwiek Apoſtołowie w mocy duchowney odpuſzcżánia grzechow/ byli rowni: ále w cżynieniu rządu/ y w
przełożeńſtwie nie rowni. SkarJedn 66; Piotr Kátholik práwy. [...]
Po w niebo wſtąpieniu Páńſkim rząd czyni miedzy Apoſtoły. WujNT Aaaaaa4v; KlonKr A4; SkarKaz 240a; Ieſt ſię o co fráſowáć/ y
bać: iż ludźie młodźi/ nie świádomi/ nie ćwiczeni/ w R.P. rządy
czynią SkarKazSej 663a.
»rząd [czego] objąć« (2): OBiecuiemy zá ſławné ſyny náſzé: iż
gdy zá Bożą wolą ieden z nich [...] rząd króleſtwá obéymie [sceptra
Regni Poloniae amplectetur JanStat 371]/ monety [...] przez dozwolenia [...] nie dopuśći kowáć SarnStat 406 [idem] 892.
»rząd oddać; podać ([się]) (a. dawać się) w rząd; (od)dać do
rządu« [w tym: czyj (= kto rządzi) (2)] [szyk zmienny] (2;2;2): LubPs Z4v; [Zygmunt I] Dał wielkie Xięſtwo Litewſkie do rządu/ y
ſprawy iego [Zygmunta II]. BiałKaz I4v; iż mu Bog y oćiec iego
oddał wſzyſtkie inſze rzecży/ á napierwey dziatki do ręku y rządu
CzechRozm 33; SkarŻyw 27; ktory rząd/ oddał mu [Chrystusowi]
Bog oćiec niebieſki do ręku CzechEp 328; KlonKr E3; [A oświeć
[Panie] záſlepione ſerca ich [nieprzyjaciół]/ áby oni cżyniąc to co
ſię tobie podoba/ podali ſię wrząd ſłowa twego świętego BazHist 77
(Linde)].
»paść na rząd [czyj]« = znaleźć się pod czyjąś władzą (1): Bóg
záśię [...]: Chce dáć ſynowi twému [Maryjo] Máyeſtat Królewſki/
Dawidá oycá iego: y wſzytek dóm Iudſki/ Y pokolenié Iakob/
pádnie ná rząd iego/ Rząd záś będźie y páńſtwo/ do czáſu wiecznégo. SiebRozmyśl F3.

»rządowi [czyjemu] podlec (a. podlegać)« (2): Piotrowemu
rządowi wſzyſcy wierni żywi podlegli NiemObr 28; SkarKaz 607b.
»rząd, do rządu poruczyć (a. poruczać)« [szyk zmienny] (3:1):
RejKup b5v; Iużem ia pánu Lubelſkiemu/ y przy ſobie/ y bez ſiebie
rząd porucżył GórnDworz H4; WujJudConf 152; Kiedy mu dobrá
mieyſkie porucżą do rządu/ Lub iáką Prowincyą podádzą do ſądu:
[...] Ciemięży Panu ſwemu poddáne narody KlonWor 18.
»do rządu [czyjego (= kto jest rządzony)] sadzać« = dawać pod
władzę (1): Lecz Monárchią [...] pochwalił P. Bog tym ſámym: iż
nigdy dwu áni trzech/ áni poſpolſtwá do rządu ludu ſwego nie ſadzał SkarKazSej 690a.
»sprawiać rząd [czyj (= kto jest rządzony)]« (1): O myloſcywi
oycze weſrzi nanyedoſtatek wſſitkyego krzeſcyanſtwa a ſam ti racz
ſprawyac rzα/d yego tak duchowni yako ſwyecky BierRaj 19v.
»rząd stanowić; (po)stanowienie rządu« (1;2): zá poſtánowyenim rządu przez ápoſtoły/ ktore y Pan ſąm zowye ſędźyámi żydow
[...] koſcyoł będźye przezwan myáſtem ſprawyedliwego páná Kryſtuſá KromRozm III G4v; Koſcyołowi z ludźi zbudowánemu trzebá
było ſprawce widomego: kthoryby myędzy ludźmi rząd ſtánowił
KromRozm III M2; cnotá dawa chęć ku ſtánowieniu dobrego rządu
[voluntatem … efﬁciendi optimi regiminis]. ModrzBaz 19v.
»rząd trzymać« (1): był tu rżąd pierwey/ á tęn rżąd trżymał
Krol/ rádę Koronną prży ſobie máiąc. GórnRozm M3.
»rząd wieść [= sprawować]« [w tym: czyj (= co jest rządzone)
(1)] (2): Ná Miſtrzá ſzkolnego ten vrząd [pisarza w sądzie grodzkim] wkłádáią/ ná ktorego doſyć pracey ieſt/ gdy rząd Koſćielny y
Szkolny dobrze wiedźie GroicPorz ev; Krol im też był powinien
przodkiem chwałę boſzkow rozmnażáć/ żywnoſcią opátrzyć ſługi
ich/ ták mniſzki iáko kapłany cżártowſkie/ y rząd dobry w nich
wieść z doſtatkiem. BielKron 99v.
»wziąć pod rząd swoj, w rząd swoj, do swego rządu« [szyk
zmienny] (1:1:1): Wyſtep Xiaze a niechczeſli Widzys zeſie Czarczi
zeſli By cze lepak y bez Sandu Niewzeli doſwego rzadu RejKup
z3v; (nagł) Boleſław IV. Kryſpus. (–) [...] To cne kroleſtwo
wziąwſzy w rządy ſwoie, Vmyślił Polſkę ozdobić przez zbroie.
KlonKr D; SkarKazSej 667b.
»wziąć rząd na się« (1): Stany ſię z ſobą nie dawnych czáſow
śćieráły/ O ſtyr Rzeczypoſp: Otoż iuſz iedná ſtroná/ iákoby prżemogłá/ populus wźiął rżąd ná śię GórnRozm M3v.
»rząd zlecać (a. zlecić)« (4): KochPs 118; pokázáć ſię to z drugiey ſtrony nie może/ áby tym cżáſem [Chrystus] miał komu kroleſtwo ſpuśćić/ rząd zlecáć CzechEp 330; Gwałtowna iáka potrżebá/
prżywieśćby was muśiáłá do tego/ żebyśćie rżądy zlećili/ ábo kilkiem/ ábo iednemu GórnRozm K3v; SkarKazSej 695b.
Wyrażenia: »w rządziech przełożony« = zwierzchnik (1): Biſkupy/ Arcybiſkupy/ Kſiążętá/ Grábiowie/ y inni pánowie w rządziech przełożeni/ [...] máią ſwoie oſobne dwory BielKron 278.
»rząd Rzeczypospolitej« (3): CzechRozm 83; ModrzBaz 126v;
Dźiś młodźi náſtáli bárzo mowni/ y wſtydu á czći ku ſtárſzym máło
pokázuiący/ y w rzeczy ſię wielkie/ y w rządy Rzeczypoſpolitey
wdawáiący. SkarKaz 42b.
»wszystkiego świata rząd« (2): A choć ieden cżłowiek ieſt/ iednák nie ieſt rzecż niepodobna/ iemu [tj. papieżowi] wſzyſtkiego
świátá rząd opátrowáć WujJud 126; WujJudConf 126.
»rząd świecki« [szyk 3:1] (4): BierRaj 19v; Lecż to wáſzá náuká y obycżay że nietylko w Duchownym/ ále áni w świeckim
rządźie głowy mieć niechcećie/ ále iákieś zámieſzánie Bábilońſkie/
y iáwną Anárchią wwodźićie WujJud 123; SkarKazSej 679a, 699b.
»rząd zwierzchni« (2): Chceſz Błogoſláwionemu Piotrowi [...]
y iego Wikáryom Rzymſkim Papieżom Wiárę/ poddáność/ y poſluſzeńſthwo/ według rządu zwierzchniego záchowáć? KrowObr 127;
ktorego Piotrá ná to obrał/ áby on był przednieyſzym między
Apoſtoły/ [...] iuż zá tym y to ſzło/ iż nád wſzytkimi wierzącymi/
zwierzchnim dozorcą/ y głową wſzytkich wierzących/ tu ná tym
świećie będących/ ktorzy do rządu zwerzchniego [!] zborowego
należeli NiemObr 27.
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Szeregi: »rząd a (i) doglądanie (a. dojźrzenie)« (2): Alye
vrządnyczy woythowye y wathamąnowye gdzye pan swą glową
nyemyeska. wymyenyv mayą przyſzyącz szamotrzeczy wthen obyczay yze thakyego zlodzyeya wymyenu ych rządow a doglądanya
nyemaſch. MetrKor 34/134v; SarnStat 492.
»rząd, (i) moc« (2): Mącz 134d; My [tj. niżsi bogowie] rzecz
ſámę trzymamy/ władzą gruntowáną/ Rząd ieſt przy nas/ ieſt y
moc/ á niezepſowána. GosłCast 13. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rząd i opieka« (1): á zmiłuyćie ſię nád krwią ſwoią/ nád ludem
y bráćią ſwoią/ [...] wy ktorzyśćie ie pod ſwoy rząd y opiekę wźięli.
SkarKazSej 667b.
»rząd i [(a)] państwo« [szyk 1:1] (2): SiebRozmyśl F3; Nie tu
ná źiemi Pan IEZVS wźiął ſobie kroleſtwo/ bo tu chćiał być
wzgárdzony/ y będąc Pánem niebá y źiemie/ iednym ſię pálcem
źiemſkiego páńſtwá y rządow nie dotykał. SkarKaz 244b; [włożyli
nań wſzytko Páńſtwo á rząd ten/ iż miał ták iáko náleży y potrzebá/
rządzić y ſpráwowáć. HistTroj D5v].
»posłuszeństwo i rząd« (1): Bo w ten cżás poſłáńcy niewiernymi y fałſzywymi zoſtáią/ gdy ſię z poſłuſzeńſtwá y rządu ſtárſzych
ſwoich wyłámuią SkarJedn 51.
»rząd, prawo« (1): SIemuſzowſki mym zdániem/ iż to cżłowiek
godny/ [...] Bo ná co go obroćiſz/ iſcie by báchmátá/ Vżywieſz w
káżdey rzecży/ pewnie páná brátá. Do rády y do zwády/ do rządu
do práwá RejZwierz 89v.
»rząd a (i) przełożeństwo« (2): W rozmnożeniu ſpráwiedliwych/ rozráduie ſie lud poſpolity: ále gdy ná złe prziydą rządy á
przełożeńſtwá [cum impii sumpserint principatum]/ będzie łkáć lud.
Leop Prov 29/2; WujNT 390.
»rząd albo rządzenie« (1): Od czegoż vrzędnicy názwáni/ yedno od rządu álbo rządzenya? KromRozm III H2v.
»rządy i sądy« (2): SkarKaz 699b; Ná drugie Burmiſtrzoſtwá
włożono Sżárwárki; Miáſto rządow/ y ſądow/ pilnuią grábárki
KlonWor 15.
»rząd a (i) sprawa (a. sprawowanie)« [szyk 6:1] (7): KromRozm
III N3v; BielKron 170; O tych boginiách [tj. o Parkach] Poetowie
wymyśláyą yákoby w ych mocy rząd y ſpráwowánie wſziſtkich
rzeczy były. Mącz 58a; niepodobna rzecż ieſt iednemu cżłowiekowi
wſzyſtkiego świátá rząd y ſpráwy opátrowáć. WujJudConf 126;
BiałKaz I4v; Gdyżeſmy ná ninieyſzym Séymie Koronnym Piotrkowſkim między inémi rzeczámi w rząd á ſpráwę ſwą wſzyſtkié
ſkłády mieyſckié [...] nádáné/ y drógi do nich zwykłé y ſtárádawné
przywileymi mieyſckimi opiſáné w mocy ſwéy záchowáli. SarnStat
287. Cf »pod sprawą i rządem«.
»władza (a. [władność]) i rząd« [szyk 1:1] (2): Abowiem choćiaż im porucżono w kośćiele Bożym rząd y władzą/ ále inácżey
ich nam ſłucháć nie kazano/ iedno poki ſie podług roſkazánia
Bożego ſpráwuią. WujJudConf 152; KochPs 118; [Krolewſkie żony
máią mieſzkáć w tey Rzecżypoſp. ktore ták wyezdzáły do Polſki/
nie iżeby w niey krolowáły [...]/ przy nich áby nie byłá żadna
władność poſpolita/ żaden rząd poſpolity KrótRzecz Hv].
»rząd i zwierzchność« (1): Antychrist nie znácży iedney oſoby
ále ieden rząd y zwierzchność. CzechEp 356 marg.
Wyrażenia przyimkowe: »pod rządem [czyim (= kto rządzi)]«
(4): Ná koniec iáko byli ludzie máiętnośći wielkiey/ dwá klaſztory
zbudowáli/ ieden pánieńſki/ á drugi męſki: y poſzcżęśćił im ták Pan
Bog zá cżáſem/ iſz Iulianus był Oycem dzieſiąći tyſięcy ludzi/ ktorzy iego vcżniámi będąc/ żywotá iego zakonnego náſládowáli: [...]
zbáwienie ſwoie pod iego rządem pozyſkuiąc. SkarŻyw 178.
~ W połączeniach szeregowych (2): vcżniowie nowi do Miſtrzá
nowego niebieſkiego przyſtáią: áby ná potym vſt iego náuki
ſłucháli/ y pod iego rządem/ ſtrażą y opátrznośćią/ iáko owce pod
Páſterzem/ á ſłudzy pod Pánem beſpiecżnie żyli. CzechRozm 259v;
SkarJedn A3v.
Szereg: »pod sprawą i rządem« (1): o Grekách wątpić niektorzy [...] śmieią [...] áby pod ſpráwą y rządem Papieſkim y w ied-

nośći kośćiołá Rzymſkiego kiedy byli. SkarJedn A3v. [Ponadto w
połączeniu szeregowym 1 r.]. ~
»w rządzie [czyim (= kto rządzi)]« = pod władzą, zarządzaniem
(1): Widzę miáſto w ich rządźie ná poły zginioné: Miáſto ná zbytki
zgodné/ w myślach roſtárgnioné. KochPs 81.
Iron. (1):
Zwrot: »czynić rząd« (1): Xántus iż ſobie był podpił/ Do Ezopá
hárdzie mowił: O to ty milcż Dyabłow bráćie/ Cżyń rząd w piekielney komnáćie [= idź do diabła]. BierEz D4.
Przen (20): Bo náſzá namileyſza náturká roſkoſzna/ Ták práwie
s przyrodzenia ieſt páni kokoſzna. Zda ſie iey iż ná wieki ták
wſzytko ma rządzić [...]. Ano ſię nam dáły znáć nie raz tákie rządy/
A wiele kroć Koronę záwodziły w błądy. RejZwierc 249v.
rząd czyj (3): A chceſzli lepyey bácżyć/ iż duſzá bez ciáłá/ Ná
wſzem będzye ſwych rządow wolno vżywáłá. Pátrz kiedy vſnie
ciáło/ iáko gliná leży/ A co we dnie widzyáło/ tho do głowy byeży.
To iuż duſzá z rozumem wnet o tym hárcuie RejWiz 120; (nagł) Lakomſtvo. Sonet. LIX. (–) PIecża/ co rośćieſz y żywiſz ſię złotem
[...] Więc ták/ vboſtwá/ ſzcżyre/ świętobliwe Vſtáwy gwałcżąc/
deptáć chceſz wſzetecżna/ Y w iego [tj. ubóstwa] rządy/ śmieſz ſwą
nogę ſtáwić? GrabowSet G3v. Cf »w rząd swoj wziąć«.
Zwroty: »rząd czynić« (1): Iedná duſzá w ćiele rząd czyni.
SkarKazSej 676a marg.
»w rząd swoj wziąć« (1): Lecz iż drugdy gniew vprzedza rozum/ [...] ná tym ieſt ćwiczenie náſze/ ábyſmy gniew w dobry rząd
ſwoy wźięli. SkarKaz 314a.
Wyrażenia przyimkowe: »pod rządem [czego]« (1): Bo pod
nowego przymierza rządem/ prawdźiwi chwalcy/ nie ſą zwierzchownymi ceremoniámi [...] zniewoleni. CzechEp 367.
»w rządzie« (1):
~ Szereg: »w rządzie i moderacyjej« (1): iż ten cżłonek [tj.
język] wiele zá ſobą pożytkow ciągnie/ gdy w dobrym rządzie y
moderácyey bywa Phil G3. ~
a) W tzw. metaforze organicznej [objaśnienie cf 3. Przen] (3):
Iedná głowá w ćiele ludzkim dwoy ma rząd w cżłonkách: Ieden
niewidomy/ przez żyły/ ktore od głowy idą y wſzytkimi cżłonkámi
władną: drugi widomy przez ocży/ ktore vkázuią gdzie y iako ktory
cżłonek ruſzyć ſię ma. Ták iedná głowá Chryſtus dwoy ma rząd w
kośćiele ſwoim SkarJedn 58.
rząd czego (1): á ſtan krolewſki ieſt iáko głowá/ w ktorey ſą do
rządu członkow wſzytkich/ oczy/ vſzy/ y inne ſmyſły powierzchne/ do tych widomych dobr Rzeczypoſpolitey należące. SkarKazSej 689a.
b) O stosunkach duchowieństwo – wierni, w nawiązaniu do
biblijnego wyobrażenia Boga jako pasterza i „rządzić” w znacz.
‘pasać’ (10): Przetoż iákom rzekł/ obiecował Bog on rząd y paſterze odiąwſzy/ rząd inſzy nowy záłożyć/ y páſterza inſzego/ á
znácżnie/ miáſto inſzych wielu/ iednego [tj. Jezusa] poſtánowić
CzechEp 332; NiemObr 28.
rząd czego (1): y iemu [tj. papieżowi] w Pietrze S. daná ieſt
zupełna moc/ ná paſzą/ rząd y ſpráwowánie powſzechnego kośćiołá.
SkarJedn 273.
rząd czyj [= kto rządzi] (5): RejAp 35; ále do iedney wiáry y
wyznánia Bogá iednego/ y do rządu/ y ſtádá/ Páſterzá też y Krolá
iednego Dawidá [...] przyſtánie CzechRozm 118v; SkarJedn 80,
152; á ták opuśćiwſzy báłwáná páſterzá nieme go/ á owce ſyná twego
morduiącego/ mogł ſię pod rząd páſterzá żywego y prawdźiwego od
ćiebie poſtánowionego Iezuſá Chriſtuſá vćieć CzechEp 20.
W połączeniu szeregowym (1): SkarJedn 273 cf rząd czego.
Wyrażenia: »laska rządu« (1): á náwroć do namieſtniká twego
páſterzá páſterzow ná ziemi/ wſzytki bárány y owce twoie/ y zgromadz ie pod iednę laſkę rządu twego. SkarJedn 152.
»rząd pasterski« (1): O iákożbyſmy my byli ludźmi ſzcżęſliwemi/ gdyby on rząd Páſtherſki nie był odmieniony/ ále ſtárożytna
oná ſług koſcielnych proſtość/ wierność/ vkłádność y pilność/ zoſtáłá nienáruſzona. RejPosRozpr c3v.
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Szeregi: »pasterstwo i rząd« (1): Biſkupi/ ktorzy ták doſkonáłego Duchá nie mieli/ im dáley ſię od cżáſow Apoſtolſkich
odſadzáli/ tym więcey páſterſtwá y rządu Piotrowego potrzebowáli.
SkarJedn 80.
»rząd i urząd« (1): iuż ſłábe ieſt páſterſtwo iego [pasterza, w
którym nie będzie łaski Ducha Świętego]/ iuż ſłáby ieſt bárzo rząd y
vrząd iego. RejAp 35.
[Cf 3.a.β. W połączeniach szeregowych SkarJedn A7v, 54, 159;
»jedność a rząd« SkarJedn d6.]
α. Władza rodzicielska [czyj (= kto rządzi)] (2): MAtká gdy go
prośiłá zá iednym ná ſądzie/ Aby był zá nim ſkazał/ ten rzekł w
wáſzym rządze [!]/ Kiedym był tedym cżynił/ coſcie roſkazáli/ Lecż
Rzecżypoſpolitey/ iużeſcie mię dáli RejZwierz 10.
Zwrot: »podać w rządy« (1): Y chceſz oto śmierć połknąć? [...]
dźiateczki á máłé Chceſz podáć [= oddać] w rządy/ przykréy mácochy/ zuchwáłé? GosłCast 28.
a. Dozór; zarządzanie majątkiem, dysponowanie dobrami materialnymi (20): Albo ieździ po wioſkach iáko po kolędzye/ Pytáiąc
ſie v mnichow o iákiey árendzye. Dopiroby ná cudzym chciał ſie
vcżyć rządow RejWiz 69; GostGosp 120, 165; ZVpy Wielickié y
Bocheńſkié/ iáko promptuarium theſauri Regni/ maią bydź w
dobrym rządźie. SarnStat 339 [idem] 393; Pokazawſzy to/ że v nas
[...] o excubiae contra hoſtes patriae nie trudno: vkażę y to że y o
pieniądze. bo choć ich ſam o mále miewam/ iednák widzę/ że zá
dobrym rządem/ może ich być w oyczyznie náſzey doſyć. VotSzl
C3; Skárbek iádąc precz, w domu we Lwowie zákopał Skarb. zwierzył go, y zlecił rząd przyiacielowi Swemu CiekPotr 1.
rząd czego (2): SkarKaz 205b cf W przen. Cf Wyrażenie.
rząd czyj [= kto zarządza] czego (1): GostGosp 8 cf Wyrażenie.
W przeciwstawieniu: »marnotrawny szafunek … dobry rząd«
(1): A iż zá złym y márnotrawnym ſzáfunkiem wielkie zbiory
vpadáią/ á w dobrym rządzie y w oſzczymnym roſchodzie znáczna
bywa ſporzyść. VotSzl D4.
Zwrot: »rząd zdać [nad czym]« (1): to téż maſz iednému Służce
rząd zdáć/ nád wſzytkim/ ták niecnotliwému. GosłCast 64.
Wyrażenie: »rząd gospodarstwa« (1): Goſpodarzá y Vrzędniká
káżdego rząd wſzego goſpodárſtwá niepośledni/ ktory ná nawiętſzą
intratę imienie wynieśie GostGosp 8.
W przen (1): Gdy ſam [Jezus] do Oycá odyść miał/ y kroleſtwo
w niebie oſieść: nie opuśćił trzody y kośćiołá ſwego: ále zoſtáwił
ſtárſze/ ná ktorych rząd wſzytek y zátrzymánie domu iego należy.
SkarKaz 205b.
α. Dozór nad ludźmi (6):
rząd około kogo (1): Około Piekárzow rząd mieć GostGosp 140.
rząd czyj [= kto jest dozorowany] (2): Wychowánie dźiatek y
dobry rząd cżeládźi Bogu ſie podoba. WujJud 212 marg [idem]
Nn6v.
W połączeniu szeregowym (1): Dlaczegoż ty vrzędy [kościelne,
tj. biskup, kapłan itp.] Kryſtus w koſcyele poſtánowił? [...] dla przywyedźyenya ludźi ku wyerze y zakonowi yego/ przez ktory
ſwyętymi ſye ſtawáyą/ y záchowánya y potwirdzenya w nim przez
náukę/ nápominánye/ rząd/ y kárnoſć. KromRozm III H2.
Wyrażenie przyimkowe: »pod rządem [czyim (= kto dozoruje)]« (1):
~ Szereg: »pod sprawą i rządem« (1): Abowiem [papież Juliusz
III] Collegium iedno wzbudźił/ gdźieby młodźieńcy Niemieckiego
narodu/ nákłádem iego/ w ſámym Rzymie chowáni/ karmieni/
odźiewáni/ vcżeni/ y ćwicżeni byli/ pod ſpráwą y rządem teyż to
niżey opiſáney Societatis ReszHoz 139. ~
αα. O Duchu Świętym [czyj (= kto dozoruje)] (1): y ſkąd tę moc
maćie/ iż ſpráwy nie ludzkie ále Duchá Swiętego poſądzaćie/ iákoby on odpráwiwſzy ony cżworo Concilia/ ktore dobrze przedtym
były rząd ſwoy wſzyſtek położywſzy przy drugich ktore potym
Concilia były w kośćiele Bożym Powſzechnym/ więcey być niechćiał. WujJud 73.
β. Zarządzanie domem, organizacja życia mieszkańców (3):

rząd na kim (1): Zoná vczćiwa ozdobá mężowi/ Y napewnieyſza podporá domowi: Ná niéy rząd wſzyſtek KochPieś 42.
rząd czyj (1): Y moié téż choré ćiáło/ O ten żywot iuż dba
máło. [...] Iuż y w domu móy rząd máły/ Bom ná wſzyſtko ieſt niedbáły. KochMRot B4.
Wyrażenie: »rządy domowe« (1): Dobrze gdy zoná pilnuie kądziele, Gdy dworkom, prządkom, roſkázuie śmiele. Nie wdawáiąc
ſię w nieprzyſtoyne rzeczy, Rządy domowe niechay ma ná pieczy.
KlonKr C2.
b. Dowodzenie (1):
W połączeniu szeregowym (1): Do tey [tj. wojny z Turcją] po
łáſce Bożey/ zgodźie ſpolney/ naywięcey trzebá poſłuſzeńſtwá/ bez
ktorego y nalepſze Hetmáńſtwo/ rządy y męſtwo/ nizacż nieſtoi.
PowodPr 62.
[Zwrot: »[nad czym] rząd czynić«: y wybráli coby nád Okręty
rząd cżynili ty/ Achilleſá/ Aiaxá/ y Phenixá HistTroj D6.]
c. Efekt posiadania władzy, zrządzenie, rozkaz, postanowienie
(zawsze o Bogu lub Ojcach Kościoła) [w tym: czyj (5) – G sb i pron
(3), pron poss (1), ai poss (1)] (7):
Zwrot: »przestrzegać rządow« (1): czekam ia twych ſądów/ Y
będę ná wieki wieczné twych przeſtrzegał rządów. KochPs 181.
Wyrażenie: »rząd boskiej mądrości« (1): to uczynyl (anyol)
duch ſzwyąty dzywnym rządem boſkyey mądroſzczy PatKaz III
133v.
Szeregi: »rząd i postanowienie« (1): Ten trąd [cf Luc 17/12-14]
známionował grzechy: ktore ácz Pan Bog bez ludzkiey poſługi ſam
vlecżyć y oczyśćić może: wſzakże ich poſpolićie nie oczyśćia/
iedno przez poſługę kápłanow. Przetoż żaden niech nie gárdzi
rządem y poſtánowienim Bożym: y niech nie mowi/ żeby doſyć
było ſpowiádáć ſię ſámemu Pánu Bogu. WujNT 267.
»rząd, (i) sprawy« [szyk 2:1] (3): Albo ſtárzj Pápieżowié
Yſczecz mieli rozum w głowie Bo wierzmy dziwny tam ſpoſob
Nato mieyſcze zacznicz [lege: zacnych] oſſob Sukayą/ a ych rad
[lege: rząd; możliwa też lekcja: rad, tak Brückner]/ s prawy Iż mamy miecz za vſtawy RejKup Xv, o8; Y myſlił ſobie wſzytko co to ſą
zá ſądy/ Y co to w nich zá ſpráwy/ co zá dziwne rządy. RejWiz 131.
Wyrażenie przyimkowe: »podług rządu« (1):
~ Wyrażenie: »podług rządu niebieskiego« = według woli
Bożej (1): Nie możeć mieć ieden wſzego/ Podług rządu niebieſkiego. Dobrzeć wſzyſtko rozrządzono/ Kożdego ſwym obdárzono
BierEz N4v. ~
6. Urząd (13):
W połączeniu z przymiotnikiem dzierżawczym od nazwy urzędnika [zawsze: przymiotnik + rząd] (3): Podſkárbiego rządu Kśięgi
ſzoſte o ſkárbie Koronnym. SarnStat 334 żp; Woiewodzego Rządu
Kśięgi trzećie SarnStat 232 żp, 310 żp.
Zestawienia: »wielkie rządy (a. wielki rząd) (krakowskie a.
zamkowe)« = wielkorządcostwo krakowsko-sandomierskie – urząd
odpowiadający za zarządzanie dobrami królewskimi w Małopolsce;
procuratio generalis Cracoviensis JanStat [szyk 6:4] (10): Od
Krakowſkich rádzyec/ co ku wielkim rządom zamkowym przyſłuſzało/ wykupił BielKron 405v; STátut Królá Włádyſłáwá/ o
Wielkich Rządźiéch ták obiáſniamy. SarnStat 336; rzeczoné dobrá/
któré do Rządów Krákowſkich Wielkich do tego czáſu należą/ [...]
záchowuiemy wolné SarnStat 950, 106 [2 r.], 336, 441, 949, 950;
(nagł) Kázimirz II. ſpráwiedliwy. (–) [...] Przy rządzie wielkim
ktorego pilnował, Skarbu dla Boſkiey chwały nie litował. KlonKr
D2; [pożyczelismy beli nieboszczyka tego Włocha żupnika pieniędzy 6000 złotych i zapisaliśmy je na Rakowicach, która wieś
przysłusze ku wielkim rządom. ListyZygmAug 1552/226, 1552/226;
Item z każdej jatki na każdy rok płacą do wielkich rządów pro
quartuali per gr 9. LustrKrak I 6; Item w tem młynie karmią wieprzów na wielkie rządy 4 LustrKrak I 12, I 3, 6, 18; LustrDróg 5].
[»wielkie rządy« = urząd edyla w starożytnym Rzymie: Iákoż y
22 Publius Krás [...]/ ten zwielkim koſztem y nakłádem ſwym/
vrzędu tego wielkich rządow/ vżywał CiceroKosz 124, 124.]
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7. Osprzęt służący do dosiadania konia wierzchowego i powodowania nim (być może też: ozdobna uprząż na konia pociągowego); phalerae Mącz, Modrz, Calep; subiugia Cn (29): Rownie iáko ná oſłá gdy z złotym forbotem/ Włożą piękny rząd
ſrebrny wſzytko ſpluſka błotem. RejWiz 6, 64; Słowo to ktore tu
położył Moiżeſz/ znáczy tu wſzytek rząd/ ktory ná koniu bywa/
ſiodło ábo y co ine go BibRadz I 66b marg, Zach 14/20; Potym
Carz Turecki poſłał krolewicowi węgierſkiemu trzy konie piekne [!]/ z pozłoconemi rzędy BielKron 313; GórnDworz I7, P7v;
RejZwierc 31, 58; StryjWjaz B4v; ModrzBaz 143; Avertae – Pochwiu [lege: pochwy u] rzedu konij wozowich. Calep 114a; GrabPospR N4v.
W połączeniu szeregowym (1): Dziwuią ſie kowánym botom y
cżuprynom/ Száblom/ Sáydakom/ Kucżmom/ rzędom/ iák nowinom. StryjWjaz A4.
W charakterystycznych połączeniach: rząd czerwony (2), drogi,
dworski, kosztowny, piękny (2), pozłocony (pozłacany) (2), srebrny
(3), świetny, źrzetelny.
Wyrażenie: »rząd na koń (na konia), koński« [szyk 6:2] (7:1):
Phalerae, Naſtółká deká y inſze rzędi końskie. Mącz 296d; GórnDworz V6; Zbroiá dwádzieśćiá złotych/ ná koń rząd bes troſzki.
BielSat C2 [idem BielRozm 17], C3v; gdy vyrzał cżłeká iednego/ á
on na ſobie śiodło/ y rząd ná koniá/ z ćięſzką pracą y pocenim nieſie
SkarŻyw 527; BielRozm 17, 21; Calep 797b.
Szeregi: »rząd i alzbant« (2): Rząd y Alzbánt ze Srebrem ná
ſwoy Koń przypráwi/ Ale wioſkę z Folwarkiem ná ten ſtroy záſtáwi.
BielSat C3v [idem] BielRozm 21.
»rząd i muńsztuk« (1): POdgórſki źrzóbku/ [...] ia ná ćię
oſobny Rząd myślę włożyć/ y muńſztuk ozdobny. KochFr 79.
»siodło i rząd« (1): tobie białonogi Kóń Turecki/ á ná nim
śiodło/ y rząd drogi KochJez A3.
»śla i rząd« (1): Pod Krolową w woźie ſzły cżery kozy Morſkie
Z koźlęty: ná nich były śle y rządy dworſkie. KmitaSpit A4.
Gra słów (w nawiązaniu do znacz. 1.) (4): Iáko gdy iednego
cżáſu Krolowi I.M. przywiedziono było z Niemiec niemáło pięknych frezow wronych. Krol I.M. pátrzącz ná nie z okná/ rádził ſie s
pánem Koniuſzym [...]/ czoby zá rząd dáć ná nie miał. Sthániſław
Białobocki niedáleko ſtoiąc/ á ſłyſząc ono/ powiedział/ vkazawſzy
ná kilku trędowátych/ ktorzy przed krolem/ rzędem podle ſiebie
ſtali. A to iuż ieſt práwi/ rząd cżerwony gotowy/ y niemoże być
nád ten cudnieiſzy/ iedno im káżcie co rychley/ twarzy połupić.
GórnDworz P8, P8 [3 r.].
8. [Składka, udział; symbola Cn:
rząd czyj: Klimunt iął Pány ćieſzyć by ſie niekłopotáli/ ábowiem tu nikomu nic niezginie: ále kto ſtąd chce wſwey ſzáćie
wyniść/ ten ma ſwoy rząd zápłaćić HistOtton 74.
Zwroty: »dać na rzęd« = symbolam dare Cn: Symbolum dedit.
Dał ná rzęd. TerentMatKęt A5.
»rząd (a. część rzędu) zapłacić; rzędu przypłacić«: [Klimunt]
ku Pánom bieżawſzy vpominał ie/ áby kto ſzátę mieć chce/ ten ma
ſwą cżęść rzędu zápłáćić. HistOtton 74v, 73v, 74.]
*** Bez wystarczającego kontekstu (2): Immutatio ordinis,
Zmienienie rządu. Mącz 239c; Numerus, Lidżbá/ też rząd. Mącz
253b.
Synonimy: 1. kolej; a.ε. linija, wiersz; ζ. fałd; b. kolejka; 2.
rodzaj; a.α. stan; β. chorągiew, huﬁec, poczet, rota, szyk, zastęp; 4.
cnota, obyczajność, poczciwość, prawość, ślachetność, zacność; a.
przykład, wzor; 5. imperyjum, moc, przełożeństwo, rozkazanie, władza, zwierzchność; a. dozor; c. postanowienie, zrządzenie; 6. urząd.
Cf NIERZĄD, 1. PORZĄD, PORZĄDEK, [RZĄDZA],
RZĄDZENIE
PP, (AN)

RZĄDEK (1) sb m
N sg rządek.
Sł stp w innym znaczeniu, Cn brak, Linde XVIII w.
Dem. od „rząd” ‘linijka tekstu’: Versiculus, Wierſzyk też rządek. Mącz 486c.
Synonim: wierszyk.
PP
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(RZĄDLIWOŚĆ) cf [NIERZĄDLIWOŚĆ] (Errata)
(RZĄDLIWY) cf [NIERZĄDLIWY] (Errata)
RZĄDNIE (142) av
e jasne.
-ą- (142), [-ąn-].
comp i sup (3+1) (n(a)j)rządni(e)j (3), rządni (1); -(e)j : -i ActReg (1:1).
Składnia comp: rządni niż u kogo (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (pięć z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
1. W określonym układzie, ustawieniu; in numerum Mącz; ordinate, ordinatim Cn (20): Digerere et distribuere fere idem Item dirigere, Rządnie co rozłożić. Mącz 145b; Ordinem facere, Rządnie
rozſádźić. Mącz 268a, 253b, c, 268a, 348c, 422d.
W połączeniu szeregowym (1): Rzezánie śiecżki bydłu/ wymiárem á rządnie/ y koleią GostGosp 88.
a. Jeden obok drugiego (7):
α. O szyku wojskowym (6): W ſzykowániu rządnie ſtać/ rowno
z drugą ciáſno BielSat L3v [idem] BielSjem 26.
Zwrot: »rządnie (się) sprawić« = ustawić (się) w szyku [szyk
zmienny] (3): Wiele też ieſt obycżáiow ſtánowienia woyſká/ ktorymi gdy ſie rządnie ſpráwi á ſzykuie ku potrzebie thák náwalney/
iáko powolney/ ſnádnie może nieprzyiaćielá pożyć BielSpr 20; Gdy
ſie tráﬁ nieprzyiaćiel wielki/ s ktorego rozumieiąc/ iż żeń [!] mocy
mieć nie mogą/ ieżdżą nád nim [Polacy] trapiąc go ze wſzech ſtron
z nienagłá/ pátrząc cżáſu/ mieyſcá/ y przybyćiá ludźi ná pomoc
cżekáiąc. Vpátrzywſzy ſwoy cżás/ ſpráwiwſzy ſie rządnie/ potkáią
ſie s nim BielSpr 71, 70v.
Wyrażenie: »zszykowani rządnie« = ustawieni w szyku (1):
Gdy ſie przepráwili/ s ſzykowani byli rządnie BielKron 411.
β. W szeregach, szeregami (1): Orzeł gdy gody ſpráwował/
Wſzytkich ptakow ná nie wezwał: Gdzie ie rządnie poſádzono/ A z
ochotnośćią hoynie cżćiono. BierEz O4v.
b. Jeden za drugim (5): A gdy było w pośrzodku rzeki/ ſtánęli kápłani z Arką/ cżekáiąc áby lud drogą ſuchą rządnie ſzedł
imo Arkę z dáleká ná brzeg/ bo byłá wodá dolna ſpłynęłá áż do
dná do morzá cżyrwonego. BielKron 47; Mącz 253c; [liniatim,
adverbium, i d est per lineas, protractim rząndnye ReuchlinBartBydg Q5].
α. Zgodnie z następstwem zdarzeń (1): á káżdy gmách gośćinny ma bydź zámcżyſty: gdy gość przyiedźie/ klucż mu dáć/ á kiedy
odiedźie/ záś to rządnie odbieráć od niego. GostGosp 22.
β. O sukcesji (tu: papieskiej): kolejno, jeden po drugim (2):
(nagł) Pierwſza przyſięgá Biſkupow Papieżowi. (–) Ia N. obrany
Biſkup P. od tey tho godziny nápotym/ poſluſzny będę Swiętemu
Piotrowi/ y ſwięthey Apoſtolſkiey Rzymſkiey ſtolicy/ y Pánu moiemu tzwartemu Páwłowi Papieżowi/ y iego pothomkom rządnie
wſtępuiącym. KrowObr 127v, 128.
2. Właściwie, należycie, gruntownie, zachowując ład; z dużym
natężeniem, z zachowaniem ładu; composite Mącz, Calep; apte,
disposite Calep, Cn; caute, diligenter, discrete, docte, eximie, industrie, laudabiliter, perfecte, studiose Mącz; concinne, distincte
Calep (92): [Ksant do Ezopa:] Mam mieć gośćie przy wiecżerzy/
Rzadniey [!] ſie k temu przybierzy. Idziſz ná targ á nie mieſzkay
BierEz Dv; W thym Pieniu [w Psalmie 148] prorok pobudza ſtworżenie aby pana boga chwaliło iż ſtworżył ie/ á rządnie vſtawił
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WróbŻołt vv4, 139/12; O Ceremoniach albo vſtawach koſcielnych/
ktore nie ſą vſtawione przeeiw [!] ſłowv bożemv/ ale dla tego/ aby
wſzyſtko w koſciele rządnie było SeklWyzn E3v; Na ktory jedno
sam tylko porządek oglądając się przodkowie naszy zostawili to
nam byli tak rządnie, tak cało, cośmy my sami sobie ku naszemu
złemu popsowali. Diar 69; Co ieſt tho nam z wielkim podziwieniem/ iż oni [Turcy] przodek máiąc ná świećie cżáſu dziſieyſzego
we wſzelkich ſpráwách Rycerſkich/ [...] á w tych poſługách kośćielnych niemogą ſie obácżyć/ thák iż ná oſtátek ći ſzaleni żebracy
imi mamią/ gdyż w innych rzecżách doſkonále z rozumem wielkim
rządnie á fortunnie poſtępuią. BielKron 260v; [marszałek litewski
mówił do Aleksandra:] ktoregoſmy ćie ſobie ná to kſięſtwo Litewſkie obrali/ ná kthorym ieſli ſie rządnie á cżuynie záchowáwáć
będzyeſz/ możeſz porownáć nie tylko s kſiążęty/ ále y s krolmi
Krześćijáńſkimi w Europie BielKron 403v, 35v; Ornata cuncta in
ordine habeo, Wſziſtki rzeczy gotowe/ y rządnie wyſtrichnione
mam. Mącz [269]c, 186b, 310b, 392d; Strum K3; Nic thedy po téy
Philozophijéy temu/ co ſye w ćieplicách léczyć chce/ gdyż mu to
będźie doſyć/ ćiáło dobrze przepurgowawſzy/ przy dobréy myśli/
diéćie mieyſce dawſzy/ rządnie wſzyſtkiégo záżyć/ co ieſli vczyni/
przez wątpienia zdrów z nich idąc/ Bogu zá tę łáſkę dźiękowáć
nieprzeſtánie. Oczko 30v, 23v; Weirzyciesz winsze narody gdzie
rządni rzeczy idą niz vnas cosię dzieie. ActReg 24; bobysmy
zyczeli sobie tego abysmy iako nairządniey, do wszytkiego czego
potrzebuie R.P: y całosc iey przystepowac zawsze mogli ActReg
137, 51, 85; Calep 228b, 332a; TV niemáſz nic innego/ iedno
bácżnemu rozſądkowi pámięć: bo nie przy káżdym rozſądku może
wſzyſtkiego pámięć znośić. Dla tegoż zową piſmo/ Secunda memoria. A bácżny lepiey y rządniey rozſądźiwſzy vcżyni/ gdy mu o
onym potrzebna rzecż ná pámięć przyydźie. GostGosp 1; á poznaſz
tylko w dom wſzedſzy/ iż ieſli w domu rządnie/ táki goſpodarz.
GostGosp 20; Przyśiężnicy co cżtery Niedźiele máią chodźić po
wśi/ oględuiąc kominy/ ieśliże ie Kmiotkowie rządnie opátruią/ dla
ogniá. GostGosp 24; Gdy ſie ſtáre poſzyćie popſuie/ á nie godźi ſie
go popráwić/ tedy odárwſzy ſnopki rządnie rozwięzáć/ y ná gromádźie mieć/ á potym do obory kłáść/ dla Ieśiennego gnoiu.
GostGosp 52; Do karmienia wołow rządna cżeladź ma bydź/ [...] á
gdy ie karmią/ pilniey tego doglądáć/ niż koni [...]: bo ná tym ieſt
wſzyſtko/ áby vmiał dawáć: á żeby záwżdy miał zgoniny y plewy
nie zeprzáłe: śiáná áby nie wlokły: owa káżdey rzecży rządnie
náucżyć. GostGosp 80; A od Ieśiennych niepogod wołow ſtrzedz/ y
wcżás wedle rozumu á cżáſu poſtáwić: á karmić rządnie GostGosp
80; Namniey raz we dwie lećie mázáć ie [szkuty] ſmołą rządnie.
GostGosp 88, 8, 14, 24, 64, 82, 88, 136; Co ſie tycże mieſzkánia/
Niech ma dom ſwoy/ á gotowy/ rządnie rozmierzony [= zaprojektowany]/ ná moc zbudowány/ á ochędożny GostGospPon 170;
Wielowłádny Pirrhe ná co woyſká zbieraſz: (Pytał go ktoś) ná co
lud wywieraſz? Zebych/ powieda/ rządnie wezbrał wſkorę [tj. zbił]
Nieprzyiaćielá/ y odniosł gorę. RybGęśli B3v; ABy zá ſczęſnégo
pánowánia náſzégo ſpráwy poſpolité rządnie ſzły [Ut … negotia
publica procedant JanStat 114]/ Séymy Wálné tákże y Powiátowé/
wedle czáſu y mieyſcá ſtátutem opiſánégo/ ſkłádáć będźiemy. SarnStat 31; KmitaSpit A4v, B2v; choćia ſię nayduią tákowi [psi]/ ktorzy ſię z wilkiem zwiąże rządnie/ á przed zazdrośćią y łákomſtwem
drugich pſow od páná ſwego chlebá mieć z rąk dobrze záſłużonego
nie może. CzahTr D4; PaxLiz D4; [ReuchlinBartBydg r4, Y3v; A
tym cżáſem Litwie ſie przećiwko Moſkwi rządnie fortuniło. BielKron 1597 571 (Linde), 476 (Linde), 525 (Linde); Zdrowy wyiachał/ y przyiáchał do Páná Sżumſkiego Stároſty Rudnickiego/ y pił
rządnie tego dniá. ŚmiglŁup A3v].
W połączeniu z przysłówkiem (4): Videre oculis, Práwie rządnie widzieć. Mącz 494a, 310b, 420a; [Pleban do Albertusa:] Mamći
ſie ia czym inſzym/ nie fráſzkámi/ báwić/ Czyśćie rządnie to ſobie
możeſz wſzytko ſpráwić WyprPl B2.
W połączeniu z przymiotnikiem (2): Compositissimae sapientiae vir, Człowiek práwie rządnie mądry. Mącz 310b, 420a.

W połączeniach szeregowych (8): a tho byſzmy yednacz
chczyely aby pokoy a przyyaſzn myadzy thymy pany pothczywye
rządnye a dobrze byl yednan a zawrzon. MetrKor 38/502; Rzymyánye záwſſe gdy yáką ſpráwę myeli myeć ná Ratuſſu/ zwykli
byli záraz ſyny ſwe s ſobą bráć [...]/ ktory zwycżay bárzo pomagał
ćwicżenyu máłych dzyatek/ bo gdy thám widzyał wſſytko rządnye/
ſpráwnye/ prawdziwye/ ſtátecżnye/ nye mogło to być áby też dzyecyę myeć ſie ku temu [...] nye myáło. GliczKsiąż K5v; Ad libellam
aliquid facere, Rządnie/ Doſtátecznie/ pilnie/ pod miárą. Mącz
192b, 42a, 49a, 102d, [169]b, 420c.
W przeciwstawieniu: »rządnie … nierządnie« (1): Boleſław
Monárchá Polſki [...] dał mieſzcżánom Krákowſkim práwo Niemieckie/ y woytá im vſtáwił/ ktory ſpomykał/ zwymierzał vlice/ rynek/ áby tho rządnie w okręgu ſwoim rozdzielone było/ bo pierwey
ledá iák kędy kto chćiał budował ſie/ á ſtąd nierządnie vlice y rynek
leżeli w ſobie BielKron 363.
Zwroty: »rządnie (po)chować, chowany« [szyk zmienny] (8:1):
Dziewká też widząc że iuż wſzytko zráchowano/ Y do ſkrzynie do
oney rządnie pochowano/ Szedſzy potym do mężá wſzytko powiedziáłá/ Iáko wielkie bogáctwá v oycá widziáłá. HistLan C3; Sieći
ſárnie y inſze wſzelákie polne/ naprzod máią bydź w dobrym záwárćiu/ pod iednego klucżem/ rządnie chowáne GostGosp 20;
Kmiotkowie gdy pobory każą dawáć/ máią ie porządnie oddawáć
cżáſu ſwego/ [...] qwity máią rządnie chowáć: á Vrzędnik ma tego
doyźrzeć. GostGosp 32; Klucże rządnie chowáć: á gdy klucż zginie/ oſtrożnie dobywáć GostGosp 58; Ná Páńſki przyiazd ma záwżdy Vrzędnik ſłodow náprzycżyniáć wcżás: á rządnie chowáć.
GostGosp 136, 48 [2 r.], 68, 124.
»rządnie sprawić (a. sprawować, a. odprawić) (się), sprawowan, wyprawiony« = docte accurare, fortiter a. magnanimiter agere, studiose ac diligenter curare, elaboratus Mącz [szyk zmienny]
(11:1:1): Więc Ezopowi polećił [Ksant]. Aby ſzedſzy ná targ kupił:
Coby było nalepſzego/ Aby vcżćił gośćie iego. Ezop idąc z ſobą
dumał/ Iákby to rządnie ſpráwić miał BierEz C4v; BielKron 454v;
Elaborata oratio, S pilnośćią vcziniona/ Rządnie wypráwiona. Mącz
181a; Episcopus, Latine, Inspector. Superintendens, Opiekun/ Opatrziciel/ ten który czego dogląda aby było dobrze á rządnie ſpráwowano Mącz 106d, 93b, 134d, [169]b, 187d, 206d; abysmy [...]
otym się rządnie rozmowili iako w tym wszytkim postępic nie
dlatego zebym się przeciwko komu zmocnic miał ale zeby się to
rządnie odprawiło iakoby y nas y naszych Przyiacioł nie kwabiono
[!] ActReg 85; A ma [urzędnik] rządnie rolą y gnoie ſpráwowáć/ y
pilnie pátrzyć/ áby były rządnie cżynione/ á ná Wioſnę zpooráne y
ſpráwione. GostGosp 8, 82; WyprPl B2; [Gdy iuż Koronácyą rządnie odpráwiono/ Krolá z wielkim tryumphem w Zamek prowádzono W Koronie ZbylDroga G2].
»rządnie układać« (2): Około wytecży naprzod znáć/ áby záraz
pod wieś woźili/ ták iárzyny iáko oźiminy/ ná gromádźie kopy
rządnie vkłádáiąc nic mniey w kopie áni więcey GostGosp 78, 48.
Szeregi: »opatrznie i rządnie« (1): Regeſtrá záraz piſáć: opátrznie y rządnie ie chowáć: ná pámięć ſie nie ſpuſzcżáć GostGosp 48.
»rządnie i ozdobnie« (1): á ći wſzyſcy s krolem Polſkim przeciw Kárłowi Ceſarzowi milę od Krákowá wyiecháli z iego małżonką młodą Elżbietą/ ktemu rządnie y ozdobnie przypráwioną/ z
wielkośćią vcżćiwych pánien/ gdźie thám ſwego oblubieńcá z wielką pocżćiwośćią przywitáłá s przyiaćioły ſwymi. BielKron 375v.
»pilnie a rządnie« (1): Acer et industrius in rebus agendis, To
co przed ſię weźmie/ to pilnie á rządnie ſpráwuie. Mącz [169]b.
[Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»pożytecznie i rządnie« (1): Vrzędnik káżdy z nowego w Ieśieni
ma Inwentarz ſpiſáć wſzyſtkiego co ſie rodźi/ w gumnie/ w oborze/
w ogrodźie/ [...] y wſzędy kędy iedno rzecż okaże: ták iákoby ſie
iego ſpráwá y porządek pożytecżnie y rządnie pokazał GostGosp 66.
»rządnie a roztropnie« (1): Cauto est opus, ut, sobrie, etc.
Rządnie á roſtropnie ſie muśy w tę rzecz wdáwáć. Mącz 42a. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
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»rządnie a statecznie« (1): Bo y to rządnye á ſtátecznye przez
ápoſtoły poſtánowyono/ co ktory vrząd ná ſobye nyeſye. KromRozm
III K2v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
Iron. (1):
Zwrot: »rządnie sprawić« (1): [Stary Frant (tj. szatan) mówi o
Józeﬁe:] Ieſt ſługą iego [Boga] pilnym/ y ſługą prawdźiwym/ A
mym nieprzyiaćielem/ y nielutośćiwym. Czegom mu nie ćiérpiał/
gdym nań bráćią nápráwił/ By ſie krwią iego páſzli/ rządniem to był
ſpráwił. GosłCast 15.
W przen (1): [Wenus] Kupidá ſlepe dzyecię/ z łucżkiem s ſobą
miáłá/ S ktorym ty ſercá błędne/ ćicho náſtrzeláłá. Tákżeć y dziś ty
ſlepe/ przedſię ſtrzela Sárny/ A pod pięknym obłowem/ dodawa im
ſkwárny. Ze ſie drugi vdawi/ niżli ią przechowa/ Ták tá páni myſliſtwo/ ſwoie rządnie chowa. RejZwierz 114v.
a. O tekście (mówionym i pisanym): w sposób uporządkowany
(8): Kazał też Artáxerxes wypuśćić Ezdraſzá Kápłaná y Proroká z
dworu ſwoiego do Ieruzalem/ ktory wyſzedſzy/ Biblią Zydowſką
rządnie zgromádził á ſpiſał. BielKron 117v; Digerere acta seu tempora, Dzieye przeſzłich czáſów rządnie ſpráwić. Mącz 145b, 310a;
Bo Polakom [...] niepotrzeba Pana meznego/ ieno ſprawiedliwego/
ktoribi wcale prawa y wolnoſci ich trzimal wedlug praw ich rzadnie
opiſanich ie karal y ſadzil PaprUp H4; [Ekonom D3].
Szereg: »słusznie a rządnie« (1): oni na mię praczą thę włożyli
aby za moią pilnoſcią [Psałterz] ſluſznie á rządnie był ſprawion j
piſmem Impreſſorskim wyrobion. WróbŻołtGlab A2.
α. Zgodnie z zasadami kompozycji (3): Dialectice disputare,
Rządnie á wedle náuki diálektyckiey ſie gadać. Mącz 84c; Compositissimae literae, Rządnie nápiſány liſt. Mącz 310b, 385c.
3. Zgodnie z zasadami moralności, uczciwości; obyczajnie,
cnotliwie; rite Mącz, Cn; ﬁdeliter, libere, pie, regulariter, sancte,
serio Mącz; recte Cn (18): Kto żywot ſwoy rządnie wieść chce/ Nie
słuchay nigdy pochlebce BierEz K3; Libere educari, Rządnie być
wychowan. Mącz 191a; Sancte, Cnotliwie/ Rządnie/ Gruntównie/
Swiątobliwie. Mącz 366d; Serio, Státecznie/ Rządnie Beſkunſztu/
po prawdzie. Mącz 386c, 126b, 351a, 356d.
W połączeniu z przymiotnikiem (1): W cżáſy [lege: czaszy]
kthorą gośćiom dáią/ Trzy śiły w niey powiádáią: Pierwſzać ieſt ku
pośileniu/ Wtora ku vweſeleniu. Ale trzećia ku ſzaleńſtwu/ A nierządnemu pijańſtwu: Ktorą ná ſtronę odrzuććie/ A rządnie weſeli
bądźćie. BierEz D4.
Zwrot: »rządnie się sprawować« (1): Y ták od ſwey młodośći/
rządnie ſie ſpráwuiąc/ Zyłá do tąd ſtátecżnie/ nic nie vtracáiąc. PaxLiz E2v.
Szeregi: »rządnie a cnotliwie« (1): Sanctissime semper vixit,
Rządnie á cnotliwie ſie zawżdy chował Mącz 366d.
»rządnie a poczciwie« (1): [Rzymianie] Vſtáwili poſpolitym
ludzyom dzyeń ſwięty/ ná ktory też gry mieli ſpráwowáć [...]. A
gdy ſie z rozmáitych miaſt ſamſiednich wiele ludu náſzło z żonámi/
z dzyećmi/ z dzyewkámi/ ná ſwięto vſtáwione. W ſpráwowániu gier
dano znak młodzyeńcom/ áby káżdy ſobie dzyewkę vłápił gośćinną
[...]. Dzyewki pobráne [...] dano godnieyſzym młodzyeńcom po
iedney w małżeńſtwo według ich obycżáiá y práwá. A gdy ſie ten
vcżynek Rzymſki rosſławił po okolicżnych kráinach/ iedni im mieli
zá złe/ á drudzy nic/ ſłyſząc iż rządnie á pocżćiwie w tym poſtępowáli. BielKron 99v.
»rządnie a uczciwie« (1): Quandoque pie amare, Rządnie á
vcżćiwie miłowáć. Mącz 301c.
a. Zgodnie z prawem, praworządnie (6): (nagł) Rotmiſtrze. (–)
PAnowie towárzyſze/ wierę ſkarg niemáło/ Bo śiłá rzecży po
wſiach/ co ſie iuż pobráło. Wierę iuż iedźmy rządnie/ á pyeſze pogromić/ Niech tych gęśi przeſtáną/ ciągnąc w drogę gonić. RejZwierz 102v; BielKron 211; PIlna á pótrzebna [!] nam ſie rzecz
zdáłá/ áby Skarb Koronny był rządnie oddawan Podſkárbiému.
SarnStat 334.
W przeciwstawieniu: »rządnie … przez dary« (1): BEnedyktus
dzyeſiąty rodem s Kámpániey był Papieżem ośḿ mieſięcy/ ále iż

nierządnie wſzedł ná ten ſtolec iedno przez dáry/ przetho go z niego
zrzućili BielKron 177.
Zwrot: »rządnie (się) sprawować« = tractare se recte Mącz (2):
[Joatan] Bożą chwałę wiodł według zakonu/ wſzákże gornych
ołtarzow niechał ſpokoiem przećiw Moiżeſzowym vſtáwom/ ále ine
rzecży rządnie ſpráwował/ przeto mu Pan Bog dał zwycięſtwo nád
Ammonity BielKron 88; Mącz 461a.
4. Zgodnie z zasadami dobrego zarządzania (13): W nim [w
mieście Kartago] práwá obywátelom wſzem onego kráiu rządnie
wynálázłá y poſtánowiłá [Dydo]/ thák iż wiele miaſt y kráin pod iey
ſpráwę dobrowolnie ſie wdawáło. BielKron 75v; [Władzisław] Zebrawſzy przyiaćiele przyiechał do Krakowá przyięt zá Monárchę/
láthá 1203. y rządnie ſie ná niey záchował BielKron 357v; Dworká
iáko śię ma rządnie/ ták źimie iáko y przez wſzyſtek rok/ záchowáć
w káżdym folwárku. GostGosp 116, 22, 82, 136; [Vſtáwił ieſt pan
Bog przedſię zwirzchnoſc Adámowi/ gdi mu dał władnąć á roskázowáć ná ziemi/ w morzu y nád inym ſtworzenim/ aby tego rządnie vżywał á dobrze ſpráwował ty rzecży ktoremi władnął BielKron
1551 1v].
Zwroty: »rządnie panować« (1): Grak [tj. Krak] ſpotumſtwem
zwlaſtza z Sini nie dlugo Panowal. Venda Czorka iego rzadnie y
Fortunnye panowala. PaprUp A4.
»rządnie rozrządzić« (3): tákże y Kmiotki do káżdey roboty ma
[urzędnik] rządnie rozrządźić GostGosp 8; POcżyna ſie Zimá od
świętego Marćiná: tám iuż około záwárćia porządnego bydłá w
oborze/ y poſtánowienia wołow/ wſzyſtko rządnie rozrządźić. GostGosp 80, 10.
»rządnie sprawować« [szyk zmienny] (2): Aſzkánius potym ná
mácochę był łáſkaw/ y vſtąpił iey kroleſtwá Láćińſkiego/ gdy miáſto
Albe záłożył y zbudował/ ktore oná rządnie ſpráwowáłá áż ſyn
Iulus doroſł. BielKron 60v; GostGosp 100.
Synonimy: 2., 3., 4. dobrze; 2., 3. zacnie; 2. foremnie, pilnie,
prawie, przystojnie, słusznie, właściwie; 3. cnotliwie, obyczajnie,
poczciwie.
Cf NIERZĄDNIE, NIERZĄDNO, PORZĄDNIE
PP
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(RZĄDNO) cf NIERZĄDNO
RZĄDNOŚĆ (2) sb f
o jasne.
sg N rządność (1). ◊ G rządności (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVIII – XIX w.
Pozostawanie w zgodzie z normami społecznymi i moralnymi (2):
W połączeniach szeregowych (2): ále z koſcyołá/ klaſſtorá/ álbo
z ſzkoły biſkupá ſobye wolili/ ktorego náuki/ záchowánya/ rządnoſći/ ſtátecznoſci/ y nabożeńſtwá nye tylko oni/ ále y poſpolity
człowyek był śwyádom. KromRozm III I8v; Maturitas, Doſtałość/
vźrzáłość/ też ſtáłość/ ſtátek/ rządność. Mącz 211d.
Synonimy: cnotliwość, prawość, uczciwość.
Cf NIERZĄDNOŚĆ
PP
RZĄDNY (154) ai
rządny (141), rzędny (6), rządny a. rzędny (7); rzędny MurzNT, ZapKościer; rządny : rzędny GliczKsiąż (2:4).
-ą-, -ę- (153), -ąn- (1).
comp i sup (10+4) -rządni(e)jszy; sup nå- GostGosp (2), nåjCiekPotr (2).
sg m N rządny, rządniejszy, nårządniejszy (32). ◊ G rządn(e)go
(10). ◊ D rządn(e)mu (4). ◊ A rządn(e)go (3), rządny (3). ◊ I rządnym, nåjrządniejszym (8), rządn(e)m GliczKsiąż (2). ◊ L rządnym
(1). ◊ f N rządnå, rządniejszå (12), [rzędna], rządn(a) (3); ~ (attrib)
-å (7), [-a]; ~ (praed) -å (5). ◊ G rządn(e)j, [rzędni(e)j] (2) GliczKsiąż, Mącz, rzędny (1) ZapKościer. ◊ D rządn(e)j (3). ◊ A rządną
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(5). ◊ I rządną (8). ◊ L rządn(e)j (1). ◊ n N rządné, rządniejszé (8);
-é (1), -(e) (7). ◊ G rządn(e)go (3). ◊ D rządn(e)mu (1). ◊ A rządn(e)
(2). ◊ I rządnym (1). ◊ pl N m pers rządni (14). m an rządni (cum sb
samcy) (1) GostGosp. subst rządn(e), rządniejsz(e) (6). ◊ G rządnych (4). ◊ D rządnym (1). ◊ A m pers rządn(e) (4). subst rządn(e),
rządniejsz(e) (6). ◊ I m rządnymi, nåjrządniejszymi (2) GórnRozm,
CiekPotr, rządn(e)mi (1) PaprPan. ◊ L rządnych (2).
Składnia comp: rządniejszy niż(li) kto (3).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).
1. Zorganizowany w ładzie; compositus Mącz, Cn; ordinarius
Mącz; dispositus, ordinatus Cn (22): Collocatio, Rządne poſtáwienie rzeczy/ káżdą ná ſwym mieyſcu. Mącz 196d, 268a, b; BielSpr 6v.
Wyrażenie: »rządna sprawa [= szyk]« (1): (nagł) Iáko Woyſko
ma ćiągnać [!] (–) NApierwey młodźi ludźie máią ſie cżwicżyć
poſtępowáć w drodze porządnie/ y ſthać w rządney ſpráwie/ iakoby
byli gotowi záwżdy potykáć ſie z nieprzyiaćielem BielSpr 6v.
W przen (1): A gdyż nam tá kráiná [tj. Polska] wychowánie
dáłá/ Rádzibyſmy by w ſobie wſzyſtko dobre miáłá. Przeto ią przeſtrzegamy w iey nieopátrznośći/ Aby rządny poſtępek cżyniłá w
ſwey włośći BielRozm 8.
Przen (oksymoron) (1): Bo Páná śpiewa [poeta]/ ktory niebo
ſpráwił/ Dał świátło gwiazdom/ y iedne zábáwił Ná mieyſcu/ drugie
iego wdáło chcenie/ W rządne błądzenie. SzarzRyt B4.
a. O tekście (5): Mącz 310b; Logica – Nauka ktorą nas vczi
mowienią krotkiego a rządnego, y prawdi wibadiwanią. Calep
611b.
Szeregi: »jasny a rządny« (1): Dialectica, [...] Latine disputatoria, vel ars disserendi, Nauká diſputowánia [...] albo też yaſnego á
rządnego piſania o wſzelákich rzeczách. Mącz 84c.
»rządny a rozumny« (1): Syllogismus, latine racionatio, computatio, Rządny á rozumny wywód/ niektorey rzeczy Mącz 436b.
»rządny, snadny« (1): Quam in his quoque libris erunt compositiora, Yáko więcey w tych xięgách wſziſtkie rzeczy będą rządnieyſze/ ſnádnieyſze. Mącz 337c.
b. O człowieku: zachowujący ład, dobrze zorganizowany (10):
A przetoż rządny Człowiek/ we Dwudźieſtu czterzech godźin/ ten
ſobie ma zwyczay vſtáwić Ośḿ godźin ſpáć/ Ośḿ prácowáć/ á ośḿ
ná ſłużbę Bożą obroćić. SienLek 10; Konaymy rzecż pocżętą/ będziem my [tj. białogłowy] rządnieyſze. BielSjem 8; A ten kto ſpiſuie
w folwárcech/ ma im [tj. zarządcom] vkázáć gdźie tego [nasienia]
máią doſtáwáć/ á niż ná tárgu: gdyż z tárgu nie káżde naśienie
wſchodźi: bo po tym znáć/ ktory rządnieyſzy. GostGosp 124, 122.
Szeregi: »dobry i rządny« (2): NAprzod [młynarz] ma mieć we
młynie co obecnie miele/ ſtátki młyńſkie/ do młyná potrzebne: to
ieſt Topor/ Siekierę/ Piłę [...]: co dobremu y rządnemu Młynarzowi
przyſtoi. GostGosp 60, 140.
»mądry i rządny« (1): V ludźi mądrych y rządnych nie chowáią krow pierwaſtek ćieląt GostGosp 118.
»rządny, opatrzny« (1): Wenetowie ledwie rządni opatrzni in
sua Rep. Ius Ciuitatis mu dali ActReg 24.
α. O stosunkach społecznych (1): [Włoch mówi do Polaków:]
Więc ná máły czás chcećie bydź rżądnymi/ á ná dłuzſzy czás rżądu
niechcećie? GórnRozm K.
β. Przezorny, ostrożny (1): Ey toć twoię stolicę, przednieyſzego
Miástá, Pietrze miły, Rzymskiego, záśiádłá niewiástá. W nieopátrzneć ſię wkrádłá, y świátem rządziłá: lecż ná potym Rzymiány
rządne vcżyniłá. Bo nie drzewiey od tych miast Papy obwołáli: áż
go w stolcu mążli iest, pierwey probowáli. CzechEp 417.
2. Właściwy, odpowiedni, dobrej jakości, w dobrym stanie;
appositus Mącz (41): Potym ſie ſtrony zgodziły/ Wſzytkę walkę
roztocżyły [= zakończyły]: Y przyſzły ku rządney zmowie/ Vdziáłáli pokoy ſobie. BierEz Q4; Obyczay a rządne chowanie przeciw
dychawiczy, ktorą zową po łacinie Aſma. Ieſt napiſano od doctora
Rawy. FalZioł V 94v; Gdy iuż krol Sálomon miał poſtánowienie
wſzelkich ſpraw rządne/ [...] vmyſlił kościoł pocżąć budowáć ku

ſłużbie Bożey/ y ſobie páłac. BielKron 76v; Mącz 310a, 375b; SienLek T[tt]; PudłFr 12; Do kominow/ Zimie/ w Ieśieni/ drew/ łucżywá ſuchego/ ſmolnego/ rządnego/ nánośić GostGosp 82; Owcom tákże ſwoy cżás cżynić/ y ták doić/ coby iágnię odchowáłá: bo
więtſzy pożytek przypłodku rządnego/ niż máſłá. GostGosp 118,
22, 102; KlonFlis G3v.
W połączeniu szeregowym (1): niech będźie ſpuſtna rzeká/
miáſto nád nią ſkłádne rządne/ bogáte/ zgodne GostGospPon 170.
W przeciwstawieniach: »rządny … nierządny, płochy« (2):
RejRozpr F3v; Rozmyślić ſie też ma [urzędnik] co robić/ áby tego
drugi raz nie robił. bo rządna robotá dwoy pożytek pokázuie: á
nierządna ſzkodę y omieſzkánie. GostGosp 10.
Przysłowie: Bo ſnadz lepſſa rządna trochá Niżli wielkoſć kiedy
płocha RejRozpr F3v.
Wyrażenia: »rządną miarą« = w sposób umiarkowany, z umiarem (1): Z pokoiu/ nienagle prácuy. Z prace/ nagle nieodpoczyway.
Ale z kożdey rzeczy w drugą/ rządną miárą wſtępuy/ náſláduiąc
Nátury nie vporu. SienLek 10v.
»rządna sprawa [= rządzenie]« (1): BielKron 171 cf »rządny a
szczęśliwy«.
»sprawa rządna« = karność, dyscyplina (1): Acżkolwiek ſą
ſławnieyſzy y z lepſzą pochwałą Hetmáni y inni Sprawce/ ktorzy
przes náukę y ćwicżenie/ y zwycżay łágodnośćią ſwą/ rycyrſtwo
ſobie porucżone/ ku męſtwu s chućią y ku ſpráwie rządney przywodzą/ niżli oni: ktorzy ſrogośćią práwá álbo vſtáwy/ ná poſłuſzeńſtwo po niewoli przypądzáią. BielSpr 26.
Szereg: »rządny a szczęśliwy« (1): LOtárgius ſyn Lodwigow
thrzeći Gálliyſki álbo Fráncuſki Ceſarz/ panował lat XV/ ná ktorym
przeſtáłá rządna á ſzcżęſliwa ſpráwá Kárłá wielkiego. BielKron 171.
α. O wodzie: pitna (1): w ſrodku podworza wodá rządna: kuchnia przy domu: łáźnia przy wodźie: ſtáynia ná ſtronie GostGospPon 170.
a. O człowieku: umiejętny, dobry w swej dziedzinie, sprawny;
practicus BartBydg; consummatus, erectus, fortis, instructus, regularis Mącz (20): BartBydg 120b; Ad medendum est appositum,
Vmie ſie dobrze s lękarſtwy [!] obchodźić/ Rzádny [!] lekarz. Mącz
310a; Vir instructissimus, Człowiek ná wſzem rządny/ y gotowy ná
káżdą rzecz. Mącz 423a, 134d, 270a; Trzebáby też ánimuſzu práwie
zágrząnego Ogniem piękny Phoebe twoim/ Pòéty rządnego: Coby
go więc popędliwość ruſzyłá wrodzona Do rymu KlonŻal D3;
Oborá pierwſzy fundáment goſpodárſtwá/ Ziemiáninowi álbo Oracżowi rządnemu. GostGosp 6; A goſpodarze rządni záwżdy śiać
máią/ z ktorych káżdy nietylko pogodźie/ ále y śiewowi wyrozumie
GostGosp 64, 48, 58.
rządny na co (1): Wychowániec narządnieyſzy bywa ná káżdy
vrząd/ y Pánu rozumie/ y rad go miłuie. GostGosp 1.
W połączeniach szeregowych (2): Erectior senatus erat, Był nieco tráfnieyſzi y Rządnieyſzy/ Mężnieyſzy/ Lepſzy. Mącz 350c, 134d.
Szereg: »rządny, (a) stateczny« [szyk 2:1] (3): Servum haud
illiberalem praebes te, Okázuyeſz ſie rządnym á ſtátecznym sługą.
Mącz 316c, 351a, 432a.
α. O wojsku (3): á ná lekkiego Tátárzyná/ ktoby go chćiał bić y
dogonić/ trzebá też ludzi lekkich y rządnych/ á trzebá ich więcey.
VotSzl E3.
W przeciwstawieniu: »nierządny … rządny« (1): RejZwierc 50
cf Szereg.
Szereg: »rządny a sprawny« (1): Krolu dla miłego Bogá miey
ſie ná piecży/ bo ácżći tho woyſko wielkie/ ále bárzo nierządne á
ſwowolne/ á thám przydzieſz ná ludzi rządne á bárzo ſpráwne. RejZwierc 50.
W przen (1): A gdyby ná gránicy vſtáwicżnie byli/ Ludzie [...].
Nieprzyiacielowi ſtrách á Koronie ſławá/ Roſłáby [...] A tę miłą
ſtáruchnę [tj. obronę przez pospolite ruszenie] iużby ná to chowáć/
Kiedyby nieprzyiaciel chciał pańſtwá plundrowáć. Pomogłćiby mu
dyabeł/ gdyby rządna byłá/ Ieſliby mu ſie w rychle bárzo nie ſprzykrzyłá. RejZwierc 251v.
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b. O zwierzęciu: najlepsze w swoim rodzaju (2): Vrzędnik ma
tego doyźrzeć y Páná nápomnieć/ áby/ iáko ſtádu koń/ ták bydłu/
owcom/ świniom/ ptáſtwu/ y dobytkowi wſzelkiemu/ rządni ſámcy
byli do mnożenia. GostGosp 16; CzahTr L3.
3. Stosowny, zgodny z zasadami; uczciwy, przyzwoity; honestus, idoneus, probatus, sanus, sapiens, serius Mącz; bene praepositus Vulg (40): Słyſſałeś iż dla rządu/ vrzędy y vrzędnicy ſą w
koſcyele. (–) Ale ten rząd tylko vczenim/ nápominánim/ poćyeſſánim/ á rządnym ſſáfowánim ſwyątoſci/ vrzędnicy koſcyelni czynić
máyą. KromRozm III H3.
W połączeniach szeregowych (2): Sapientes mores, Mądre
rządne ſtáteczne obyczáye. Mącz 368a, 367c.
Wyrażenia: »potrzeba rządna« = uczciwe wynagrodzenie (1):
Cżeladź ſwą dobrze opatrzay/ Potrzeby iey rządne daway BierEz F4v.
»rządne przykłady« (1): Bo ze ſtá iednego nie vźrzyſz/ ktoby
práwie ſye rozumem ſpráwował/ á miał thę baczność/ iżby s niego
inni mogli rządne ku Cnotam bráć przykłady. SienLek 14v.
»rządne(-y) życie (a. żywot)« [szyk 1:1] (2): Zábyegáć tedy
będą rodzicowie temu áby dziecyę ſie zá młodu nye pſowáło/ máyą
ono przykłády ſwemi dobremi/ żywotem rządnem/ mową vććiwą ná
cnotę wſſeláką zápomágáć GliczKsiąż E3; Mącz 447b.
Szereg: »rządny a stateczny« (2): Probatissimis moribus homo,
Człowiek wielmi rządną á ſtáteczną powieść máyący o ſobie. Mącz
323d, 452a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
W przen (2): PRzetoż wſzelki ktożkolwiek chce ku rządnemv
ń
ko tzu przijdź/ w tym mieſcie: to ieſt na tym świecie będątz: ieſtli traﬁ do Práwdy má v niego na goſpodźie przebywaćz ForCnR
E2v, A4v.
Przen (1): Nieme (ia wierzę) śćiány/ by iaki zmyſł miáły/
Bacżąc tę w domu trwogę dawnoby płákáły. Z śiebie rządne niebioſa doſyć vcżyniły/ Gdy zſwych ćiemnych obłokow gęſte dżdże
puśćiły. WisznTr 7.
a. O człowieku: moralny, etyczny, cnotliwy (23): BierEz Q3;
(did) Kupiec ſyę obmawia Mnichowj. (–) Ieſliſcze rzadny wam
błogo A nieſſaczuieċe nikogo RejKup y6; bo Bog da mu przedſię
łáſkę ſwą gdy rządnem ſie sſtánye GliczKsiąż P4; Illudere viri
optimi existimationi, Náśmiać ſie z rządnego człowieká. Mącz
199a, 196c; Bądźćieſz nie ſłowem rządni/ ále rządni w rzeczy/
Niech dobrey ſławy wáſzey żadna rzecz nie ſzpeći. Prot A3; PaprPan M3v; Z Krolow rząd: poki Polſká miáłá Pány rządne/ táka
więc y ſláchta bywáłá. KochDryas A2; Ták powiedam iż rżądni
ludźie/ nie rżądu nie chwalą. GórnRozm A2v; Straże áby były
rządne: á ktory ſwą ſtrażą Rzecżypoſpolitey ſzkodę vcżyni/ ná gárdle karan ma bydź GostGosp 142; GostGospPon 169; Ma tedy
biſkup być [...] nie opiły/ nie biiący/ ále ſkromny/ nie ſwarliwy/ nie
chćiwy/ w domu ſwym rządny: ktoryby dźiatki miał w poddáńſtwie
z wſzeláką czyſtośćią. WujNT 1.Tim 3/4.
rządny ku komu (1): yſch ma bycz czlouyek ſzwyąty nyetelko u
ſyebye ale teſz ku blyſznym ſwym rządny PatKaz III 148v.
W połączeniach szeregowych (4): [o Maryi:] pokorna a wkozdym nyetelko uczynku ale wpomyſzlenu [!] czyſta a rządna mązna
ſtala zlym (ſtala) ſroga dobrym lubyezna naueſrzenyu dzyw uyelky
bozy PatKaz III 122; A przeto też onych czáſow dobrzy/ rządni/ á
ſwyęći biſkupowye bywáli/ y pilnye vrzędu ſwego/ á nye czego
inego pátrzyli KromRozm III I7v; Oſtrożni tedy nyechay będą wtym
rodzicowye/ nyechay álbo ſámi dzyeći żywyą/ álbo im mámki
rządne/ ſtátecżne/ nye opiłe/ á nye głupye chowáyą. GliczKsiąż
D5v; Mącz 386c.
Szeregi: »rządny, cnotliwy« (1): NIe noweć to ſą rzecży śieſtrzyce namilſze/ Iż pogłowie żeńſkiey płći rządnieyſze/ cnotliwſze/
Niżli náſzy mężowie BielSjem 5.
»mężny, rządny« (1): (nagł) Ormiánie Lwowſcy y Kámienieccy. (–) TYch záwſze prze ich cnotę tym rownáć możemy/ Ktore
ludźmi mężnemi rządnemi zowiemy. PaprPan Cc2v. [Ponadto w
połączeniu szeregowym 1 r.]

»rządny, (a) stateczny« (2): Honesti homines, Rządni/ ſtáteczni ludzie. Mącz 157d, 164c. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»wierny i rządny« (1): We młynach Miernicy áby byli wierni y
rządni: owa Młynarz y Miernik áby nie krádli GostGosp 140.
α. [W funkcji rzeczownika: »rządna«:
Wyrażenie: eufem. »nieprawie rządna« = nierządnica, prostytutka: Racháb/ y Ruth/ Pogánki były; á pierwſza z nich, nieprawie
rządna [cf Ios 2/1]. HerbOdpow X5.]
b. Praworządny, legalny, sprawiedliwy (5): iż ktokolwiek má
rzecż ſprawiedliwą/ bez ſtrachu do ſądu waſzego rád ijdźie/ niewątpiącz kończa ſie doſtępićz rządnego. ForCnR D4v.
Wyrażenia: »prawa rządne« (2): W tym to mieśćie [w Sparcie]
Likurgus mędrzec známienithy Grecki vſtháwił był práwá rządne
mieſzcżánom Lácedemońſkim/ ktorzy w Grecyiey pierwey nád inne
Greki naſproſznieyſzych praw y obycżáiow vżywáli/ przeto Likurgus widząc to/ śmiele ie o tho karał/ áby thego pozoſtáli/ á nowe
práwá rządnieyſze/ takież obycżáie cnotliwſze przyięli. BielKron
272.
»rządna ustawa« (2): Potwierdź nam Artykuły/ potwierdź też y
práwá/ Aby mogłá rządnieyſza/ v nas być vſtáwá. BielSat [I4]v
[idem] BielSjem 14.
4. Związany z władzą, zarządzaniem; politicus BartBydg (43):
Politicus, rząndny, virtus politica BartBydg 118b.
Wyrażenie: teol. »moc rządna« = odpowiednik łac. pojęcia
„potentia ordinata” (w odniesieniu do Boga); ordinata potentia
BartBydg [szyk 2:1] (3): bo wbodze duoya yeſt mocz/ yedna roſzwyązanya a druga rządna/ Moczą rozſzwyązanya wſzytko moze czo
yeſt podobno czemu ſyą nycz nyeprzeczyuya yzby nyebylo albo
nycz nye moglo Moczą rządną thaſch yeſth ſpyerwą ktorą wſzytko
moze bog vczynycz czemu ſyą nyeprzeczyuya boſka uſtaua a {yą}
mog bog panną thą mathką naſzą od grzechu [pierworodnego]
zachouacz PatKaz I 3v; BartBydg 103b; [ReuchlinBartBydg x7v].
Iron. (1):
Wyrażenie: »sprawa rządna« (1): WSzytki práwá zwikłáli
ſnádź żadne w cáłośći/ Nie zoſtáło/ zá ſpráwą rządną ich miłośći.
RejZwierc 248v.
a. O człowieku (32):
α. Sprawujący władzę (10): (nagł) O dwu Márkách w Ruśi. (–)
BEli tám dwáy Márkowie w moim młodym lećie [...]. Skoro ſię
zeydą w kupę dźień mieć będźiem ſądny/ A ták ktoby tám był z
was w tych kráinách rządny. Każ zwáłáſzyć te dźiwne świegotliwe
Márki/ Aby ſię nie źieżdżáły cżęſto ná iármárki. CzahTr L3v.
Szeregi: »rządny i zacny« (1): Czyń to Pángraczy, ábyś záwſze o tym myślił, Ze być co nayrządnieyſzym y co naznácznieyſzym Naylepſza rzecz ieſt: ieſli nie mogłoby to bydź, Tedy tym
bydź naybliżſzym, co nayrządnieyſzymi Y nayzacnieyſzymi ſą.
CiekPotr 38.
»rządny i znaczny« (1): CiekPotr 38 cf »rządny i zacny«.
αα. Umiejętnie sprawujący władzę (7): Ten [papież Benedykt
XI] odſądził kápłáńſtwá wſzytkich ktorzy byli przycżyną śmierći
nieboſzcżyká Celeſtyná/ y Kárdynały przywroćił [...]/ á gdy nalepiey pocżął być rządnym/ vmárł w Peruzynie BielKron 185, 221
marg; Rozday też nam Vrzędy/ według ſwey godnośći/ Káżda będzie rządnieyſza/ niż mąż w ſwoiey włośći. W pokoiu lud ſpráwowáć/ ſpráwiedliwość cżynić/ Ná woynę/ okazánie/ kiedy trzebá
wynić. BielSat [I4]v [idem BielSjem]; Ale to káżdy właſnie iuż mi
przyznáć muśi/ Ze ono Kſiążę Mauryc Sáſkie ácż był rządny/ Nie
był iáko ktory s tych nigdy ták porządny/ Ani tákiego męſtwá nigdy
nie miał w ſobie/ Iákie ći Kálinowſcy pokażą po ſobie PaprPan
E4v; BielSjem 14.
Wyrażenie: »pan rządny« (2): Prot D4; Przemiſl Xiaze/ bel
Pan rzadni ale zabit richlo od Margrabiow Brandeburſkich. PaprUp B3v.
β. Zarządzający majątkiem (często z wyraźnym odcieniem
pozytywnym) (22): Pieniędzy wiele názbieram. Aż ſobie kupię imie-
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nie/ Sługi y drogie odzienie. Więc ſobie żonę obiorę/ Od cney
mátki rządną corę. Y kto mi ſwey dziewki nie da/ Gdy mię ták
rządnym ogląda. BierEz Q3; Vrzędnik v rządnego Sláchćicá y v
rządnego Kmiotká/ około roley y obory/ ma ſie porządku vcżyć/
gdy ma cżás wolny GostGosp 8.
W połączeniu z nazwą stanowiska lub funkcji (8): Márſzałek
rządny/ Piſarz/ Podſkárbi/ Ekonom/ Kuchmiſtrz/ Koniuſzy/ Podkomorzy/ cżynią nietylko dwor Páńſki/ ále też y Száfárze y Vrzędniki
rządne/ życżliwe. GostGosp 2; V Krolow/ Xiążąt/ Pánow/ Ziemian/
Kupcow/ Oracżow/ y w ſzpitalu to poznáć/ gdy ſtárſzy rządny
GostGosp 20; Kowale/ Kołodźieie/ Kácżmarze/ ći też máią nie
dármo ná imieniu śiedźieć/ y inſzy wſzelácy rzemieſłnicy/ ktore ma
Vrzędnik rządny gromádźić/ á ták ie chowáć coby pożytecżni byli.
GostGosp 32; NAprzod Dworká rządna/ bydłá pilnie ma doględáć/
ták źimie gdy ná oborze/ iáko też kiedy ná polu bywa. GostGosp
116, 50, 68, 128.
W przeciwstawieniu: »rządny … marnotrawca« (1): Oćiec będzieli rządny/ to ſyn márnotrawcá BielRozm 4.
Wyrażenie: »sobie rządny« = osobiście zarządzający majątkiem (1): Goſpodarze ſobie rządni/ v mądrych Kmiotkow ſie náucżyć máią/ iáko rolą ſpráwowáć GostGosp 64.
ααα. W funkcji rzeczownika (4): iáko rolą ſpráwowáć/ v rządnego ſie przypátrzyć GostGosp 64.
Iron. (3): Bo kiedy iuż niebędzie nic Dopieroby chćiał rządnym być Ano było ſnádz lepiey wczás Niż teraz gdy náczym niemáſz RejRozpr I2v; CiekPotr 34, 36.
αα. Wyznaczony, odpowiedzialny za coś (4): y ſtraż dla ogniá
rządną vſtáwić. GostGosp 24; Gdy ná tárgu przedawa/ ma bydź
ieden chłop rządny do tego/ ktory to ma przedáwáć. GostGosp 46;
Do karmienia wołow rządna cżeladź ma bydź/ bo nád niemi [tj. tą
czeladzią] nie záwſze ſtać może GostGosp 80, 152.
ββ. Zdolny do zarządzania, w latach sprawnych, tj. dojrzały w
świetle prawa (1): Goſpodárſtwo/ to álbo przy Pániey/ álbo v
wdowcá/ bądź y v rządnego młodźieńcá/ zależy na rządną Dworkę/ ktorey iuż może porucżyć nie ieden folwárk/ ále y wſzyſtkie/ by
ich miał nawięcey. GostGosp 128.
b. Umiejętnie rządzony, zarządzany (6): ActReg 139; która
[karność żołnierska] iáko we wſzyſtkich páńſtwách/ y R.P. rządnych/ ták y w téy náſzéy bywáłá/ y ma bydź pilnie záchowána.
SarnStat 436.
α. O majątku (4): Pcżoły vlewnicże przy káżdym rządnym
folwárku máią bydź: chmielnik tákże/ y gołębieniec. GostGosp 8,
98, 106.
αα. Zagospodarowany (1): doſyć áby Ziemiánin środkiem powinnym ſobie żył/ ſpłácheć rządny áby miał/ więc áby dobrze
mieſzkał. GostGospPon 169.
5. Najemny; mercede conductus annua, pactus mercedem cum
aliquo annuam Cn (8):
Wyrażenia: »rządna czeladź« [szyk 2:1] (3): A on [Jezus]
poſtąpiwſzy zonąd mało/ virzáł Iakuba ſyna Zebedeuſzowego i Iána
brata iego/ [...] i wnetże ich wezwáł/ Ktorzyto opuściwſzy oica
ſwego Zebedeuſza włodźi z naięmniki (marg) zrzędną czeladźią (–)
[cum mercenariis] poſzli zanięm. MurzNT Mar 1/20; Dworká/ álbo
ten co rządźi v Pánow wielkich wiele dworow y zamkow/ ma ſie ná
to przekłádáć/ áby rządną cżeladź záwżdy w folwárcech miał GostGosp 132, 88; [Do orania i sprawowania ról są 3 pługi domowe po
3 odmiany, któremi orze czeladź rzędna, którem płacą myto LustrMalb I 67, I 68, II 36; W tym folwarku czeladzi rzędniej jest:
urzędnik samowtór – ﬂ. 12; pani stara – ﬂ. 2 LustrMaz I 21].
»dziewka rządna« [szyk zmienny] (6): Theſz czinila thakove
guſla dzyewkam rzadnym za dathkiem yako Luciey ſchramovathey,
aby yą thenze philip mylowal LibMal 1544/86; y dla tego áby
wżdam Abram mąż yey [Sary] mogł myeć potomſtwo/ dozwoliłá
mu ſamáſz z dzyewką rzędną Hágár małżeńſtwo mieć. GliczKsiąż
C2v, B2v, B3, B3v; ZapKościer 1582/35v; [Serva, ein dienſtmagd.
P. Rzędná dźiewká. Volck 587].

[»parobek rzędny«: A wszakże dla ulżenia orania rolej chowają
woły do 2 pługu, któremi ustawicznie robią, do których jest osobny
parobek rzędny i poganiacz LustrMalb I 110.]
Synonimy: 2., 3. dobry, prawy, prawdziwy, uczciwy; 2. należyty; a. biegły; 3. poczciwy; a. cnotliwy, cny, obyczajny, zacny; 5.
najemny.
Cf BEZRZĘDNY, NIERZĄDNY, PORZĄDNY
PP
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[RZĄDOWY ai
rządowy, rzędowy.
o jasne.
pl G rzędowych. ◊ I n rządowémi.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
1. Stojący w rzędach (o urządzeniu obozu wojskowego): (nagł)
Wozów Rzędowych ruſzáć nie máią/ pod karániém. (–) OBóz
wſzyſtek záwſze ma wcáłośći zoſtáć: wozu żadnégo z Rzędu nieruſzáć TarnUst 300.
2. Dotyczący ustroju, porządku państwowego:
Wyrażenie: »prawa rządowe«: Potrzećié/ potrzebá y tego/ áby
miedzy práwy Rządowémi/ á práwy Sądowémi/ pewny ſpoſob náleźion y poſtánowion bydź mógł. JanStat [**10].]
PP, AN
[RZĄDZA sb f
I sg rządzą.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Władza:
Szereg: »rządza i moc«: Hieronym: in Epiſt. ad Euagrium
znácżnie twierdzi iż Biſkup rządzą y mocą (ordinis poteſtate) ieſt
nád prezbyterá więtſzy ŚmiglŁup Dv.
Synonimy cf RZĄD znacz. 5.]
PP
RZĄDZAĆ (1) vb impf
3 pl m pers praet rządzali.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Iter. od „rządzić” ‘zarządzać’ [co]: byli wezwáni ſtárſzy Zupnicy/ to ieſt [...]: którzy rządzáli Zupy [qui rexerunt Zuppas JanStat
35] zá czáſu Iego M. Królá Káźimiérzá SarnStat 370.
Formacje współrdzenne cf RZĄDZIĆ.
PP
RZĄDZĄC cf RZĄDZĄCY
RZĄDZĄCY (8) part praes act
rządzący (7), rządząc (1).
sg m N rządzący (3). ◊ G rządząc(e)go (1). ◊ [D rządząc(e)mu.]
◊ A rządząc(e)go (1) NiemObr, rządząc (1) ActReg. ◊ L rządzącym
(1). ◊ f N rządząc(a) (1).
Sł stp s.v. rzędzić, Cn, Linde brak.
1. Sprawujący władzę (4):
a. Duchową, boską (2): (marg) Wierny więcey ſie oglądáć powinien ná powſzechne słowá Bożego roskazánie niżli ná oſobliwe
duchá obiáwienie. (–) Przeto ieſli ſię ná duchu rządzącym y pobudzáiącym niechce omylić: Pámiętáć záwżdy ma powſzechne
ono roſkazánie Chriſtuſowo/ o miłośći nieprzyaćioł ſwych CzechRozm 240.
α. O Bogu i Chrystusie [kogo, [co]] (1):
rządzący czym (1): bo kiedyby w nich byłá prawdźiwa wiárá/
doználiby Chriſtuſá w ſobie mieſzkáiącego/ y onych duchem [= mocą] ſwoim rządzącego y obżywiáiącego NiemObr 45.
[Szereg: »opatrujący i rządzący«: Tákiemu thedy Pánu Bogu
wſzechmogącemu ſámemu ſtworzycielowi mądremu y wſzytko opátruiącemu/ y rządzącemu: [...] coſmy powinni iuż tu potrzebá obacżyć. GilKaz Aa3.]
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b. W Kościele (2): Mocą Bogá wſzechmogącego/ [...] y mocą
naywyſſſzego Páná Papieżá/ N. y mocą namieſtniká Biſkupá Apoſtolſkiey ſtholice iego/ Páná náſzego rządzącego/ [...] rozgrzeſzam
ćię KrowObr 159v.
rządząc kogo (1): Rządow co się dotycze. Obiednesz me rządy,
– vsłyszał rządząc swą Xięzą
by mi się godziło, rychley bys mię wm
wBiskupstwie. ActReg 174.
2. Prowadzący, wskazujący właściwy kierunek, wiodący (2): v.
(virtus) directiva, mocznoscz rządząca BartBydg 171.
a. Prowadzący chór, nadający ton [co] (1): Mesochorus – Kur
rządząci. Calep [656]b.
3. Kierujący pojazdem, powożący (2):
rządzący co (1): Essedum, Nieyáka formá wozowa/ Kárá/ Kolimágá yako niektórzi zową. Essedarius, Woźnicá/ Tákowy wós
rządzący. Mącz 108c.
rządzący czym (1): Triga. Wóz/ wáſąg w którym trzi konie yeden podle drugiego wprzężeni ciągną [...]. Trigarius. Woźnicá tákowym wáſągiem rządzący. Mącz 465a.
Synonimy: 1. panujący, rozkazujący, sprawujący, władający; 2.
sprawujący; 3. prowadzący.
Cf RZĄDZIĆ
PP

Szereg: »rząd albo rządzenie« (1): Od czegoż vrzędnicy názwáni/ yedno od rządu álbo rządzenya? KromRozm III H2v.
a. Na podstawie prawa naturalnego (8):
α. O władzy boskiej (tu: o Bogu judejskim i chrześcijańskim)
[czyje] (3): Bo w P. Bogu przypadku żadnego nie máſz [...]. Nie mowim o zwierzchnych ſpráwách y poſtępkách y rządzeniu iego/ iáko
świát y ludźie rządźi. [...] iż ſię raz gniewa ná ludźie/ drugi raz ſię
nie gniewa SkarKaz 485a.
Wyrażenia: »rządzenie Boże« (2): kthorzy ludźie [krytykujący
astrologię] tym omawiánim/ práwie wyrażáią przyczinę nienawiſci
ſwoiey: áby wedle myśli ſwoiey ná świećie żijąc/ wybijáli ták sſwego iáko y z ludźi inſzych vmyſłu/ prawdźiwe opátrzánie y rządzenie
Boże/ wſzytkich rzeczy ná świećie: kthorego rządzenia Bożego naiáſnieyſze świádectwá/ w tey náuce o Biegách niebieſkich/ zámykáią ſie. LeovPrzep a2.
»rządzenie wszytkich rzeczy« (1): LeovPrzep a2 cf »rządzenie
Boże«.
Szereg: »opatrzanie i rządzenie« (1): LeovPrzep a2 cf Wyrażenie.
β. O wpływie ciał niebieskich na świat [czego] (2): Y vcżynił
Bog dwie świetle wielkie/ świátło więtſze dla rządzenia dniá/ á
świátło mnieyſze dla rządzenia nocy BudBib Gen 1/15.
γ. O władzy wartościowanych moralnie sił ścierających się w
człowieku [czego (= co rządzi)] (2): CzechRozm 87v; prawdźiwa
wolność nie należy wſwowolnośći cżynienia co ſię podoba/ áni w
zbytniey foldze praw przećiwko tym/ ktorzi ſię głownych wyſtępkow dopuśćli: ále należy w pohámowániu ślepych á vpornych y
ſkwápliwych popędliwośći ſerdecżnych/ á w rządzeniu rozumu
ModrzBaz 71v.
δ. Dominowanie w stosunkach rodzinnych (1):
Zwrot: »w rządzeniu przełożyć« (1): bo wſzytkie práwá Boſkie
y ludzkie tego im [kobietom, tu: żonom] dla ich krewkośći nie
pozwoliły/ ále męże w rządzeniu przełożyły WerKaz 290.
b. Na podstawie prawa stanowionego (92): Obrał (rozumyey
Bog) Dawidá ſlugę ſwego/ áby páſl Yakobá ſlugę yego (marg) Pſal.
77. (–). Widźiſz iż tu przez páſyenye nic ſye inego nye rozumye/ áni
może rozumyeć/ yedno rządzenye KromRozm III H4; Ototy dwá
Zbory/ to ieſt/ święty y świetſki/ ták ſię w ſobie máią/ iż ieden
drugiemu wzaiem służy/ y zachowuie ſię to miedzy ludzmi Krześćijáńſkiemi/ iż Zbor świetſki niemoże być odłącżon od świętego:
ále iże rozny ſpoſob rządzenia [rationes administrandi] wnich ieſt/
y roznych vrzędnikow potrzebuią ModrzBaz 4v.
Wyrażenie: »sposob rządzenia« = ustrój (1): Y niemáſz/ iáko to
pogáńſki rozum znał/ lepſzego y pożytecżnieyſzego rządu/ miedzy
ludzmi nád Monárchią/ to ieſt iednego nád wſzytkimi władzą.
Wtym ſpoſobie rządzenia/ iáko w naprzewybornieyſzym/ poſtáwić
chćiał P. Bog ſwoy święty kośćioł SkarJedn 55.
α. O władzy świeckiej (55): [Ninus] vmárł [...] zoſtáwiwſzy po
ſobie ſyná máłego ieſzcże ku rządzeniu niegodnego. BielKron 10;
Mącz 16b; ábowiem mądrość vkázuie ſpoſob dobrego rządzenia
[rationes bene regendi]/ á cnotá dawa chęć ku ſtánowieniu dobrego
rządu. ModrzBaz 19v; Lecż ponieważ ſpráwiedliwość cżęśćią dla
ślepey nieumieiętnośći/ cżęśćią dla złych namiętnośći bywa zátłumioná/ przeto ſzukano w Rzecżáchpoſpolitych ludźi do rządzenia
[ad gubernandum] godnych ModrzBaz 138, 15v, 44, 104v, 106v;
Náuczałem y vpominałem Páná ſwego [tj. Zygmunta III] [...]: áby
ſobie mądrośći y rozumu prośić v ćiebie [Boże]/ y nábywác ſtáránim pilnym/ ná ták trudne y ćięſzkie rządzenie vmiał SkarKaz )(2v;
Ieſlić Chryſtus w kośćiele ſwoim Monárchią poſtáwił: pewnie tá ieſt
nalepſza. Bo ták mądry Bog náſz/ w domu ſwoim/ ktory ták vmiłował/ nálazłby był inny rządzenia obyczay. SkarKazSej 690b;
Iednák dáleko lepiey do krolow Práwá przyſádzáć/ y iemi moc ich
okreſzáć/ dla pewnieyſzego rządzenia/ y niedoſtátkow ludzkiey do
złego ſkłonnośći. SkarKazSej 697b.
rządzenie kogo, czego [= kto, co jest rządzony(-e)] (25): [Słońce, które patronuje władzy] Dawa [...] vrzędy, Y inſze pańſtwa,
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RZĄDZĄCY SIĘ (1) part praes act
się, [sie].
sg m [N rządzący się. ◊ G rządząc(e)go się.] ◊ pl N m pers
rządzący się.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Kierujący się czymś, podążający za wskazaniami, przestrzegający czegoś: [veterisque se more tenentem. {rzedzyeczy ſye}
Glosy II 74/81].
rządzący się wedle kogo: Bo grzeſzniká/ ſkoroby záchwycony
był od grzechu/ winni ſą inſzy duchowni/ to ieſt/ więcey ſię wedle
duchá Bożego rządzący/ [...] nápráwowáć w duchu ćichośći Gal. 6.
v/ 1. CzechEp 30.
[rządzący się czym: gdyby ie [te słowa] káżdy rozumiał ták
iáko ie rozumiał Auguſtyn ſwięty/ kthory będąc vwiedziony do błędu Mánicheyſkiego/ thym był od niego vwiedziony/ gdy widział á
ſłyſzał ſworną poważność Koſciołá Bożego prawdziwego ſłowem
Bożym ſie rządzącego GilPos 6v.]
Synonim: sprawujący się.
Cf RZĄDZIĆ SIĘ
PP
RZĄDZCA cf RZĄDŹCA
RZĄDZENIE (162) sb n
-ą- (160), -ąn- (1).
Pierwsze e jasne, końcowe pochylone.
sg N rządzenié (28); -é (2), -(e) (26). ◊ G rządzeniå (70); -å
(62), -a (1) MurzNT, -(a) (7). ◊ D rządzeniu (19). ◊ A rządzenié
(15); -é (3), -(e) (12). ◊ I rządzenim (4) KromRozm III, KwiatKsiąż,
MycPrz, SkarJedn, rządzeniém (3) FalZioł, SarnStat (2), też
błędnie: rządzeniu (2); -ém (2), -(e)m (1). ◊ L rządzeniu (21).
Sł stp, Cn notuje, Linde brak.
I. Rzeczownik od „rządzić” (126):
1. Sprawowanie władzy, zarządzanie; gubernatio Mącz, Calep,
Vulg, JanStat, Cn; imperium PolAnt, Modrz, Calag, Cn; administratio Mącz, Modrz, Calep, Cn; rectio Mącz, Calep, Cn; regimen
Calep, JanStat, Cn; moderamen Calep, Cn; regulatio BartBydg; dominium PolAnt (117): Regulatio, rządzenye BartBydg 130; Dioecesis. Latine Gubernatio, Powiat/ Rządzenie/ ſpráwowánie/ pánowánie/ Woyewodztwo Mącz 89c; Magisterium, Miſtrzowſtwo/
Rządzenie/ náuczánie. Mącz 204b, 150b, 222c, 349c; Regierung.
Rządzenie. Pánowánie. Imperium. Calag 392a; Administratio –
Rządzenie. Calep 25a, 466a, 668b, 906b [2 r.].
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znamienicie przełożone/ tak wmieſciech na Zamkoch, we Vſiach
rządzenie dobra poſpolitego FalZioł V 51; Tym ſpoſobem zwierzchny Pan y Dwor ſwoy będzie vcżył/ y Vrzędnikom powinne do rządzenia wſzytkich rzecży [gerendi res omnes] cnoty záleći y przełożone do ich powinnośći pobudźi ModrzBaz 23v; A o temći
záprawdę wſzytkim zwierzchny Pan myślić ma/ że to wſzytko com
powiedźiał/ y coby trzebá aby śię w niem náydowáło/ nieták wiele
ludzkie śiły ſpráwić mogą/ iáko łáſká Boża. Przeto Bogá o to pokornie prośić trzebá/ żeby w ták wielkiem wiela rzecży rządzeniu
[in tanta rerum administratione] racżył nádchnąć Duchá łáſki ſwey.
ModrzBaz 23v, 138; SarnStat 1119. Cf Wyrażenia.
rządzenie czyje [= kto rządzi] [w tym: pron poss (5), G pron
(2)] (7): Y wſzytko práwie ſtworzenie ná to woła/ áby ieden wodz
był [...] ktoregoby wſzyſcy ſłucháli [...] y do końcá a ſzcżeśćia ſobie
náznácżonego/ zá iego rządzenim przychodzili. SkarJedn 54; y
choć kiedy Krole Bog dawał: tedy oni z ręku zwierzchnośći kápłáńſkiey práwo rządzenia ſwego bráli PowodPr 21, 60. Cf »pod
rządzenie wziąć«; Wyrażenie przyimkowe.
W porównaniu (1): Ale rządzenie ludźi ieſt iáko śiekierá z młotem/ y koń z ſzáblą y woyſkiem: do ktorych ieſli ſię nie przyuczyſz/
á rękámi ſwemi nie przyłożyſz: nic nie będźieſz vmiał. SkarKazSej 663a.
Zwroty: »ku rządzeniu poruczyć, dać; do rządzenia poruczać;
rządzenie poruczyć« (2:1;1;1): GlabGad A3; dla tego y z téy przyczyny żadnému Kśiążęćiu [...] żadnégo/ Zamku, twiérdze/ álbo
miáſtá ku rządzeniu do czáſu álbo ná wieczność nie damy [ad
regendum ... dabimus JanPrzyw 14] SarnStat 891, 484, 884; Izali
nie drożſzy ludźie niż bydło? á iákoż ie do rządzenia nieumieiętnym y nieroſtropnym poruczáć mamy? SkarKazSej 662b.
»pod swoje rządzenie wziąć« (1): Bo á coż inſzego ieſt ſzerokie páńſtwo/ iedno wielkie á vſtáwicżne fráſowánie o te/ ktoreś
pod ſwoie rządzenie wźiął [quos regendos suscepisses]? ModrzBaz 106v.
Wyrażenia: »rządzenie krolestwa« (3): A naywięcey te Kśięgi
Krolowie cżytáć máią/ ktore ſą piſáne o rządzeniu kroleſtwá y
Rzecżypoſpolitey [de regno et republica administranda] ModrzBaz
[16]v; Ieſcze tákowé ich [tj. obywateli] ſą ku nam [tj. królowi]
zaſługi y merita: że téż y przećiwko ſynóm náſzym [...] chęć y
ſczérą powolność okazáć nie zápomnieli/ á to w tym/ że z nich
iednégo/ którégo ná rządzenié króleſtwá [ad regimen regni JanPrzyw 12] godnieyſzégo vznáią [...] pokornie y poſłuſznie przyięli
SarnStat 9 [idem] 890.
»rządzenie ludu« (2): á kto ſię nádyma rządząc lud podły á
proſty/ temu niedoſtánie ſercá do rządzenia ludu [populis gubernandis] pyſznego á odpornego. ModrzBaz 47v, 83v.
»rządzenie ludzi, ludzkie« (3:2): GórnDworz Ee6; Ieſt ieſzcze
druga przypráwá/ do bránia y vproſzenia mądrośći z niebá: nábyta
náuká z pracey y dowćipu/ do rządzenia ludźi y ſpraw pożytkow
poſpolitych/ y dobrey rády. SkarKazSej 662b; Rychley dwu ábo
trzech náleść mądrych y świętych/ ktorzy dobre Práwá ná rządzenie ludzkie nápiſáć mogą: niźli krolow/ y tych co ná vrzędźie
śiedzą/ ktorzyby wſzyſcy byli mądrzy y dobrzy SkarKazSej 697b,
663a, 699b.
»rządzenie państwa« (2): [Wanda] tak ſtatecżna y mądra była,
iż po ſmierci iey otcza panięta wſzztkie [!] polſkie nie ſtrachowały
ſie rządzenia panſtwa otczowſkiego, iey w moc porucżyć GlabGad
A3; Doſyć tedy bácżna ieſt onego przyiacielá [...] rádá/ ktorą temu
to Auguſtuſowi dawał s ſtrony rządzenia páńſtwá iego. Phil S3.
»rządzenie rzeczypospolitej« (9): w Wierze y w rządzeniu
Rzeczypoſpolitey wielka odmiáná przydźie LeovPrzep E2; Zátym
ſię to mieſce zámyka/ iże bárzo wiele należy ná dobrych zwycżáiach/ ku dobremu rządzeniu Rzecżypoſpolitey [ad rempublicam
gubernandam]. ModrzBaz 5v; A ták y Krolowie/ nie dla zacnośći
rodu máią być obieráni/ ále dla vmieiętnośći rządzenia Rzecżypoſpolitey [scientia administrandi rempublicam]. ModrzBaz 15v,
14v, 16v, 23v, 26v, 43v; A przetóż on Philozoph [...]/ gdy ſie obrá-

chował/ bádáiąc ſie coby był zá nayſłuſznieyſzy obyczay rządzenia
Rzeczypoſpolitéy [regendae ac gubernandae universitatis rationem
JanStat 762]/ záwołał [...] SarnStat 111. [Cf 2. Wyrażenie.]
»rządzenie świata« (1): gdyż ile kráiow á vdźielnych ná świećie kątow [...] rozne obycżáie/ zátym y rozne roznych potrzeb goſpodárſtwá bydź muſzą. [...] W Portugáliey kupiectwá bogáte: w
Hiſzpániey do woiennych á rządzenia świátá wſzyſtkie po te cżáſy
ſpráwy/ y ryſztunki wielkie GostGospSieb +4.
»ku rządzeniu wzięty« = któremu powierzono władzę (1): niechay mi to kto pokaże co zá pożytek kiedy ći vczynili/ s poyśrzodká wźięći [tj. władcy wybrani z własnego narodu]/ iáko oni po dwá
kroć Woiewodowie ku rządzeniu wźięći/ tedy káżdy s nich iedno
łupu ſwego pilował MycPrz II A4v.
Szeregi: »rządzenie i dzierżenie« (2): IEſcze obiecuiemy/ żadnégo zamku [...] żadnému Kśiążęćiu [...] ku rządzeniu y dźierżeniu/
ná czás álbo ná wieki nie poruczyć [nullum castrum ... regendum et
tenendum committemus JanStat 297]. SarnStat 484 [idem] 884.
»obrona i rządzenie« (1): Szláchetné męże dla obrony y rządzenia ich [ziem pruskich] [pro illius tuitione et gubernatione JanStat 903]/ o których vmieiętnośći práwá y wierze będźiemy dobrze
rozumieć [...] będźiemy náznáczáć SarnStat 1119.
»rządzenie i (a) sprawowanie« [szyk 2:1] (3): A z nieumieiętnoſći ſpráwowánia/ á rządzenia ludzi/ iáko wiele złe go roſcie GórnDworz Ee6; ieſliby potrzebá Rzecżypoſpolitey vkázowáłá/ nie byłoby z przygáną dobremu á mądremu cżłowiekowi/ dobrowolnie ſię
wtrącáć do rządzenia y ſpráwowánia iey [ad eam administrandam]
ModrzBaz 43v; Bo nalepſze ieſt rządzenie/ y ſzczęśliwe ludu tego
ſpráwowánie/ ktory ſię boiáźnią Bożą zápráwił SkarKazSej 678b.
Wyrażenie przyimkowe: »pod rządzeniem« = sub regimine JanStat, JanPrzyw [w tym: czyim (3)] (4): nie ieſt tedy ſłuſzna rzecz/
áby rozmáitémi obyczáymi ſądzenia lud nam poddány/ y pod náſzym rządzeniém będący/ miał ſie rozmáitośćią ſądów dźielić. SarnStat 116 [idem] 887.
~ Szeregi: »pod jednym panem a rządzeniem« (1): A iż źiemie
oné y ludźie w nich mieſzkáiący rozmáitémi do tego czáſu práwy
[...] w rozſądku y vczyniéniu ſpráwiedliwośći czyniénia w kożdych
ſpráwách vżywáli: téż to im pod iednym Pánem y rządzeniu [!] [sub
nostro principatu et regimine JanStat 903] chcemy áby było cáło y
wieczno SarnStat 1119.
»pod władowaniem albo rządzenim« (1): Pod ktorego włádowániem álbo rządzenim ſzczęsliwa ſpráwá y rząd mieiſcki [w Padwie] KwiatKsiąż A3v. ~
Przen (bibl.) [czego (= co jest rządzone)] (1): śiedḿ przednieyſzych ſpoſobow rządzenia oney beſtyey [cf Apoc 13 i 17]/ ábo rzecży poſpolitey Rzymſkiey. CzechEp 375.
αα. Okres sprawowania władzy [czyje; zawsze w połączeniu z
określeniem czasu w G: „czasu” (2), „lata” (1)] (3):
Wyrażenie: »rządzenie krolestwa« (2): czáſu ſczęśliwégo pánowánia náſzégo y rządzenia Króleſtwá [tempore foelicis nostri regiminis Regni JanStat 720] niektórych obywátelów Króleſtwá náſzégo złość vprzéyma [...] ták chwalebny Státut przywiódſzy ku złému
á ſzkodliwému vżjwániu/ nietylko przerzeczonych rzeczy/ ále dáleko więcéy gorſzych [...] dopuśćili ſie SarnStat 901 [idem] 904.
Szeregi: »panowanie i rządzenie« (2): SarnStat 901, 904 cf
Wyrażenie.
»sprawowanie abo rządzenie« (1): A Piętnáſtego lata (marg)
ſprewowania [!] abo rządzęnia (–) roſkazowaniá Tiberjuſza Ceſarza
[...] MurzNT Luc 3/1.
β. O władzy duchownej (33): Ale nyechay ták będźye yáko ty
rozumyeſz iż ſye tu ty ſlowá ku rządzenyu á roſkázowányu nye
ſcyągáyą: gdźyeſz ono podźyeyeſz/ co tenże Páweł do Korynthow
piſſąc/ myędzy inymi vrzędy/ gubernationes/ to yeſt rządzenye
ſpomina [cf 1.Cor 12/28]? KromRozm III H4; Kryſtus [...] biſkupi
vrząd przez biſkupy ſpráwuye: ktory vrząd ma też ſwoye właſne
ſpráwy rozne od kápłańſkich: yáko yeſt ſtáwyenye álbo ſwyęcenye
wſſech vrzędnikow koſcyelnych [...]. O ſwyęcenyu á ſtáwyenyu
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vrzędnikow/ o potwirdzányu/ y o rządzenyu/ yuż ſye po częſci wywyodło KromRozm III K8, H4v, H7; WujJud 151v; BudNT przedm
b4v; SkarKaz 607a.
rządzenie kogo, czego (13): Tho práwo ieſth dwoiákie/ Duchowne y Swieckie. Duchowne/ kthore od Papieżá y od Biſkupow
dla rządzenia rzeczy koſćielnych ieſt vczyniono. GroicPorz a2; RejPos 281; przeto iáko drudzy cżynili/ ták y my vcżynimy/ á oſobno o
Rzećżypoſpolitey [!]/ ábo o tem świetſkiem Zborze mowić będziemy/ oſobno o rządzeniu Zborow/ á ná oſtátku o Szkołách. ModrzBaz 4v. Cf »rządzenie kościoła«. [Cf 4. Wyrażenie.]
rządzenie czyje [= kto rządzi] (2): ktory [sobór nicejski] rząd
ſtárodawny kośćiołow Bożych [...] poſtánowiony/ y ná cżterzy Pátryárchie rozdzielony/ vznáł y pochwalił. miedzy ktorymi/ po
Rzymſkiey Piotrá S: y pierwſzey ſtolicy [...] wynieſli Alexándryiſką/ Antyoſką/ Hierozolimſką/ iáko przednieyſze y pierwſze Apoſtolſkie ſtolice: áby ſię do nich y do rządzenia ich inne kośćioły
odzywáły. SkarJedn 177. Cf »rządzeniu podlec«.
W połączeniach szeregowych (2): KromRozm III G8; A Bogći
poſtánowił niektore w kośćiele/ naprzod Apoſtoły [...]/ potym mocy/ k temu dáry vzdrawiánia/ podpomagánia/ rządzenia/ rożnośći
ięzykow. WujNT 1.Cor 12/28.
Zwroty: »[czyjemu] rządzeniu podlec« (1): [starosta aleksandryjski] Przecżet liſt [od św. Antoniego]/ wzgárdził/ y nań plunąwſzy ná ziemię rzućił/ y poſłá zelżył/ ták odkázuiąc: Niechay ſię
Antoni ſwymi Mnichámi bawi/ á niech rozumie żem ia iego rządzeniu nie podległ. SkarŻyw 58.
»postawić ku rządzeniu; na rządzenie postawiony« (2;1): A nic
ſye nye odmyeniło [...] y to zá wolą y ſpráwą przełożonych koſćyołá ſwyętego ktore [...] Duch ſwyęty poſtáwił ku rządzenyu
koſćyołá Bożego. KromRozm I F; WujJud 134v; Piotr S. ſam ná
rządzenie poſtáwiony ieſt. SkarJedn 66.
»trzymać rządzenie« (1): Theodorytus [!]/ ſtolica Rzymſka/
powiáda/ trzyma rządzenie wſzytkich kośćiołow wſzytkiego świátá
SkarJedn 112.
Wyrażenia: »duchowne rządzenie« (1): Bog ſam przęz [!] Piotrá S. w Rzymie Papieżá oſadził [...]. A ták tego ſtátutu [...] przenoſzenia pańſtw świeckich pſowáć nie mogą. Prozno ſię tym
Ceſarze Cárogroccy nád Papieżmi mśćić [...] chćieli. Dla świeckiego pánowánia/ odſtąpili Bożego roſkazánia y duchownego rządzenia. SkarJedn 207.
»rządzenie Kościoła (a. kościołow), w Kościele« [szyk 10:1]
(10:1): KromRozm I F; ktory vrząd [biskupi] ma też ſwoye właſne
ſpráwy rozne od kápłańſkich: yáko yeſt ſtáwyenye álbo ſwyęcenye
wſſech vrzędnikow koſcyelnych/ y rządzenie ich y wſſyſtkyego
koſciołá KromRozm III K7v; Tym perſonam dwoiákiem/ Pan Bog w
Zborze ſwoim dał rozną moc ku rządzeniu y obronie koſćiołá ſwego
ſwiętego/ Biſkupom miecz duchowny/ Słowo Boże [...]. Ceſárzom y
Krolom Swiecki GroicPorz a2v; Kárdinali nie ſąć inſzy/ iedno
Presbitery ábo Diakonowie przednieyſzy kośćiołá pirwſzego/ ktorych też vrząd ieſt/ rádámi ſwemi w rządzeniu kośćiołá Powſzechnego Papieżá wſpomágáć. WujJud 142, 124v, 134v; RejPosRozpr
c3; iż Biſkup Rzymſki ieſt nawyżſzym ſpráwcą wſzytkiego kośćiołá
[...] y głowá wſzytkich Chrześćian: ktoremu w świętym Pietrze/
daná ieſt zupełna moc/ ná rządzenie y ſpráwowánie wſzytkiego
kośiołá [!]. SkarJedn 275, 112; WujNT 479; y kto ták domu rządźić
nie vmie/ do kośćiołá rządzenia godny nie ieſt. SkarKaz 44b.
Szeregi: »rządzenie i (a) rozkazowanie« (5): Tu doſyć o tym/ iż
nye broni ſlowo boże koſcyelnym vrzędom rządzenya y roſkázowánya/ y owſſem dawa im wyelką władzą KromRozm III H6v, H3,
H3v [3 r.].
»rządzenie i sprawowanie« [szyk 2:1] (3): Słuchayże pilno y ty
páſterzu/ ábo thy powołány á przeźrzány od Páná/ ku ſpráwowániu
á ku rządzeniu ſpraw iego RejPos 281; thák Zbáwićiel náſz Piotrá
wſzytkich wiernych głową y Páſterzem poſtáwił [...]/ áby namieſtnik káżdy iego tenże vrząd y tęż moc rządzenia y ſpráwowánia
wſzyſtkiego Kośćiołá ná ſobie nośił. WujJud 124v; SkarJedn 275.

»usługowanie i rządzenie« (1): A w liſcie do Tythuſá roſkázuie
áby w káżdym mieyſcie poſtánowieni byli Stárſzy/ kthore wnetże
zowie Biſkupy. [...] Stąd thedy iáſnie káżdy obacżyć może/ co zá
porządki od pocżątku ſam Pan poſtánowić racżył/ y co zá ſprawce
ku ſwiętemu vſługowániu y rządzeniu w Koſciele ſwoim poſwięćić
racżył. RejPosRozpr c3.
αα. Okres sprawowania władzy (1):
Wyrażenie przyimkowe: »za rządzenia [czyjego]« (1):
~ Wyrażenie: »za rządzenia w Kościele« (1): Napirwſzym káznodzyeią w Ráyu był ſam Pan Bog/ [...] Náſtąpił ná to mieyſce
vſługowánia Adam s ſwemi ſyny y wnęki [...] áż do Moiżeſzá: zá
ktorego rządzenia w Koſciele Bożim y po nim dáni ſą Prorocy y
kápłani RejPosRozpr cv. ~
γ. Dowodzenie (o oddziałach wojskowych); przen (1):
Zwrot: »mieć pod swoim rządzeniem« (1): Iżby háńbá s ſzkodámi ták ſie nie ſzyrzyłá/ Czego ſie náſzá Polſká dość náodnoſiłá
[...]. Iuż to Woyſko káżde mdłe gdzie Yeleń Hetmánem/ A choćby
wſzyſtko Lwy miał pod ſwoim rządzenim. Iuż tám bitwá ſtráconá w
tákim káżdym Woyſku MycPrz I C4.
c. Zarządzanie majątkiem, domem; procuratio JanStat, Cn (4):
rządzenie czego (2): Téż byli wewáni ku czyniéniu Reyeſtru
Podżupkowie/ Báchmiſtrzowie/ Stygárowie oboiéy Zupy: którzy
wſzyſtkié zwyczáie rządzenia Zup vmieli. SarnStat 372, 370.
rządzenie czyje (1): DLa ſkáżenia ſzkodliwégo zwyczáiu/ który
do tych czáſów [...] był chowan: iż żóná po śmierći mężá ſwégo [...]
zoſtáiąc wſzyſtki dobrá dźierżáłá: dla czego niektóré dobrá dźiećióm/ álbo blizſzym przez nie dozór y złé iéy rządzenié/ bywáły
káżoné/ y puſtoſzoné. SarnStat 640.
Przen (w nawiązaniu do Gen 1/28) (1): [rozmyślania o Pańskich dobrodziejstwach:] W NIEDZIELE. O dobrodzieyſtwie ſtworzenia. [...] W PONIEDZIALEK. O dobrodźieyſtwie nádánia y rządzenia. LatHar 673.
[Cf 2. »rządzenie siebie samego«.]
2. Prowadzenie, wskazywanie właściwego sposobu postępowania (5):
Wyrażenie: »rządzenie siebie samego« = poprawne sprawowanie się (1): Yeſli przez náukę/ náukę śwyecką [...] ktora ſye częſcyą
około przyrodzenya rzeczy [...] częſcyą około obyczáyow y ſpraw
ludzkich/ á rządzenya ſyebye ſámego/ domu/ y rzeczy poſpolitey
obira [...] rozumyeſz. Tąć [...] KromRozm II o4v.
a. O Bogu: kierowanie życiem ludzkim (w relacji całkowitego poddania się człowieka woli Bożej) [w tym: czyje = kto rządzi
(3)] (4):
rządzenie nad kim (1): PowodPr 40 cf Wyrażenie.
W połączeniu szeregowym (1): DObrodźieyſtwá Boſkie dwoiákie ſą: iedne wſzyſtkim poſpolite: drugie káżdemu z nas właſne y
przyzwoite. W pocżet pierwſzych/ idźie ſtworzenie/ odkupienie/
rządzenie/ y niektore inſze LatHar 558.
Wyrażenie: »rządzenie Boskie« (2): KuczbKat 15; lękáć ſię
máią niktorzy Przełożeni Krześćiáńſcy: ktorzy dogadzáiąc cżeſtnemu pánowaniu ſwemu/ Sekt rozlicżnych dopuſzcżaią: w tym ſię
nie bacżąc/ iż tym rządzenia Boſkiego nád ſobą pozbywáią PowodPr 40.
Szereg: »stworzenie i rządzenie« (1): Biorąc tedy podobieńſtwo
z rzecży ludzkich/ iáko tego Oycem zwáli/ ktory był iákiego
plemieniá pocżątkiem [...]: tymże ſpoſobem Oycem Páná Bogá
miánowáli/ kthorego wſzyſtkich rzecży być ſtworzyćielem y rządźićielem ználi. Przeto choc pátrźáć [!] będzieſz ná przycżynę
poſpolitą ſtworzenia y rządzenia Boſkiego/ choć też na oſobliwe
duchowne ſpoſobienie [= adopcję]/ ſłuſznie wierni ludźie wyznawáią/ iż w Bogá Oycá wierzą. KuczbKat 15.
Wyrażenie przyimkowe: »w rządzeniu« (1):
~ Szereg: »w władzy i rządzeniu« (1): Spráwiedliwyś ieſt Pánie [...]/ iż żywot náſz nie ládá iáko płynie y bieży/ ále w twoiey
władzy y rządzeniu ieſt: przetoż ty o wſzyſtkich piecżą maſz LatHar 583. ~
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3. Pasanie, opiekowanie się zwierzętami hodowlanymi [kogo
(przen), czego (żywotne)] (3):
Wyrażenie: »rządzenie bydła« (1): Y do rządzenia bydłá/ dowćipnych potrzebá: coż do ludźi? SkarKazSej 662b marg.
Przen (w nawiązaniach do Pisma Świętego) (2): Nápomina
tedy biſkupy y przełożone duchowne/ áby wſzytkę trzodę Páńſką
pilnie páśli: ále w páśieniu świeckich/ ſzkárádego ſię zyſku wiárowáli: á w rządzeniu duchownych/ áby ſię ſtrzegli chćiwośći pánowánia. WujNT 807.
Wyrażenie: »rządzenie stadka« (1): ieſliby był vrząd ktory zboru Chriſtuſowego: gdyż też y on nie ieſt bes vrzędnikow ſwych/
ktore Bog poſtánawia [...]. Cżyniąc iednych Apoſtoły/ lub poſłáńcámi [...]/ á inſzych Páſterzmi y Náucżyćielámi [...]: ku páſieniu y
rządzeniu z ochotą ſtadká Chriſtuſowego CzechRozm 249v.
Szereg: »pasienie i rządzenie« (1): CzechRozm 249v cf Wyrażenie.
4. Zatrudnianie, godzenie pracowników (1):
Wyrażenie: »rządzenie czeladzi« (1): Vrzędnik ma mieć oſobny
regeſtr rządzenia cżeládźi y płácenia im: y ma to opátrzyć/ áby nie
chowano w folwárku cżeládźi mniey áni więcey nád potrzebę GostGosp 16.
II. Rzeczownik od „rządzić” a. „rządzić się”: Właściwe postępowanie, zachowywanie się (20):
a. Przestrzeganie dobrych obyczajów, zachowywanie ładu moralnego (9): Aza niemáſz pomocy moiey we mnie/ y rządzenie
wybjto ode mnie [Lex non expulsa est a me]? BudBib Iob 6/13.
rządzenie czego (3): Drogi moie [Ps 118/59], to ieſt pirwſze
rządzenie ſtadła moiego. WróbŻołt cc3v. Cf »rządzenie żywota«.
rządzenie czyje (1): á to wſzytko dla roſtárgnioney Wiáry [...] y
gnuśnego wáſzego rządzenia LeovPrzep B4v.
Wyrażenia: »cnotliwe rządzenie« (2): MetrKor 59/76; Integra
vita, Cnotliwe rządzenie/ záchowánie. Mącz 171d.
»rządzenie dobre« [szyk 1:1] (2): MetrKor 59/76; Abowiem á
dla cżegoż inſzego Eli Ofﬁárnik y z ſynmi ſwemi był od Bogá ſkaran/ iedno dla zániedbánia ćwicżenia y rządzenia dobrego [regiminis boni]? ModrzBaz 10.
»rządzenie żywota (swego)« (2): BYł ieden mąż bárzo dziwny W rządzeniu żywotá pilny BierEz A2; przeto ná zwirzchnego
Páná należy/ tákim śię pokázowáć w rządzeniu żywota ſwego
[regenda vita sua]/ iákiemiby chćiał mieć ſobie poddáne ModrzBaz 23.
Szereg: »mądrość a rządzenie« (1): mędrci wiedzą cżego bogac[i po]trzebuią, ale ſami bogacże nie bacżą cże[go im] niedoſtawa, to ieſt mądroſci á rządzenia BielŻyw 58.
b. Dbanie o zdrowie (11): O Rządzeniu cżaſu powietrza morowego. FalZioł kt; O rządzeniu Według mieſięczy FalZioł V 48v
żp; Rządzenie barzo dobre przeciw powietrzu morowemu FalZioł
V 61, V 19c, V 62v żp.
rządzenie czego [= dbanie o co] (2): Náuká rządzenia Cyał
czlowieczych. SienLek 1v żp.
[rządzenie czego [= czemu służące]: Dobrego zdrowia rządzenie/ przes wſzytki mieſiące roczne/ iako ſie káżdy człowiek w
yádlie y w pićiu/ y w puſzczániu krwie/ ma rzędzić. MymerRegim kt.]
rządzenie czyje [= kogo dotyczące; w tym: G sg i ai (2), ai poss
(1)] (3): Y thez o pomoczach [...]: ku richłemu a lekkiemu porodzeniu/ y ktemu o ſprawie y rządzeniu Pań brzemiennych/ thak
przed porodzeniem: iako y po porodzeniu. FalZioł V 15v; A przytim koniec tey wtorey cżęſci o rządzeniu cżłowiecżym. GlabGad
L7; Gdy ſye ná ijeſz [!]/ á chceſz łatwie ſtrawić/ wody ſye źimney
nápiy/ á máluczko pochodźiwſzy miey pokoy: á to ieſt rządzenie
zdrowych. SienLek 4v.
Wyrażenie: »słuszne rządzenie« (1): KTo chcze radzić y pomagać cięſzkoſciam rodzenia Brzemiennych niewiaſt, maią takowi
Ludzie radzić y ſprawować ſluſzne rządzenie paniam brzemiennym
w iedzeniu ſluſznym FalZioł V 18c.

III. Rezultat czynności (16):
1. Decyzja, rozkaz [czyje, czego: G sb (10), pron poss (1), [ai
poss]] (11):
[Wyrażenie przyimkowe: »z rządzenia«: [Ibrahim basza do
Zygmunta I pisze:] ya ſſią chczą ſpilnoſczą dowiedziecz ſczyego tho
roſzkazanya czynyą, yeſtly ſſamy ſſyebie tho mayą. albo srzandzenya walaſkiego ListyPol I 1534/50.]
a. Zrządzenie Boże, też za pośrednictwem Ducha Św. (11):
Wyrażenia przyimkowe: »z rządzenia« = ordinatione Vulg (10):
y ſtala ſyą przed wſzemy vyeky mathką boſtwa, a to zrządzenya
ducha ſzwyątego PatKaz II 43v; gdyż wſzelka rzec zła y dobra z
rządzenia woley Bożej pochodzi. GlabGad L7v; Takież z rządzenia
twego y dni trwaią abowiem wſzytki rzecży ſlużą tobie. WróbŻołt
118/91; [ktoregom [stworzyciela nieba i ziemie] pocżęłá z rządzenia
duchá ſwiętego JanKoszŻyw G7].
~ Wyrażenie: »z rządzenia Bożego« = consilio Deorum, numine Superorum Calag (6): [język słowiański] w niedbałoſć ludzką
przyſzedł [...]. Zaſię tymiraz/ á z rządzenia Bożego/ ku pierwey
ſwey ſlawie y zacznoſci: przychodzi. FalZiołUng V 119; Taże z
rządzenia Bożego [deo disponente], Temirkitlu [...] potkał ſie z Peſaitem MiechGlab 66; HistRzym 124, 129; Calag 51b; GDyż Trybunały ſpráwiedliwośći ſą do práwice naywysſzégo Bogá/ z rządzenia Bożégo záchowáné ku rozeznániu ſpráwiedliwéy rzeczy.
SarnStat 155.
Szereg: »z natchnienia i z rządzenia« (1): świadcży Piotr ś. w
liſćie wtorym I rozdz. Abowiem nie wolą ludzką/ przynieśione ieſt
niekiedy proroctwo [...]. Z ktorych ſłow Piotrowych/ okázuie ſię
właſność/ y powinowáctwo prawdźiwych ſług y legatow Bożych/
ktorzy nie z woley áni z domyſłu ſwego/ ále z nátchnienia/ y z
rządzenia duchá Bożego/ mowić mieli. NiemObr 71. ~
»za rządzenim« (1): A nye godźi ſye od yey [Stolicy Piotrowej]
poſtáwyenya odſtęmpowáć/ ktorey we wſſyſtkich wyętſſych ſpráwách koſcyelnych zá rządzenim łáſki bożey/ kazano ſye dokłádáć
[= zasięgać rady] KromRozm III N7.
2. Wskazówka, rada (2):
Szereg: »napominanie a rządzenie« (1): Hortatorius, Co ku nápominániu á rządzeniu należy. Mącz 158d.
a. W nawigacji [czyje (= komu)] (1): Gwiazda ieſt malowanie
nieba, rządzenie żeglarſkie, noci okraſzenie. BielŻyw 136.
3. Sposób organizacji, urządzenie [czego] (3):
Wyrażenie: »rządzenie Kościoła« (2): BielKron 222; iáko Pan
Bog w mądrym á dziwnym rządzeniu kośćiołá ſwego/ tę ſtolicę
Piotrá S. ſtolicę Rzymſką chciał mieć aż do tego cżáſu/ zá matkę
iednośći kośćiołá ſwego SkarJedn 143.
Szereg: »stworzenie i rządzenie« (1): W tym zakonye álbo piſmye śwyętym ſą nye tylko przykazánya y zákazánya/ ále y obyáwyenya/ ták przyſzłych yáko przeſzłych y potocznych rzeczy/ to
yeſt ſpraw bożych około ſtworzenya y rządzenya śwyátá KromRozm
II i4v.
Synonimy: I.1. panowanie, rozkazowanie, sprawowanie, władowanie; b. dzierżenie; 3. pasienie; II. zachowanie; III.2. konsylijum, napominanie, nauka, rada.
Cf RZĄD, RZĄDZIĆ, RZĄDZIĆ SIĘ, ZRZĄDZENIE
PP
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RZĄDZENIE SIĘ (1) sb n
G sg rządzeniå sie.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Właściwe postępowanie [w czym (= w jakiej dziedzinie)]: Tá
rádá [udzielona Oktawianowi Augustowi przez Mecenasa] s ſthrony
rządzenia sie w ſpráwach Rzecżypoſpolithey przełożonemu thego
zacnego cżłeká ieſt wielce potrzebna y vżytecżna Phil S4.
Cf RZĄDZIĆ SIĘ
PP
RZĄDZICIEL cf RZĘDZICIEL
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RZĄDZIĆ (888) vb impf
W inf rzą- (199), rzę- (51), rzą- a. rzę- (1) BartBydg; rzęListRzeź, OpecŻyw, Diar, GroicPorz, GórnDworz (8), MycPrz,
KochFrag; rzą- : rzę- WróbŻołt (1:1), RejJóz (2:1), RejKup (3:3),
LubPs (5:5), KrowObr (3:5), RejWiz (7:2), RejZwierz (1:2), BielKron (1:1), HistRzym (3:1), RejPos (9:6), RejZwierc (10:2), WujJudConf (2:1), PaprPan (1:3), NiemObr (3:1), ArtKanc (5:2), GostGosp (1:1); w pozostałych formach rzą-.
inf rządzić, rzędzić (235). ◊ praes 1 sg rządzę (16). ◊ 2 sg
rządzisz (28). ◊ 3 sg rządzi (209). ◊ 1 pl rządzimy (1). ◊ 2 pl rządzicie (2). ◊ 3 pl rządzą (58). ◊ praet 1 sg m -m rządził (2). ◊ 2 sg m
rządziłeś, -ś rządził (2). f -ś rządziła (1). ◊ 3 sg m rządził (74),
rządzi(e)ł (1) PaprUp. f rządziła (13). n rządziło (8). ◊ 2 pl m pers
-ście rządzili (1). ◊ 3 pl m pers rządzili (29). subst rządziły (2). ◊ fut
1 sg m będę rządził (1) BudBib, rządzić będę (1) SkarKazSej. ◊ 2 sg
m będziesz rządził (7) RejRozpr, Leop, HistRzym, KochPs, ArtKanc, WujNT, JanNKarGórn, rządzić będziesz RejPos (4), będziesz
rządzić (1) RejWiz. ◊ 3 sg m będzie rządził (20), rządzić będzie (3),
będzie rządzić (2); rządzić będzie HistRzym, LatHar; będzie rządzić
Leop, ModrzBaz; będzie rządził : rządzić będzie WujNT (4:1). f
będzie rządziła (2). n rządzić będzie (2). ◊ 2 pl m pers rządzić
będziecie (1). ◊ 3 pl m pers będą rządzili (1) RejWiz, rządzić będą
(1) KwiatKsiąż, będą rzędzić (1) RejZwierc. ◊ imp 2 sg rządź (25),
rządzi (1) SkarKazSej. ◊ 3 sg niech, niechåj rządzi (14). ◊ con 2 sg
m byś rządził (7), by rządził (2) OpecŻyw, HistAl. f byś rządziła (1).
◊ 3 sg m by rządził (45). f by rządziła (9), by rządzi(e)ła (1) ActReg,
dåj rządziła (1) RybWit. n by rządziło (3). ◊ 1 pl m pers bychmy
rządzili (1). ◊ 2 pl m pers byście rządzili (6). ◊ 3 pl m pers by
rządzili (19). subst by rządziły (6). ◊ part praes act rządząc (18).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (pięć z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Mieć zdolność i prawo do sprawowania władzy nad określonymi osobami, przedmiotami, obszarami itp.; władać, zarządzać,
kierować; gubernare Miech, HistAl, PolAnt, Mącz, Modrz, Calag,
Calep, Cn; regere Vulg, Mącz, Modrz, Calag, Calep, JanStat, Cn;
administrare Mącz, Modrz, Calag, Calep, JanStat, Cn; tenere HistAl, Mącz, Modrz, Calag, Cn; gerere, moderari Mącz, Modrz, Calag, Calep, Cn; regnare Mącz, Calag, Calep; praeesse Modrz, Calag, Vulg; dominari PolAnt, Calag; procurare Mącz, Calep; praesidere Mącz, Cn; imperare(-i) Modrz, Calag; disponere, regulari
PolAnt; temperare Cn [w tym: kogo, co (452)] (691): BartBydg 233;
[Pleban do Wójta:] Wáruy ná rynku zábłądzić Bo ſnadz nie dziś
twoy dzień rządzić. RejRozpr A4; Bo więc łáczniey ſtego wyniſć
Kto ma ſtrochy liczbę czynić Rychley ſie więc vplećie [= uwikła]
Kto wiele rządzi ná ſwiećie RejRozpr D3; Regito, Vſtáwicznie rządzę/ pánuyę. Mącz 349c, 144d, 150b, 349c, 350a; A przetoż iáko
długo cżłowiek rządzi ſie rozumem/ á rozum w nim pánuie/ táko
długo może ſie dobrze rządzić y ine. HistRzym 75v; Calag 206b,
391b; Rectrix, Gubernatrix – Ta ktora rządzi, kroliuię. Calep 906b;
Regno, Regnum possideo et administro – Kroliuię, rządzę. Calep
907a, 25a, 466a [2 r.], 668a, b, 906a.
rządzić czym (3): FOrtuna dobrym mieniem iák Bogini rządźi/
Wſzem pánuie/ leć bárzo z kreſu ſwego błądźi. CzahTr L4v. Cf
Zwroty.
Zwroty: »rządzić lud« (1): Będę rządził lud [Disponam populos]/ y narody będą mi poddánemi. BudBib Sap 8/14.
»światem rządzić« (1): GDy ſczęśćié niechce/ y rádá pobłądźi/
Fortuná świátem/ nie nas rozum/ rządźi. KochFrag [39].
»wszytkim rządzić« (1): Ale y oná/ ktora wſzyſtkim włada/
Ktora ma wſzytko w ręku/ wſzytkim rządzi/ Fortuná/ zá mną świadcży/ że dáleko Mniey dobr ná świecie nizli tego/ co złym Ludzie
miánuią KochOdpr B2.
Iron. (2): (did) Sumnięnie kniemu [Kupcowi] mowy (–) [...] A
gdzyes ona twoia pani [tj. Fortuna, żona Kupca] Czos mial oniey to
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mnimanie. By iuż y wniebie rządzyla Sna czie teras omylyla. RejKup g3v, b3v.
W przen (5): (did) Pani wygnała z domu Magona (–) Matko
Boża czoż wzdy ma być Iuż y myſzy [tj. ludzie niskiego stanu]
maią rządzyć Ten ledwe gębę othwarza A tu mu ſie ſlow przyſparza
RejJóz C6v; RejKup x2; KochOdpr B2; KochFrag [39]; CzahTr L4v.
a. Na mocy prawa naturalnego (273):
α. O władzy boskiej (179): Bo ieſli iedná wola tho wſzytko
ſtworzyłá/ Nielza iedno potrzebá by iedná rządziłá. RejWiz 114,
111, 114; Bo y nędznego Adámá nic inſzego nie w wiodło w vpadek iego/ iedno iż gdy cżárt obiecował oney nędzney Ewie iego/ iż
będzyecie podobni ku bogom [...]. Záchciáło ſie wnet było niebożąthku rządzić/ [...] á tak mu záſmákowáłá obietnicá oná/ iż wzgárdził á przeſtąpił przykazánie Páná ſwego RejPos 200.
Zwrot: »światem, świat rządzić« (2:1): [Arystoteles mówi:]
Lecż o Bogu trudno nam było roſpráwowáć. Iedno żechmy rozumem ták z dáleká ználi/ Iż ieſt coś co ſwiát rządzi/ ná to ſie zgadzáli. RejWiz 185v, 109v; GórnTroas 28.
αα. O Bogu (judejskim i chrześcijańskim), Chrystusie i Duchu
Świętym, też o Maryi i świętych (165): Rozmyſlcie ſie wzdy na to/
że Bog ſprawiedliwy Nie rad patrzy na krzywdę/ wie to każdy
żywy Bo dzywnie ten ſwe ſprawy/ na thym ſwiecie rządzy Każde
ludżkie mnimanie/ żawżdy opak ſądzy RejJóz B2; KromRozm III
Nv; Iż w tym mieſcie ieſt ſam Bog iuż ná wieki wiecżnye/ Ktory
nas ták ſam rządzi z łáſki ſwey beſpiecżnye. LubPs Nv, F3 marg,
G4, K2, S5v, V4v, Y6v; KrowObr 231v; Yáko Pan dziwnie niebo s
Płánetámi rządzi/ A iáko tu pod nimi nikcżemny ſwiát błądzi.
RejWiz 143v, 114; Leop Is 49/10; wyznawam/ Bogá Oycá [...]
ktory ſwą władzą wſzechmocną/ niebo y źiemię/ y tho wſzyſtko cośiękolwiek w niebie y ná źiemi náyduie z nicżego ſtworzył/ y ſtworzywſzy záchowywa y rządźi. KuczbKat 10; Ale to oycże opátrzność twoiá rządzi/ gdyżeś teſz ty przes morzá drogę/ a przes ſrogie
nawáłnośći otworzył beſpiecżną śćieſzkę. BudBib Sap 14/3;
HistHel C2v; NiemObr 44; ArtKanc G17, K15v; Co przyſtoi Oycu/
cżyń proſzę/ á moie Rządź ſmyſły GrabowSet C3; Záloſne w
niwecż obraca/ ſam wiecżnie trwáć będźie/ On Bog co Syon rządźi/ broniąc od krzywd wſzędźie. GrabowSet D2; Tyś ſam ieſt
mądrość/ ty dawaſz ozdoby Wſzemu: ty z świátem niebieſkie
ſpoſoby Rządźiſz GrabowSet V4, P3v, R2v, V2v; LatHar 342, 369,
490, 574; Pan Bog wſzechmogący/ ſam prawdźiwa y wiecżna
poćiechá W.X.M. niech w tym ſtánie rządźi/ y do pożądánego
końcá/ dobr nieprzemiennych záwſze bez przeſtánku niech prowádźić racży. WysKaz )?(3v; Swięći wiedzą co ſię z námi dzieie/
rządzą y po śmierći SkarKaz Oooo2c; á on [sprawca wszech
rzeczy] ſwé pokoie Gwiazdozorné niech rządźi/ wieki niewrotnémi/
Y niech to tám obráca rádámi ſwoiemi. GosłCast 13; SzarzRyt
A3, C4.
rządzić wedle (a. według) czego (11): Niechay ważna będźie
moiá modlitwá v ćiebie/ Rządź mię wedle ſwych obietnic/ y rátuy
w potrzebie. KochPs 186. Cf »rządzić lud«, »rządzić wedle wolej
swojej«.
rządzić przez kogo (10): [Bóg] Przez Apoſtoły y namyáſtki ich
ludźye ku wyerze náwrácał/ á koſcyołá tego vrzędniki czynił: przez
tyże zámyerzał im yáko ſye myeli w zakonye yego ſpráwowáć:
przez ludźye ye też rządźi KromRozm III G3; SkarJedn 58. Cf »kościoł rządzić«, »rządzić lud«, »sam przez się rządzić«.
rządzić kim, czym [= kogo, co] (18): KmitaPsal A5v; O Boże
wiecżny/ co rządźiſz niebioſy/ Przyimi łkánie me GrabowSet Q2v,
O2, V4; Kto władnie niebiem [!]? kto gwiazdámi rządźi? KochFrag
16. Cf »rządzić ludem«, »niebem i ziemią rządzić«, »światem rządzić«, »wszytkim rządzić«.
rządzić kim, czym [= z pomocą kogo, za pomocą czego] (3):
LubPs ee3 marg; [pisma święte] Są nam też iáko práwe Krolewſkie
ſceptrum/ ktorym nas Pan iáko poddáne ſwe rządźić y ſpráwowáć
racży. BibRadz *3v. Cf »kościoł rządzić«.
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rządzić czym [= w jaki sposób] (23): LubPs T6v; RejWiz 135v;
ábowiem gdzye ten Pan rządzi/ ſpráwuie/ á roſkázuie możnoſcią
Boſtwá ſwoiego/ iuż tám wſzytki błogoſłáwieńſtwá roſciągną ſie
nád przybytkiem onym RejPos 115; CzechRozm 123v, 174v; Rządź
mię ſłowem ſwym/ niech nie ma złość nádemną władze KochPs
184; ArtKanc Nv; Vznay pokorę moię/ ktory wſzytko ſądźiſz/ A
ſercá vniżone/ ſwoią łáſką rządźiſz GrabowSet B4; SKutki ſławne
i znácżne/ Monárchy wiecżyſtego/ Co mgnieniem rządźi/ władzą
z przyrodzeniem. GrabowSet V4, Cv; WujNT 752 marg. Cf »kościoł rządzić«, »rządzić lud«, »okrąg świata rządzić«, »wszystko
rządzić«.
rządzić nad kim (1): Thu ſłyſzyſz iż Pan y thu ná ziemi nas
nędzniki zowie brácią ſwiętych ſwoich/ á poſpołu nas zowie ſłużebniki ſwemi y z nimi. Tuć iuż trudno ie málowáć w złotich
płaſzcżoch ze złotemi ſceptry álbo koronámi/ iákoby iákie márſzałki/ iżby tu co [= w jakiś sposób] rządzić mieli nád námi/ álbo
nam tu ſzáfowáć iákiemi dobry álbo ſkárby ziemſkiemi RejAp 62.
rządzić w kim [= za pośrednictwem kogo] (1): Bo iáko duſzá
wſzytko ſpráwuie [...] przez ćiáło/ á przedſię duſze nie widziſz/ [...]
ták w kośćiele ſwym wſzytko Chryſtus y Duch iego przez vrzędniki
y poſłáńce ſwoie ſpráwuie [...] á przedśię Chryſtuſa nie widziſz/
iedno iego namieſtniká: przez ktorego y wktorym wedle Apoſtołá
Chryſtus mowi/ Chryſtus rządzi. SkarJedn 58.
W połączeniach szeregowych (12): LubPs Z2; RejAp 72; A
iżem ia káżdego tákiego záwżdy opátrowáć/ rządzić y ſpráwowáć/ y
błogoſłáwić obiecał. RejPos 280v, 115, 143, 352; SkarJedn 57; LatHar 20, 344; Nie tylko Syn Boży świat y wieki ſtworzył: ále y
wſzytko ſtworzenie/ nośi/ trzyma/ rządzi y ſpráwuie WujNT 753.
W charakterystycznych połączeniach: słowo rządzi; rządzić
sprawy, wszystko stworzenie (2), wszystkich (wszech) (2); rządzić
łaską (3), możnością (4), opatrznością (2), prawdą słowa, słowem (9).
Zwroty: »kościoł, w kościele rządzić« [w tym: przez kogo (5),
czym (= w jaki sposób) (2), kim (= z pomocą kogo) (1)] [szyk zmienny] (19:1): koſzczyol nygdy nyeblądzy yſz gy duch ſzwyąty rządzy
PatKaz III 93v; KromRozm III G2v marg; Iż ſámemu Pánu
Kriſtuſowi koſcioł iego poddan być ma [...]/ ktory on ſam miłośćiwie
rządzić y ſpráwowáć racży. LubPs P6 marg; Iż Pan Bog náſz wiecżne kápłáńſtwo ſwe/ koścyoł ſwoy/ rządzić racży ſwiętym ſwym
ſłowem przez wierne náucżycyele. LubPs aa3 marg; Modlitwá
kościołá ſwiętego áby gi Pan rządził á możnie bronić racżył. LubPs
dd6v marg, Z2, cc3; WujJud 15, 122 [2 r.], 124; RejPosRozpr b3v;
ták w kośćiele ſwym wſzytko Chryſtus y Duch iego przez vrzędniki y poſłáńce ſwoie ſpráwuie/ náucża/ rządzi: á przedſię Chryſtuſa
nie widziſz SkarJedn 57, 287; WujNT 63, 416, 669, 845, 846; SkarKaz 550b.
»rządzić krolestwo« [szyk zmienny] (2): KrowObr 180v; Dźiecię ſie nam národźiło/ [...] ná ſtolicy Dawidowey y ná kroleſtwie
iego (śiedzieć będźie) áby ie rządźił y vmocnił w ſądźie y w ſpráwiedliwośći [cf Is 9/6] CzechRozm 177.
»rządzić lud (izraelski), ludem« [w tym: przez kogo (2), wedle
czego (2), czym (= w jaki sposób) (1); w nawiązaniu do Mich 5/1
(5)] = regere (populum) Israel Vulg [szyk zmienny] (10:3): Ty miły
panie ktory rządziſz lud Iſraelski/ racży pilnoſc wziąć ty ktory dom
Ioſephow wiedzieſz iako owiecżkę. WróbŻołt 79/2; Ieſli Pánná Márya ieſt wodzem/ tedy [...] to nieprawdá/ co Prorok ſwięty nápiſał o
Synu Bożym: s Ciebie mi wynidzie wodz/ ktory będzie rządził lud
moy Izráhelſki. KrowObr 165; RejPos 35v, [36]; CzechRozm 98v;
Idźie/ idźie bóg prawdźiwy/ Idźie ſędźia ſpráwiedliwy: Ten świát
práwnie będźie ſądźił/ A lud wedle prawdy rządźił. KochPs 145,
148, 198; ktoremu [Bóg ludowi swemu] záwżdy rozmáite páſterze/
y rządźce dawał: y Sędźie y Krole y oﬁárowniki/ przez ktore rządźił lud ſwoy. CzechEp 332; LVd twoy ktoryś ty racżył ſtworzyć/
rácż miłośćiwie tu rządźić y wyzwolić. ArtKanc I8; WujNT Matth
2/6; od Gábrielá ono poſelſtwo ſłyſzáłá/ Ze ſie z niéy miał praw-

dźiwy ſyn Boży národźić/ Królem bydź/ ludem rządźić/ y wſzytkié
odrodźić. SiebRozmyśl [A4]v; Dokąd w ſtárym zakonie ſam Bog
przez Kápłaná zwierchniego ludem ſwym rządźił/ było náwſzem
dobrze. Gdy ſię rząd do świeckiego Krolá przenioſł/ było iuż gorzey. PowodPr 60.
»rządzić ludzie« [szyk zmienny] (2): Swięći po śmierći rządzą
ludzie y kroluią z Pánem. WujNT Ccccccv; SkarKaz 485a.
»niebem i ziemią, niebo i ziemię rządzić« [szyk zmienny] (3:1):
ſam Bog o ſobie mowi: Ia niebem y ziemią rządzę. KrowObr 165v;
ále ią [Maryję] teſz y Bogiem tzynićie/ iákoby oná rządziłá niebem
y ziemią KrowObr 166v; ArtKanc M14v; Abowiem prawdziwie
błogoſłáwiona ieſt mátká ktora porodziłá krolá onego/ ktory niebo y
ziemię rządzi y ſpráwuie. WujNT 242.
»sam przez się rządzić« (1): choć Pan Chriſtus ieſt głową ták
żony iáko y mężá/ ktory żonę y ſam przez ſię/ y przez mężá rządzi.
WujNT 669.
»(wszy(s)tek) świat, (wszytkim) światem, okrąg świata rządzić« [w tym: czym (= w jaki sposób) (1)] [szyk zmienny] (6:4:1):
OpecŻyw 20v; O Márya rządz wſzyſthkim Swiátem. KrowObr 176;
gdyż [Bóg] okrąg ſwiátá opátrznośćią ſwą zátrzymawa y rządźi
BibRadz I 2a marg; Deorum mente ac ratione mundus administratur, Pan Bóg ſwiátem rządźy. Mącz 216b; Azáſz nie iáwnie
powiedał Micheaſz o mieyſcu národzenia iego/ iż ſie w Bethleem
miał okazáć ten wodz/ ktory miał rzędzić wſzytek ſwiát. RejPos 66,
35v; KRólowie ſądzą poddáné/ A króle koronowáné Sędźia wiekuiſty ſądźi/ Który wſzytkim świátem rządźi. KochPs 124; BOże
nád wſzytkie rzecży wywyżſzony/ Y ktory rządźiſz świát/ przez
ćię ſtworzony GrabowSet T, F4; KochFrag 41; Nie mowim o
zwierzchnych ſpráwách y poſtępkách y rządzeniu iego [Boga]/ iáko
świát y ludźie rządźi. SkarKaz 485a.
»rządzić wedle (a. według) wolej sw(oj)ej, wedle zdania swego, w twej [= Boga] woli« [w tym: wedle wolej a zdania (1);
„wszytko” (4)] [szyk zmienny] (7:1:1): LubPs Z3v; Prośymy ćię teſz
Duchu święty/ z Bogiem Oicem y teſz Synem w troicy iedyny/
prawdzywey wiary byś nauczył/ wedłuk ſwoiei woley rządzył/ Duchu święty day. SeklPieś 7; RejAp 72; BiałKat 208v; Ktory wſzytko
wie y widzi ták ná ziemi iáko y ná niebie/ y wſzytko rządzi á ſpráwuie wedle woley á zdánia ſwego/ kthorego żadne oko nie widziáło
áni żadny rozum ſłuſznie doſiądz nie mogł RejZwierc 8v; ArtKanc
H15; Boże moy lutośćiwy/ Chęć dobrą mnoż/ á iáko oćiec chętliwy/ Wſzytko to co ćię boli Odpuść/ á rządź w twey woli. GrabowSet M2v; WujNT Xxxxx2v.
»wszy(s)tko, wszy(s)tki (a. niebieskie i ziemskie) rzeczy,
wszy(s)tkim rządzić« [w tym: czym (= w jaki sposób) (8)] [szyk
zmienny] (23:5:3): LubPs V3; Panná Mária rządzi wſzyſtki rzetzy v
Papieznikow. KrowObr 163v marg; Weſeli ſię Pan Bog przes
wſzyſthki wieki/ iż Krolewnie niebieſkiey/ wſzyſtki ſą rzetzy poddáne. I ieſztze dáley. I kto rządzi/ opatrzną mocą niebieſkie y ziemſkie rzetzy/ iedno Marya? KrowObr 164, 163v, Tt4; Iáko wſzytko
możnoſcią Boſtwá ſwego rządzi/ A iáko ſpráwiedliwie wſzytki ſtany
ſądzi. RejWiz 76v, 111 [2 r.], Dd2; GrzegRóżn O2; RejAp Ff2v; bo
pan Bog ſam ieden/ wſzytko to czo widzimy/ y tho cżego nie widzimy rządzi y ſpráwuie. GórnDworz Gg; Ktorzy [Żydzi i poganie]
ácż też niewiedzą co ieſt Bog/ bo temu nigdy żaden rozum od
pocżątku ſwiátá ſproſtáć nie mogł/ ále wżdy wiedzą iż ieſt Bog/
wiedzą iż ſtworzył niebo y zięmię/ á opánowawſzy ie/ rządzi y
ſpráwuie wſzytko możnoſcią ſwoią. RejPos 148v, 143, 151, 352;
Słowem Bożym niebá vmocnioné ſą: wſzyſtki rzeczy przezeń śię
ſtáły: okróm niego nic śię nie ſtáło: w którym wſzytkie rzeczy żywą/ ruſzáią śię y ſam [lege: są]/ rządząc wſzyſtko ſłowem mocy
ſwoiéy BiałKat 76, 73v; BiałKaz E4v [2 r.]; CzechRozm 34v, 62v,
93v, 183v; dźiwuię ſię nie pomáłu/ iż w ták wielkie zápámiętánie
przyſzedł onego iedynego ſámego Bogá máieſtat/ ktory zátrzymawa
y rządźi wſzytko/ że ten ktoryby ſam miał być cżcżony/ ten nawięcey bywa zániedbywány CzechEp 86; GrabowSet N4v; Ia wſzyſtko
ia Moc Bożą [lege: Boża] rządzę od ſámego/ Pocżąwſzy Namieſt-
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niká ná świećie Bożego. Aſz do namnieyſzych rzecży ktore duſzę
máią KołakCath B3v. Cf »rządzić wedle wolej swojej«.
»rządzić ziemię, ziemskie niskości, okrąg ziemski« [szyk
zmienny] (1:1:1): Ná ten cżás iuż niech poznáią żeś ty wſſechmocny
pan A imyę twoie możny Bog [...] A rządziſz ná wieki wiecżne ty
zyemſkye niſkośći. LubPs S6; Ty iáko pan wſzechmocny okrąg
źiemſki rządźiſz. KochPs 96, 4.
Szeregi: »rządzić i krolować« (2): Swięći po śmierći rządzą y
kroluią z Pánem. WujNT 845 marg, Ccccccv.
»miarkować i rządzić« (1): Gdyż też y ten Iezus Chriſtus cżłowiek/ dány nam ieſt zá Bogá/ od onego iedynego y ſámego Bogá
Oycá/ ku temu áby ſłowem ſwym mocnym wſzyſtko miárkował y
rządził CzechRozm 34v.
»mieć i rządzić« (1): ktory [Chrystus] nietylko ma y rządzi
Kroleſthwo ſpráwiedliwie/ ále [...] KrowObr 180v.
»rządzić a opanować« (1): á w tey zyemi miał ſie národzić krol
á zbáwiciel/ ktory miał rządzić á opánowáć wſzytek ſwiát. RejPos 35v.
»rządzić, opatrować« (1): (marg) Rzecż dziwna iż Bog bez
ciáłá wſzytko rządzi. (–) A przedſię wſzytko rządzi/ wſzytko opátruie RejWiz 111. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»panować, rządzić« (1): [O Mesjaszu] Damći w dźiedźictwo
wſzelkié ludzkié plemię: Będźieſz pánował/ będźieſz rządźił źiemię
KochPs 4.
»rządzić, (i, a) sprawować« [szyk 23:4] (27): Iż wſzytki rzecży
możnie ſtworzywſzy/ ták ſpráwuie y rządzi ſwiętha ręká iego.
LubPs H4; á ieſt [Psalm 91] pełen naſłodſzey pociechy/ iżby wierni
wiedzyeli/ iáką Pan pilną pracą ſwą o nich mieć racży/ á iáko ie
Boſtwem ſwym y rządzi y ſpráwuie. LubPs T6v, P6 marg; BibRadz
*3v; GrzegRóżn O2; GórnDworz Gg; gdyż iuż ſiedzi [Chrystus] ná
práwicy Bogá Oycá [...]/ proſząc á wołaiącz do niego/ ábychmy tu
byli pod możnoſcią kroleſtwá iego. A on áby nas racżył rządzić/
ſpráwowáć/ á potwirdzáć myſli náſzych/ ábychmy [...] RejPos
[137]; A iż też Duch s. od tego też ſpołecżnego Boſthwá pochodzący/ Boſtwo ono práwe/ z Oycem y s Synem iedyne/ wſzytko
rządzi á ſpráwuie ták ná niebie iáko y ná zyemi. RejPos 151, 148v,
297; RejZwierc 8v; Miáłá záwſze prawdá y ma w Kośćiele Rzymſkim mieśce. Bo gi Duch wſzelákiey prawdy/ wedle obietnice
Páńſkiey/ ſpráwuie y rządźi WujJud 15, 122 [2 r.]; tákże też ſam
przez ſię [Bóg]/ wedle woley y vpodobánia ſwoiego/ wſzyſtkim
ſwoim ſtworzenim włada/ ono rządząc y ſpráwuiąc y ſam ieſt właſnym Pánem niebá y źiemie CzechRozm 3v; SkarJedn 287; SkarŻyw
500; CzechEp 239; Obácz iż nie tylko ániołowie: ále y święći po
śmierći rządzą y ſpráwuią wierne ná tym świećie. WujNT 845, 63,
242, 416, 669, 846, Xxxxx2v; CzahTr B3; Zakonodawco náſz IEZV Chryſte/ rządźiſz ty ſam nas/ y ſpráwuy/ á z ręki y kárnośći
ſwey nas nie wypuſzczay. SkarKazSej 702b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 9 r.]
»rządzić, władnąć« (1): W tobie/ y przez ćię/ zna rádość co
żywie/ Ty wſzytkim rządźiſz/ ty władnieſz prawdźiwie GrabowSet N4v.
W przen (2): Wierę pánie Sobolu [tj. odziany w sobole] kiedy
thám ſtániemy Zda mi ſie że ná wſzytkim ſobie odśmieiemy. Bo on
ſędzya ſeymowy inák będzye rządził/ Ktory áppellácije wiecżnie
będzye ſądził. RejWiz 122v; Duch twoy niech będźie ćieſzyćielem
moim/ Abym nie zwątpił w miłośierdźiu twoim. Ten niech me
ſerce rządźi y ſpráwuie/ Zá cżym duſzá ma ochłodę vcżuie. CzahTr B3.
Przen: W tzw. metaforze organicznej (objaśnienie cf RZĄD
znacz. 3. Przen) (5): boć Christus żadnego nie potrzebuie Papy do
zboru ſwoiego. Vmie on, głową będąc, rządzić ſwoie ćiáło: ktore
ieſt zborem iego CzechEp 417.
rządzić przez kogo (1): To ćyáło [tj. Kościół] Pan ſąm yáko głowá przez duchá ſwego S. rządźi y ſpráwuye KromRozm III E6v.
rządzić czym [= co] (1): Lecż Páweł ś. y ze wſzytkimi świętymi/ inſzey głowy nie ználi/ we zborze páná Chriſtuſowym/ nád

onę iedyną/ żywą/ naświętſzą głowę: Ktora iáko wſzytkim ćiáłem
rządźi: ták [...] NiemObr 43.
W połączeniu szeregowym (1): My głowę mamy Páná Iezu
Kryſtusá vkrzyżowánego/ ktora ieſt wyſſſza/ y nád wſzyſthki inſze
tzłonki/ y vſtáwitznie/ ná kożdym mieyscu známi ſpoiona/ ktora rządzi/ broni/ y ożywia/ wſzyſtki ſwoie wierne tzłonki. KrowObr 12v.
Szeregi: »ożywiać i rządzić« (1): bośćie [chrześcijanie] związáni y ſpoieni iáko członki w iednym ćiele/ ktore ſię nigdy z ſobą
tárgáć nie mogą. ktore iedná duſzá ożywia y rządźi/ od ktorey odſtępowáć á iey nie ſłucháć/ śmierć ieſt. SkarKazSej 671b. [Ponadto
w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rządzić i sprawować« (1): KromRozm III E6v cf rządzić przez
kogo.
ββ. O szatanie (3): iż Antychriſt miał mieć zá przednieyſzego
ſwego namieſtniká [...]: nie Bogáć iedynego prawdźiwe go: [...] ále
dyabłá [...]/ ktory mu moc tę dał/ y zwierzchność/ y ſtolicę ná
ktorey śiedźi. Ktorą ſámże przedśię y tą kreáturą ſwą/ ktorą ſamże
koronuie włada: y ſam ią iáko ſprawcá y márſzáłek/ z dopuſzcżenia
Bożego/ rządźi. CzechEp 422; Anyoł tám [u heretyków] piekielny
rządźi/ ktory tey niewieśćie [Matce Bożej] y naśieniu iey przećiwny
ieſt. SkarKaz 578b.
Szereg: »rządzić i sprawować« (1): A dáley iuż podobno wylicżáć nie trzebá/ czo ſie z niewiernemi dzyać będzye/ gdyż wieſz kto
ieſt ſprawcą ich/ kto ieſt wodzem ich/ y iákie ſą ﬁgle y rzemięſłá
tego miſtrzá ich [tj. szatana]/ y iáko rządzi y ſpráwuie thy zwolenniki ſwoie RejPos 331v.
γγ. O bogach rzymskich (4): BierRozm 24; WEnus s piękney
vrody/ zá to wzyętá byłá/ Ze nędzne miłoſniki/ ty ſwieckie rządziłá.
RejZwierz 114v; MERCVRI wſzytkich hándlow y przemyſłow
Boże: Ktoż twoię mądrość poiąć y wyſłowić może? Ty rządźiſz
krzywomyślny dowćip/ y ty zbroiſz/ Ięzyk w dźiwne chytrośći
KlonWor 1.
Szereg: »rządzić, sprawować« (1): Sic fata Deum rex sortitur,
Ták rządźi/ ták ſpráwuye. Mącz 403c.
β. O wpływie ciał niebieskich na świat i ludzi (11): A ktoby ſie
przypátrzył tákiey odmiennośći/ Iáko ſwiát wſzędy pełen márnych
przypádłośći. To wſzytko niebo rządzi á Płánety iego/ Bo im moc tá
nádána od Páná ſámego. RejWiz 136v; Vczynił tedy Bog dwie
wielkie ſwiátłá/ więtſze ſwiátło áby rządźiło dzień [ad dominium
diei]/ á mieyſze ſwiátło áby rządźiło noc [ad dominium noctis]: y
gwiázdi też vczynił. BibRadz Gen 1/16; Ná dni.) Ktore bieg słoneczny rządzi. Acz tu Duch ſwięty nie vczy táiemnic przyrodzonych/ o ktorych ſię Aſtrologowie bádáią BibRadz I 1c marg, I 1c
marg, Gen 1/18; Płánety ziemię rządzą. RejZwierc 3 marg [idem]
Bbb; Chwálćie páná/ [...] Który záżégł ná niebie świátłá niezgáſzoné/ [...] Mieśiąc/ y złoté gwiazdy/ áby noc rządźiły/ Bo łáſki iego
żadné nie zwyćiężą śiły. KochPs 199.
rządzić kim, czym [= kogo, co] (2): Y vcżynił Bog dwie świetle
wielkie [...]. Y położył ie Bog ná powietrzu niebieſkiem áby świećiły ná ziemię: Y áby rządziły dniem y nocą/ y przedzieláły miedzy
świátłem y miedzy ciemnośćią BudBib Gen 1/18; Chceſz to podobno pokázáć ná oko Ze/ gwiazdy one/ co świecą wyſoko Námi tu
rządzą/ co ná źiemi śiedźiem GrabowSet D4v.
γ. O władzy wartościowanych moralnie sił ścierających się w
człowieku (zawsze z podmiotem nieosobowym, na ogół abstrakcyjnym) (67): Gniewaycie ſie na ſwe grzechy, y na ludzkie, ale
niechcieycie grzeſzic gniewem nierządnym, ale rozum niechay
rządzi waſz gniew. WróbŻołt B6v; A ták giniećie pánowie Trácąc
rázem koſzt y zdrowie Bo więc y rozum zábłądzi Gdy kogo dobra
myſl [= beztroska, niefrasobliwość] rządzi RejRozpr Hv; Ach toć
wiełka [!] łaska pańska kogo rozum rządzy A kto z niego namniey
ſpadnie iako marnie zbłądzy RejJóz F5v, F5v marg; BOwiem Pan
rad záwżdy wielce to po wſſytkich widźi/ Kiedy kto trwa w ſtanie
tákim gdźie nie ták grzech rządźi/ Ten Sákráment nas beſpiecznie z
tego wywodźi. MrowPieś A4v; Bo ieſzcże nie ták dziwno gdy máły
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[= niski] ſtan zbłądzi/ A iż go przedſię cnotá s pocżćiwoſcią rządzi.
RejWiz 5v; Ale dziwnieyſzy rozum iż tho [tj. zmysły] vmie rządzić/
A iáko Woyt ty krzywdy miedzy nimi ſądzić. RejWiz 119, 137, 148,
152; (nagł) Służowſki Woie woda Włocłáwſki. (–) CHociay kęs
nogá krzywa/ ále proſta cnotá/ A co zeſzło ná kroku/ nádſtáwi
ochotá. Bo mię pychá nie rządzi/ chociam Woiewodą/ Ocż mię
iedno pokuśiſz/ poydzye s ſobą zgodą. RejZwierz 52v; Ale ty po
ſwey woli/ nie dáy ciáłu buiáć/ Niechay ie duſzá rządzi/ wierę day
mu pſia máć. RejZwierz 142; Nie odwlaczay [!] karánia przeſtępcy
iáwnemu/ Dla przeſtrogi Dworzánom y ſłudze przyſzłemu. Pozbywſzy tey zarázy/ y przeklętey zgráie/ Mądrosć będźie rządźiłá twoie
obyáyaie [!]. Dopiro Pánem będźieſz/ mogę rzec ſwobodnym Prot
D2v; A ták Dworzánin/ zwycżáiem naprzod ma włudzić w páná
cznothy. ktory to zwycżay/ będzie mogł żądze/ á chćiwośći/ poki
gruntowny rozum nie przyſpieie rzędzić/ y ku dobremu nákierowáć.
GórnDworz Hh4; Vcżyń gwałt przyrodzeniu á niech cie nie rządzi.
Bo ktoć mu da ſwą wolą wierz mi káżdy zbłądzi. RejZwierc B4;
Abowiem znaydzieſz drugiego gdy mu ſie ſpáć záchce/ iż ſługá
niechcąc co obáli álbo cżym zákołáce/ álbo pies pod oknem záſzcżeka/ tho iuż ſłudze kijem/ á wygę obieśić. To iuż tám nie rozum
rządzi ále ſmyſł niebácżny. RejZwierc 80v; Ale ty coć dał Pan z
roſtropną duſzą opánowáć to gnuśne á nikcżemne ciáło/ to ſobie
miey zá roſkoſz á zá oſobne ćwicżenie/ ábyś temu pánu názbyt
rzędzić nie dał/ á przypátruy mu krygu y ſtąd y zowąd/ áby nie tędy
buiáło kędy chce RejZwierc 113v, A5v, 21, 71v marg, 122, [238],
Bbb; bo tym obycżáiem zoſtoi śię ná goli oná roſtropność/ ktora ieſt
nailepſzą wſzytkiego żywotá ludzkiego rzędzićielką/ przywodząc
wſzytko ku ſtátecżnośći/ ku prawdzie y poważnośći/ á wſzytkie
inſze cnoty rządząc. ModrzBaz 8; Káżdy ſię przypátrzyć może/ ieſli
duch ś. cżyli ćiáło/ ty Oyce [kłócących się Cyryla i Jana Antiocheńskiego]/ ná tych ſynodźiech (ktore teraz niektorzy/ zá naświętſze
máią) rządźiło. NiemObr 137; Ześ ty/ o zacny Hrábiá/ nie pómniąc
ná ſwoie Nieprzeſpieczeńſtwo/ przedśięś wśiadł w okręt wyſoki:
Miłość rządźiłá/ która nie ćiérpi odwłoki. KochPam 85; Sczycą ſye
wſtydem nie wſzeteczność płuży/ Cwiczą ſye miárą nie zbytek tu
ſłuży. Wodźi rey ſczérość nie obłudność rządźi/ Szkodźi ſwawola
nie kárność dźiś błądźi. PudłFr 46; ArtKanc N12; O Iesus coć ta
rzecz turbatyi vczynieła razem excanduit iuż prawi postaremu
Ruﬁanowie będą panowali anieprawda będzie rządziłą [!]. ActReg
100; Rozſądku tám nie máſz kogo iuż gniew rządzi/ By był y
namędrſzy zápewne zábłądzi. Phil I; Ták ten duch/ który rządźi
náſzé ćiáło/ Pódźie tám gdźie był niż żyćié náſtáło. GórnTroas 30;
Acz ſie tego ſpodźiéwam/ że tá dobra páni/ Choć ią niecnotá rządźi/
wżdyć kiedy da táni. Wżdyć ią ſumnienié ruſzy/ któré/ by kát
piecze GosłCast 72; Głupi wiedźieć nie może/ dźiećię y piiány: Zamętkiem przemożony/ ſmutny/ rozgniewány. Bo tych áffekt y trunek/ á nie rozum/ rządźi: Dla tego też y chcenie y wola ich błądźi.
KlonWor 68; [PaprKoło C4].
rządzić co a. czym (1): ábowiem ći [ludzie dojrzali]/ gdy kreẃ
iuż chłodnąć/ á buiność przyrodzona vſtawáć pocżyna/ [...] ieſli ſie
rozmiłuią pięknośći/ y ku niey ſámey chęć tę ſwą ktorą rozum
rządzi przyłożą/ tedy ſie iſcie w tym nie záwiodą/ áby doſkonále w
vżywániu pięknośći być niemieli GórnDworz Ll2v.
rządzić kim, czym [= kogo, co] (6): RejJóz D8, E5v; Ale co
Cicero mowi o pohámowániu gniewu/ to śię też o inſzych namiętnośćiách ſerdecżnych rozumieć może/ ktore poſpolićie ſrodze
zwykły rządzić [exercent imperium] temi ktore opánuią ModrzBaz
7v; SkarKaz 313b. Cf »światem rządzić«, »wszystkiemi rzeczami
rządzić«.
rządzić w kim (1): Tákież thá brudna lámpá cżłowieká márnego/ Pyęknie ieſt ozdobyona od Bogá zwirzchniego/ Tym ogniem
á tym ſwiátłem od niego nádánym/ A s tey on oſiádłośći zoſtał
zyemſkim pánem. Bo by nie tá roſtropna duſzá w nim rządziłá/
Iákażby tho beſtia ná wſzem márna byłá. RejWiz 119v.
W przeciwstawieniu: »rządzić ... słuchać« (1): Naprzod wiemy
iż gniew ieſt w nas/ iáko inne namiętnośći bydlęce z beſtyámi ſpol-

ne/ iáko ſługá y niewolnik v rozumu [...]. Pożyteczny ieſt y potrzebny gdy nie rządźi pánem/ to ieſt rozumem: ále ſłucha iáko
ſługá SkarKaz 313b.
W porównaniu (1): A piękne to więzienie ieſt poczćiwey duſzy
Kiedy krewkiego ciała niecżnota nie ruſzy [...] Na wſzem rozumney
duſzy ieſt w mocz porucżono By ona iako pani/ tą ſlugą rządzyła
Aby potym ſpołu z nim wiecżnie nie błądzyła RejJóz E5v.
Przysłowie: RejJóz Lv [2 r.]; RejZwierc 232; (nagł) Ian Tomaſz/ Kilian Droiewſcy. (–) TYch y cnotá y rozum záwſze pięknie rządzi/ Wierz mi że s przyſtoynośći żaden nie zábłądzi PaprPan Nv.
Zwroty: »(nie) dać się, dopuszczać się rządzić [czemu]« (8:1):
Nie day ſie ſwey woley rządzyć iako proſte bydło RejJóz F; RejWiz
8v; Bo pewnie nazacnieyſzy/ muśi ſie obłądzić/ Ktory ſie da áfektum/ bez rozumu rządzić. RejZwierz 50v; RejZwierc 4, 214; Lecż y
poſpolity żywot ludzki świádcży/ iákie ſwary/ zwády/ y bunty
wzruſzáć oni zwykli/ ktorzi śię tákiem namiętnośćiam rzędźić dopuſzcżáią [qui imperio … obtemperent] ModrzBaz 18; Niemoże
záprawdę ſerce waśnią/ gniewem/ ábo iáką popędliwośćią wzruſzone/ áni rozumowi dáć śię rządźić [Non potest … nec ratione
regi]/ áni ná prawdę przyzwáláć. ModrzBaz 27; Bo opuśćiwſzy
rozum/ wzgárdźiwſzy práwo Boże y przyrodzone/ co innego ſię
zoſtawa/ iedno że ſię przygodam á ládá cżemu muśimy dáć rządźić
[ut nos casibus et temeritati regendos demus et gubernandos]?
ModrzBaz 81; SkarKaz 489a.
»[czyje] sprawy rządzić« [szyk zmienny] (3): RejRozpr K4;
Twárdy tho zamek krolom ſwiátá tego/ Gdzye ſpráwiedliwość rządzi ſpráwy iego. RejZwierc 211v; (nagł) O Bożey opátrznośći ná
świećie. (–) NIe tráfunek przygodny ludzkie ſpráwy rządźi/ Y fortunę ſzaloną/ choć vpornie błądźi/ Chełzna twárdym muńſztukiem
SzarzRyt B3.
»światem rządzić« (1): Filozofom záś choć świát roſkázował/
ále záś oni roſkázowáli żądzam złym/ ktore poſpolićie świátem rządzą. PowodPr 61.
»wszytko, wszystkiemi rzeczami rządzić« (2:1): Moderatrix
rerum sapientia, Mądrość wſziſtkiemi rzeczámi rządźi. Mącz 228b;
Tá ſpráwiedliwość ieſt tho ſędzya ſrogi/ Rowny dekret ma pan iáko
vbogi. [...] A gdzie złość ſądzi tám nie ieden zbłądzi/ Bo tám niecnotá s fáłſzem wſzytko rządzi. RejZwierc 212; SkarKazSej 657b.
Szeregi: »rządzić a pod moc swoję podbijać« (1): A ácżkolwiek to dobrze powiedźiano/ że rozum popędliwe chęći ſerdecżne
rządźić/ á pod moc ſwoię podbijáć ma [regere suoque imperio
subiicere debeat]/ á wſzákże doznawamy tego/ iż prożno śię rozum
o to kuśi/ ieſli mu śię cżłowiek w tey mierze nieucżyni posłuſznym
ModrzBaz 8.
»sprawować i rządzić« (1): duſzá náſzá/ [...] cżuie być tę ſwoię
powinność/ áby cziáło ſpráwowáłá/ y rządziłá GórnDworz Ll2.
»wzbudzać i rządzić« (1): niemáſz tu płochey á byſtrey zapálcżywośći/ ále ſtátecżna ſierdzitość/ ktorą rozum/ á bacżenie/ wzbudza/ y rządzi. GórnDworz K4.
Iron. (1): Ale tám rzadko bywa pan Gdzie rządzi/ czuha dołoman RejRozpr Iv.
W przen (4): Bo pewnie ná tey drodze káżdy ſnádnie zbłądzi/
Kogo ſwiát bez rozumu á ſwawola rządzi. RejWiz 180v; Iuż go
ſproſny świát nie rządźi/ Który co złé dobrym ſądźi. KochMRot A3;
Tá Abigáil mądrość ieſt/ y rozumu wzor/ ktorym ſie gniew w nas
hámowáć ma: [...] radź ſie rozumu/ á oney zapálczywośći mieyſcá
nie day. Niech ſługá nie rządźi/ niech żołnierz twoy nie dobywa
ſzáble/ áż mu każeſz. SkarKaz 314a; KlonWor 69; [SkarKaz 473b
(Linde)].
δ. O dominacji w stosunkach rodzinnych (16): Wſzetecżni
przed ćichymi/ wſzędzie przodek máią/ Zadney ſpráwiedliwośći/
vpráwá nie mamy/ Poki mężowie rządzą/ iey nie docżekamy. BielSat [I4] [idem BielSjem]; Toć roſkázuię ſłowem Bożym/ ábyś żonę
twoię ktorey ćię teras Pan Bog głową y opiekunem dał/ dobrze y
pobożnie rządził KarnNap G, F4; BielSjem 13; [Bóg] ſtworzył
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iednego ſámego człowieká/ mężá onego pierwſzego/ áby był głową
y oycem wſzytkim ſynom ſwoim. [...] y przetoż żonę mu dał nie
rowną we władzey/ ále poddáną: áby dwá nie rządźili/ á w domu
iednym/ żony choć iednego ćiáłá ſą z mężmi/ drugim ſię ábo rownym pánem w domu nie czyniły. SkarKazSej 690a.
rządzić kim [= kogo] (1): Pánem y głową tobie małżonek
ślubiony/ Rządźić tobą powinien/ ná toć ieſt oddány. Ale twoiá
gorna myśl ná to nie przyzwoli: Ktoż rządźić/ niźli z ręku pátrzáć/
też nie woli? ZbylPrzyg A3v.
W przeciwstawieniu: »rządzić … z ręku patrzać« (1): ZbylPrzyg A3v cf rządzić kim.
Szereg: »rządzić i sprawować« (1): Páweł S. mowi: że mąż
ieſt głową niewiáſty/ álbo żony ſwoiey/ że ią rządźi y ſpráwuie: á
więc iuż przeto Pan Chriſtus przeſtánie być głową niewiáſty? WujJud 122.
[Cf 1.a.α.αα. »sam przez się rządzić«.]
αα. O władzy kobiet (pojmowanej jako naruszenie ustalonego
porządku) (8): Ktorzy máią być w Rádę obieráni. [...] nie cudzołożnicy/ nie oni/ kthorych żony rządzą/ nie lichwarze/ niefáłſzerze
GroicPorz b3v; BibRadz Eccli 9 arg; Gynaecratumenos, Który da
po ſobie niewieście yeźdźić/ to yeſt którego żoná rządźi Mącz 150d;
KochPieś 1; [Iáko to ieſt v białychgłow poſpolita/ że rádj wiele rządzą BielKron 1597 464 (Linde)].
rządzić kim (1): Niech ſię przeto oni wſtydzą/ ktorzi/ rozumieiąc ſie być vrzędow źiemſkich [...] godnemi/ nic nigdy niecżynią/
iedno to co im niewiáſty roſkażą. Iákoby wtem iáka rozność byłá/
żeby niewiáſty vrzędy trzymáły/ álbo oni ktoremi niewiáſty rządzą/
gdyż te obie rzecży ná ieden ſię gośćiniec ſchodzą. ModrzBaz 49.
W przeciwstawieniu: »rządzić ... służyć« (1): Też obycżay w
Indyey wſzędzie ná wſchod ſłońcá/ Zony rządzą/ á chłopi ſłużą im
dokońcá: Y wożą ie ná woźie záprzągſzy ſie ſámi BielSjem 8.
Zwrot: »[komu] dać się rządzić« (1): Kto śię niewiáſtom da
rządzić/ Ten ći nie może mądry być BierEz Mv.
Przen (1):
W przeciwstawieniu: »służyć … rządzić« (1): SkarKaz 489a cf
Szereg.
Szereg: »rozkazować i rządzić« (1): Nie poniżaymy ſtanu ſwego ſynowſkiego y páńſkiego/ ábyſmy temu niewolnikowi náſzemu
ſłużyć mieli/ á tá zła żoná [tj. ciało] roſkázowáć nam y rządźić nas
miáłá. SkarKaz 489a.
b. Na mocy prawa stanowionego (340): Prot Dv; RejZwierc
249v; Temu wierz że tám nigdy nie tráphią kłopoty/ Gdzye Koſcieleccy rządzą wſzák w ſwieżey pámięći/ Oni Woiewodowie y Biſkupi ſwięći PaprPan L4v.
Zwroty: »[komu] dać się rządzić« (1): á Ceſárzowie ſię im
[papieżom] iákoś nieopátrznie dáli rządźić á to względem wiáry y
nabożeńſtwá/ ktorym ſię w ſercá ich wkrádli. CzechEp 376.
»świat wszytek rządzić« (1): Niewiem ieſli to przyimą [...]/
obrońce ſtolice Rzymſkiey: ktorzy nie tylko wſzytkie rzecży zborowe [...] ſwemu Papieżowi poddawáią: Ale rádźiby to widźieli/
áby Xiążętá/ Krole/ Ceſárze/ náoſtátek świát wſzytek rządźił/ y nád
nim pánowáł. NiemObr 57.
»wszytko rządzić« (1): A ktoż tego przycżyną iedno ći Zubrowie/ Co ſie im coś dziwnego záwżdy mieſza w głowie. Zda ſie im
iż ná ten cżás wſzytko rządzić máią/ A no ich połowicá przed tym
pozdycháią. RejZwierc 249v.
Szereg: »rządzić i panować« (1): NiemObr 57 cf »świat wszytek rządzić«.
α. O władzy świeckiej (252): Then [Solon] Atenſkim panom
wyborne vſtanowił prawa [...] á tak za wiele cżaſow ie rządził, y z
niewoley okrutnich panow ſwą opatrznoſcią ie wyzwalał. BielŻyw
5; RejPs 117v; Yeden nawyſſſſy vrząd ma wſſyſtkye ine rżądźić.
KromRozm III F8 marg; Boże rácż dáć [...] ſpráwiedliwość twoyę
ſynu krolewſkyemu/ By w tey ſpráwyedliwośći lud twoy záwżdy
ſądził/ A vbogye śirotki ná wſſem ſpráwnye rządził. LubPs Q4; Izali
ſie też nie ták ſkárżyli kxięża żydowſcy przed Felixem [...]? Myſmy

záwżdy byli w pokoiu/ y rządziłeś nas w wielkiey opátrznośći
KrowObr B2v; RejWiz 173; Leop 2.Par 26/21; (nagł) O ſtároſtach.
[...] (–) Zadnemu cudzoziemcowi miáſtá áni zamku rządzić niedamy UstPraw A4; A ták ieſliżeś Krolem/ toć twoy vrząd ſędzić/ A
ieſlić ſie trudno zda/ day inemu rzędzić. RejZwierz 3v; Zoſtał potym
Ceſárzem/ rządził wielkie pány. RejZwierz 39; MArkus ſyn Antoniego/ wielkiego vcżenia Filozoph/ [...] przyiął bráthá Lucyuſá ná
Ceſárſtwo/ ták iż ſpołu obá nierozdzyelnie rządzili w dobrey zgodzie á opátrznośći. BielKron 149v; Ci dwá będąc w wielkiey
zgodzie y rozumie/ záłożyli wiele miaſt we Włoſzech/ kthore w pokoiu wielkim rządzili/ praw y obycżáiow dobrych náucżyli BielKron 275v; Nie ſłuſzna rzecż nas dziećięćiu rzędzić gdy ſie ſámo
ieſzcże rzędzić nieumie. BielKron 357; Mázowiecka Sláchtá przećiw Annie kſiężnie Mázoweckiey ſie wzburzyłá/ á ná przełożeńſtwie dáley iey nie chćieli mieć/ iż ſkárbu poſpolitego wiele z
vtracáłá/ mieniąc też tho być zá lekkość iż ie niewiáſthá rządźiłá.
BielKron 416v, 282v, 342; Abowiem nieieſt to podobna rzecż/ áby
kto mogł dobrze rzędzić/ ábo ſiebie/ ábo kogo drugiego/ bez Bożey
pomocy. GórnDworz Hh6v; PaprPan Q3; tákći też należy ná Krolá/ to ieſt/ ná Przełożonego á ná ſtrożá ludzkiego/ wſzytki ſpráwy
ſtoſowáć ku pożytkowi/ nie ſwemu właſnemu/ [...] ále tych ktorych
rządźi. ModrzBaz 18v; Niegodźi ſię wam/ ktorzi rzecży ludzkie rządźićie/ ieden tylko ſtan ludźi dla niegodnośći káráć ModrzBaz 99v;
W pirwſzych też kśięgach powiedźiałem/ y o obycżáiách/ y o
oſobách/ ktoreby obycżáie rządźiły á ich broniły ModrzBaz 101;
Trzebá żebyś rządźił/ ieſli chceſz być tym cżem ćię zową: to ieſt/
rádźić o zdrowiu tych ktore rządźiſz/ o zacnośći/ o obycżáioch/ o
práwách/ y o máiętnośći. ModrzBaz 106v; Bo á co ieſt nieprzyſtoynieyſzego/ iáko chćieć rządźić one/ ktorzi ćię o to nieproſzą?
ModrzBaz 107, 49, 106v, 134, 135; ModrzBazStryj ¶2v; Ty Iáphet
rządź y broń tych dwu [tj. Sema i Chama] iáko Krol y Slachcic
StryjKron 6; Xiężná Holha [...]/ ktora nieiáko białey głowy mdła
płeć/ ále iáko nayporządnieyſzy Monarcha rządziłá StryjKron 122;
Zebrał ſie z Tátáry/ y opánował mocą wielkie Xięſtwo Rzezáńſkie
oyczyſte/ ktore ieſzcze Mátka iego rządziłá. StryjKron 395; GórnRozm Av; yedenze Baſza rzadziel/ y co kazal tak bic muſialo PaprUp G2v; ActReg 94, 158; VVOIEVOD záś dwánaśćie powtore rządźiło: Lecż im/ iáko y pierwſzym/ ná rządźie zchodźiło. KlonKr
wstęp A2v; LESCZEK chytry/ przez zawod/ zdrádnie páńſtwá doſzedł. LESKO WTORY/ zań [= po nim] rządźił/ ktory go w tym
podſtrzegł. KlonKr wstęp A2v, wstęp A2, k. A2v; Bo nic nie ieſt
właſnieyſzego y potrzebnieyſzego temu co drugie rządźi/ y ná wyſokim mieyſcu śiedźi: iáko mądrość. SkarKaz 517a; A gdy ieden
rządźi/ wſzyſcy z ſwym rozumienim do kupy idą SkarKazSej 691a;
W tákim rządźie wielogłownym łácno bárzo ſedicyą y wzburzenie
vczynić. bo proſtym ſmáczne to pochlebſtwo: iż też oni rządźić y
wolnośći ſwoiey vżywáć máią. SkarKazSej 695a, 676b, 678b marg,
679a [2 r.]; Nie Pániąć nam ále Mátką byłá/ Day nas ſto lat y z tobą
rządźiłá. RybWit C2.
rządzić u kogo (1): Záwżdy krolowie to ieſt ieden v ludu Bożego rządził. SkarKazSej 689b marg.
rządzić wedle (a. podług) czego [= czym się kierując] (9): 4.
cżęść tego rozdźiału ieſt/ iż Krol nietylko wedle wyrokow ábo
Státutow/ ále też wedle przykłádow ma rządźić. ModrzBaz 15v;
SarnStat 1147. Cf Fraza, »ludzie rządzić«, »podług prawa rządzić«,
»wedle wolej swojej rządzić«.
rządzić co a. czym (1): [Dariusz pisał do Aleksandra:] zaprawdęby wielką chuałę miał gdyby krom dozwolenia y woley náſzey
Macedonią rządził HistAl C7.
rządzić przez kogo [= za czyim pośrednictwem] (5): nam WKM
przez ty urzędy z dawna w Rzeczypospolitej postawione rozkazować a nas rzędzić i sprawować raczysz przez księżą biskupy IchM,
przez IchM pany wojewody, starosty a kanclerze Diar 69; ActReg
157; Tám [w starym zakonie] było kroleſtwo/ ále kápłáńſkie: á v
nas [tj. u chrześcijan] kápłáńſtwo/ ále krolewſkie. Tám krol rządźił/
ále z kápłanem: á tu kápłan rządźi/ ále z krolem y przez krolá.

282

RZĄDZIĆ

RZĄDZIĆ

SkarKazSej 679a; iż chcą áby ſzláchtá ábo lud poſpolity przez poſły
ſwe rządźił SkarKazSej 694b. Cf »światem rządzić«.
rządzić kim, czym [= kogo, co] (53): (did) Czart wylicza Dobrodzeyſtwa za ktore Bjſkup Panu powinien był (–) [...] Ale Doſtoyenſtwa owj Mayącz wmoczy zaczne Głowj Rządzaċ nieyednem
powiątem Zatrzaſſayacz wiele Swiatem RejKup bb5v; A Ioáthám
ſyn Krolewſki rządźił domem y ſądźił [erat super domum iudicans]
lud oney źiemie. BibRadz 4.Reg 15/5; Civitatem administrare, Rządźić miáſtem. Mącz 222c; RejZwierc 252v; SarnStat 18; Co [tj.
wszeteczeństwo i cudzołóstwo] ácż wſzyſtkim ſtanom rzecż ieſt
ſzkodliwa. Wſzákoż oſobliwie tym ktorzy inſzymi rządzą PowodPr
70; Ia Athenámi rządzę: żoná moiá mną. żoną záśię ſynacżek iey.
áták chłopię Atheny ſpráwuie. PowodPr 77; Gdy lud on wybrány
krolá ſobie prośił od Sámuelá ſędźiaká onego y kápłaná/ ktory iemi
ná on czás rządźił: [...] SkarKazSej 689a. Cf Zwroty.
rządzić czym [= przy pomocy czego] (6): obieráli miedzy ſobą
iednego/ ktorego mędrſzym y potężnieyſzym być rozumieli/ áby ie
rádą ſwoią rządźił/ ſpory porownywał/ á od poſtronnego nieprzyiaćielá ich bronił ModrzBaz 47v; Iádwidze zátym w Polſcze rząd oddano, Corce krolewſkiey Sceptrum dárowano. Ktorym przez ten czás
roſtropnie rządziłá KlonKr E3. Cf »lud rządzić«, »prawem rządzić«.
rządzić gdzie (24): Idźcieſz też ſmiele do Litwy/ Nie zwiedzyeć
nikt z wámi bitwy/ Wieldzy tám rządzą pánowie/ Dobrze bácżni ná
rozmowie BielKom A4; źle bywa gdzye dwá pánowie rządzą. BielKron 125; tám gdźie wſzyſcy álbo wielé rządzą/ trudno o rząd ieſt
OrzQuin O3; RejZwierc [238]; MycPrz II C2v; Krotką z zle nábytego káżdy roſkoſz miewa. Potomek tám nie rządził ſam do dniá
trzeciego/ Ledwie iże vżywał páńſtwá ták zacnego. PaprPan Dd2;
Trudno tám porządek bydź ma/ gdźie wſzyſcy rządzą GórnRozm A;
Dowiedz mi kto teraz tu rżądźi? GórnRozm A; bo áni ludźie/ gdźieby było tych obyczáiów miáſto niemiáło/ áni obyczáie/ gdzieby byli
tácy ludźie nie rządzili/ nie mogłyby były álbo záłożyć/ álbo tak
długo trzymáć ták wielkiéy/ ták świątobliwié/ y ták ſzeroko władnéy rzeczypoſpolitéy [rzymskiej]. KochWr 26, 37 [2 r.]; ActReg
157; (nagł) Woiewod dwánaśćie. (–) RZadko tám bywa gdzie ich
wiele rządzi, Porządek, zgodá, y częſto ſię błądzi. KlonKr A4, A4;
Tá oſtátnia [monarchia] Rzymſka/ gdy roſłá/ krole wygnáłá. Co ſię
iey źle powiodło: gdy ábo wiele przednich/ ábo lud ſam w iednym
onym mieśćie rządźił. SkarKazSej 690a; Bo gdźie dwá ábo trzey
rządzą: káżdy naydźie ſwoie mniemánie y rozumienie. SkarKazSej
691a; Ná Wenecyą nie potrzebá pátrzyć/ iż ták długo/ to ieſt 1100.
lat ſtoi. Bo tám lud poſpolity nie rządźi: tylo w rzeczách máluczkich/ y nienależytych/ zdánia ich pytáią. SkarKazSej 691a, 679a
[2 r.]. Cf W połączeniach z nazwą miejscową.
W połączeniach z nazwą miejscową [w tym: gdzie (5)] (11): a
gdy Iozef ktory rządzýł wſzytek Eipt chcyał zſtępitz do domu xyążęcya ono xyążę weſeląc ſie powyedzýał [...] HistJóz B3v; Ptolomeus Egipth niechay rządzi/ á Kleopatrę ktorą był ociec moy
poſlubił ſobie zá żonę/ niechay wezmie zá małżonkę HistAl N2, C7;
BielKron 168v; Rzymie gdy cie rządzili poważni ſtanowie/ Nie
było żadney mocy podobney ku tobie. RejZwierc 252v; á coſz
owſzem byłoby gorzey gdyby Sędźiakowie mieły [!] rżędźić w
Wołoſzech MycPrz II C2v; Vmieliby Stároſtwá ſámi w Ruśi rzędzić
PaprPan B4; Y ná ten cżás nie długo dobrze w Rzymie było/ Kiedy
tych dzieſięć pánow ieden Rzym rządziło. PaprPan Gg3; ModrzBaz 43; GDy kilkánaśćie głow w Polſcze rządziło, Krzywd [...]
zázyło [!] To cne Sármátckie páńſtwo KlonKr A2; PowodPr 77.
W połączeniu z nazwą etniczną (4): (nagł) Mieczyſław wtory.
(–) KAdziel temu prząśdz, a nie cne Polaki, Przyſtało rządzić,
ſerdeczne iunaki. KlonKr C2, wstęp A2, A4 [2 r.].
W połączeniu szeregowym (1): Prziymiſz tedy W.K.M. [...] od
nas [...] to wyznánie náſze/ [...] á nas ták rzędźić á ſpráwowáć y
miłowáć rácż/ iáko wierne poddáne ſwoie WujJudConf 18.
W charakterystycznych połączeniach: rządzić dom(em) (4),
drugie, ine (2), księstwo, miasto(-em, w mieście) (4), obyczaje,
pany, podlejsze w rozumie, powiatem, rzeczy (ludzkie) (3), serce,

sprawy, starostwa, zamek (2); przykładem rządzić, radą, rozkazowaniem, rozumem; dobrze rządzić, rozumnie, roztropnie (3), społu;
wedle chęci rządzić, wedle obyczajow, wedle przykładow, podług
przystojeństwa, wedle upodobania swego, wedle zamiaru; przez
posły rządzić; w łasce rządzić, w miłości, w pokoju, w sprawie
dobrej (2), w sprawiedliwości.
W przeciwstawieniu: »rządzić … słuchać« (2): Po śmierći iego
[Lecha] nie náyduie ſie w piſmie kto ná iego mieyſcu panował/ ále
to był ták ſpoſobił potomkom ſwym/ áby ſtárſzy brát rządził/ á
młodſzy go ſłucháli iáko oycá. BielKron 339v; bo ták mowi Mędrzec: (Dla grzechow źiemie/ (to ieſt ludźi ná źiemi) wiele pánow
iey.) Nie tákich gdźie ieden drugiemu podlega/ y wſzyſcy iednego
ſłucháią: ále gdźie ſię ieden drugiemu ſprzećiwia/ á chcą wſzyſcy
rządźić. SkarKazSej 695b.
W porównaniach (2): Głowá grunt w cżłeku głowá mu pánuie/
Powod ieſt wſzech ſpraw/ cżłonkom roſkázuie/ Ieſt iáko Zamek
ktory Kśiążę rządźi: Koſztuie/ wącha/ słyſzy/ widźi/ ſądźi. RybGęśli
C4v; CRákus roſtropnie rządząc nie zábłądził W Powinnośći ſwey,
gdy iák oćiec rządził. KlonKr A2v.
Fraza: »władza rządzi (a. ma rządzić)« [w tym: wedle czego
(1)] (2): gdyż przedſię Krolewſka władza winna obycżáiow y praw
źiemſkich słucháć/ á wedle zamiáru ich ma rządźić [regia potestas
… cogatur … imperare] ModrzBaz [16], 3v.
Zwroty: »krolestwo, cesarstwo, Koronę, Koroną, krole(w)stwem rządzić« [szyk zmienny] (14:3:1:2:2): Trzebać takim ramion
mocnych [...] I [tr]ze[b]a by też głow więcej [...]. Boć temu jedna
nie sprosta. Rządzić rozliczne krolestwa [Nie] mądrzyć sie podejmują Czego więc potym żałują BierRozm 21; LubPs O5v;
Theodorá Ceſárſtwo rządziłá dwie lecie áni źle áni dobrze/ iáko
biała głowá. BielKron 169; iż iey ſioſtry ſtryiecżne ná ten cżás w
Cżechách ſámy rządziły kroleſtwo/ Thetká/ Káſsa/ Libuſa BielKron
341, 168v, 241; Rationes Galliae procurare, Fráncuskim królewſtwem rządźić y ono ſpráwowáć. Mącz 347b; RejAp 157v; były po
wſzelki cżás białegłowy thák chętne/ iáko męſzcżyzni: Bywáły te/
ktore podnaſzáły woyny/ y otrzymywáły wielkie zwycięſtwá: rządziły kroleſtwá GórnDworz X6v, Ff8; Namileyſzy ſynu/ iuż ia będę
zá to pokutowáć pielgrzymuiąc wſzyſtkiego żywotá cżáſu me go/ á ty
kroleſtwo będzieſz rządźił. HistRzym 37, 30v, 35v, 50; CzechRozm
142v; LVcius ſpołem z brátem ácż pocżćiwie żyli/ Y Ceſárſtwo
fortunnie y mądrze rządzili/ Snadź [...] PaprPan T; Ten [Zygmunt I]
fortunnie ſpokoynie tę Koronę rządził/ A namniey w przyſtoynośći
Krolewſkiey nie błądził. PaprPan Ee2v, Dd, Dd4v; Dźiało ſie przy
[...] Pánách według Doſtoieńſtwá y Vrzędów/ któré trzymáią w
Rádách/ roſkazániu/ y Dekréćiéch Króleſtwá náſzégo (którym ſczęśliwie rządźimy) ná tym śiedzących SarnStat 940; Ták też v nas
może mowić: Krol z Wálnym Seymem rządźi Koroną: Wálnym
Seymem/ Seymiki Ziemſkie: Seymikámi iáki Práktykáńćik ktory ſie
ná to vda. Ergo Práktykáńćik Koroną rządźi. PowodPr 77.
»lud, narody, poddane, ludem, nad ludem rządzić« [w tym:
czym (= przy pomocy czego) (2)] = gubernare populum PolAnt,
Modrz; dominari populo PolAnt [szyk zmienny] (10:3:3:1:1): A ćić
ſą przednieyſzy z przełożonych ktorzy byli Krolá Sálomoná/
dwieſćie y pięćdźieſiąt kthorzy rządźili nád ludem. BibRadz 2.Par
8/10; Tegoż roku byli obráni dwá ſtárcy z ludu ſędzmi/ o ktorych
był pan powiedźiał/ iż złość wyſzłá z Bábilonu od ſędźiow ſtárſzych/ ktorzy ſię zdali iákoby lud rządziłi [!]. BibRadz Dan 13/5;
byłá to iego [Boga] wola/ áby zwirzchność albo przełożeńſtwo nad
ludem poſpolitym byłá vſtáwioná/ iákoby oni lud ſwoy w ſpráwie
dobrey rządzili BielKron 9v; RejAp 99, 100v; Iákoż poprawdzie bez
tego/ nie było by ie przecż ważyć ſobie/ gdyż ſwiát niema z nich
[białychgłów] inego pożytku/ iedno ten/ iż dzieći rodzą: á męſzcżyzni wdy/ zgodzą ſie ná co inego/ bo rządzą narody/ hetmánią/
obmyſláią pożytki ludzkie/ y ine potrzebne rzecży ſpráwuią GórnDworz Z8v; Kiedy pan ſtráchem ſwe poddáne rządzi/ Do dobrey
ſpráwy iuż káżdy zábłądzi. RejZwierc 226; WujJudConf 214; [Żydzi] záwżdy niektore z domu Dáwidowego nád ſobą przełożone

283

RZĄDZIĆ

RZĄDZIĆ

miewáli [...]. Aż do Máchábeycżykow: po ktorych záś Sędźiowie
ludem onym rządźili CzechRozm 167v, 181; Kędy piſze Cicero/
żaden przelożony [!]/ Coby dobrym rozumem nie był przyſtroiony/
Nie może w dobrey ſpráwie ſwych poddánych rządzić PaprPan A3;
á kto ſię nádyma rządząc lud podły á proſty/ temu niedoſtánie ſercá
do rządzenia ludu pyſznego á odpornego. ModrzBaz 47v, 101; iáko
też y Moyżeſz/ on lud gruby/ zwierzchownym obycżáiem rządząc/
y ceremoniámi po więtſzey cżęśći ćieleſnymi/ w zwiąſku zgody
záchowywał NiemObr 8; GórnRozm M4, M4v; Iáko tedy Saul y
Sámuel był głową ludu Bożego/ iż gi rządził WujNT 669, 390.
»ludzi(e), ludźmi rządzić« [w tym: podług czego (1)] = homines a. populos regere, hominibus imperare Modrz [szyk zmienny]
(10:5): á wdy niektorzy pánowie niewiedząc nic/ co to ieſt rzędzić
ludzie/ nie wſthydzą ſie/ [...] ſtyrowáć tego okrętu/ do ktorego wielkiego miſtrzá potrzebá GórnDworz Ee6; A thák pomázániec Boży/
ábo zwierzchni pan káżdy/ ſtáráć ſie będzie/ [...] żeby mogł złe
Krole/ Tyránny Kſiążętá/ wyćiſnąć/ y wygnáć/ á te ludzie podług
przyſtoieńſtwá rzędzić/ ktorzy pod nimi w nędzy/ á niewoley byli
GórnDworz Hh2; Iáko ludzie poſiadáć á iáko ie rządzić/ A w
domowych też ſpráwach iáko nie zábłądzić. RejZwierc 251v; (nagł)
Do Hektorá. (–) [...] Acż ſławá o twym męſtwie po wſzem ſwiátu
ſłynie/ Ale cie o rozumie táka druga minie. [...] cżemuś nie przełomił chcenia krolewſkiego. Ześ do rády dał pobráć nikcżemne
młokoſy/ Ktorym nie ludzi rzędzić dáć było kokoſzy. PaprPan Ff3;
Coż to tedy ieſt Krolem być? [...] nic inſzego nieieſt/ iedno rządźić
ludźi władnośći iego poddáne. ModrzBaz 19v; Zwierzętámi by
niememi táki niech rządźił/ nie ludźmi rozumnymi ModrzBaz 81v;
ták wiele ludźi miał od Bogá ſobie zlecżonych/ iż życżyłby ſobie
tego áby ie mogł dobrze rządźić ModrzBaz 106v, 19v; GórnRozm
M4; WujNT 845; Tákże dobra zgodá y pokoy miedzy poſpolitym
ludem: ále lepſza miedzy pány/ ktorzy ludźmi rządzą/ ábo o nich
rádzą SkarKazSej 664b, 657b, 662b [2 r.], 678b.
»państwo, państwem rządzić« [szyk zmienny] (13:2): Tego cżáſu Amelſuitá corká Theodoryká [...] s ſynem ſwoim Attálárykiem
rządziłá páńſtwo Rzymſkie BielKron 162v; Co ſie tycże Brunſzwickiego Kſiążęćiá/ dáli to w moc Ceſárzowi/ áby on tym páńſtwem
rządził BielKron 222v, 318v; HistRzym 68v; RejZwierc 195; Snadźby był Kowálſkiemu dał ſwe páńſtwo rzędzić/ Bo ten vmie prętko
fáłſz od prawdy odpędzić. PaprPan O2, Q2; á przetoż tem więcey
zwierzchnym Pánom y wſzytkim inſzym ná vrzędźiech będącym
przyſtoi áby [...] vmysł ſwoy do właſnego á prawdźiwego ſpoſobu
ſpráwowánia rzecży przyzwycżáili/ áby Páńſtwo ábo vrząd ſwoy
dobrze rządźić [...] mogli [ut fraena imperii recte moderari …
queant] ModrzBaz 18, 3 [2 r.], 3v; CIcho ná wſzytkie ſtrony/ pokoy
kwitnie z zgodą/ Krolowie páńſtwy rządzą/ káżdy w ſwym beſpiecżny GrabowSet F3; [Wanda] Gromiłá Niemcá bronią opátrznego. Gwałt tedy gwałtem odpędziwſzy zbroynie, Páńſtwo ſczęśliwie rządząc, y przyſtoynie. KlonKr A3v, wstęp A2, A3v.
»prawem, podług (a. wedle) praw(a) rządzić« = iure gubernare
Modrz (2:2): OrzRozm T4; Monárchią zową to Páńſtwo/ ktore iedná
tylko oſobá rządźi [gubernationem unius appellant]/ ktora ieſliże
wedle pewnych Praw ono Páńſtwo rządzi [si ex legibus sit]/ Krolem
bywa názwána/ á ono Páńſtwo Kroleſtwem: lecż ieſli wedle chęći
woley á vpodobánia ſwego rządzi [si ex libidine administrantis]/
tedy Tyráńſtwem bywa názwána. ModrzBaz 3; Bo wſzelka vrzędu
doſtoyność do tego ſię ćiągnie/ áby práwem á roſkázowániem
Rzecżpoſpolitą rządźił. ModrzBaz 82; Y wladza iednego nie ieſt
zła/ gdy tęn ieden cnotliwy ieſt/ y podług práwá poddáne rżadźi [!].
GórnRozm M4.
»rzeczpospolitą, rzecząpospolitą rządzić; rzeczypospolite rządzić się dawały« = rempublicam capessere a. regere Mącz; rempublicam administrare a. gerere a. gubernare, politiam gubernare,
praeesse reipublicae, in republica versari Modrz [szyk zmienny]
(22:3;1): trzebá by nam ku temu/ onych ſtárych Lykurgow [...] álbo
Sálomonow Zydowſkich/ ktorzy mądrze Rzeczypoſpolite miedzy
ludźmi ſtánowiáli/ y rozumnie ie rządźili/ y gruntownie o nich piſáli

OrzRozm D2, T4; Potym Atteniánie krolá mieć niechcieli/ iedno
áby rádá álbo Mágiſtratus Rzecżpoſpolitą rządzili BielKron 75; Gdy
ſzcżedł rod Lechow/ Rycerſcy ludzie [...] wybráli dwánaśćie Woiewod ku ſpráwie rzecży poſpolitey/ ktorzy rządzili rzecż poſpolitą
dwádzieśćiá lát BielKron 340, 340 marg, 341 marg; Błogosławione
będą Rzecżypoſpolite/ ieſliże ie miłoſnikowie mądrośći rządzić
będą KwiatKsiąż F3v, G; Rempub. regere, Rzeczą poſpolitą rządźić.
Mącz 349c; Ad gubernacula Reipub. sedere. Rzeczi poſpolite ſpráwowáć/ Rzecz poſpólitą [!] rządźić. Mącz 378c, 353a; Politią zową/
tę Rzecżpoſpolitą ktorą wiele oſob rządżi [!] [Politiam potestatem
plurium [appellant]] ModrzBaz 3v; iáko Hiſtoriae Rzymſkie świádcżą/ ludźie vbodzy Rzecżpoſpolitą bárzo dobrze rządźili ModrzBaz
42v; Lecż to w onych Rzecżáchpoſpolitych nie nowina/ ktore nietylko ſię ludźiom ze ſzkoł rządźić dawáły ModrzBaz 130, 3v, [16],
24, 43, 82 [2 r.] (12); Phil Q3; PowodPr 73; SkarKazSej 669b.
»światem, świat rządzić« [w tym: przez kogo (1)] [szyk zmienny] (6:2): Rzekł do mnye wſſechmocny Pan [...]/ Wſſytki narody
ſwiátá dam w dzyedzictwo tobye/ [...] Będzyeſz im roſkázował pod
żelázną miotłą/ A iák zduńſkye nacżynie potrzeſz myſl záplotłą/
Tych to ſrogich mocarzow co ták ſwiátem rządzą/ A zá wymyſły
ſwemi ſnadź dáleko błądzą LubPs [B2]; RejWiz 77v; SkarJedn 205;
Mieli też oni Ceſárzowie Pogáńſcy ſtároſty ſwoie/ ktore po rozmáitych páńſtwách rozſyłáiąc/ przez nie świát rządźili NiemObr
160, 154; Nic po tym pomnieć/ ábo liczyć króle/ Z których ty
idźieſz/ y iáko rządźili Swiátem/ á ludźióm wſzem práwá ſtáwili.
GórnTroas 49; GrabowSet Dv; Nie ruſzyło ćię ono złoto/ y dobre
mienie/ y cześć oná po krolu wtorym być/ y świát rządźić/ y v ludźi
ták wielką ſławę mieć: wſzytkoś to porzućił SkarKazSej 668b.
»najwyższą władzą rządzić« = sprawować władzę zwierzchnią
(1): Ale v Polakow niedoſyć ieſt vrodźić śię Synem Krolewſkim:
trzebá áby był obran ten/ ktoryby tą nawyżſzą władzą rządźił [qui
hac summa fungatur potestate]. ModrzBaz 15v.
»wedle wolej sw(oj)ej rządzić« [szyk zmienny] (3): Ex sua libidine moderantur, Wedle ſwey wolei rządzą/ vſtáwuyą. Mącz 228b;
Bo ſie muſzą pełnić nieomylne obietnice iego [Pana]/ ktore káżdemu narodowi obieczáć racżył/ powiedáiącz przez Proroká: Iż zá
grzechy ich odeymę s pośrzodku miedzy nimi mądrego/ rádnego/
poważnego/ poććiwego/ mężnego/ tylko iáko niewiáſthy á ludzye z
ich obycżáymi ći ie będą rzędzić á włádáć imi wedle woley ſwoiey
[cf Is 3]. RejZwierc 188v; ModrzBaz 3v.
»wszytki(e)mi, wszytki rządzić« = omnes moderari a. regere
Modrz (3:1): BierEz P2; Lecż ponieważ Krolewſka władza ma śię
podpieráć wielu ludźi oſobliwą cnotą y mądrośćią/ przeto zdáłá śię
być słuſzna rzecż/ áby ią ieden ná ſobie niosł/ ktoryby wſzytkiemi
rządźił. ModrzBaz 24v, 22v; [cesarze rzymscy] wyſtáwiwſzy ſię ná
naywyżſze mieyſce wſzytkim/ y wſzytkimi włádáć/ y rządźić chćieli
NiemObr 159.
»wszytko, wszy(s)tkim, wszytkie rzeczy rządzić« = res omnes
administrare Modrz [szyk zmienny] (5:2:1): RejWiz 75; BielKron
273v; RejZwierc 22v; BielSpr 50; Lecż tákową Rzecżpoſpolitą zá
nalepſzą máią/ [...] gdzie Krolewſka władza wſzytko rządzi [in quo
… omnia teneantur] ModrzBaz 3v; ktory [Dariusz] też niektore
przednieyſze Pány poſtánowił/ miedzy ktoremi chćiał áby też był
Dániel Ebreycżyk áby znim wſzytkie rzecży rządźili y ſpráwowáli.
ModrzBaz 24; NiemObr 159; były kroleſtwá od Nemrotá poczęte/
Aſſyryiſkie y Egiptſkie/ y inne. w ktorych ſámo vpodobánie krolow
wſzytkim bez piſánego Práwá rządźiło. SkarKazSej 697b.
»rządzić [czyją, jaką] ziemię, [jakie] krainy« [szyk zmienny]
(3:2): Po Wándźie był záſię kłopoth w Polſce około wybieránia
krolá/ vmienili záſię dwánaśćie Woiewod wybráć/ áby káżdy ſwą
źiemię rządził. BielKron 341; Helvecii, Szwaycerowie teras ſie zową eydgenoſz od buntu á ſprziſiężeniá które miedzy ſobą máyą
bowiem yeſt wolna ziemiá/ áni króla áni Ceſarzá áni xiążęciá żadnego nie má/ tylko miáſtá wſziſtkę ziemię rządzą y ſpráwuyą Mącz
154b; StryjKron 81; Abowiem Micháyłowi dla dźielnośći iego/
Dano wielki Nowogrod y inſze do tego Wołośći: áby rządźił te
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Ruſkie kráiny/ A Słuckie y Kopylſkie/ oycżyſte dźiedźiny. KołakCath A4; (nagł) Leſzko wtory. (–) [...] Rządząc wiek długi tę poddáną ziemię, W ſławie zoſtáwił cne Sármátckie plemię. KlonKr B.
Szeregi: »rządzić a opatrować« (1): Pięknie było káżdemu
pánu w tey ſławney Koronie/ gdy ludzie poććiwi s chući á z miłośći
około ſie ich wieſzáli/ ku cżći á ku ſławie ich/ y gárdłá á y máiętnośći ſwe ná lekki ſzańc ſádzili/ á pan páńſtwá ſwe rządził á
opátrował RejZwierc 195.
»rządzić abo panować« (1): V ſtárych ludźi to bywáło/ iż ilekroć ktorego Krolá Krolem miánowano/ tyle rázow go też zá rázem
y ſtrożem ludu ábo Páſtyrzem názywano: ktoremi słowy nápominano go áby pámiętał kármić tych ktorych rządźić ábo im pánowáć
chce [quos regere velit]. ModrzBaz 18v.
»rozkazować i (albo) rządzić« [szyk 2:2] (4): KromRozm III
H3; BibRadz I 10b marg; więcz tákowym ludziom godna ieſt rzecż/
áby dawano vrzędy/ ktorymby zdołáć mogli/ áby też y oni roſkázowáć/ y rzędzić podleiſze w rozumie niż ſą ſámi mogli GórnDworz
Gg3v; Do gáſzenia máią bydź náznácżeni w káżdym domu/ cżego
kto przy ogniu ma pilnowáć. Naprzod kilkánaśćie [...] mężow
ſpráwnych/ bácżnych/ coby roſkázowáli y rządźili przy ogniu:
potym [...] GostGosp 144.
»rządzić, (i) sądzić« [szyk 2:1] (3): A ná zamku ſtároſtę Sobiegárnem zową [...]. Bo wierz mi iż ten ſobie záwżdy ręce tłuśći [tj.
wyciąga korzyść dla siebie] [...]. Abowiem ten y ſądzi tenże wſzytko rządzi RejWiz 75; BibRadz 4.Reg 15/5; StryjKron 667.
»rządzić, (a, i) sprawować« = administrare ac regere, regere et
gubernare Modrz [szyk 17:5] (22): O to ćię też prośimy/ ſtworzyćielu miły By krol ſtáry ſkrolewą/ długo zdrowi byli Aby nas ták
rządzili ták nas ſpráwowáli Iáko by ſie y ſnámi do ćiebie doſtáli.
KlerWes A2; RejPs 117v; Diar 69; LubPs O5v; Po śmierći Mátiaſzowey Węgrowie go [Władysława II Jagiellończyka] zá krolá
przyięli/ ktory ie rządził á ſpráwował w pokoiu BielKron 327v, 241,
273v; Capessere rem publicam, Rzeczą poſpolitą ſpráwowáć/ rządźić y oney bronić. Mącz 353a, 56d, 154b, 347b, 380b; RejAp
100v; GórnDworz Ff8; Y iáko kroluieſz/ y iáko ſwe poddáne w
łáſce/ w miłośći/ á w ſpráwiedliwośći/ rządzić á ſpráwowáć racżyſz/
tho ya káżdego bacżeniu y rozeznániu porucżam. RejPos A3;
RejZwierc 22v; WujJudConf 214; ModrzBaz 19v, 24; ReszPrz 95;
iżbyſmy z narodu ſwégo Królá ſobie obráć mogli: ponieważ námi
żaden extraneus rządzić y ſpráwowáć/ wykonywáiąc powinnośći
ſwé królewſkié/ nie mógłby ták ſnádnie. SarnStat 18, 1147. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»władać, (a, i) rządzić« [szyk 2:1] (3): RejZwierc 188v; NiemObr 159; Złośliwy włada/ rządźi niewſtydliwy/ Máło v ludźi waży
ſpráwiedliwy GrabowSet F3v.
Iron. (1): [Wójt mówi:] Dayże czynſz dayże kokoſſy Zać więc
mało tey roſkoſſy Dáyże ſep/ Sery/ gęś iáycá Długoś rządził pánie
ráycá Mniema żem ten rok panem był To wniwecz com ſie nárobił
RejRozpr D4.
W przen (16): ABowiem tá Cnotá ieſt ták można krolowa/ że
iey władzey/ áni ſmierć/ áni żadny ſtrách nigdy przekáźić nie może.
Bo chociay dziáłá trzáſkáią/ huffy ſie mieſzáią/ [...] wſzytko to tá
można krolowa rządzi á ſpráwuie. RejZwierc 22v; Lecż cżem więcey Krol one wády z Rzecżypoſpolitey wypędźi/ tym więcey będźiemy o niem rozumieć/ że on nietylko ćiáłá ludzkie á rzecży
z wierzchne/ ále też y owſzem więcey ſercá ludzkie rządźi y ſpráwuie ModrzBaz 19v; KlonKr E3.
Zwrot: bibl. peryfr. »rządzić laską żelazną, pod prętem żelaznym, w pręcie żelaznym, prętem żelaznym, pod laską żelazną«
= być władcą bezwzględnym; regere in virga ferrea Vulg; pascere in
virga ferrea PolAnt (6:3:2:1:1): Będzież ie rządził w pręćie żeláznym: á iáko gárncżárſkie nacżynie żetrzeſz [!] ie [pogan]. Leop
Ps 2/9; BibRadz Apoc 2/27; RejAp 32, 99, 100v, 157v, 160v; Y
porodźiłá ſyná mężczyznę/ ktory miał rządźić wſzytkie Pogány
laſką żelázną WujNT Apoc 12/5, s. 390, Apoc 2/27, s. 845, Apoc
19/15; Pŗykllády ná conſonantes. [...] zz zzywie pąn. zządai v mnie

dąmĉi pogány. Będ̂ieſſ ĝie ŗąd̂ill w pręĉie zzeláznym. JanNKarGórn H.
Szereg: »paść i rządzić« (1): Bo ći/ ktorzy áż do końcá/ to ieſt
áż do śmierći/ záchowáli wolą y roſkazánie Páńſkie/ máią zwierzchność nád narodámi/ y páſą y rządzą ludzie laſką żelázną WujNT 845.
Przen (4): Ale ſłyſzę iż káżde/ kroleſtwo w pokoiu/ Szcżęſliwſze ieſt/ powoli/ gdy myſli o boiu. Bo wierz mi gdyby iedno/
burza przyraźiłá/ Byłby Prywat zá pyecem/ wnetbyś ty [Rzeczpospolita] rządźiłá. RejZwierz A5.
Szereg: »rządzić a sprawować« (1): Piſał Apulegius kxięgi [...],
w ktorich vboſtwo ſkromne barzo wychwala [...], bo vcżciwe vboſtwo po wſzitkim ſwiecie nalepiey miaſta rządzi á ſprawuie, ggyż [!]
ono ieſt wſzitkich rzemioſł miſtrz BielŻyw 93.
a) W tzw. metaforze organicznej (objaśnienie cf RZĄD znacz.
3. Przen) (2): Przyrodzony ſpoſob ieſt w ćiele/ áby iedná głowá
rządźiłá: ták też w Rzeczypoſp: przyrodzona y nalepſza y
nawłaſnieyſza rozumowi ludzkiemu ieſt Monárchia SkarKazSej
689a, 676a.
β. O władzy kościelnej, duchownej (64): SeklKat Hv; [Poseł do
Biskupa:] Chcze Pan Bog ſtoba roſſedzyċ O to wſzyſtko czocz dal
rzędzyċ. RejKup c4, bb6; A to biſkup [...] ma kápłany ſądźić/ á ták
y káráć/ y z kłádáć zá wyſtęmpem: A yeſli z kłádáć/ pogotowyu y
wſtáwyáć/ y rządźić. KromRozm III K4v; A powyeda [św. Paweł w
1.Tim 5]/ iż dwoyákyey tći godni [kapłani]/ ktorzy dobrze rządzą:
Yákoby rzekł/ iż y ći godni tći/ ktorzy źle vrząd ſwoy ſpráwuyą
KromRozm III K4v; dáleko wyęcey [kościół dzisiejszy niż dawny]
potrzebuye yedney głowy á ſprawce nawyſſſſego/ ktoryby wſſyſtkye
ine rządźił/ á nyezgodne yednoćił. KromRozm III N4, H2v marg;
Diar 49; W kthorey owczárni Duch święty pod złemi Biſkupámi
mięſzka/ [...] złym Biſkupom ku potępieniu/ ále nam ktore oni rządzą/ ku zbáwieniu. OrzList f2; A dánie Duchá ś. tym ktorzy nas
rządzą/ pewnym ieſt dowodem/ iż pobłądźić nigdy około náuki/ [...]
nie mogą. SkarKaz 206b.
W połączeniach szeregowych (2): á nákoniec/ vkaſz kthorego
Papieżá/ kthoryby władnął kiedy/ rządził/ y mial pod mocą ſwoią/
wſzyſthki ná ſwiećie kośćioły krześćiáńſkie? KrowObr 19; Tu pytam/ Iáko Krowicki [...] nie ieſt ná Pinczowie fur et latro? gdyż on
ná cudzym mieyſcu/ w ſzáfowániu cudzym ſzáfuie/ y rządźi/ y
ſpráwuie ſwowolnie? OrzList d4.
W przeciwstawieniach: »rządzić … posłusznym być, słuchać«
(2): [Chrystus] poſtánowił/ mowi Páweł ś. w kośćiele ſwoim naprzod Apoſtoły/ potym Proroki y Doktory. [...] Muſząć iedni rządźić/ drudzy poſłuſznemi być. iedni náuczáć/ drudzy ſłucháć y
vczyć ſię. By wſzyścy rządźili/ á ktoby ſłuchał? SkarKaz 606a.
W porównaniu (1): Tego teſz nie możeſz rzec/ áby Papieſz miał
rządzić wſzyſtki ludzi/ iáko głowá rządzi wſzyſtki tzłonki/ áby ſię
ktory o kamień nie obráził. KrowObr 12v.
Zwroty: »rządzić kościoł, zbor, kościołem« [w tym: według czego (1)] = ecclesiam gubernare Modrz; administrare ecclesia JanStat [szyk zmienny] (31:3:2): Ano Páweł też w Epheźye ku ſtárſſym
álbo kápłanom [...] powyeda iż ye duch S. biſkupy álbo ſtrożmi
poſtáwił/ áby rządźili koſcyoł boży. KromRozm III H4v; Tych ći
[patriarchów] nye wyele/ łácno ſye ná yedno zgodźić mogą/ A
yednoſtáynye w yednoſci koſcyoł według ſlowá bożego ſpráwowáć
y rządźić. KromRozm III L7v, H5, N4; iż w kthorym kolwiek kośćiele/ ieſt iáki inſzy wikáryi okrom Kriſtuſá [...]. Tám nie ieſt kośćioł Páná Kryſtuſow/ ále ieſt zebránie złoſliwych/ y zbor Dijabelſki/
ktory rządzi nie Kryſtus Syn Boży/ ále Wikáryi [tj. papież]/ to ieſt/
Antykryſth/ od Dijabłá poſlány. KrowObr 10v; A wżdy ty ieſztze
będzieſz mowił/ iż Pan Kryſtus Papieżá poſtánowił/ y tak Piotrowi
Swiętemu porutzył áby on ſam wſzyſtki kośćioły po wſzyſtkim
krześćijáńſtwie rządził? KrowObr 30v; (nagł) Papieżá Rzymskiego
przyſięgá. (–) [...] Ia N. wybrány ná papieſtwo/ wſzechmogącemu
Bogu kthorego kośćioł zá pomocą iego rzędzić przyimuię. [...]
KrowObr 41, 19 [2 r.], 222v; [Papież Grzegorz] Rządził ten kościoł
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krześćiáńſki nád ine dobrze z Boſkiego przeźrzenia BielKron 164,
142v [2 r.]; GórnDworz R6; KuczbKat 75 marg; WujJud 126 marg,
151v, Ll8; WujJudConf 152v, 155; ták też Biſkupi máią wiedzyeć/
że więcey z zwycżáiu niż z zrządzenia prawdy Páńſkiey więtſzy ſą
nád ſtárſze/ á że ſpolnie rządzić máią koſcioły RejPosRozpr c3v;
ModrzBaz 23; SkarJedn 120, 335, 397; Iſz kośćioł Rzymſki ieſt głową wſzytkich kośćiołow po wſzem świećie: tego pełno po wſzytkich liſtách iego [św. Leona papieża]. á iſz rządził kośćioły wſchodne/ znácży ſię z tego/ iſz dla ſpráwowánia ich lepſzego/ Teſſalonickiego Biſkupá miał zá ſwego namieſtniká. SkarŻyw 321; Gdy
Ian oſmy niewiástá [...] dziećię vrodziłá. Ktora niecnotą będąc,
Kośćiołem rządziłá. CzechEp 417, 418; ktorzy Apoſtołowie/ rządząc zbory one pierwſze/ y máiąc między wiernymi inſzymi przodek/ á przedśię ſámi Apoſtołowie/ wyznawáli Piotrowę zwierzchność nád ſobą NiemObr 27; Vrząd Biſkupi ieſt rządzić kośćioł
Boży. WujNT Xxxxx2v, 50, 104, 211, 447, 461; SarnStat 1097. [Cf
5.b) »rządzić kościoł«.]
»lud chrześcijański (a. Boży) rządzić« [w tym: według czego
(1)] (3): Kthorzy prawdziwey náuki Iezu Kryſtá Syná Bożego náutzáią/ wiernie y prawdziwie Swiątośćiámi kośćielnymi ſſáfuią/ y
lud Boży według roſkazánia y poſtánowienia Apoſtolſkiego rządzą
KrowObr 118v; Wtory ſłopień ieſt Biſkupow/ ktorzy z oſobná káżdemu Biſkupſtwu ſą przełożeni/ áby nietylko ine ſługi Kośćielne/
ále wſzyſtek lud Chrześćiáńſki rządźili/ á z wielką pilnośćią y pracą
o ich śie zbáwienie ſtáráli. KuczbKat 245; WujJud 152.
»światem rządzić« (1): Ey toć twoię stolicę, przednieyſzego
Miástá, Pietrze miły, Rzymskiego, záśiádłá niewiástá. W nieopátrzneć ſię wkrádłá, y świátem rządziłá: lecż ná potym Rzymiány
rządne vcżyniłá. CzechEp 417.
»wszy(s)tki(e) rządzić« [szyk zmienny] (3): áczkolwyek myędzy ludem bożym wyele yeſt kápłanow/ y wyele páſtyrzow/ wſſákże Pyotr wſſyſtkye rządźił/ kthore przodkyem y Kryſtus rządźi.
KromRozm III Nv; KrowObr 12v; ázaż y to nie iest ſztuká Papieska? zaż ſię on głową wſzytkich nie cżyni? zaż on wſzytkich rządzić
niechce? CzechEp 421.
»wszytko rządzić« (1): iſz Ceſarze ich [Greków] [...] vſtáwę
cżynić muſieli/ áby żaden zCárogrodu po z marłym Zyzyniuśie
Biſkupſtwá ſię nie ſpodziewał: około ktorego wielkie niepokoie [...]
zwykli byli cżynić. Y tym do poſłuſzeńſtwá [...] byli barzo trudni/ y
owſzem ſami wſzytko rządzić chćieli. SkarJedn 374.
Szeregi: »przodkować a rządzić« (1): Abowim byli myędzy nimi [apostołami] wedle ſwyátá zacnieyſſy niżli Pyotr/ byli bliſcy y
krewni páná Kryſtuſowi: A káżdemu z nich chćyáło ſye przodkowáć á rządźić. KromRozm III M6v.
»rządzić a rozkazować« (1): Widźiſz iż tu nic nye opuſcił [św.
Paweł]/ co á dla czego ći vrzędnicy w koſcyele ſpráwowáć máyą.
(–) Ale tu nye mowi/ iżeby rządźić á roſkázowáć myeli/ yáko dźiś
biſkupi á prełaći czynyą. KromRozm III H2v.
»rządzić i sprawować« [szyk 6:2] (8): KromRozm III L7v; Ze tá
władza y zwirzchność Kápłáńſka/ dwoiáka ieſt: Ordinis et Iurisditionis, to ieſt/ Swięcenia y Rządzenia [...] Ná tę moc [rządzenia]
należy lud Chrześćiáńſki rządźić y ſpráwowáć/ y ku wiecżney á niebieſkiey chwale przywodźić WujJud 152; Tákże Páweł ś. Biſkupom
od śiebie poſtánowionym/ nád ktorymi ſam zwirzchnośći vżywał/
każe pod ſobą inſze kápłany álbo presbitery ordinowáć/ y onych
rządźić y ſpráwowáć. WujJud 155v, 151v; Abowiem po Apoſtolech
Biſkupi álbo Páſterze káżdy ná ſwym mieyścu y w ſwey źiemi ſpráwowáli y rządźili Kośćioł Powſzechny rownym práwem/ ieden ná
drugiego zwirzchnośći nie vſurpuiąc. WujJudConf 152v; [św. Ekwicjusz] Tym dárem Bożym pośilony/ zá pomocą Bożą/ iáko męſzcżyznę/ ták y niewiáſty rządzić/ y wſłużbie Bożey ſpráwować [tj.
być przełożonym klasztorów męskich i żeńskich] pocżął SkarŻyw
211; WujNT 104, 211. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rządzić albo władać« (1): Kápłani/ ktorzy dobrze rządzą álbo
władáyą/ dwoyákyey tći godni ſą. KromRozm III K4v.
[Cf 2. »sam siebie rządzić« WróbŻołt V8v, WujNT 719.]

Przen: W tzw. metaforze organicznej (objaśnienie cf RZĄD
znacz. 3. Przen) (2): Izaſz thy niewieſz iż żadny tzłowiek/ niemoże
być Głową Kośćiołá [...]. Abowiem ná Głowę thy trzy rzetzy należą. naprzod áby Głowá byłá wyſſſza nad wſzyſtki inſze tzłonki.
[...] Trzećie/ áby rządziłá wſzyſtki inſze tzłonki. KrowObr 12v, 12v.
γ. O przywódcach Izraela przed epoką królów (3): RZekł
potym Sámuel do wſzytkiego ludu Izráelſkiego/ Otom was vſłuchał
we wſzytkiem o coſćie ze mną mowili/ y poſtánowiłem nád wámi
Krolá. Otoż iuż maćie Krolá ktory was ſpráwuie á iam ſie ſthárzał y
ośiwiał/ oto y ſynowie moi ſą z wámi/ á iam też od młodoſći moiey
rządźił was [ambulavi coram vobis] áż do tego czáſu. BibRadz
1.Reg 12/2.
Zwrot: »rządzić lud, ludzi« [szyk zmienny] (1:1): RejWiz 160;
Potym [Jozue] roſpuśćił lud do dzyerżaw ſwych/ á ſam rychło vmárł
máiąc lat wieku ſwego ſto y dzyeſięć/ rządził lud po Moiżeſzu dwádzyeściá y ſześć lat BielKron 48v.
δ. Dowodzić (o oddziałach wojsk); superintendere JanStat
(14): Cżwarty huph rządził ſam kxiąd [!] Henrik/ w kthorem było
ryczerſthwo z Sląſka y z Wielki Polſkiey MiechGlab 10; BielKron
327 [2 r.]; Słyſzę że przed tym w Woyſzcze ſwaru doſyć było/ Láſka
Boża/ że ſie nam ták dobrze zdárzyło. Mowią też że ſię chćiáło tám
rządźić káżdemu/ Ale więc rzecz tákowa przyſtoi iednemu. Prot
B4; ieden vf wiodł Kutłubách Soltan/ drugi ſpráwował Kaczybeykierey/ á trzeći rządził Dimeiter Soltan StryjKron 416, 230, 517,
622; z tego tám noclegu Wypráwiłeś/ Hetmánie/ dwu świádomych
ſzpiegu/ Iednego do Toropcá: drugiégo gdźie czáty Moſkiewſkié
przełożony rządźił Nozdrowáty KochJez B3; KlonŻal B3v; Było w
tym woyſku [żurawim] białych Zorawiow niemáło/ Ktorym ſię drugich rządźić potrzebną rzecż zdáło. KmitaSpit Bv; Tylko wodzá
wáſzego z pilnośćią ſłnchayćie [!]/ Pod ktorego regiment iednoſtáynie dayćie. Poſłuſzeńſtwo powolność on was niechay rządźi/ Po
Bogu/ iuż mi wierzćie że on w tym nie zbłądźi. CzahTr F3.
Zwrot: »lud rządzić« (1): STároſtowie Duchownych máią ſwóy
lud rządźić [iis, quos Spirituales expedierint, Capitanei Spiritualium superintendent JanStat 702]: á wſzákże ták/ żeby Campiduktorowi álbo Hetmánowi woyſká [...] byli poſłuſzni SarnStat 447.
[Szereg: »rychtować a rządzić«: Agámemnon [...] woyſko iął
ſzykowáć/ vfy rychtowáć á rządzić HistTroj G6.]
Przen (1): Bo tak wiedz/ iſz w człowieku ſą mocarki dziwne/
Nie tilko ſobie rozne/ ale i przećiwne. Ieſt byſtra popędliwoſć/ ieſt
żądza nieſyta. [...] Nad ktorimi ieſt rozum/ iako Hetman/ ktori Ma
ſtrzedz/ aby znich żadna niemogła wźiąć gori. Temu ti władzą porucż [...]. Bo ieſli prziydzie owym porucżnikom rządzić/ Bez tego
być niemoże byś niemiał zabłądzić. KochSat B4v.
ε. O przełożonych cechów rzemieślniczych (1): Przyſyęgá ſtárſzych s Cechow. MY: N: N: przyſyęgamy [...] iże Cech náſz wiernie
á ſpráwiedliwie rzędźić chcemy/ Rzemięſłá náſze ſpráwnie robić
GroicPorz g.
c. Prowadzić gospodarstwo, zarządzać domem, majątkiem,
instytucją (37): Albo z państwa [= majątku] rozlicznego, Co mu
[panu] może przyść dobrego? Nie może wszytkiego rządzić, Musi
je drugim polecić. BierRozm 15; [bogacz] Chce wieś kupić/ dwor
zbudowáć Staw ſypáć koſćioł murowáć Dziewkę wyda/ ſſaty ſpráwi
A ſyná ná dwor wypráwi Ale ſie barzo obłądził Mniema by ták
wiecznie rządził Snaidz podobno ſam wyleći Niż rozpoſáży ty
dzieći RejRozpr E3v; [Kupiec wezwany na sąd mówi:] Mily panie
niechay ale Spyſe ſwe reieſtra czale. [...] Barzoċ mi zal ſtego ſwiata:
Aby ſię wſdy nieoblądzył Kto też pomnie będzie rzadzył. RejKup F;
Náoſtátek/ niemáły to pożytek przynieść może/ ieſli rodzicy o tych
ktorzy ſą w Rzecżypoſpolitey przełożonymi/ álbo ſą ſługámi koſcielnemi/ álbo ſzkoły rządzą [...] vcżćiwie trzymáią y mowią.
RejPosWstaw [412]; Bo co ieden zgrómádźił/ To drugi wnet rozćiſka: Niech świátá głód nieśćiſka. Po śmierći trudno rządźić: Tyś
mógł oycze nie błądźić: Syn tylko worki zliczy/ W rozumie nie
dźiedźiczy. KochPieś 28; Kárby Włodárze od wſzelákiego zboża
máią mieć/ ktore máią ták chowáć iáko pieniądze właſne: á ták to
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rzędźić/ iákoby licżbę doſtátecżną vcżynili. GostGosp 50; W podrunach ma bydź doſtátek/ y rząd [...]. Iedná záwárta: Druga/ co z
niey wydawáią ći co rządzą dwory GostGosp 130; Dworká/ álbo
ten co rządźi v Pánow wielkich wiele dworow y zamkow/ ma ſie ná
to przekłádáć/ áby rządną cżeladź záwżdy w folwárcech miał
GostGosp 132; ktory [włodarz] prawdźiwy á 40. Kmieći rządźi/
dobrze záoráć ma y pożąć kiedy y dworſkie GostGosp 162; ſtárſzy
Zupnicy: którzy rządźili Zupy/ któré im były zléconé do wiernych
rąk/ zá czáſu Ie go M. Królá Káźimiérzá. SarnStat 371.
rządzić czym [= co] (4): BibRadz Gen 24/2; A on sliubuie onę
[Wojciech Maraszyk, swoją ciotkę Annę] chować i poddaie iey w
moc rządzić gospodarstwem iak biallyglowie nalieży. ZapKościer
1580/10; GDy Márſzałek Koronny odiéżdża ode Dworu, tedy oná
wſzyſtká władza zoſtawa przy Márſzałku Nadwornym gdy przytomny ná Dworze zoſtánie. Bo y Dworem rządźi, y cénę ná rzeczy
przedáyné ſtánowi, y Targowé nań przychodźi. SarnStat 313. Cf
»domem rządzić«.
Zwrot: »dom, domem, w domu, [domostwo] rządzić« = domui
praeesse Modrz, Vulg; domum regere Vulg [szyk zmienny] (12:1:1):
y nálazl Iozef łáſkę przed pánem ſwym y ſlużył mu/ od ktorego
przełożony rządzýł wſſytek dom y wſſytko co mu było polecono
HistJóz A3; KromRozm III H5; KrowObr 129v, 222v [2 r.]; BibRadz Gen 15/2; GórnDworz V8; Páweł Apoſtoł ták wielce waży
kárność domową/ iż zniey bierze wielki znák tego kto śię godźi być
Epiſcopem ábo Dozorcą/ mowiąc: á iáko będźie Zbor Boży rządźić:
Kto właſnego domu ſwego rządźić nieumie? ModrzBaz 23; Dyákonowie niech będą mężowie iedney żony: ktorzyby dźiatki ſwe
dobrze rządźili/ y ſwe domy. WujNT 1.Tim 3/12; Chcę tedy áby
młodſze [wdowy] ſzły zá mąż: dźieći rodźiły/ dom rządźiły
[matresfamilias esse] WujNT 1.Tim 5/14, 260 marg, 1.Tim 3/5, 5/4;
y kto ták domu rządźić nie vmie/ do kośćiołá rządzenia godny nie
ieſt. SkarKaz 44b; [Ekonom C4v].
Szeregi: »chować i rządzić« (1): Pan káżdy ſługámi/ ſławy/
záchowánia y máiętnośći doſtawa: ſługámi też to tráći: táki/ ktory
ſługi nie rozezna/ chowáć y rządźić nie vmie. GostGosp 4.
[»nie mieć ani rzędzić«: yżebychmy/ błędną/ ſromotną/ a dijabelſką naukę Nowokrcżenczow znali/ a pilnie ſię iey wyſtrzegali/
ktorzi ſie z nowu każą krcić/ a wżadnem poſłuſzenſtwie niebyć/ nicz
właſnego niemieć/ ani rzędzić/ ale wſzytki dobra ſpolne mieć
Ekonom C4v.]
»otrzymać (a. [trzymać]) i rządzić« = possidere et gubernare
HistAl (1): HistAl G4v; [a iako mamy w Krzeſcianſkiey Oeconomij
żyć/ [...] domoſtwo albo poſpolite dobro/ trzimać y rzędzić mamy:
pilnie ſię vcżmy Ekonom C4v].
»rządzić a sprawować« (1): Doktorowie wzyęli imię od vcżenia. Y nie bacżę coby zá rozność mieli od Páſterzow/ to iedno/ że
tylko vcżyli/ á pilnoſcią Páſterſką nie byli obciążeni: iácy ſą ktorzy
y piſmá wykłádáią/ y ći ktorzy rządzą á ſpráwuią ſzkoły Krześćiáńſkie. RejPosRozpr c2.
Przen (7): Cżąſtko málucżka [tj. człowieku]/ tu krotko żyiąca/
Y ták lękliwa/ że miod zbieráiąca Pſzcżołká/ ćię trwoży: ty chceſz
wiecżne progi/ Rządzić vbogi? GrabowSet T3.
rządzić czym [= co] (1): GliczKsiąż O5 cf Szereg.
Szereg: »rządzić i szafować« (1): áby cżłowyek ten będąc
wnim [w stanie kapłańskim] á vżywáyąc onego/ wyernye Bogu ſlużył/ yego páńſtwem á imyenyem rządził y ſſáffował. GliczKsiąż O5.
a) bibl. W nawiązaniu do przypowieści o rządcy [Luc 16/1-8]
(4):
rządzić czym [= co] (1): Gdyż áni wzwiemy/ [...] gdy nam też
będzye káżdemu z oſobná ták rzecżono: Iż iuż podź á vcżyń licżbę
z włodárſtwá twoiego/ ábowiem iuż nigdy więcey rządzić áni ſzáfowáć/ thym dobrem tobie porucżonym/ nie będzyeſz. RejPos 190v.
rzędzić gdzie (1): ſtárayże ſie pilno áby nic nie mieſzkał w
thym co ieſt potrzebnego ku zbáwieniu twemu/ gdyż niewieſz cżáſu
áni godziny gdyć rzeką: wſtań á cżyń licżbę z włodárſtwá ſwego/ bo
iuż wiecey [!] tu rzędzić nie będzyeſz RejPosWiecz3 99v.

Szeregi: »rządzić ani szafować« (2): Iuż podź z włodárſtwá
ſwego/ bo iuż więcey rzędzić áni więcey ſzáfowáć nie będzyeſz
[non poteris villicare Vulg Luc 16/2]. RejPos 217v, 190v.
»rządzić ani włodować« (1): iuż więcey rządzić áni włodowáć
nie będzieſz. RejPos 346v.
b) O władzy nad światem, nadanej człowiekowi przez Boga (w
nawiązaniu do Gen 1/28) (1):
Zwrot: »rządzić świat« (1): O Boże oycow [...] ktoryś wſzytko
ſtworzył słowem twoim. A mądrośćią twoią ſpráwiłeś cżłowieká
[...]. Aby rządził świát [ut ... disponat mundum] w świątośći y
wſpráwiedliwośći BudBib Sap 9/3.
[Cf 2.b. »wychowywać i rządzić« SkarKaz 423b.]
d. Panoszyć się; mieć złudzenie, udawać, że ma się władzę [w
tym: intransit. (9)] (16): (did) Sumnięnie gromy kupcza. (–) Ieſczes
mie y teras pądzys Wſtaċ niemozes a wzdy rzadzys. RejKup g4,
aa4; Bo pomſty ná hárdego Páńſkie nie przeminą. Zrzućił márnie y
z niebá ony komiſarze/ Co chcieli hárdzye rzędzić RejWiz 173v;
Ieden rzecże/ toć pánie tedy nie błądzimy/ Bo iż tu nie Wáłaſzy
[...]. Bo ſám lazł ieden przez płot/ ma by báran iáycá/ A pan zá nim
z mácżugą/ ieſzcżeſz rządziſz zdraycá. RejFig Bb8v; RejZwierc
272v; ActReg 167.
rządzić czym [= co] (6): á wieſz to Pan Bog gdzye przypłynie/
ieſli nie będzye w opiece á w ſtraży Páná ſwego/ ieſli nie zá onym
bogacżem ktory też wiele rządził á władał roſkoſzámi y doſtoieńſtwy ſwiátá tego/ á ktorego nam iáko źwierciádło w tey tu mierze
wyſtáwiono/ ku przeſtrzeżeniu náſzemu/ ábychmy ſie wſzyſcy karáli
przygodą iego. RejPos 316v. Cf »światem rządzić«.
W przeciwstawieniu: »rządzić … ogonem być« (1): Przyczy– zebym chciał rządzić postaremu rządzić ia niechcę,
tasz mi tez wm
ale mi się Ogonem bydz nie chce, tam kiedym iest iure meo głową
ActReg 167.
Przysłowie: Bo zaż iedno ten ſwiat rządzi Ktory zá pięć groſſy
ſądzi RejRozpr F2v.
Zwroty: »światem, świat rządzić« (5:1): RejRozpr F2v; [Sumienie mówi do Plebana:] Mnimas bych ia ſwinio pyszna Na twe kropydlo ſtąd wyſla. [...] Sąm ſię nieumie wibledzyċ A przet ſię chcze
ſwiatem rzedzyċ. RejKup i3; Nye ma ten złoſnik Bogá przed ſwą
oblicżnoſcyą [...]/ Sam práwie wſſytkim ſwiátem ná wſſe ſtrony
rządzi Nyewinne ludzi ná ſmyerć bez przycżyny ſądzi LubPs C2v;
RejZwierz 59v; bo one [białogłowy] ſtáráią ſie záwdy/ áby co naiwięcey ſług [tj. wielbicieli] miáły/ [...] bo ták rozumieią/ iż/ im więcey ſług ich ieſt zboláłych ná ſercu/ [...] thym więtſza ich ſławá ieſt/
że ſwiátem rządzą/ y mogą ſwoią pięknoſcią/ znędzić/ ábo vbłogoſłáwić GórnDworz Dd2v; BiałKat 323v.
»wiele, barzo rządzić« (2:1): Waruy byś ſie nieodbłądził Będzieſzli ták wiele rządził RejRozpr K; RejPos 316v; ActReg 82.
Szeregi: »moc brać i rządzić« (1): Był tez tego dnia P. Marszałek u XArcybiskupa tam Arcybiskup wiele exagierował ze Komora barzo moc bierze vkrola y barzo rządzi ActReg 82.
»rządzić, szafować« (1): Luter znáć/ że o ſobie nád ludźie coś
rozumiał: przeto mu ſye zdáło/ że mógł niebem/ piekłem/ [...] świátem/ źiemią/ á ná oſtátek y Sákrámentámi wedle ſwéy myſli/ rządźić/ ſzáfowáć BiałKat 323v.
»rządzić a władać« (1): RejPos 316v cf rządzić czym.
2. Prowadzić, wskazywać właściwy kierunek, drogę, przewodzić, wieść; dirigere Vulg, JanStat; gubernare HistAl, Cn; moderari,
regere Mącz, Cn; agere, deducere, ducere Vulg; praeesse PolAnt [w
tym: kogo, co (71)] (80): Poydzi matuchno milá [...]/ ſlodká Mariá w
przybytki roſkoſſné ſyna twégo [...] tys mie boga ij cżlowieka twymi
pierſiami panieńſkimi kármila/ ij miloſcią macierzynſką milowala/
w pielgrzymowaniu rządzila OpecŻyw 185v; RejKup n3v; IEden
pan iechał w drogę/ więc w nocy zábłądził/ Y iął łáiáć cżeládzi/ day
zábit ták rządźił. RejFig Bb8v; [regulo, -are, dirigere, ductile facere
rządzicz, napravicz ReuchlinBartBydg S6v, O3].
rządzić wedle czego (1): Iáko mądry ſpowiednik gdy ſwego
poddánego ná ſpowiedźi ſpráwy wie/ iáko bog/ nie iáko człowiek:
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nie rządźi go áni ſpráwuie z oney wiádomośći Bogu ſámemu ſłużącey: ále wedle rozumu y wiádomośći ſwoiey ludzkiey. SkarKaz
611a.
rządzić z czego [= na czym się opierając] (1): SkarKaz 611a cf
rządzić wedle czego.
rządzić ku czemu (1): Duſzá odpowie z żáłośći/ mowiąc [do
Ciała]: nie przywodź żądośći/ boś przyrzekło w ſwey młodośći/
przy Krztu, cżłonki ſwe martwić/ ku Boſkiey woley rządźić. ArtKanc S3v.
rządzić kim (1): A ponieważ táka ieſt wźiętość wáſzá [tj. rycerstwa]/ iż téż obłędnémi rządźić/ y vczyć ie możećie: Stárayćieſz ſie
W.M. áby tá róznicá o wiárę ná inſzy czás byłá odłożoná OrzJan 70.
rządzić czym [= w jaki sposób] (5): Boć mądrzy nie vmieráią/
Iáko ſzaleni mniemáią: A po śmierći práwie żywią/ Ludzi rządząc
náuką ſwą. BierEz H2; BielŻyw nlb 4; Ofﬁcio et consilio moderantes, Rádą y záchowániem dobrym ſpráwuyąc/ rządząc. Mącz
228b; o których [hetmanach] iednák wielka rzecz ták rozumieć/ że
ſą tácy/ którzy y porádą was rządźić/ y dźielnośćią brónić/ y ſtátecznośćią zachowáć w cále mogą. OrzJan 66; SkarKaz 206a.
rządzić czym [= czym się kierując] (1): cf »żywot rządzić«.
Ze zdaniem dopełnieniowym (1): DVchu święty [...]. Náchyl co
ieſt twárdego/ Zágrzey co ieſt źimnego/ Rządź co ieſt omylnego.
LatHar 367.
Zwroty: »rządzić się dać« (1): y vcżynił przed wſzytkimi rzecżami dwie źrzodłá [...] rzecży między ſobą walcżących [...]/ to ieſt
onych dwu duchow dobrego y złego. [...] Aby ſię pokazáło ktorzy
ſą dobrzy Aniołowie y ludźie/ á ktorzy záſię źli. A to z tąd iáko z
nich ktoremu rządźić ſię dádzą/ y do ktorego z nich przyſtaną.
CzechEp 259.
»sam (a. samego) siebie rządzić« = sprawować się poprawnie
(3): Przełożone, czuſz kthorzy y ſami ſiebie y inſze dobrze rządzą.
WróbŻołt V8v; Semetipsum regere, Sámego ſiebie rządźić. Mącz
349c; WujNT 719. [Cf 1.b.α. GórnDworz Hh6v, »lud rządzić«
ModrzBaz 101; 5.b) »rządzić trzodę« KromRozm II e3.]
»żywot (swoj) rządzić« [w tym: czym (= czym się kierując) (1)]
(3): trudne rozeznánie. Iákoby ſie s tych ſwieckich omyłek wybłędzić/ A bacżeniem pocżćiwym tu ſwoy żywot rzędzić. RejWiz
82; HistRzym 98; RejZwierc 30v.
Szeregi: »(nie) rządzić, (ani, i) sprawować« [szyk 2:1] (3):
Mącz 228b; A ták gdy iuż pan młody przydzie do lat ſwych doſkonálſzych [...]/ nielza iedno iż ſie iuż muśi ſtáráć kędy dáley ſwe
kołá tocżyć ma/ á iáko ſie poſtánowić y vmiárkowáć/ iákoby iuż
dáley żywot ſwoy w poććiwym opátrzeniu á w pobożnym poſtánowieniu rządzić y ſpráwowáć miał. RejZwierc 30v; SkarKaz 611a.
»rządzić i uczyć (a. nauczać)« [szyk 1:1] (2): OrzJan 70; Bo
ludźiom w ćiele bez ćieleſnego y widomego miſtrzá być/ nie ieſt
podobno/ gdyż P. Bog ták ich náuczáć y rządźić niechćiał/ iáko
Anyoły duchem ſámym y niewidomie. SkarKaz 206a.
Iron. (1): (did) Paweł mowj ku Kupczowij (–) Miły braczie czo
ſyę ſtało Widzę wtobie ſprawy máło A barzos ſię ſnacż obłądzył
Niewjm kto cżie dobrze rządzył RejKup q6.
W przen (1): Więc ieſli człowiek iednę ſkáłę minie [w morzu –
przen: życiu]/ Wnet ná to mieyſce ná inſzą nápłynie: Ták iż ſnadź
namędrſzému Trudno pogodźić temu/ Aby przynamniéy więznąć/
álbo zbłędźić Niémiał/ chybá gdy kogo Pan chce rzędźić. KochFrag 14.
Przen (1): A krotoﬁlniká ná ręku [ma] noſić/ to ieſt/ ſumnienie
ktore iego dobrze rządźi. HistRzym 71v.
α. Z podmiotem nieosobowym (6): Bo kogo twoye prawdziwe
przykazánye rządzi/ Ten zá wymyſły ludzkimi nigdy nye zábłądzi
LubPs bb3; Trzećia [różnica między zakonem przyrodzonym a Mojżeszowym] On ſie przyrodzony o wnetrznego [!] cżłowieká opiera/
rządząc ſumnienie iego/ y wnętrzne pożądliwośći. CzechRozm 89v;
Ty którégóm ia drogą rzeczą vſt przypłáćił/ Gdym ſwą niewinną
córkę dla Gréków vtráćił: Powiédz/ co nam Bóg każe/ y co niebo

ſądźi/ A we wſzytkim niechay nas mądrość twoiá rządźi. GórnTroas
29; WujNT Gal 5/18.
rządzić czym [= co] (1): Niemáſz narodu ták ſprośnie grubego/
By wżdy niebaczył/ iże práwo rządźi Niezmylne niebem/ bo nigdy
nie błądźi. SzarzRyt A3.
rządzić czym [= za pomocą czego] (1): CzechRozm 90 cf
Szereg.
Szereg: »uczyć i rządzić« (1): Przeto też on ſtáry [zakon, tj.
prawo Mojżeszowe] zwierzchnego cżłowieká vcżył y rządził/
zwierzchnymi też Moyżeſzowſkimi vſtáwámi CzechRozm 90.
a. O Bogu, też Maryi: kierować życiem ludzkim (w relacji całkowitego poddania się człowieka woli Bożej) (41): Kto ſie tu s
kriſtem zlącży iż go z anioly chwali/ takiego panna rządzi OpecŻyw
21v, 82; á pan bog był záwſſe z Iozefem á wſſytki iego vtzýnki
rządził HistJóz A3; RejJóz D8v; KrowObr 168, 171v, 176v, 217;
Niechay ćię wyznawáią wſzyſcy narodowie/ A z tąd ſię rozraduią y
niewiernikowie: Kiedy ty ſwoie wierne/ w łáſce będźieſz rządźił/
ſtrzegąc áby ná ſtronę żaden nie zábłądźił. ArtKanc P17, T17v; ActReg 148; przeto ćię proſzę/ ábyś mię ty ſam rządźił/ vmocnił/ przez
oświécenié łáſki twoiey SiebRozmyśl E4.
rządzić kim, czym [= kogo, co] (3): Nie gwoliś/ oycże/ ſobie
mnie vmnożył: Pan niech mną rządźi/ w ktorym ia położył Ieſzcże
z dźiećińſtwá/ wſzyſtkie ſwe nádźieie GrochKal 6; LatHar 92; SiebRozmyśl H.
rządzić czym [= przy pomocy czego] (2): (did) Chriſtus mowij
[...]. (–) Pawlie jedno bácż poſobie Ze téż było mijło tobie. Kiedys
ſie téż był obładził Zem cżie ſwoją łaſka rzadzył RejKup o3v;
LubPs F4.
W połączeniach szeregowych (3): Ten Pſalm okázuie. I. Iáko
Pan krolá wedle woley ſwey chodzącego rzędzić/ ſpráwowáć/ á wyſłuchawáć racży. LubPs E4v marg; KrowObr 2v; Wierzę w Bogá
ktory zliczył ślády moie/ wie co ſię zemną dźieie. on mię rządźi/ on
mię ćwiczy/ on mię nápráwuie. SkarKaz 550b.
W formule modlitewnej (7): Proſſαcyα myli panye Ieſu [K]riſte
abi wſſitky ktorzi myα wpamyαcy mayα/ ij ktorzi ſy[α] mim nyedoſtoynim modlytwam polyecyly [...] tako ti ktorzi yeſſcze ſα/ wcyelye yako ij oni ktorzi odpocziwayα/ wzyemy. ziwe raczil rzadzyc
nawyedzyc BierRaj 17; WróbŻołt 85/11, 118/133; racz miłoſciwie
naſz miły panie y bronic y rządzic nas RejPs 63; ArtKanc G14v,
H6; RAcż miłośćiwy Boże/ rządźić y ſpráwowáć dom moy/ ſyny/
cżeladkę/ y domowniki moie: áby zá przycżyną wſzytkich Swiętych
twoich/ wſzytkim grzechow vbywáło LatHar 629.
Zwroty: »Duchem rządzić; Duch Boży rządzi« (2;1): Bo kogo
ty ſwym Duchem będzieſz racżył rządzić Y w goſpodzie y w drodze
nikt nie może zbłądzić. RejZwierc [272]; Bo ktorekolwiek Duch
Boży rządźi [Quicumque enim Spiritu Dei aguntur]/ ći ſą ſynmi Bożymi. WujNT Rom 8/14; CzahTr E4.
»rządzić lud« (1): [Panno] Rządz lud/ wiele obiecuieſz/ ále
więcey dáieſz/ krolewno rátz nas poſádzić/ gdzie theras ſiedziſz s
ſwoim Synem KrowObr 168.
»rządzić słowem, według słowa, przy słowie; rządzi słowo
Boże« = dirigere secundum eloquuium Vulg (1:1:1;1): WróbŻołt
118/133; Kogo z łáſki ſam Bóg rządźi Słowem ſwym ten nie zábłądźi KochMRot A2v; RZądź nas Pánie przy twym Słowie/ náwroć twe nieprzyiaćiele ArtKanc L4; KlonFlis B.
»wedle (a. według) wolej swej rządzić« [w tym: przez kogo
(1)] (2): A proś páná Kryſtuſá/ áby oblubyenicę ſwoyę wedle woley
ſwey ſwyętey rządźił y ſpráwował przez ty/ ktore ná myeyſcu ſwym
zoſtáwił KromRozm I O2v; ArtKanc H6.
Szeregi: »opanować i rządzić« (1): A ná cżeść/ chwałę/ y vracżenie twoie/ oﬁáruięć ćiáło y duſzę moię/ ábyś ie ty opánował/ y
onemi rządźił/ iákoć ſię nalepiey podoba. LatHar 92.
»rządzić i (a) sprawować« (6): KromRozm I O2v; OSobliwa
ieſt w tym Pſalmie modlitwá zá wſzytki przełożone/ áby ye Pan
Bog w łáſce ſwey ſwięthey miłośćiwye rządzić y ſpráwowáć racżył.
LubPs E3v, F4; Pan więc rządzi á ſpráwuie [A Domino diriguntur]
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poſthępki mężowe Leop Prov 20/24; Iż nas rządzi á ſpráwuie iáko
dziatki á iáko owiecżki ſwoie pod ſwięthym kroleſtwem ſwoim
RejAp 97v; LatHar 629. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rządzić, wieść« (1): Rządź mnie głupſzego/ rozumem vcżcżony/ Niewiádomego wiedź/ wodzu ćwicżony GrabowSet X3v.
»rządzić i zbawić« (1): Ciebie troytza boże wielki Niecháy
chwáli ięzik wſſelki/ A ktorés przez krzyż odkupil/ By zawſſe
rządzil ij zbawil. OpecŻyw [162].
W przen (2): O ráczyſz ſię [Maryjo] do iego [Chrystusa] naświętſzéy miłośći przyczynić zámną/ [...] iżebym mu záwżdy w nim
duſzę moię y ſerce moie nie pokalané oﬁárowáłá/ á iżeby ie ón ſam
oﬁárował/ y nim rządźił/ iáko ſię iego naświętſzéy miłośći nalepiéy
podoba. SiebRozmyśl H.
Zwrot: »rządzić ścieżki [czyje]« (1): Greſſus meos dirige [...].
Racż rządzić ſcieſzki moie według ſłowa twe go miły panie WróbŻołt
118/133.
Przen (1):
Zwrot: »rządzić ku brzegu« (1): ktora [Maryja] moczą ſwey
laſky przyczyąga kſobye zathwardzyale a zelazne grzeſzne ku bozemu myloſyerdzyu y rządzy wſzytky ku brzegu zbauyenya PatKaz
III 113v.
b. Wychowywać, uczyć (9): Látá od národzenia Páńskiego 398.
ARkádyus y Honoryus ſynowie Theodozyuſowi byli od oycá ſwego
páńſtwy roźdzyeleni [...]. Ociec dla ich młodośći przydał im męże
ſtátecżne/ ſpráwne/ [...] ktorzyby ie dobrze rządzili á imi ſie opiekáli. BielKron 158v; tego przeſtrzégáiąc/ áby Rektorowie ſzkolni
[...] mieli godné á obyczáyné y nieſwowolné żaki/ których máią
dobrze rządźić/ y w groźie dobréy mieć. SarnStat 199.
rządzić kim (1): Moderari aliquem, Rządźić kim/ vczić kogo.
Mącz 228b.
Zwrot: »dziatki (a. dzieciątko) rządzić« = infantulum gubernare HistAl; ﬁliis praeesse PolAnt (4): [Filip Macedoński o
nowo narodzonym Aleksandrze, którego uznał za syna boga:] niechay thedy będzie chowáne w dobrey pámięći/ iákoby był moy
ſyn/ [...] mowiąc tho ze wſzytką pilnoſcią dzieciątko rządził.
HistAl A6v; BielKom G2v; Dyakonowie máią być iedney żony
mężowie/ ktorzyby vmieli dobrze dziatki ſwoie rzędzić/ y właſną
tzeladkę. KrowObr 5 [przekład tego samego tekstu [BibRadz]],
231; [BibRadz 1.Tim 3/12]. [Cf 1.c. »dom rządzić« WujNT 1.Tim
3/12.]
Szeregi: »rzędzić i sprawować« (1): yſzechmi śie zwolili niny y
na prziſſłe czaſy naſſe czeladkę [= czeladników] thak iako sie opiſało rzędzicz y sprawowowacz [!], gdziesmy thei nadzieie, yſz za
thakową sprawą y postempkiem czeliadz naſſa, bendzie nam starſſim [...] powolnieiſſa y wiernieiſſa ListRzeź w. 46.
»wychować i rządzić« (1): Kłopoty goſpodárſtwá y domow náſzych y dźiatek/ obracay nam Pánie ná náukę zbáwienną/ á day
dobrze wychowáć y rządźić/ to coś poruczył opiece náſzey y w
duchu y w ćiele. SkarKaz 423b.
c. O duchownych wobec wiernych (2): Więc też chudźi kleſzkowie/ y xiąſzkowie prośći [...]: Nie vmieią vbogich ludkow dobrze
rządźić; Slepi wodzowie ślepych KlonWor 47.
rządzić czym [= przy pomocy czego] (1): Na urząd też WKM
należy doźrzeć, jakoby stan duchowny z urzędu swego i z powinności swej nic nie wykraczał, a iżby kościoł boży [...] nauką
zbawienną i przykłady dobremi tak rządzili i sprawowali, jakoby
[...] DiarDop 109.
Szereg: »rządzić i sprawować« (1): DiarDop 109 cf rządzić
czym.
3. Mieć pod kontrolą; dominować [w tym: kogo, co (17)] (21):
[Zeﬁra mówi do Józefa:] Iuż ſnadz oboie [tj. rozum i cnota] vſtało
Ze wſząd o mnie rady mało A nielza iey z ynąd ſzukać Iedno tobie
wſzytko w mocz dać A iuż mię rządz iako racżyſz RejJóz D8.
Fraza: »ki cie diabeł rządzi« (1): (did) Poſel go [Kupca] karze
iż teras o Iarmarkach myſly. (–) Ky czie Dyabel rządzy glupy Iż tak
myſlyż otey kupy. RejKup f2v.

a. Nadzorować [w tym: kim (3)] (4): iáko wielka licżbá ieſt
márnotrawcow: ázaby też nienależáło ná Rzecżpoſpolitą/ ábo káráć
tákowe/ ábo iym tákie dáwáć/ coby nimi do cżáſu rządźili [curatores eis dare]? ModrzBaz 142.
α. O niejawnym wpływie na władcę (2): WierKróc Av; ſzukacie
[senatorowie] takiego Pana ktorem biſcie podlug miſli ſwey rzadzili/ y wſzitko podlug checi ſwey mieli za yego Panowania PaprUp Ev.
β. O nadzorze nad nieletnim władcą (1): LEſzko cżwarty w
młodych lećiech będąc/ od wſzech iednoſtaynie wybran na pańſtwo
Polſkie/ kthorego ſprawce rządzili aż do prawego bacżenia. BielKron 343.
b. O stosunkach między narodami: mieć supremację, zwyciężać, podbijać (3): y będźiećie [szlachto koronna] iáko wdowá ośieroćiáła/ wy cośćie drugie narody rządźili. y będźiećie ku pośmiechu
y vrągániu nieprzyiaćiołom ſwoim. SkarKazSej 673b.
Zwroty: »wszytek świat rządzić« (1): A ziáką też czćią tu byli
[Rzymianie] A ſnadz wſſytek ſwiát rządzili RejRozpr D3v.
»rządzić ziemię« (1): Bóg fałſzu niechce: á iáko miłuie Spráwiedliwégo/ Piaſt y dźiś to czuie: Bo mieſzka w niebie/ á iego cné
plemię [= potomstwo] Rządźiło źięmię. KochPieś 12.
c. O panowaniu nad emocjami i popędami (12): Bo kiedy ták
młodość ſwą pilnie będzyeſz rządzić/ Iuż ſie trudno tułáć maſz/
trudno maſz zábłądzić. RejWiz 63; A ták wielki to rozum/ gdy ſie
ſam rozſądziſz/ Mocno s ſwym przyrodzeniem/ á iż ciáło rządziſz.
RejWiz 190; Iedno iż/ kto ocżu ſwych rzędzić nie vmie/ cżęſtokroć
ſie przed tym wyda/ przed kim to naibárziey zákryć chciał GórnDworz Cc4; HistRzym 60; WujNT Iac 3 arg.
rzędzić przeciw komu, przeciw czemu (1): Od oycá [otrzymamy] ſkarb cnot przez kthore możem duſzę rzędźić y ćiáło/ przećiw
dyabłu/ ſwiátu/ y ćiáłu HistRzym 100v.
rządzić czym [= co] (1): nie vmie thák cżłowiek w ſpráwie
ſwey áffekty ſwymi rządzić/ iáko komu inſzemu w tym rádzićby
vmiał. Phil S3.
rządzić czym [= przy pomocy czego] (1): ták iáko o onym Adámie cżytamy/ iż wpuśćił weń Pan duchá żywiącego/ to ieſt duchá
rozumnego á roſtropnego/ áby tu ſwe to źwirzęce ciáło ták onym
roſtropnym duchem rządził á ſpráwował/ áby [...] RejZwierc 4.
Zwroty: »rozumem rządzić« (1): Kto iedno iáko trawy woł
ſwiátá vżywa. A káżdego poſtępku rozumem nie rządzi/ Mnima by
ſzedł gośćińcem á on bárzo błądzi. RejWiz 11v.
»rządzić samych siebie« = panować nad sobą (1): Stárſzé záś
głowy, aby vmiáły [...] rządźić ſámych śiebie y hámowáć namiętnośći ſwych, zá którémi podczás by dźiecká igráią GosłCast 6.
Szereg: »rządzić a sprawować« (1): RejZwierc 4 cf rządzić
czym.
W przen (1): A tákże y ná drugim mieyſcu thenże Páweł Swięty powiáda. Tá ieſth wola Boża poſwiącánie wáſze/ ábyśćie ſię
wſtrzymawáli od nietzyſtośći/ áby vmiał káżdy zwas ſwoy ſąd [cf
nacżynie (marg) To ieſt/ ćiáło. (–) BibRadz 1.Thess 4/4] rządzić w
poſwięceniu y w vććiwośći/ á nie w żądzach pożądliwośći KrowObr 64.
α. O Bogu (1): WIecżney porády Boże nápełniony/ Ty ſam
ſwoy rządźiſz rozum nieśćigniony KmitaPsal A2.
4. Kierować pojazdem lub łodzią, sterować, powozić; powodować zwierzęciem; regere Modrz [w tym: co (4), co (żywotne) (1)]
(9): BierRozm 25; Ale pokazał to Pháèton że chłopiętá wtey mierze
bárzo błądzą/ ktory vporem ſwym v oycá to otrzymał/ áby woz rządźił/ z wielkim złem ſwoiem y ludzkim ModrzBaz 19v.
rządzić czym [= co] (2): Nauclerus, et Navicularius, Zeglarz ten
który łódź ſpráwuye/ łodźia rzádźi [!]. Mącz 242b; PowodPr 2.
Fraza: »[co] styr rządzi« (1): A ſtyr pozadu tudźież płynie w
pogon/ Iáko zá rybą wodowładny ogon/ Kieruie ſzkutę/ á oná nie
błądźi/ Gdy ią ſtyr rządźi. KlonFlis E4.
Zwrot: »dać się [czym] rządzić« (1): Abowiem yako konie lepe
ſzy ku ſtoczeniu [!] bitwy bywayą miani/ ktorzy ſię łatwie wodza-
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mi dadzą rządzić/ y na głos trąb podniowſzy vſzy weſoło ſkacżą.
KwiatKsiąż Bv.
Szereg: »rządzić i kierować« (1): Y powieda ták Homerus o
ſwym Vliſſeśie iáko y Maro o ſwym AEneaſzu/ iż cżáſu przygody y
potrzeby/ ſámi v rudlá śiedźieli y ſternicży vrząd ná ſobie odnośili/
rządząc y kieruiąc ſwoy Hetmáńſki okręt KlonFlis A3v.
Przen (2): A tákże y my cżynimy nędzni márynarze/ pływáiąc
po tym nędznym morzu ſwiátá te go/ káżdyby chciał rzędzić/
káżdyby chciał mędrowáć/ káżdyby chciał być widzyan ieden przed
drugim v tego żaglu RejPos 316v, 316v marg.
5. Pasać, przewodzić, opiekować się zwierzętami hodowlanymi
(głównie owcami), przen (przeważnie w tłumaczeniach i nawiązaniach do Pisma Świętego); regere Vulg; ducere PolAnt [w tym:
kogo, co (żywotne), co (45)] (53): Aleć nędzna owiecżko gdzyeć
ten páſterz [tj. człowiek przewrotny] rządzi/ Oſtrzegay ſie y ſámá
choć z nim ſtádo błądzi. RejWiz 77v.
α) W tłumaczeniu lub nawiązaniu do Is 11/6 (3): A będzie
mieſzkał wilk z báránem/ á lampart będźie leżał z koźlęćiem/ ćielę
ze lwięćiem/ á tłuſte bydłá ſpołu będą/ y málućkie dziećię rządźić
ie będzie. BibRadz Is 11/6 [przekład tego samego tekstu] CzechRozm 113v.
Zwrot: »[komu] rządzić się dopuścić« (1): Y iśćiło ſię Proroctwo Izáiaſzá: Iż wilcy do báránow/ lwi do owiec/ lámpártowie do
ćielątek przyſtawáli/ y z nimi mieſzkáć chćieli/ y máłey ſię dźiećinie pogániáć y rządźić dopuśćili. SkarKazSej 679b. [Cf 5.b) »rządzić się dopuszczać«.]
Szereg: »poganiać i rządzić« (1): SkarKazSej 679b cf Zwrot.
a) O Bogu, też o świętych (18): Nie będą iuż nigdy áni łáknąć
áni prágnąć więcey/ áni vpádnie ná nie ſłońce áni gorącość/ ábowiem Báránek ktory ieſt w poſrodku máyeſtathu/ będzie rządził ie
[pascet (marg) reget (–) illos PolAnt Apoc 7/17; będźie ie paſł BibRadz] RejAp 69v, 70; WujNT Apoc 7/17.
rządzić kim (1): Boże zmiłuy ſię nád ludem twoim/ ktorym
iáko iedną owcą rządźiſz. SkarKazSej 696a.
W połączeniach szeregowych (2): kthory [Psalm 23] w ſobye
zámyka opowiedánie wielkich dobrodzyeyſtw páńſkich/ ktoremi
Pan Bog vſtáwicżnie Koſcioł wiernych ſwoich miłośćiwie iáko
páſtyrz owiecżki zgomadzáć [!]/ pocieſzáć/ rzędzić/ bronić/ y ſłowem ſwoim ſwiętym záwżdy kármić á obżywiáć racży. LubPs F3;
RejAp 70v.
W porównaniach (3): BOże wſſechmogący ktory rządźiſz iáko
iną trzodę wſſytko żebránie [!] ludu twego [...] iuż by czás áby
ſtąpił ná wſpomożenie náſſe RejPs 120; ArtKanc I15v; SkarKazSej 696a.
Zwroty: »owce (a. owieczki) rządzić« (2): LubPs F3; niewiem
iákoby ieden Páſterz [tj. Jezus]/ w iedney owcżarni/ ták niezgodne
owce [tj. chrześcijan i Żydów] rządzić miał? CzechRozm 78.
»rządzić trzodę (Krystusowę), stadko« (3:1): O Woćieſze
Pátronie po wſzyſtkim ſwiećie/ rządz trzodę Kryſtuſowę KrowObr
217, 172, 173v; Azaſz to nie wielka obietnicá/ iż ten Báránek
ſwięty [...] będzie páſł/ rządził/ á ſpráwował tho wdzięcżne ſtadko
wiernych ſwoich RejAp 70v.
Szereg: »uczyć i rządzić« (1): Auguſtynie Swięthy vtz y rządz
trzodę twoię. KrowObr 173v.
α) W tłumaczeniu lub nawiązaniu do Ps 22/1 (5): LubPs F3;
Pan mię rządzi/ á ná żadney mi rzecży nie zeydzie/ ná dobrey mię
paſzey poſadził SkarJedn 401; ArtKanc Q6; [PAn mię rządźi (marg)
iest páſtérzem moim (–)/ á nináczym mi ſchodźić nie będźie WujBib
Ps 22/1].
rządzić kim (2): WróbŻołt 22/1; Dominus regit me, et nihil
mihi deerit, Pan mną rządźi/ á ná żadney mi rzeczy nie zeydźie
WysKaz 9.
β) W nawiązaniu do przypowieści o dobrym pasterzu (Ioann
10/1-16) (1):
Zwrot: »rzędzić stadko« (1): A ty náſz miły á wſzechmocny
Pánie/ á wiecżny páſterzu náſz/ prośimy pokornie/ ábyś ták mi-

łośćiwie racżył rzędzić á ſpráwowáć nas to mizerne ſtadko ſwoie/
iákobychmy vſtáwicżnie ználi głos twoy wiernego páſterzá ſwego
RejPos 125.
Szereg: »rzędzić a sprawować« (1): RejPos 125 cf Zwrot.
b) O duchownych na różnych szczeblach hierarchii w stosunku
do Kościoła i wiernych (najczęściej w nawiązaniu do Ioann
21/15-17) (31): A yednák Hyeronim S. álbo ktokolwyek ná łáćińſkye wykłádał nowy zakon/ yedno ſlowko/ ποιµάινειµ/ od ktorego
páſtyrze ποιµένας zową/ v Pyotrá páſć/ v Lukaſſá rządźić wyłożył/
Dawáyąc znáć/ iż páſyenye przełożonych duchownych/ nic inego
nye yeſt yedno rządzenye. KromRozm III H4v, H4 [2 r.].
rządzić czym [= za pomocą czego] (2): Páść bowiem owce/
ſłowo wźięte od podobieńſtwá ludzkiego/ nic innego nie znácży/
iedno vcżyć/ á pracę o nich przyſtoyną ſłowem bożym onych rządząc/ y doglądáiąc/ podeymowáć: ſkąd też piſmo naucżyćiele Páſtyrzmi názywa. NiemObr 39. Cf »rządzić owce«.
W połączeniach szeregowych (6): KromRozm III Qv; Thedyć
tym obytzáiem/ muſiał przed Koncylium Florenckim Papież [...]
niebyć przełożonym Biſkupem/ áni przednieyſzym/ áni potomkiem
Piotrowym/ áni Wikáryim Kryſtuſowym/ áni wſzyſtkiego kośćiołá
głową/ áni też pierwey páſl/ áni rządził/ áni ſpráwował/ wſzyſthek
Kośćioł krześćijáńſki? KrowObr 18v, 18, 18v; Od tego ieſt naywyżſzy w Rzymie Kápłan [...]: którému [św. Piotrowi] ſámemu
tylko Pan Kryſtus rzekł/ Paſce AGNOS meos: to ieſt/ ſpráwuy/
rządź/ ſądź kożdégo/ żadnégo nie wyymuiąc człowieká OrzQuin
S3v; NiemObr 30.
W przeciwstawieniu: »paść … rządzić« (1): álbo co Pyotr o
kápłanyech álbo ſtárſſych piſſe/ nápomináyąc ich/ áby páſli trzodę
Kryſtuſowę? (–) Páſli/ ále nye rządźili. KromRozm III H4.
Zwroty: »rządzić się [komu] dopuszczać« (1): oni krolowie y
Ceſárze/ y Monárchowie wſzytkiego świátá [...] złożywſzy iad y
moc y okrućieńſtwo ſwoie/ do tych owieczek ktore zábijáli/ ćiſnęli
ſię y wpraſzáli/ y rządźić ſię onym świętym á vbogim/ iáko máłym
dźiećinom/ Biſkupom y kápłanom dopuſzczáli. SkarKazSej 679b.
»rządzić kościoł« = regere ecclesiam Vulg [szyk zmienny] (11):
Myeyćye pyeczą o ſobye y o wſſytkyey trzodźye/ nád ktorą was
duch śwyęty poſtáwił/ ábyſćye rządźili koſćyoł Boży KromRozm I
F4v; KromRozm II e3; KromRozm III G3, Qv; KrowObr 4v, 18, 18v
[2 r.]; SarnUzn G4v; WujJud 87; WujNT Act 20/28.
bibl. »rządzić owce (a. owieczki), baranki (a. barany)« [w tym:
owce i baranki (4); czym (1), wedle czego (1)] [szyk zmienny] (8:5):
KromRozm I E4; KromRozm II o2v; Skąd ſye znáczy/ iż [św. Piotr]
yuż klucze ty myał/ ſnadź ná on czás dáne/ kyedy pan po
zmartwychwſtányu ſwym przy bytnoſci wſſech inych ſámemu po
trzy kroć báránki y owce ſwoye páſć y rządźić kazał. KromRozm III
M5v, N3; RejAp 76v; WujJud 87; Rzekł mu [Jezus Piotrowi]: Páśże
báránki moie (marg) Abo, Rządzże owce moie. G. (–). WujNT
Ioann 21/16; A nie tylko mowi Páś (po Graecku βόσκε) ále vżywa
ſłowá krolewſkiego/ ποίµαινε, to ieſt/ Rządz y ſpráwuy/ laſką y
mocą páſterſką/ owce moie. WujNT 390, Aaaaaa3v.
»rządzić stad(k)o (Pańskie), trzodę (Bożą)« [szyk zmienny]
(2:2): [św. Paweł] Tymotheuſſá zwirzchownye vczy/ yáko on biſkupem będąc/ ſyebye ſam/ y koſcyoł álbo trzodę poruczoną ma
ſpráwowáć y rządźić KromRozm II e3; KromRozm III M5v; RejWiz
71v; To tu Biſkupowi Rzymſkiemv w breẃ/ á ledwie nie w oko: Gdy
káżdemu Biſkupowi/ pewne ſtadko náznácża/ ktore páść y rządźić
ma/ w drugiego ſię rzecży niewtrącáiąc. NiemObr 57.
Szeregi: »rządzić i doględać« (1): NiemObr 39 cf rządzić czym.
»paść i (albo) rządzić« (7): KromRozm I E4; KromRozm II o2v;
pan [...] báránki y owce ſwoye nye tylko páſć ále y rządźić kazał
[św. Piotrowi]: Co ſye z Greckyego yáſnyey niżli z łáćinſkyego okázuye. Bo tám ſtoi βόσκε/ to yeſt páśi/ y πόιµανε/ to yeſt rządź
KromRozm III N3, M5v [2 r.]; NiemObr 57. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.; w przeciwstawieniu 1 r.]
»rządzić i (albo) sprawować« [szyk 3:1] (4): KromRozm II e3;
Gwiazdy to iuż wiemy iż piſmo zowie wierne náucżyciele á ſpraw-
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ce álbo przełożone Koſciołá Páńſkiego ſwiętego/ ktore gdy [...]
rządzą álbo ſpráwuią owiecżki Páńſkie wedle wierney á prawdziwey woley á náuki iego/ thedy ie możemy właſnie zwáć gwiázdámi niebieſkiemi RejAp 76v; ále ſámemu tylko Piotrowi obiecał
[Pan]/ Tobie dam klucże: Co y ſpełnił po ſwym zmartwywſtániu:
gdy mu porucżył po trzy kroć/ páść/ to ieſt rządźić y ſpráwowáć
báránki ſwoie/ álbo kośćioł ſwoy. WujJud 87; WujNT 390. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]
6. Czynić, postępować, przygotowywać, zrządzać; stanowić;
może też stwarzać; ordinare Vulg; condere Mącz; comparare Calep
[w tym: kogo, co (21)] (28): a przetoſz [Maryja] poſzwyączona od
ducha ſzwyątego [...] bycz matką bozą y (bycz) kochanyem ducha
ſzwyątego ktory yą rządzyl przed wſzemy uyeky w yey czyſtoſzczy
odpoczyuayącz y w nyey ſyą kochayącz PatKaz II 40v; ktory
[Duch Święty] (od uyekow) yey ſthrzegl y rządzyl yey [Maryi]
nyeuynne y naczyſthſze poczyączye PatKaz II 66, 48, 49; Chcemyli tedy wſzitko prawie rządzić [cf Quodsi rectum statuerimus
Cicero, De amicitia XI, 38], tedy tego wſzitkiego cżego przyiaciele żądaią mamy im pożycić, abo też tego od przyiacioł żądać,
cżego byſmy potrzebowali. BielŻyw 120; Poſzaleć byſmy muſieli
Bychmy wſzytko bacżyć mieli Czo ludzie na ſwiecie ſądzą Wſzak
nie dziw dawnoć tak rządzą RejJóz D, I5v; Lecz obiers ſtanu
każdego Po iednemu przednieiſego. Stych panie ſnadnie obaczys
Ieſly iuż ſwiat karaċ raczys. Gdyċ czy otym ſprawą dadzą Czo tám
na tym ſwiecie rządzą. RejKup b6; [Biskup wezwany na sąd
wymawia się:] Wtem vrzedzie wktoremem był Prawiem niċ
niepoſtanowył. Szyla bych mial rzeczy rządzyċ Y Kaplanow nowo
zwieczyċ [lege: święcić]. RejKup c5; Bo żádny naſwieczie niebył
Ktoby wto prawie vgodzył [...] Każdý rozum wtem zablądzył Iako
Bog możnoſcz ſwa rzadzył Alie tobie doſycz wierzicz [...] Iż Bog
wſſytko wſwey możnoſczy Stworził ſwiath wſwey okrągłoſczy
RejKup ſ4, c5v, N; tá duſzá ſláchetna yeſt od ciáłá rozna [...]. A
ieſzcże tho widamy y ſámi dzyáłamy/ Iż ocży zátulamy gdy co
rozmyſlamy/ Aby rzecży przypádłe nie tárgáły ſpráwy/ Gdy co
rządzi przy duſzy rozum ſwięty práwy. RejWiz 121; Oſobna tho
kaźń Boża ná pomſtę nádaná/ Iż ſwięta ſpráwiedliwość ieſt ták
záwikłaná. Iż oni ktorzyby ią mieli ſłuſznie rządzić/ Nie mogą ſie
nędznicy ſámi z niey wybłądzić. RejWiz 124; Nalepſza ſpráwá kto
ią głupie rządzi/ Muśi znikcżemnieć y ſzpetnie zábłądzi. RejZwierc
214v; Boć Reyeſtrá iákoś błądzą/ Ci czo piſzą zleć ie rządzą.
RejZwierc 234; DVchu święty [...] Thyś śiedmioráki dar iſtny/
pálec Boży práwey ręki [...]. Chytrośći Diabliey rácż zbáwić/
pokoy miłośći twey rządźić/ byſmy zá tobą wodzem ſzli/ wſzelkich
złośći ſię ſtrzegli ArtKanc H6; Niż obłoki ná gory wynioſłe
pátrzáły/ [...] Niż ćięnie iáſne ſłońce/ ze dniem rozłącżyło/ Wſzytko moc twoiá Pánie y ſłowo rządźiło/ Ciáłá ktory zábijaſz/ śmierći
ie w moc dáiąc/ Co nie były/ żyć każeſz/ duſze w nich wzbudzáiąc.
GrabowSet E; Ziednay mi też [Maryjo] obﬁtość wſzelką dobr
duchownych y ćieleſnych/ y łáſkę Duchá ſwiętego/ ktoryby mi
dobrze we wſzytkim rządźił/ duſze moiey ſtrzegł/ ćiáłá mego bronił y władnął im LatHar 489; [A nátychmiaſt ſzedł do domu/ roſkazał rzędźić: rozeſłał o potrzeby/ roſkázuiąc káżdą rzecż nieść
iteż wieść HistFort L, N3].
rządzić ku czemu (1): Congregate illi ſanctos eius: qui ordinant
teſtamentum eius ſuper ſacriﬁcia. Zgromadzaycie iemu ſwięte iego
te ktorzy rządzili zakon iego ku oﬁaram. WróbŻołt 49/5.
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (2);
iż (2), aby (1)] (3): y rządzyl to duch ſzwyąty zwyecznoſzczy yſz ta
panna myala bycz począta wzywoczye yey matky przeſz grzechu
pyeruorodnego PatKaz II 48v, 74v; Dobrzeć tho yeſt powyedzyano/
że káżdemu ſtworzenyu s przyrodzenya pilnosć á praca o ſwem
płodzye wroſlá/ s cżego y tho ktemu yeſſcże wyęcey przyrodzenye
[= natura] rządzi/ áby then ktoryby płod myał/ záwſſe á práwye áż
do ſmyerći oń ſie ſtárał. GliczKsiąż Q3.
W połączeniach szeregowych (3): Condo, Stwarzam/ Rządze
[!] Spráwuyę/ Buduyę Mącz 92b; Ponieważ tedy iż ćiepłość kreẃ

twiérdźi/ rządźi/ poſtánawia/ nie z máłym ieſt podźiwienim/ iż
będąc vſtáwnie ták wilga y ćiepła iż ſye nie záſmierdźi. SienLek
V[uu]3; Calep 225b.
Zwrot: »[komu] płod rządzić« (1): Abowyem nye dla thego
tylko iż pan Bog ſámym rodzicom płod rządzi/ á nye inſſym/
rozumyem temu iż też tego potrzebuye/ y po tych tho rodzicach
chce myeć/ áby ten płod ſwemi pyerſiami/ á karmyą ſwą przyrodzoną żywili á wychowáli. GliczKsiąż D2.
Szereg: »rządzić i sprawować« (1): Kálwinus tákże bluźni: iż
Pan Bog nie tylko vżywa y potrzebuie pomocy złych niecnotliwych
ludźi: ále też ich złe myſli/ y przedſięwźięćia ſam rządźi y ſpráwuie/
ták iż ſam ieſt/ wſzelákiego bluźnierſtwá y ſproſnośći przycżyną.
ReszPrz 76. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
7. Zatrudniać, powierzać jakąś funkcję; pacisci mercedem cum
famulo, statuere mercedem a. stipendium Cn [kogo] (2):
[rządzić do czego: A iż dostatczyć nie mogą wsi przerzeczone
robocie i oraniu rolej, tedy na to chowają wołów 65 do 6 pługów na
odmianę, do których parobki rządzą LustrMalb I 107.]
rządzić komu [= dla kogo] (2): Dzis álbo y przed tem záwżdy
gdy ſie kto práwowáć ma [...] do ſądow pocyęgáć ſie musi [...].
Więc áby yedno yego Akcia byłá ná rowni álbo ná wirzchu/ wybyera ſobye rzecżniki á Prokuratori [...]. Yeſſcże nád tho pánowye
ſámi áby ich ſpraw pilni byli/ rządzą ye ſobye yákoby ná wyecżnosć
GliczKsiąż N4, K3v.
Szereg: »rządzić a chować« (1): V Ziemiańſtwá ieſt ten obicżaj
dzyecyom rządzić á chowáć bákálarzá GliczKsiąż K3v.
8. Obradować, decydować [o czym] (1): Roſproſzy was gniew
Boży iáko lekkie plewy. Nie żártći to) iesli ſie w rychle nie polepſzy Poſpolſtwo/ á ći ktorzy wrzkomo ſą nalepſzy. Ktorzy ſobie
chorobę w ten czás zádawáią/ Kiedy rządźić [może błąd zam. radzić] o zdrowiu tey korony máią. Prot D2.
9. Zwroty o różnych znaczeniach (2):
»plotki rządzić« = opowiadać głupstwa (1): Przeczczy apoſtolſkie dzieie Iako ſie tam kazdy ſmieie. Stych plyotek czo ie tu rządzys RejKup m3v.
»sąd rządzić [= sprawować]« (1): Lutośćiś nieprzebráney/ ácż
z wyroku twego/ Kaźń ná złośliwe poſzłá. Sąd pokornych/ Pan
rządźi: iego łáſká roſłá Z ćichymi GrabowSet G4.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Modero, Rządzę/ ſpráwuyę/ nie dopuſzczam ſwey wolei/ záchowawam pry [!] miernośćy.
Mącz 228b.
Synonimy: 1., 2., 3., 4., 6. sprawować; 1., 2., 4. kierować; 1.a.,
b., 3. rozkazować, władać, władnąć; 2., 4., 6. prowadzić; 1. dzierżeć, panować; 2. hetmanić, przewodzić, wieść; b. opatrować, uczyć,
wychowawać, wychowywać; 3.b. opanować; 5. paść; 6. czynić,
działać, postępować, robić; 7. najmować.
Formacje współrdzenne: rządzić się, dorządzić się, narządzić,
narządzić się, obrządzić, porządzić, przyrządzić, przyrządzić się,
rozporządzić, rozrządzić, rozrządzić się, sporządzić, sporządzić się,
urządzić, urządzić się, wyrządzić, zrządzić, zrządzić się; rządzać,
narządzać, narządzać się, nawyrządzać się, porządzać, przyrządzać, przyrządzać się, rozrządzać, rozrzędzać się, sporządzać, urządzać, wyrządzać, wyrządzać się, zrządzać, zrządzać się; narządzować.
Cf RZĄDZĄCY, RZĄDZENIE, RZĄDZONY
PP, (AN)
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RZĄDZIĆ SIĘ (146) vb impf
sie (89), się (57).
W inf rzą- (40), rzę- (10); rzę- SeklKat, LubPs, BielKron, RejPosWstaw (2), ArtKanc; rzą- : rzę- SienLek (2:4); w pozostałych
formach rzą-.
inf rządzić się, rzędzić się (49). ◊ praes 1 sg rządzę się (2). ◊ 3
sg rządzi się (18). ◊ 1 pl rządzimy się (2). ◊ 2 pl rządzicie się (1). ◊
3 pl rządzą się (24). ◊ praet 1 sg m rządziłem, -m, -em się rządził
(4). ◊ 3 sg m rządził się (6). f rządziła się (3). ◊ 3 pl m pers rządzili
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się (11). ◊ fut 2 sg m będziesz się rządził (1) KołakSzczęśl, będziesz
się rządzić (1) ActReg. ◊ 3 sg m będzie się rządził (1). ◊ imp 2 sg
rządź się (2). ◊ 3 sg niech się rządzi (1). ◊ 1 pl rządźmy się (1). ◊ 2
pl rządźcie się (2). ◊ 3 pl niechåj się rządzą (1). ◊ con 1 sg m bych
się rządził (1) RejZwierz, bym się rządził (1) CzechEp. ◊ 2 sg m by
się rządził (1). ◊ 3 sg m by się rządził (3). n by się rządziło (1). ◊ 1
pl m pers bysmy się rządzili (2) SeklKat, CzechRozm, by my się
rządzili (1) LatHar. ◊ 3 pl m pers by się rządzili (2). ◊ impers praet
rządz(o)no się (1). ◊ part praes act rządząc się (3).
Składnia dopełnienia sprawcy przy stronie biernej: rządzić się
od czego (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVII (z Cn) – XVIII w.
1. Mieć zdolność i prawo do sprawowania władzy, władać,
zarządzać, kierować; duci Modrz (12): [Sewer mówi:] wyſławiay
onych pirwſzych zacnych ſpráwy/ Bych ſie ia też ták rządził/ iáko
Ceſarz práwy. RejZwierz 18v; Mącz 21a; Bo Chryſtus [...] nie poſtánowił w Ewánieliey y w kośćiele ſwoim żadnych krolow áni
panow świeckich zá vrzędniki/ [...] á to dla tego/ dáiąc znáć/ iż
świeckim páńſtwom dopuśćił ták ſię rządzić/ iáko rozum przyrodzony vcży SkarJedn 203.
rządzić się gdzie (1): Będąc goſcią y wdową/ [Dydona] ták ſie
tám rządziłá/ Ze w rychle ono páńſtwo záś roſprzeſtrzeniłá. PudłDydo A2v.
Zwroty: »rządzić się wedle praw« (1): SkarKaz 311a cf »rządzić się i sądzić«.
»sam się rządzić« (4): RejPosWstaw [1432]; ModrzBaz 3v;
SkarJedn 377; Gdyż ſie ſámi mężowie nie vmieią rządzić/ Iákoż y
my niemamy ſpołu z nimi błądzić? BielSjem 4.
Szeregi: »rządzić się i sądzić« (1): trudno było wſzytkiemu
świátu rządźić ſię y ſądźić wedle praw y obyczáiow narodu iednego. SkarKaz 311a.
»rządzić się, (a) sprawować« (2): Prudens administrandi, Vmie
ſie rządźić/ ſpráwowáć. Mącz 328b; Przetoż nam thego pilna potrzebá/ ábyſmy prawdziwy Koſcioł poznáć mogli/ [...] ábyſmy thák
prawdziwy á doſkonáły kſtałt koſciołá v ſiebie poſtánowić mogli/
według ktorego ták o inſzych rozſądek vcżynić/ á ſámi ſie też rzędzić á ſpráwowáć mogli. RejPosWstaw [1432].
a. Władać sobą (2): LEſtko białły [...] wybran ná Monárchią
Polſką po oycu ſwym Káźimierzu/ ále przećiw themu było wiele
pánow/ kthorzy Mieſzká ſtárego ſtronę trzymáli/ mowiąc: Nie
ſłuſzna rzecż nas dziećięćiu rzędzić gdy ſie ſámo ieſzcże rzędzić
nieumie. BielKron 357; A przetoż iáko długo cżłowiek rządzi ſie
rozumem/ á rozum w nim pánuie/ táko długo może ſie dobrze rządzić y ine. HistRzym 75v.
2. Kierować się czymś, podążać za wskazaniami, przestrzegać
czegoś; regi Modrz (66):
rządzić się wedle czego (1): CYcero w ſięgách [!] yednych
kthore po łáćinye zowyą Ofﬁcia (to yeſt o ſpráwach/ wedle
kthorychby ſie káżdy cżłowyek ná ſwyecye rządzić myał) piſſąc do
ſyná ſwego Márkuſá ktory w Atenách ſtudował/ nápomina go temi
ſlowy [...] GliczKsiąż M8.
a. O czynnikach zewnętrznych [w tym: wedle (a. według, a.
wedla, a. podług) czego (34)] (48): Dla czegoż/ á ktorym ſpoſobem
dał był [Bóg] żydom ſtáry zakon/ gdy inego czekáć myeli? (–) [...]
Aby [...] yego ſámego zá bogá myeli y chwalili/ [...] A zbáwićyelá
y zbáwyenya obyecánego oczekawáyąc/ wedle yego woley we
wſſem ſye rządźili KromRozm II i4; Cedere tempori, Wedle czáſu
ſie rządźić. Mącz 43b; boy ſie Páná Bogá/ á żyw wedle woley iego:
á nie vdaway ſie zá náukámi obcymi [...]. (–) Iuż to teraz y ſam
bacżę [...]. A ty ſie też modl zá mną [...]. Abych y ia [...] mogł to
wſzyſtko w ſobie pocżuć y wedle tego ſie też záwżdy ná potym
rządźić CzechRozm 204v, 173; Kśięża Papieſcy przykłády piſmá ś.
przywodzą, ále ſię ſámi wedle nich nie rządzą. CzechEp 100 marg;
Ktory [antychryst]/ odſtąpiwſzy naprzod praw y zakonu Bożego/
práwá ſobie inſze vkował. Nie rządząc ſię iuż teraz áni po żydow-

ſku/ wedle zakonu: áni po Chriſtyáńſku/ wedle piſm nowego przymierza. CzechEp 381, 368; Y źiemięś też dźiwnie ſpráwił [Boże]/
cżłowiekáś ná niey poſtáwił/ by ćię posłuſzen był/ wedle woley ſię
twoiey rządźił. ArtKanc I3.
rządzić się czym (11): Bo wierzmi w káżdey ſpráwie kto ſie
prawdą rządzi/ A miáry przy tym ſtrzeże/ nigdy nie zábłądzi. RejWiz 42v; W cżym nam oto dobrowolnie to przyznawa [ks. Powodowski]/ iż ſię piſmem ś. iákoż ták ieſt/ y rządźimy y ſzcżyćimy
[= bronimy]/ y nim też błędy ludzkie odkrywamy y ſtrofuiemy
CzechEp 89. Cf »prawy się rządzić«, »przykładem się rządzić«,
»słowem się rządzić«, »rządzić się zwyczajmi«.
rządzić się po czym [= czym się kierować] (1): Sich nach dem
geſtiern richten. Po gwiazdách śię rządzić. Zyć podług áſpektu.
Observare stellas. Calag 444b.
Zwroty: »rządzić się wedle (a. według) ewanjelijej« (2): Y wy
co ſie według Ewánieliey rządzićie/ zakonu [tj. prawa Mojżeszowego] iuż pełnić y chowáć nie możećie/ bo ſie to żadną miárą
zgodzić z ſobą nie może/ choćiáſz rzkomo niektorzy z wáſzych/ y
wedle náſzego zakonu/ y wáſzey Ewánieliey żyć chcą. CzechRozm
82v, 249.
»według (a. wedle) nauki [czyjej] się rządzić« (3): SeklKat K3,
Sv; Poniewaſz oni [apostołowie] ná to poſtánowieni byli ábyſmy ſie
wedle náuki y przykłádow ich rządźili CzechRozm 191v.
»prawy, statutem, ustawami, wedle (a. podług) praw, wedle (a.
według) ustaw, wedle dekretow się rządzić« [w tym: wedle praw i
ustaw (1)] = legibus regi Modrz [szyk zmienny] (2:1:1:3:2:1): Więc
iſz łakomſtwa nienioſł on wiek ſtaradawny/ Nie był żaden prokurat
miedzi nimi ſławny. Bo nie Statutem/ ale cnotą ſię rządzili/ Strzegąc iakoby zawżdy wſpolney zgodzie żili KochSat B2; RejPosWstaw [1432]; Ale żeby to wſzyſcy co ich Krześćiány zową/ od
Papy zá wdzięcżne przyimowáć/ y iego w tym ſłucháć mieli/ ábo
ſie według vſtaw iego rządzić/ ná tym ſie bárzo żydowie mylą.
CzechRozm 81v; ModrzBaz 4v; SLowo twoie ieſt pochodnia przed
nogámi mémi/ Rzékłem (co zyſzczę) rządźić ſye vſtáwámi twémi.
KochPs 183; A więcże go [papieża] lepiey ſłucháć/ y wedle dekretow iego tyráńſkich ſię rządźić/ á niż wedle Chriſtuſá Páná
ćichego/ pokornego [...]? CzechEp 43, 33, 350, 381.
»rządzić się wedle (a. według) przykazania« [szyk zmienny]
(6): Ty znaſz iżem drogę przykazania twego przebieżał [Ps 118/32]
(koment) To ieſt rządziłem ſie według przykazania twego. WróbŻołt
nn8v; Czo za vżytek ieſt Bożego przikazania gdi ſię kto wedle iego
rządzy? SeklKat N2v, H4, H4v, K, L.
»przykładem [czyim], wedle przykładow [czyich] się rządzić«
(1:1): CzechRozm 191v; Pogánom to/ nie Chriſtyánom przyſtoi
mordowáć [...]: gdyż to ći poſpolićie záwżdy wiernym chwalcom
Bożym cżyniáli: co też y teraz ći cżynią ktorzy w ich ſtrzemioná
wſtąpiwſzy/ ich ſię przykłádem rządzą/ á nie Chriſtuſowym y
Apoſtolſkim. CzechEp 42.
»wedle rady [czyjej] się rządzić« (1): A ieſtli [kto] na zámek
wnidźie a łaſki pana Sżcżęſciá doſtanie/ pamiętáy aby z Mądrym/ z
Roſtropnym z Sprawiedliwym/ ij z Miłoſiernym towarzyſzył/ a
wedle rady ich ſie rządźił. ForCnR E2v.
»wedle (a. według, a. podług) słowa [czyjego], słowem [czyim], wedla (a. wedle, a. według) głosu [czyjego] się rządzić« [szyk
zmienny] (4:3:3): [Panie Boże] Ráczże nam dáć tákiego [króla]
coby tobie ſłużył/ á woley twoiey ſwiętey ták náwſzem pilen był/
drogámi twoimi chodząc/ ſłowem ſie twym rządząc/ będąc wſzem
ku przykłádu nauk twych náſláduiąć. MycPrz I [A3]v; Mać też Bog
y ſwoie/ ktorzy nie Antychryſtowego/ ále Chiſtuſowego thylko
głoſu ſłucháią/ y wedla niego ſie rządzą CzechRozm 81v, 238v,
250v; według tego iáko ſłowo Boże vcży: ktorym ſię ſámym z łáſki
Bożey rządźimy. CzechEp 55; Aby potym przyſtawſzy do niego
[chrześcijanie do Chrystusa]/ [...] przy nim iuż do końcá wytrwáli:
g[łosu] iego pilnie záwżdy ſłucháli: wedle niego ſię rządźili
CzechEp 427, 107, 112, 115; Lękay ſię gniewu Bożego/ rządź ſię
podług słowá iego ArtKanc M5v.
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»rządzić się zwyczajmi, wedle zwyczajow (a. [według obyczaju])« = moribus regi Modrz (1:1): CzechRozm 77; Wiádomy ieſt
wielu ludziam onego w Práwie wielce biegłego cżłowieká Gáiuſá
ártykuł/ iże káżdy lud rządzi ſię/ ábo práwy piſánemi/ ábo zwycżáymi zá vſtáwę wziętemi ModrzBaz 4v; [Cresc 1571 668].
Szeregi: »rządzić się i przystrzegać« (1): [Dawid] też y tych
ſzcżęśliwymi być opowiedał/ ktorzy ſię w tym Páńſkim zakonie
kocháli [...]. Z ktorego ſłow tákich/ łácno to káżdy obacżyć może:
iż ieſli ći ſą ſzcżęśliwi/ ktorzy ſię w ſłowie Bożym kocháią/ nim ſię
rządzą/ y onego przyſtrzegáią: tedy [...] CzechEp 112.
»rządzić się i sprawować« (4): Swiát ma ſwe ktorzy ſie wedle
niego rządzą y ſpráwuią: á Chriſtus też Pán y Krol od Bogá Oycá
poſtánowiony/ ma też ſwe CzechRozm 250v; CzechEp 350; [obywatele Księstwa Mazowieckiego] to ſobie wárowáli: áby práwá Státutów/ y zwyczáiów ſwych ſtárych/ których zá przeſzłych pánów
ſwych X. Mázoweckich zwykli byli vżywáć/ y iémi ſie rządźić y
ſpráwowáć: przedśię y ná potomné czáſy vżywáli/ y témi ſie rządźili y ſpráwowáli. SarnStat 1146; [POnieważ ſą rozmáite roznośći
winnic iteż ich ſpraw/ á przetoż wſzelki ma śię w tym rzędźić y
ſpráwowáć według obycżáiu á ſpoſobu w ſwey kráinie doświadcżonego Cresc 1571 668].
W przen (1): Inácżey ſię obacżyć nie mogą/ áżby ſię cofnęli
z tey obłędliwey drogi/ náſtąpiwſzy/ ná prawdźiwą drogę páńſką/
po niey wedle opiſánia ſłowá BOżego chodźili y rządźili ſię. NiemObr 80.
b. O czynnikach wewnętrznych [w tym: czym (16)] (17): Tho
dwoie/ ćiáło y duſzá weſpołek ſie miłuią/ ták że w iedney komorze
leżą/ to ieſt w ſercu/ ták długo poki przykazánie Boże pełnią y z
iedney miſy iadáią/ to ieſt że iedną wolą ſie rządzą/ gdy krzeſt przyięli HistRzym [39]v; Pięć ſmyſłow mamy Tymi ſie rządźmy. WierKróc A4v; Bo kto wedle ćiáłá żywie/ to ieſt/ kto vcżynki ćieleſne
cżyni/ BOgu ſie podobáć nie może. Odrodzeni tedy duchem świętym vcżniowie Chriſtuſowi/ duchem ſie rządźić máią: á tego cżego
ćiáło prágnie nie wykonywáć. CzechRozm 241; CzechEp 11.
rządzić się po czym (1): Widzi mi sie, iż nie ina Może być
temu przyczyna, Że tak mnodzy chcą panować A w tej mierze na
[w]ieki trwać. Jedno, iż onę swą żąd[zą], Po ktorej sie głupi rządzą,
Rzekomo tym napełniają, Im więcej państwa mają BierRozm 18.
Zwroty: »rządzić się baczeniem« [szyk zmienny] (2): Iż ſnádnie
nieme źwirzę w ſwych ſpráwach zábłądzi/ A cżłowiek ſie bacżeniem á rozumem rządzi. RejWiz 29; Cżyſcieś w.m. podpárł ſwego
widzenia/ dáiąc nam ná wywod ſpráwy białychgłow/ gdiż one/
máło nie wſzythki/ rządzą ſie cżym inym/ niż bacżenim. GórnDworz N.
»cnotą się rządzić« (2): Kto ſie rozumem á cną cnothą rządzi/
Niech ſie kołyſze iáko chce nie zbłądzi. RejZwierc 214; PudłFr 4.
[Cf 2.a. »statutem się rządzić« KochSat B2.]
»rozumem (przyrodzonym) się rządzić« [szyk zmienny] (10):
BierEz S; Pan záſię głośno woła w przykazániu ſwoim/ Abyś nie
był morderzem nád bliźnim nád twoim. Zwłaſzcżá kiedyć rozum
dał áby ſie im rządził/ A s ſwoim przyrodzeniem záwżdy ſie im
ſądził. RejWiz 134v, 29, 112v; BibRadz I 4a marg; HistRzym 75v;
RejZwierc 214; VotSzl A4; Właśnie iákobyś mu dał miecz żeby ſię
zábił. Niemáſz żadney roznice: człowieku młodemu Dáć pieniądze
do ręku, ktory zá roſpuſtą Idzie, y nie rządzi ſię rozumem, żeby
czym Miał ſwoiey nałożoney posilić roſpuſty. CiekPotr 9; SkarKazSej 669b.
W przen (1): Ciało iż ſię rozumem nie rządzi/ y dla thego ſię z
nym więcey ſwárzyć nie będę. BibRadz I 4a marg.
3. Zachowywać się, sprawować się, czynić, postępować, przygotowywać się; żyć; niti Cn (64): A pan na tho odpowyedzial nyeboyſzie nycz wſſak mnye ma przicz liſth ſpoznanya, thedicz powiem yako ſzie maſch rządzicz LibMal 1544/79v; A ták niechay
twe dzyatki/ roſtropnie ſie rządzą/ Tedy w cnotliwych ſpráwách/
nigdy nie pobłądzą BielKom B4v; yeſliſz tedy málarz co ma dobre
fárby ná málowányu chramye/ á obrázow nye dobrze ſtáwya/ imyę

ſwe tráći y vpuſſcża. Tem wyęcey tá byała głowá/ ktora będąc kraſną yeſli ſie nye dobrze rządzi/ ſwą głádkoſcyą ſie dobrze popiſáć
nye może GliczKsiąż P8v; Dwyeć rzecży ſą/ wedle ktorych małżeńſtwo káżde dobrze ſtoi/ pocżćiwosć á pożytek/ To yeſt/ gdy
małżonkowye ſie ſami myedzy ſobą dobrze rządzą/ poććiwye ſie
obchodzą/ á w boyáźni bożey myęſzkáyą/ a wtem gdy ſie dobrze
máyą/ ná nyedoſtátek nye ſkárżą. GliczKsiąż Qv, N5v; LubPs O2;
GroicPorz gg2; Aż podobno gdy przydzye [Pan] áby ſie rozſądził/
Iáko ſie tu ktory ſtan ná ſwych ſpráwach rządził. RejWiz 178, 102v;
A druga z nowu náuká/ Iákoſye potym rzędźić maſz/ ábyś w pierwſzy niedoſtátek nieupadł SienLek 31v; Iáko ſye ktorego Mieśiącá
rządźić ma/ ten co ſye ſpráwuie miernie. SienLek 42v, 41; ZAś
náſtáią Prorocy: náſzy nic niedbáią: Spiemy iák o pół nocy. niechayże tám báią. [...] Powodź domy zábierze: z bydłem potoniemy.
A ia temu nie wierzę: cáło zoſtániemy. [...] Pośiecże nam miecz
Pány. á wſzák nic nie błądzą. Zmienią ſye náſze ſtany. dobrze ſye
ták rządzą. LeovPrzepSamb b4; RejZwierc 222, 225v; Bo gdy ſobie
przypomniſz/ ony dawne cżáſy/ Y iáko ſie rządzili/ też przodkowie
náſzy. Naydzieſz/ iż v cnotliwych/ zacne ſpráwy były/ A źli przedſię wykrętem/ y przewrotnie żyli. HistHel ktv, [A2]; Vkazał ſie mu
[Abrahamowi] Pan/ y rzekł ku niemu: Iam ieſt Bog wſzechmocny:
chodź przedemną/ (to ieſt ták ſie rządź w tym żywoćie/ iáko ſie
mnie ſpodoba) á bądź doſkonáły [cf Gen 17/1] CzechRozm 75; Bo
to podobno wieſz/ ktorymi fortelmi Papieże Rzymſcy zwierzchnośći tey doſtáli/ y iáko ſie ná niey rządźili y ieſzcże rządzą.
CzechRozm 169; Iż choćby co ná ćię z woley Bożey przyſzło: on by
ćię záś ſam z tego wſzytkiego wybáwił/ y iákobyś ſie w onym
przypadku rządźić miał náucżył. CzechRozm 232, 225; (nagł) Boguccy. (–) ZNáć że ſie iáko żywo pocżćiwie rządzili/ A ich ſpráwy
pocżćiwe w ten ich kray wpráwiły PaprPan P3v; Ale przed tym y
potym łotrowſkie ſie rządził [Kambizes]/ Y nie iednego ná ſmierć
bez przycżyny ſądził. PaprPan Hh2v; Pieniędzy w lichwę nikomu
niedawa/ Nie bierze dárów przećiw niewinnému: Kto ſye ták rządźi
[qui facit haec Vulg Ps 14/5]/ kto przy tym zoſtawa/ Smiele niech
vfa pokoiowi ſwému. KochPs 19; Iáko ſię wierni wvćiskách rządzili. CzechEp 24 marg; á godźiſz ſię to ták bárzo obłądzoną bráćią
drapáć? [...] A ieſtże też kośćioł ten kośćiołem Bożym prawdźiwym/ ktory z śiebie táki owoc rodźi? Nie tuſzę. A przecż? iż
kośćioł prawdźiwy Boży ták ſię nie rządźi/ nikogo nie morduie/ nie
drapie/ ná nikogo nie foldruie CzechEp 97; Nuż ieſzcże/ tákli ſię
Apoſtołowie rządźili/ iáko ſię rządzą Papieſcy przegoleńcy/ Apoſtolſkim ſię zákłádáiąc imienie m? CzechEp 362, 24; Chćiał mi tego
X iądz K anonik dowieść ab vtili, przywodząc przykłády w rzecżách poſpolitych: com mu ia zbijał/ iż nie we wſzytkich rzeczách
poſpolitych/ táki porządek záchowywał ſię/ y tám kędy ſię ták
rządzono/ cżęśćiey z ſzkodą niż z pożytkiem bywáło NiemObr 26;
MAtki ſwéy/ dźiatki/ pytayćie/ A v niéy ſie dowiádayćie/ Iákom ſie
rządźił ná świećie KochMRot B; Tákżeć kołniérz nie winien/ kiedy
Vſarz błądźi: Iáko y káptur/ gdy ſye téż Mnich źle w nim rządźi.
PudłFr 54, 46; ArtKanc M5; Druga przyczyna ze Testamentem
– ale mnie polecił niebosczyk bo zażywota doznał
Imienie nie wm
iakosię rządził, y iakom chciw na Cudze. ActReg 162; Kozacy
poszli do Tatar chcąc wiedziec iakosię Tatarki zdziecmi doma rządzą kiedy Tatow samych doma niemaią ActReg 168, 110; To ſzcżeśliwy ná świećie co ſię mądrze rządźi/ Y według ſpráwiedliwey wagi
rzecży ſądźi. KołakCath C3; Gdy ſię ták będźieſz rządźił/ iák Duch
święty rádźi/ Cnotá/ święta pobożność w niebo ćię w prowádźi.
KołakSzczęśl B4v; [Ale [Chrystus] [...] przyszedł do nich [apostołów], drzwi nie otwarzając, łaskawie je pozdrowił, ucząc je, jako się
mieli rzędzić na świecie. Kaz 33].
rządzić się wedle kogo, według czego [= tak jak kto, co] (2): [w
ciele człowieczym] Ieden ieſt duch żiwota [...], tego pocżątek ieſt w
wątrobie. Drugi ieſt duch rozumnoſci, tego mieſtce ieſt w mozgu.
Trzeci ieſt duch cżuynoſci, iego pocżątek y mieſtcze ieſt w ſerczu, á
według tego ducha drugie dwa ſprawuią ſie y rządzą podług iako
ieſt iego moc albo nie doſtatek. GlabGad E; Ale iż mnie [tj. M.
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Czechowica] iuż Pan Bog moy od świátá odtargnąć racżył/ [...] á
chce tego po mnie żebym walki tylko iego/ y ſyná też iego miłego
Iezuſá Chriſtuſá pilnował/ y wedle niego ſię rządźił: przetoż [...]
CzechEp 6.
rządzić się wedle czego [= postępować zgodnie z czymś] (1): A
cżemużby teraz potrzebá miáło być podpieráć tego/ iż Iezus ieſt
Chriſtuſem [...]: iż też Ewánielia ktorey on náucżał/ y náucżáć roſkazał/ ieſt ſłowem Bożym? ponieważ wiele ieſt niewiernikow niezbożnych/ ktorzy tego nie przą: choćiaſz ſie ſámi wedle tego nie
rządzą. CzechRozm 186v.
rzędzić się ku czemu (1): (marg) Lekkie rodzenie. (–) Gdy
też czáſu ſłuſznie donośi/ potrzebuie záś rády ludzkiey iáko y
pomocy/ przeto ku lekkiemu á pośpieſznemu rodzeniu/ tákſye
rzędźić potrzebá: naprzod ma ſobie Wánnę thák dáć przyrzędźić/
[...] SienLek 113.
rządzić się przeciwko komu [= wobec kogo] (1): NiemObr 86 cf
»rządzić się i zachować«.
rzędzić się czym [= postępować z czym] (1): Ale iżbyś wżdy
wiedźiał/ iáko ſye ſkrobánim téy ſkorki [bzowej] rzędźić maſz/ Tedy
tho wiedz/ iż ieſli ſpodkiem chceſz złégo pozbyć/ muśiſz rożdżkę ku
mięſzſzemu końcu ſkrobáć SienLek 157v.
rządzić się przy czym [= zajmować się czym] (1): Wpadł mi ná
myśl Albertus/ nieczuię lepſzégo. Dobrze ſie tu przy ſzkole rządźił
czás niemáły/ Zéydźie ſie ná żołniérſką/ bo ná nędzę trwáły. WyprPl A2v.
rządzić się w czym [= postępować z czym] (4): Też naucża [prorok] iako ſie bogaći maią rządzić w bogacztwach ſwoich. WróbŻołt
T3; SeklKat Iv; A to ieſt rzecż pocżćiwa to káżdemu wiedzyeć/
Pytáć ſze [!] o tym pilnie gdzye po śmierći ſiedzyeć. Acż to ieſzcże
pilnieyſza iáko ſie w tym rządzić/ Aby márnie w tych plotkach/ tey
drogi nie zbłądzić. RejWiz 143v; A ták bacząc iáwnie tákowé rzeczy w ſobie człowiek/ miárkowáć może/ ktoré w nim śilné álbo
mdłé ſą [...]: á ták ſye rzędźić w pokármiéch y w pićiu/ ktorémi by
mierność tákowey wilgośći podpomagał SienLek Vuu4.
rządzić się w czym [= pod jakim względem] (2): bo [Maryja]
tak poczeſznye a mąznye ſą rządzyla ue wſzytkych uczynkach a
obyczayach yſ kozdy znal yſz ta panna nygdy nyemogla bycz
kczemu zlemu przyuyedzyona PatKaz III 110; obrány był po nim
ná Papieſtwo Honoryuſz 3. Ktory co też broił przećiw temuż
Fryderykowi Ceſárzowi pánu ſwemv: y iáko go też záklinał/ y z Ceſárſtwá zwłocżył: (práwie po Apoſztolſku w tym ſię rządząc) [...]
nie trudno káżdy obacży. CzechEp 401.
rządzić się w czym [= jak] (2): O Pánie IEzu Chryſte [...]: rácż
nam to dáć/ prośimy ćię/ áby my ktorzyſmy wiárę twoię ná chrzćie
przyięli/ więcey iuż w ćiemnośćiách grzechu ktoregokolwiek nie
chodźili/ ále w świátłośći vcżynkow dobrych/ przyſtoynie ſię rządźili. LatHar 305; Byłá Pánna Lyzydá rzecżoná/ Cnotámi záś vrodą
vcżconá. [...] Tá rodzicow pozbywſzy w młodośći/ Rządźiłá ſie
ſamá w ſtátecznośći. PaxLiz A4v.
W połączeniu szeregowym (1): A przeto gdi [doktor] cżyiego
ſyná vcży dwoy mu pożytek cżyni. Pirwſſy vcży go áby ná tem
ſwiecye vmyał ſie rządzić/ ſpráwowáć/ y ſwego pożytku pátrzáć
GliczKsiąż N5.
W charakterystycznych połączeniach: dobrze się rządzić, łotrowskie, mężnie, niedobrze, niepotciwie, poczciwie (4), pocześnie,
przystojnie, źle; na świecie się rządzić (6).
Frazy: »rządź się jak wiesz« = radź sobie, jak potraﬁsz (1):
(nagł) DO KSIAG. (–) IDźćie Kiąſzki [!] do ludzi krom żadney
ozdoby/ [...] Doznaćie y wdzięcżnośći/ doznaćie nágány/ Bo rozne obycżáie máią rozne Pány. [...] Spieſzćież ſie/ bo dáleka drogá
ieſt po świećie/ Więcey nie roſkázuię: Rządźćie ſie iák wiećie.
WisznTr 5.
»niech się rządzi jako raczy« = niech robi, jak uważa (1): Ale
ták iákoś ſłyſzał/ iż Płánetam moc dał/ A ſam iedno tym burdam
áby ſie dziwował. Ci też iedno nád tymi tą mocą władáią/ Ktorzy
Páná ná piecży z rozumem nie máią. O tych on też máło wie/ á

máło ich bacży/ Iuż wierę niech ſie rządzi iuż tám iako racży. RejWiz 138v.
Szeregi: »czynić i rządzić się« (1): Tym ia rzeczy do ćiebie
miły Vbertinie piſał/ iákomći był na pocżątku obieczał/ nietak wiele
przeto yżebym cię vpominać miał/ co by tobie cżynić y iako ſię
rządzić potrzeba/ ale [...] KwiatKsiąż Q2.
»rządzić się i sprawować« [szyk 4:1] (5): GlabGad E; LubPs
F3v; ták wierzę żeby go [wiernego ucznia Chrystusowego] ná ten
cżás BOG ſam náucżył/ iákoby ſie w oney przygodźie/ rządźić y
ſpráwowáć miał. CzechRozm 245; Nie wątpi nic wtym KIM zesię
– natym vrzędzie rządzic y sprawowac tak bedziesz iakobys
wm
łaskę sobie KIM [...] zasługował ActReg 47, 28. [Ponadto w
połączeniu szeregowym 1 r.]
»rządzić się i zachować« (1): iż choćia przed ſtárſzymi ty ſłowá
mowił [św. Paweł; cf Act 20/18-20]: wſzákże/ to przed nimi przypomina/ iáko ſię z ſtrony náuki ſwey w Efeźie/ przećiwko wſzytkim
wobec rządźił/ y záchował NiemObr 86.
a. Wychowywać, opiekować się [z kim (= kogo)] (1): Abſolon
máyąc ſwą wolą/ á vrozſſy wnyey/ wyele złego/ ſzkod/ y kłopotu
oycu Dawidowi pocżynił. Ná oſtátek rozyadſſy ſie onego s kroleſtwá wygnał. Ktory theż przykład náucżyć może oycá káżdego/
aby vmyał ſie rządzić s ſynem ſwym. GliczKsiąż F8.
4. Sterować, powodować sobą; przen: o łodzi (1):
Zwrot: »rządzić się niesprawny« (1): Więc co tám ſpokoynego/
gdźie burza vſtáwna/ Przeto woli mey rádá [łódź, metafora życia]/
(rządźić ſie nie ſpráwna) Chętne żagle rozwiła/ ku twey/ Pánie/
chwale/ Ty mię wieź/ ty ſtyruy ſam: ták ſkończę bieg w cále. SzarzRyt C4.
5. Najmować się do pracy (1):
Zwrot: »rządzić się dorocznie [= na rok]« (1): iż [...] ſłudzy od
Pánów vmyſlnie ná hultáyſtwo vćiekáią/ á rządźić ſie dorocznie
niechcą/ tylko ná dźiéń ſie ábo ná tydźiéń náymuiąc SarnStat 522.
6. W funkcji strony biernej: Być pod władzą (1): Cżemu
wſzytkie ſmyſły ſą w głowie. (–) Bowiem tam ieſt ſtolec mozgowy
od ktorego wſzytkie ſmyſły rządzą ſie, przeto aby tim pilniey były
ſprawowane, poſtawioni ſą blizu niego GlabGad B4.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Adhibeo in consilium,
Rządze ſie [może błąd zam. radzę się]. Mącz 151c.
Synonimy: 2., 3. sprawować się; 3. zachowywać się.
Formacje współrdzenne cf RZĄDZIĆ.
Cf RZĄDZĄCY SIĘ, RZĄDZENIE, RZĄDZENIE SIĘ
PP, (AN)
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RZĄDZIELNY (1) ai
A sg f rządzielną.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Prawdopodobnie: służący do powodowania koniem:
Wyrażenie: »wić rządzielna«: Item wycz rządzyelna vkradl
Marczynovi slabemv kthora przedal pyochovi ze zlothnyk za groſſ
LibMal 1545/106.
PP
[RZĄDZIOCHA] cf RZĘDZIOCHA
RZĄDZON cf RZĄDZONY
RZĄDZONY (71) part praet pass impf
rządzony (42), rządzon (28), rządzony a. rządzon (1).
W formach złożonych o jasne; -óna (1) OrzQuin; -on, -ono z
tekstów nieoznaczających ó.
sg m N (praed) rządz(o)n (12). ◊ f N (praed) rządzóna (14),
rządzonå (2), rządzon(a) (1); -å Mącz, -a : -å ModrzBaz (13:1). ◊ A
rządzoną (1). ◊ n N (praed) rządzoné (7), rządz(o)no (2) HistAl,
WujJudConf; -é (1) -(e) (6). ◊ pl N m pers rządz(e)ni (16). m an rządz(e)ni (cum pron: ktorzy [= koń a muł]) (1). subst rządzoné (15);
-é (1), -(e) (14).

RZĄDZONY

RZĄDZONY

Składnia dopełnienia sprawcy: rządzon(y) kim, czym (15), od
kogo, od czego (14), przez kogo (2); kim, czym PatKaz III, GrzegRóżn, SienLek, RejPos, GrzegŚm (2), CzechEp, NiemObr, OrzJan,
LatHar; od kogo, od czego PatKaz I, HistAl (2), KromRozm II,
BielKron, OrzQuin, GórnDworz, RejPosWstaw, StryjKron; przez
kogo WujJud; kim, czym : od kogo, od czego : przez kogo BibRadz
(2:1), Mącz (–:1:1), ModrzBaz (3:3).
Sł stp s.v. rzędzić, rzędzić się, Cn, Linde brak.
1. Który jest pod władzą, zarządzany, kierowany; regnatus
Mącz (61): Regnata foeminis gens, Od niewiaſt/ álbo przes białe
głowy rządzona. Mącz 350a; Bo á iákożby Zbor Boży był vcżon/
iákożby zgromádzenia ludzkie były rządzone [gubernarentur]/ kiedyby ludźie niebyli w ſzkołách/ ktorziby podawáli drogi przednieyſzych náuk ModrzBaz 129.
a. O władzy na mocy prawa naturalnego (25):
α. O władzy boskiej (20): O nędzny dla cżego ſie y thám y ſam
tułaſz thák wielkie złoſći popełniáiąc/ Bo tho wſzytko tylko od nawyſzſzey mądroſći ieſt rządzono [gubernantur]. HistAl I.
αα. O władzy Boga (judejskiego i chrześcijańskiego), Chrystusa i Ducha Świętego (19): kthory koszczyol blądzycz nyemoze bo
od ducha szwyątego uewszytkyey prawdzye byua rządzon PatKaz I
8v; Bo bog inego bogá nád ſobą nyema/ áni może myeć: Ponyeważ
ſye przez to ſlowo/ Bog/ rzecz nawyſſſſa/ á od ktorey wſſyſtkye ine
pochodzą/ záchowáne y rządzone bywáyą/ rozumye. KromRozm II
r3v; Bo wſzyſcy ktorzy Duchem Bożym bywáią rządzeni [aguntur]/
ći ſą ſynmi Bożymi BibRadz Rom 8/14, II 133a marg; SienLek Ttt4;
GrzegŚm 65; choćiaſz o zakonu Moyżeſzowego wiecżnośći y doſkonáłośći nic/ áni wiedzieli/ áni ſłucháli/ ſámym tylko zakonem
Bożym wiecżnym/ á przyrodzonym będąc rządzeni. CzechRozm 87;
ModrzBaz 101; OrzJan 103; WSzechmogący wiecżny Boże/ ktorego Duchem wſzytko kośćielne ćiáło bywa poświęcone y rządzone/ wyſłuchay nas ktorzy do ćiebie modlitwę cżynimy LatHar 625.
Wyrażenie: »rządzon wedle wolej [czyjej]« (1): Wſzytek świát
ktory ieſt ſtworzony/ á bywa rządzon wedle woley iego [qui ﬁt, in
voluntate eius]/ y gory ſpołu z fundámenty źiemie/ z drżeniem ſię
tłuką gdy Pan ná nie pátrzy. BibRadz Eccli 16/18.
Szereg: »rządzon(y) a (i) sprawowan(y)« (4): [Kościół] nietylko ieſt duchowne ćiáło P. Chriſtuſowe/ ále też ieſt pozwierzchnie á
widźiálne zgromádzenie ludźi/ ktorzy iednę wiárę trzymáią [...]/ á
nietylko duchem Páná Chriſtuſowym/ ále też pozwirzchniem ſłowem/ y Sákrámentámi rządzon y ſpráwowan bywa WujJud 121v;
WujJudConf 121v; RejPosWstaw [1432]; Lecż potym [Bóg] przez
ludźie do ludźi mowić pocżął [...] dawſzy im duchá ſwego świętego/ y prze zeń/ woley ſwoiey wyucżywſzy/ áby tymże duchem
rządzeni y ſpráwowáni będąc/ do ludźi drugich ſłowo y roſkazánie
Boże/ przyſtoynie odnośić mogli. NiemObr 70.
W przen (1): Ieſteſmy mieſzcżánie niebieſcy/ tho ieſt práwem
rzeczy poſpolitey niebieſkiey y Kroleſtwá Bożego ieſtheſmy rządzeni BibRadz II 110c marg.
Przen: W tzw. metaforze organicznej (objaśnienie cf RZĄD
znacz. 3.) (1): A iż głowá nádewſzyſtkim ćiáłem trzyma zwierzchność/ y od głowy bierze ćiáło żywot ſwoy/ y duchem iey bywa
rządzono [...]/ y iednáſz tylko ieſt głowá iednego ćiáłá/ máiąc zſobą nierozdźielną ſłużebność/ dla tego Kośćioł Powſzechny niemoże mieć inſzey głowy/ oprocż ſámego Kryſtuſá Páná. WujJudConf 121v.
ββ. O władzy szatana (2): ieſlibychmy go ſłucháli/ ábychmy
nie byli rządzeni duchem ćiáłá náſzego złym á popędliwym/ áni
duchem Cżárthowſkim niecżyſtym/ ále duchem thákim iákim był
rządzon Kryſtus Pan GrzegŚm 65.
Szereg: »rządzony i sprawowany« (1): S tych ſłow [Ioann
6/35-59] káżdy iáwnie á iáſnie obacżyć może/ iż Pan Kryſtus
ſpráwuie á cżyni w nas żywotá náſzego odnowienie. Iż iáko ći ktorzy w ſzátánie ſą y mieſzkáią/ vſtáwicżnym grzeſzeniem to po ſobie
okázuią/ iákim duchem bywáią rządzeni y ſpráwowáni RejPosWiecz2 93v.

β. O władzy wartościowanych moralnie sił ścierających się w
człowieku (zawsze z dopełnieniem nieosobowym) (5): Pyąta regula
szwyątoszczy yesth prosty a szwyąty umysl ktorym byua czlouyek
rządzon wczynyenyu dobrego uczynku PatKaz III 145; BielKron
127v; Ktora zazdrość/ ieſli rozumem będźie rządzoná [si ratione
dirigetur]/ będźie iákoby pobudká do cnoty y do vcżćiwych ſpraw
wiodąca ModrzBaz 65v, 58.
Szereg: »rządzon i uczon« (1): wſzytek zakon Krześćiáńſki/ nie
rozumem ále wiárą bywa rządzon y vcżon. GrzegRóżn K3.
[Cf 1.α.ββ. GrzegŚm 65.]
b. O władzy na mocy prawa stanowionego (34):
α. O władzy świeckiej, państwowej (29): krol nád wſzytek lud
ma być obycżáymi przychędożony/ y nákoſzthownieyſzymi cnotámi ma iáſnąć/ áby wſzytci iemu poddáni/ ſluſznie á pożytecżnie
byli rządzeni [gubernentur]. HistAl G4; A Ponieważ do dobrego
Rzecżypoſpolitey rządu należy/ nietylko to/ áby ći ktorzi rządzą/
záchowáli ſię w powinnośći ſwey/ ále też y ći/ ktorzi bywáią rządzeni [reguntur] ModrzBaz 49v, 12v, 45v, 65.
W charakterystycznych połączeniach: rządzeni(-one) ludzie,
poddani, ludzkie zbory.
Frazy: »krolestwa będą rządzone« (1): gdy go vyrzał Filip krol
rzekł do niego/ ſynu Alexandrze/ [...] po ſmierći moiey kroleſtwá
moie będą od ciebie rządzone [regna mea tuo imperio gubernabuntur] HistAl B.
»państwo było rządzone« (2): A też to páńſtwo męſtwem ich
ieſt ták rozſzerzone/ iż słuſznie o to Bogá prośić mamy/ áby ták
teraz było rządzone y záchowáne [imperium ... regatur et conservetur]. ModrzBaz 117; CzechEp 356.
»rzeczpospolita była (a. bywa, a. ma (a. może) być) rządzona«
= respublica administratur a. gubernatur a. regitur (administranda
a. gubernanda a. regenda est) Modrz (13): Bo to być niemoże/ áby
okrom roſtropnośći/ Rzecżypoſpolite mogły być dobrze rządzone
[respublicae bene regantur] ModrzBaz 17v; Są też wiádome y
Demoſtheneſowe rády bárzo dobre/ ktoremi Rzecżpoſpolita Athenieńſka byłá rządzoná. ModrzBaz 130, 4v, 5v [3 r.], 18v, 72v, 100v,
129v, 137v; StryjKron 452; NiemObr 8.
Wyrażenia: »prawem(-y), wedle praw rządzon(y)« (3:1): Bo
Rzecżpoſpolita niewedle woli Krolewſkiey/ ále wedle praw piſánych ma być rządzoná [ex legum praescripto administranda est].
ModrzBaz 100v; A to o ſpołecżnem ludźi stowárzyſzeniu/ ktore
domá obycżáymi y práwem bywa rządzone [moribus et legibus
gubernatur]/ á ná vkráinie bronią od nieprzyiaćielá bronione/ niech
będźie powiedźiano ModrzBaz 128, 72v, 129v.
»zwierzchnością rządzon« (1): A iż poſpolicie pan ná gorze á
podleyſzy ſtan nádole pozoſtáwáć muśi/ á przedſię oney gory
zwirzchnoſcią rządzon y ſpráwowan być muśi. RejZwierc 3.
»zwyczajmi (a. obyczajmi) rządzon(y)« [szyk 5:1] (6): Ale áby
ſię náſze słowá od rzecży nieodſtrzeláły/ trzebá ták rozumieć/ iż
Rzecżpoſpolita dobremi zwycżáymi ma być rządzoná [bonis moribus regendam esse] ModrzBaz 5v, 4v, 5v [3 r.], 128.
Szeregi: »rządzon(y) i (abo) sprawowany(y)« (4): RejZwierc 3;
Tákći ludzkie Zbory niemogą być dobrze rządzone/ ábo wedle rozumu ſpráwowáne [neque bene regi, neque ratione administrari
posse]/ iedno od ludźi cżelnieyſzych ModrzBaz 13; A gdy ſię długo
Ludowik z tego wymawiał/ mowiąc/ iż niepożyteczno dwiemá trzodom álbo stádom mieć iednego páſterzá/ ták też dwie rzeczy poſpolite/ iedná bez drugiey ſzkody álbo bez vtráty obudwu/ od iednego trudno mogą być rządzone y ſpráwowáne/ ná oſtátek [...]
przyzwolił StryjKron 452; Abowiem/ Rzecżypoſpolite źiemſkie/
ćieleſnym rozumem rządzone/ y ſpráwowáne bywáią NiemObr 8.
»rządzony i zachowany« [szyk 1:1] (2): áby Rzecżpoſpolita [...]
vcżćiwemi obycżáymi/ y ſpráwiedliwemi ſądy/ w ſwoiem porządku
záchowána y rządzona byłá [ut ... conservetur et administretur]
ModrzBaz 4v, 117.
W przen (2): iáko zgłádzone było y ieſt [...] ono ſtáre pánowánie: ktore [...] nie záśiádłoć też było ná iedney oſobie: boć nie
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ieden tylko był Ceſarz Rzymſki/ iáko też nie ſam ieden bábilońſki y
Medſki/ ále ná władzy y zwierzchnośći tám pánuiących. Iáko ono
Dániel [...] o tym prorokuiąc záwżdy przedśię/ iáko o iedney oſobie
mowił/ zowąc Beſtyą káżde zoſobná z onych pańſtw: choćiaż nie
ſámą iedną rządzone było. CzechEp 356; Coż to tedy ieſt Krolem
być? Rzecż pewna/ ieſli w tey mierze prawdę znáć mamy/ nic
inſzego nieieſt/ iedno rządźić ludźi władnośći iego poddáne. Lecż á
iákoż máią być rządzeni/ iedno gdy wodzem będźie mądrość á
cnotá? ModrzBaz 19v.
Przen: W tzw. metaforze organicznej (objaśnienie cf RZĄD
znacz. 3.) (1): IZe práwo Boże dar Boży ieſt/ tedy tego wſzyſcy
poſłuſzni bydź powinniſmy: á zwłaſczá iż bez niego Rzeczpoſpolita/
iáko ćiáło bez duſze w mocy ſwéy ſtać/ áni rządzoné bydź niemoże
[regi nequit JanStat 156]. SarnStat 48.
αα. O formach ustroju państwowego (2):
Frazy: »państwo bywa rządzone« (1): Páńſthwo káżde iáko
w.m. wieſz/ bywa rządzone/ ábo od iednego cżłowieká: ábo od
pewney licżby oſob GórnDworz Gg2v.
»rzeczpospolita bywa rządzona« (1): Rzeczpoſpolita kożda/
między ludźmi bywa rządzóná/ álbo od iednégo/ którégo ón
zowie Królem: álbo od wſzyſtkich/ któré zowie Poſpólſtwem:
álbo od niéktórych/ któré zowie z Poſpólſtwá wybráné OrzQuin O2v.
β. O władzy kościelnej, duchownej (5):
W połączeniu szeregowym (1): A przethoż Pan náſz porządnie
ſpráwił Apoſtoły/ Proroki/ Ewányeliſty/ Páſterze y Doktory/ ktorych
pracą Koſcioł iego áby był budowan/ záchowan/ y rządzon poſtánowić też racżył. RejPosRozpr c2.
Fraza: »Kościoł by(wa)ł rządzon(y)« [szyk zmienny] (4): WujJud 126; WujJudConf 154; Mowi Hieronim ſ. Niekiedy ſpolną rádą
Stárſzich rządzone były koſcioły RejPosRozpr c3v, c2.
Szereg: »rządzon i sprawowan« (1): iáko przez iednego cżłowieká záwſze Kośćioł bárzo dobrze rządzon był y ſpráwowan aż do
tych cżáſow WujJud 126.
Przen: W tzw. metaforze organicznej (objaśnienie cf RZĄD
znacz. 3.) (1):
W połączeniu szeregowym (1): Lecż by tego żędáć trzebá/ áby
iedne práwá ſpiſáne były wſzytkim ludźiom/ ktorzi iednego Páná
máią/ iáko też cżłonki iednego ćiáłá/ iednym duchem bywáią ocżerſtwiáne/ ruſzáne/ y rządzone [gubernantur]. ModrzBaz 92v.
2. Któremu nadawany jest kierunek; prowadzony; gubernatus
Modrz (7):
rządzony do czego (1): coż inſzego mamy myślić o tych ktorzi
to práwo ſtánowili/ iedno to/ że y zá prawdą nieſzli/ á ktemu/ że od
cżáſow by od koſtek rzucenia [...] do ták wiela ſproſnośći wymyślenia byli rządzeni? ModrzBaz 81.
rządzony ku czemu (1): [cytat z modlitwy katolickiej:] Day Boże ábyſmy mocą Bárbáry błogoſláwioney/ ku otrzymániu grzechow
odpuſſtzenia/ byli rządzeni. KrowObr 171.
Ze zdaniem skutkowym (1): racz nam tego dozyczyc naſz mily
panie wezrzawſſy na niebieśkie zebranie ſwiętych ſwoich aby naſſe
ſprawy tak były rządzone iakobychmy tez doſtąpili tey godnoſci
abychmy: byli w prowadzeni w towarzyſtwo ich RejPs 220.
Przen (3): Ty konie [cf Apoc 9/17] ſą náucżyćielowie Antykryſtowi/ á ći ktorzy ná nich ſiedzą/ ſą kſiążętá niepobożne/ A iż ty
konie ſą bez vzdy opiſáne/ tedy dawa znáć Duch s. iż nie władną
imi ći co ná nich ſiedzą/ owſzem od nich bywáią rządzeni/ ták iż
podcżás y zacne kſiążętá przez iednego ſpowiedniká bywáią od
práwdy odwiedźione. BibRadz II 138b marg; Myśli porádą rządzone bywáią [Cogitationes in consilio ﬁrmantur]/ á dowcipem zwodz
bitwę. BudBib Prov 20/18.
a) bibl. Wyrównywany, prostowany (1):
rządzony ku czemu (1): Vtinam dirigantur viae meae, ad cuſtodiendas iuſtiﬁcationes tuas. Day tho miły panie aby błyy [!]
rządzone drogi moie ku ſtrzeżeniu ſprawiedliwoſci twoich. WróbŻołt 118/5.

a. Któremu zapewniana jest opieka (1): Synowie ſług twoich
mieſzkáć będą/ á potomſtwo ich ná wieki będźie rządzone [semen
eorum in saeculum dirigetur Vulg Ps 101/29]. LatHar 169.
3. Kontrolowany (2):
Szeregi: »rządzony i postanowiany« (1): abowiem młodych
ludzi nie zwykłoſć albo nie roſtropnoſć zawſze ma być rządzona y
też poſtanowiana mądroſcią obacżnoſcią ſtarych ludzi, ktorzy dla lat
dawnych w ktore poſzli, wlele [!] rzecży doznawali y doſwiadcżali
BielŻywGlab nlb 14.
»rządzon i zachowawan« (1): A POpioł [...] ieſt na wiele rzecży pożytecżen. Na pierwey ogień popiołem bywa rządzon y zachowawan. FalZioł IV 52c.
4. Powodowany, kierowany (o zwierzęciu) (1): Nie bądźćieſz
iákoby koń á muł/ ktorzy w ſobie żadnego rozumu nie máią/ Bo co
dobre á złe nie znáią/ á wżdy vzdą, wędźidłem rządzeni bywáią
ArtKanc L10v.
Cf RZĄDZIĆ
PP

296

RZĄDŹCA (48) sb m
rządźca (24), rządzca (12), rzanca (5), rząńca (3), rzańca
(2), rządca (1), rzandca a. rząndca (1), [rzajca, rzańdca, rząca,
rzońca, rząnca a. rząńca, rzonca a. rzońca]; rządźca RejWiz, OrzRozm, LeovPrzep, KuczbKat, ModrzBaz, KochPs, CzechEp (4),
KochPieś, LatHar (4), RybGęśli, SkarKaz, PaxLiz (2); rządzca
WujNT (5), GosłCast; rzanca ZapWar (5); rząńca HistAl, KmitaPsal, Calep; rzańca KrowObr, KwiatKsiąż; rządca CzahTr; rządźca
: rządzca : rzandca a. rząndca Leop (1:1), Mącz (1:3:1), SarnStat
(3:2).
a jasne.
sg N rządźca (18). ◊ G rządźce (2). ◊ D rządźcy (4). ◊ A rządzcę (5) [w tym: -ą (3), -a (1)]. ◊ I rządźcą (8). ◊ V rządźco (2)
LatHar, RybGęśli, rządźca (1) KochPs. ◊ pl N rządźce (3) KwiatKsiąż, Mącz, SkarKaz, rządzcy (1) WujNT. ◊ G rządźc(o)w (1). ◊
[D rządźc(a)m.] ◊ A rządźce (2). ◊ [I rządźcami.] ◊ L rządźcach (1).
Sł stp: rządca, rząca, rzącca, rząjca, Cn: rządca, Linde XVI
(jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Sprawujący władzę, przywódca, przełożony; rector HistAl,
Vulg, Cn; gubernator Vulg, Cn; administrator Calep, Cn; praefectus Mącz; curator, imperator, moderator, praeses Cn (30): [Gdzie
nie ieſth Rzáncá/ tám lud vpádnie: ále thám záchowánie pewne/
gdzie wiele rad. Leop Prov 11/14 (Linde).]
rządźca czyj, [czego] (1): A Iozef ktory ſie národził cżłowiekiem kxiążę bráćiey vtwierdzenie ludu/ rządźcá bráćiey [rector
fratrum]/ poſtánowienie ludu/ á kośći iego náwiedzone ſą Leop
Eccli 49/17; [OczkoPrzymiot 14].
rządźca nad czym (1): Praefectus moribus, Rządzcá nád
dobremi obyczáymi. Mącz 116a.
Zwrot: »rząńcę zrządzić« (1): Gdi tho Ałexander mowił pocżęli
go Perſowie chwalić iáko bogá [...]. A ták wſzytkę onę ziemię v
pokoiu vſtáwiwſzy/ po wſzyſthkich mieſtcach rząńce y przełożone
zrządził [rectores et satrapas ordinavit]. HistAl G5.
[Wyrażenie: »ustawiony rząnca«: czeſcz a poſdrowienÿe ma
bydz dane/ panom przelozonÿm: ÿako uſtawionym rząnczam/ od
pana Boga ArgWykład 38/129.]
Szeregi: [»gospodarz albo rzońca«: á prze to ćiepło przyrodzoné/ iáko prze goſpodarzá álbo rzońcę poſtępków ćiał náſzych
wſzytko ſye odmienia OczkoPrzymiot 14.]
»rząńca i przełożony« (1): HistAl G5 cf Zwrot.
[»sprawca abo rząńca«: Vrząd ieſt ſtrożem tego to ſpoſobnego
towárzyſtwá á iednocżenia ludzkiego. [...] á dla tego też y w porządnym ſpráwowániu ſpoſobnego towárzyſtwá á iednocżenia ludzkiego/ właſnego á ſkutecżnego końcá [tj. właściwego rezultatu] tego
to ziednocżenia/ nawięcey ſprawcá abo rząńcá káżdy prágnąć á
pátrzić ma. LorichKosz 94v.]
a. Na mocy prawa naturalnego (12):
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α. Bóg, Chrystus, Duch Święty [w tym: czyj, czego (6) – G sb
(5), pron poss (1)] (10): Abowiem ſámá iednoſtáynoſc Biegow niebieſkich/ ieſt nieomylnym dowodem/ że ono ozdobne y ſubtylne
budowánie/ ieſt ſpráwione wedle myſli Bożey/ przez ktore iáko naſubtelnieyſzy rządźcá/ wſzytki rzeczy ná świećie záwſze ſpráwuie
LeovPrzep a2; CzechEp 239; KRolu Niebieſki/ rządźco źiemſkich
gránic RybGęśli D3.
W połączeniach szeregowych (1): tobie cżeść y chwałę powinną teraz oddáię/ iáko ſtworzyćielowi/ rządźcy/ náucżyćielowi/ y
opiekunowi náſzemu LatHar 32; [Ták że też/ onći [Chrystus] ieſt
głową/ rząńcą/ y ſprawcą koſciołá ſwego. ZebrzydOdpow fv].
Wyrażenia: »rządźca kościoła« [szyk 1:1] (2): Ieden też ieſt
Kośćiołá tego ſprawcá y rządźcá: Niewidomy Pan Chriſtus/ kthorego Oćiec wiecżny dał głową nád wſzyſtkim Kośćiołem KuczbKat
75; WujNT 416; [ZebrzydOdpow fv].
peryfr. »rządźca niebieski« = Bóg [szyk 1:1] (2): Tobie rządźcá
niebieſki/ tobie móy boże/ Rzecz namnieyſza ſkryta być we mnie
niemoże KochPs 202; MAiąc wiádomość pewną o vćieſzney ſpráwie/ Ktorą niebieſki rządźcá ziścił wam łáſkáwie Gdyż to ſwey
opátrzności on tylko zoſtáwił/ Iákby zwią[z]ek małżeńſki w cżáſie
pewnym ſtáwił. PaxLiz A2.
»wszytkiego rządźca« (1): O ktorym Bogu oycu/ iż ſam ieſt
Bogiem prawdźiwym [...]/ ktoryby był ſtworzyćielem/ y powſzechnym wſzytkiego ſprawcą y rządźcą: [...] ták piſze Iuſtyn CzechEp 236.
Szereg: »sprawca i rządźca« (3): KuczbKat 75; CzechEp 236;
Bráć z kośćiołá ábo od przełożonych kośćielnych/ rzeczy Bogu y
onym oddáne y ná ſłużbę Bożą poświęcone [...] ták wiele waży
przed Bogiem iákoby to kłamſtwo y zdrádá sſtáłá ſię ſámemu
Duchowi ś. ktory ieſt ſprawcą i rządzcą kośćiołá. WujNT 416. [Ponadto w połączeniu szeregowym.]
W przen (1):
Szereg: »pasterz i rządźca« (1): BOże/ ktoryś ieſt páſterzem y
rządźcą (niewidomym) wſzytkich wiernych/ rácż miłośćiwie weyźrzeć ná ſługę twego. LatHar 625.
β. Zły duch (tu: władca niezgody, jedna z sił przeciwnych Bogu
i człowiekowi) (1):
Wyrażenie: »wielki [= umiejętny, sprawny] rządźca« (1): A
Pan też o ty niedba/ ktorzy go opuſzcżą [...]. Albo coś ie tám widzyał [cf RejWiz 166-168]/ s tymi hárcowniki/ Práwie iáko Cietrzewie/ ták śidlą nędzniki. Wſzákeś widzyał owego/ ktory ná
wſchod ſłońcá/ Wierz mi że to w tych ﬁgloch iście wielki rządźcá.
A to iego rzemieſło/ áby broił ſwiátem/ A radby káżdego z was/ tám
vcżynił kátem. RejWiz 171v.
γ. Jedna z wartościowanych moralnie sił ścierających się w
człowieku (tu: miłość) (1): Iednák y niémam zá złé/ bo nieunoſzonym Rządzcą miłość/ y ſtárcóm czáſem náwątlonym Rzéſko ogniá
dodáie GosłCast 31.
b. Na mocy prawa stanowionego (14):
α. Sprawujący władzę świecką (5): Administrator – Sprawcza,
Rząyńća [!] ſtaroſta. Calep 25a.
[Wyrażenie: »rząńca tego świata«: [Chrystus powiedział:] Duchem świętym a ſłowem ſwoim opanować mam zebraniu ſwemu
świętemu/ ktore tu na świećie ſmetne niebędzie á zawſſe [...] w
wielkim vćiſku od panow od rząńcow tego świata OrszakPos 84v.
Szereg: »pan, rząńca«: OrszakPos 84v cf Wyrażenie.]
αα. Władca, król [czyj, czego] (4): Zdróy przeźroczyſtéy wody/
láſu średnia miárá/ Y zaśiéwku moiégo niepochybna wiárá [tj. oczekiwanie plonu]: Rządźcy płodnéy Afryki ſzérokowładnemu Nie da
ſye znáć/ że w ſczęśćiu przerównána iemu. KochPieś 37; [Hárcuy
ſławna Pogoni [...] biy mężnie [...] Wſpomni ná zacne pirwſze/
mężne Rzańdce twoie/ Mendogá/ Nárimuntá StryjGoniec N3].
Wyrażenia: »rząńca Krolestwa Polskiego« (1): SCżęść Pánie
potomkowi Iágiełłá świętego/ Ktory ieſt obran z łáſki wielkiey
Pánie twoiey/ [...] Po tobie pierwſzy rząńcá/ Kroleſtwa Polſkiego
KmitaPsal A3.

»rzeczypospolitej rzańca« (1): Błogosławione będą Rzecżypoſpolite/ ieſliże ie miłoſnikowie mądrośći rządzić będą/ albo gdy by
ich rzańcze rozmiłowali ſię mądrośći. KwiatKsiąż F3v.
»wszego rządźcy świata« (1): Máiąc w ſobie nacżynia/ rádoſney wdzięcżnośći/ Spráwione z náuk zacnych [...]. Przez ktore v
Monárchow/ wſzego rządźcow ſwiátá Mieli Poetowie chęć/ przez
potomne látá. PaxLiz A2v.
Szereg: »monarcha, rządźca« (1): PaxLiz A2v cf »wszego
rządźca świata«.
ββ. [Urzędnik: Piotr nie ieſt głową przednie właſną/ iáko ſam
Pan/ ále iáko ſługa [...]. Stároſta dány poddánym/ ieſt właſnie głową/ to ieſt rządzcą od Páná dánym ŚmiglŁup E4.
ααα. Namiestnik książęcy w Wielkim Księstwie Litewskim:
rządźca czego: [Iwan Chodkiewicz] Był hetmanem i rząńcą
zamku witebskiego. StryjPocząt 243.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miejscowej: Potym
Káźmirz [Jagiellończyk] [...] Iezdnych ośḿ tysiąc złącżył s ſwymi
Lechy/ Ciągnął ná Cżechy. Nád tymi był Ian Chodkiewic Hetmánem/ Witebſki rzańdcá StryjGoniec R3v.]
βββ. Administrator Inﬂant, najwyższy przedstawiciel króla w
Inﬂantach w latach 1560 – 1577:
Wyrażenie: »rzańdca liﬂandski«: Rzańdcą Chodkiewic Ian zoſthał Liﬂándſkim StryjGoniec L3.
γγγ. Edyl w starożytnym Rzymie:
Zestawienie: »wielki rządźca«: W Rzymie był ieden vrząd/ ná
ktory záwżdy dwu Pánow obierano/ á zwano ie po łáćinie AEdiles,
ták mniemam/ że my ich inácżey názwáć niemożemy/ iedno wielkiemi rządźcámi CiceroKosz 1593 I2, 125.]
β. Sprawujący władzę w Kościele (5): Iędrzey Apoſtoł twoy/ zá
námi był wiekuiſtym v ćiebie przycżyńcą/ iáko w Kośćiele twym
pokazał ſię być káznodźieią y rządźcą. LatHar 435; [Rozumiemy
teſz iſz rzańce/ to ieſt przełożeni mogą y słuſne powinni/ aby zagubili vſtawe tę Papieſką [o celibacie duchownych]. ConfKwiat Z2.]
rządźca czego (3): Kędy widzimy/ iż zá świádectwem Ambrożego S. Papież nie ieſt Biſkupem y Rządzcą ſámego miáſtá Rzymu/
ále wſzytkiego domu Bożego WujNT 726. Cf »rządźca kościoła«.
Wyrażenia: [»rządzca duchowny«: A ieſliże ty dobrze rozumieſz Chryzoſtomá/ tedyć v was [tj. ewangelików] niech nie będźie
żaden Páſterz/ áni rządzcá duchowny/ gdyż Chryzoſtom mowi.
Nihil ſit intermedium. ŚmiglŁup C4v.]
»rządźca kościoła, [kościelny]« (2): Oto Biſkupi ábo kápłani
(bo ſię to o oboich rozumieć może/ iáko y presbyteri) ſą ſprawcy y
rządzcy kośćiołá WujNT 482; SkarKaz 607b; [ŚmiglŁup C4].
Szeregi: »biskup i rządzca« (1): WujNT 726 cf rządźca czego.
»rządźca i (abo) sprawca« [szyk 2:1] (3): Domem Bożym názwány ieſt kośćioł: ktorego dziś rządzcá ábo ſprawcá ieſt Dámáſus
Papież. WujNT 726, 482; SkarKaz 607b.
[W przen:
Szereg: »pasterz i (ani) rządzca«: Prawdá iż Piotr y Papieſz v
Kátolikow nie inácżey ieſt intermedius [= pośrednik], iedno iáko
Páſterz y rządzcá kośćielny. ŚmiglŁup C4, C4v.]
γ. Przywódca Izraela (2):
Szereg: »sprawca i rządźca« (1): Iż Bog ſam iedyny Oćiec ieſt
ſtworzyćielem wſzytkiego [...]. Ktory przedtym nád ludem ſwym
Izráelſkim [...] poſtánowił był do cżáſu ſprawcą y rządźcą/ ále iáko
ſługę wiernego/ Moiżeſzá. CzechEp 290.
W przen (1):
Szereg: »pasterz i rządźca« (1): iż ponieważ ták ſłowy otworzyſtymi Bog o tym mowi [Ez 34/23]/ tedy nie przeco inſzego/
iedno áby znáć dał/ iż iuż chćiał koniec vcżynić onemu pierwſzemu
rządowi/ zwierzchnego y ćieleſnego pánowánia nád ludem ſwym:
ktoremu záwżdy rozmáite páſterze/ y rządźce dawał: y Sędźie y
Krole y oﬁárowniki/ przez ktore rządźił lud ſwoy. CzechEp 332.
δ. Dowódca wojskowy (1):
rządca czego (1): Ale ia ták powiádam że zá wieku mego/ Nie
docżekam porządku woyſká Węgierſkiego. Dokądkolwiek kto bę-
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dźie z domu Rákuſkiego/ Rządcą wyżſzym obozu woyſká Węgierſkiego. CzahTr H2v.
[Wyrażenie: »czelny rzańca«: Agámemnon/ iáko wielki á cżelny rzańca/ iął do wſzytkich rzecż cżynić HistTroj D6.]
Zestawienie: »rządca wyższy« (1): CzahTr H2v cf rządca
czego.
ε. Przełożony niewolników [czyj] (1):
W połączeniu szeregowym (1): Ergastularius, Rządzcá, Stároſtá
álbo opráwcá niewolniczy/ który nád niewolniki ma zwierſchność.
Mącz 107d.
c. Przywódca grupy [czyj] (1): Iezu nienágániony rządźco y
Doktorze świętych Ewángeliſtow/ zmiłuy [się nad nami]. LatHar 340.
2. Sprawujący nadzór nad majątkiem, zarządca, administrator;
procurator JanStat, Cn; dispensator Vulg; epistates Mącz (15): Yakom ya nyenayachal Szamopyąth szobye rownemy nagymyenye
nayego powschyno sza granycze narobothą nayego gy nyeszbylem
maczyeya Szczygla rzancze yego ZapWar 1502 nr 1906; Iakom
ya przesz rzaczcza szwego pawla Goszczynyszkyego nyesbyla yakvba kura szvyesky pogroszewszkyey ZapWar [po 1505] nr 2086,
1502 nr 1907, 1908, 1909; Epistates, Száfarz/ Rządzcá włódarz.
Mącz 106d.
[rządźca po czym: Coż mi po tey dźieſięćinie Gdy mię ná
káżdy rok minie Bo mi iey kmiećie nie dáią [...] Takież rządźcá po
folwárku Niedał mi iey látoś znáku KorczRozm Gv.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miejscowej [zawsze:
rządźca + przymiotnik]: To prawo z rozkazania i z dekretu jego miłości pana Stanisława z Lakiczyna Stanisława i wielkiego rzajce
staromiejskiego [tj. starosądeckiego], iż on rozkazał wywieść prawo KsięgiSądŁąck 1558 nr 152; [rolę] darował jegomości panu [a]
panu Spytkowi Jordanowi z Zakliczyna staroście sądeckiemu, rzący
starosądeckiemu za summę grzywien pięćdziesiąt KsięgiSądŁąck
1587 nr 283, 1576 nr 246; Dom Głádyſzow/ ktorzy ſię piſáli de
Brześćie [...]/ ktore potym zámienił Ian Głádyſz Rzańcá Sądecki z
Káźimierzem Krolem/ cżego Aktá Grodu onego potwierdzáią
PaprHerby 83.
Wyrażenie: »pan rząca«: Gdzie to było pod jawnością jegomości pana Chrystofa Pieniążka z Krużlowej, pana rząnce starosądeckiego na ten czas będącego KsięgiSądŁąck 1576 nr 246; iż ten
więzień ma temu dosyć uczynić. Naprzod, iż ma za garło położyć
grzywien dziesięć do dwu niedziel, urząd, to jest pana rzącę przejednać, aby mu tę winę przeźrzał KsięgiSądŁąck 1578 nr 255; Co
mu jejmość panna ksieni i z siostrami swemi, także i jegomość pan
rzonca sam przed prawem zagajonem potwierdził. KsięgiSądŁąck
1587 nr 291, 1587 nr 284.
Szereg: »rządźca i sługa«: pothym weszbrala szya yesth do dalszey tebaydy, zyemycze tako rzeczoney z szwoymy rzączczamÿ y
slvgamy ktorzy szyą opyekaly szrzeczamy gey ŻywEufr 19.]
a. Urzędnik (9):
rządźca czego (1): Rozdźiał ſzeſnaſty. O Rządźcách/ albo o
Dozorcách Domow/ y budowánia [De aedilibus]. ModrzBaz 35.
Szereg: »rządźca albo dozorca« (1): ModrzBaz 35 cf rządźca
czego.
α. Wielkorządca krakowsko-sandomierski, zarządca królewszczyzn w Małopolsce (7):
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miejscowej [zawsze
rządźca + przymiotnik] (1): Pánu Ianowi Bonárowi z Bálic/ Káſſtellanowi Bieckiemu/ wielkiemu Rzańcy Krakowſkiemu [...] wſzego dobrego [...] życży/ Marćin Krowicki. KrowObr A2; [ZapSądKrak 76; PaprHerby 287; Ocżym też Ludwig Dycż Wielki Rząńcá
Krák. [...] Krolowi oznáymował MojŻydOkr 7.]
[Wyrażenie: »pan wielki rzańca«: która się robota [renowacja
kaplicy] skończyła w roku 1593 za staraniem pana Waxmana a
pana wielkiego rzańce Jego Mci pana Rylskiego. KronMieszcz 135;
Item aż garncarze płacą na każdy rok panu wielkiemu rzący od
wody [...] mc. 0/30/0 LustrKrak I 7.]

Zestawienie: »rządźca wielki (krakowski)« = procurator generalis JanStat [szyk 3:2] (5): KrowObr A2; kazał nieiáki Grzegorz Apoſtátá w ogrodźie Páná Ianá Bonárá Rządźce wielkiego/
y ná kazániu ták mowił OrzRozm M3; áby z tych Kśiąg/ ſkazánia były wydáné wedle Práwá przez Wóytá náſzégo/ y śiedm
Sołtyſów álbo Wóytów [...]: któré Wóyty/ y Sołtyſy Wielki
Rządźcá [...] między innémi będźie rozumiał vmieiętnieyſzé w
Práwie/ áby ie przyiął/ miánował SarnStat 955, 336, 950; [ZapSądKrak 76; KronMieszcz 135; wyznał, iż służąc u pana [tj.
kasztelana] chełmskiego wielkiego rzońce [rkps: rzanice], ukradł
pierza strusiego sto i 20 KsięgaKrymKrak 1554/2; Tej intraty
summa wedle inwentarza wielkiego rzące a. 1563 facit [...]
LustrKrak I 21, I 7; Drugiego szołtysa skupił p. Bliesczynski,
dzisiejszy wielgi rząca LustrKrak II 12; PaprHerby 287; Ku
opátrzeniu záśię zamku Krákowſkiego/ Woiewodá Krákowſki
miał przyiąć koſztem ſwym piechoty ſześć ſet: á Wielki Rzańcá
miał opátrzyć zamek ſtrzelbą/ prochy/ kulámi. BielKron 1597
652; MojŻydOkr 7].
[Szereg: »rzańca i żupnik«: Vyelmoszni Severin Bonar, Castellan y starosta Byeczki, wyelki rzanycza y zupnik Crac owski
etc. ZapSądKrak 76.]
αα. W przekładzie z łaciny czternastowiecznych dokumentów
prawnych odpowiednik nazwy „prokurator” (jeden z niższych
urzędników grodowych), tu wyłącznie w odniesieniu do wielkorządcy krakowsko-sandomierskiego (łac. procurator generalis Cracoviensis et Sandomiriensis) [cf W. Kierst, Wielkorządy krakowskie
w XIV – XVI st., „Przegląd Historyczny” 1910, t. 10, nr 1-3] (2):
Imioná Pánów Swietckich [którzy ten rejestr zbierali] té ſą. [...] Pan
Dimitr/ Podſkárbi: Máłochá ſtáry Rządźcá [antiquus procurator
JanStat 35]: Sczepanko Miſtrz Murów SarnStat 371.
Zestawienie: »rządźca powszechny« (1): Bodzętá Sprawcá
álbo Rządźcá powſzechny [Procurator generalis JanStat 35] SarnStat 371.
Szereg: »sprawca albo rządźca« (1): SarnStat 371 cf Zestawienie.
β. bibl. Zarządca pałacu, domu królewskiego [czego] (1):
Wyrażenie: »rządzca domu [czyjego]« (1): Y wezwał Krol
Acháb Abdiáſſá rządzcę á ſprawcę domu ſwego [dispensatorem
domus suae; (był ſtárſzym) nád domem BudBib]. Leop 3.Reg
18/3.
Szereg: »rządzca a sprawca« (1): Leop 3.Reg 18/3 cf Wyrażenie.
3. Mistrz ceremonii (2): designatores in plurali dicti sunt funerum curatores, qui ludis funebribus praeerant, Sprawce/ rzandce
którzi ſpráwuyą á rozrządzáyą yáko która rzecz ma yść á zwłaſzczá
około obchodów pogrzebnych. Mącz 392c.
a. Starosta weselny (1):
Wyrażenie: »rządźca na weselu, [wesela]« (1): WujNT 308
marg; [I rzecze im [Jezus]/ Czérpáicieſz teras a nieście rzáńcy
(marg) żercy abo ſprawcy (–) weſelá [architriclino] MurzNT
Ioann 2/8].
Szereg: »starszy abo rządzca« (1): Architriklinowi. L G. to ieſt,
ſtárſzemu ábo rządzcy ná weſelu, ábo ná vczćie, ábo god ſtárośćie.
WujNT 308 marg.
4. [Pełnomocnik: povod, sprawcza, rząncza, Rzemyąslnyk actor ... d icitu r defensor, patronus, causidicus, advocatus, factor,
ductor vel curator ReuchlinBartBydg a8.]
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Moderator, Sprawca/
rządźcá. Mącz 228b.
Synonimy: sprawca; 1. głowa, gospodarz, hetman, mistrz,
pan, przełożony, rozkażyciel, włajca; 2. ekonom, gasztult, szafarz,
urzędnik, włodarz; 3.a. architryklin, god starosta, marszałek,
żerca.
Cf PODRZĄŃCZY, PODRZĄŃDZCA, RZĘDZICIEL,
[WIELKORZĄCA]
PP
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rządźczyna (2), rządcina (1); rządźczyna March1Wiet, Mącz;
rządcina GlabGad.
a pochylone.
sg N rządźczynå (1). ◊ D rządźczyn(e)j (2).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Ta, która sprawuje władzę (1): Moderatrix, Rządźczina/
Rządźicielká. Mącz 228b.
2. Żona rządźcy, tu: wielkorządcy krakowsko-sandomierskiego (2):
Zestawienie: »wielka rządźczyna (krakowska)« (2): [Wie]lmozney y ſláchetney pányey Annye z Iaroſláwiá [...]. Wyelkyey
rządźczyney Krákowſkyey/ pániey moyey nałáſkáwſſey/ Yeronim
Wiyetor Ympreſſor/ Służbę ſwą pokorną ij vkłonę powyáda.
March1Wiet Av; paniey Hedwidze z Koſcielcza, Kaſztelancze Zarnowſkiey. Zuppnicżcze, Wielkiey rządciney, Burgrabiney Krakowſkiey. [...] Andrzey Glaber z Kobylina ſłużbę ſwą wſkazuie. GlabGad Av.
Synonim: 1. pani.
Cf RZĘDZICIELKA
PP

1. bot. Lemna minor L. (Rost); rzęsa drobna, bylina wodna z
rodziny obrazkowatych (Araceae); może też inne gatunki z rodzaju
Lemna; lens lacustris a. palustris Cn (6): Lenticula. Rząſa. FalZioł +4a, I 77b, 77c żp; [Lenticula rząsa na vodzie GlosyKórn II
245].
Zestawienie: »wodna rząsa« [szyk 2:1] (3): RZąſa wodna
wyraſta nawierzch wody FalZioł I 77b, 77b [2 r.].
2. [bot. Zestawienie: »rząsa indyjska« = Cinnamonum tamala
(Buch.-Ham.) T. Nees et Eberm.; drzewo z rodziny wawrzynowatych
(Lauraceae); tu prawdopodobnie liść tego drzewa: Liſt vſtny. Liſt
Indiyſki. Rząſa Indiyſka. Folium Indicum vel Indum. Tamalapatra/
Indiſch mundtblatt SienHerb K3#a, E2#d.]
3. [bot. Zestawienie: »rząsa wietrzna« = Umbilicus sp. DC;
rodzaj bylin z rodziny gruboszowatych (Crassulaceae), niewielkie
rośliny o drobnych okrągłych liściach, zasiedlające suche lasy i
miejsca skaliste, także mury; cotyledon, umbilicus Veneris Cn: Rząſá wietrzna/ Vmbilicus veneris Puckelkraut. SienHerb L2#d, E2#d.]
4. [bot. Zestawienie: »rząsa skalna« = Androsace sp. L.; naradka, rodzaj roślin z rodziny pierwiosnkowatych (Primulaceae),
niewielkie rośliny o drobnych liściach, zasiedlające często tereny
skaliste; androsaces Cn: Rząſá ſkalna/ Androsaces. Sturtz lenlaub.
SienHerb L2#d, E2#d.]
5. [bot. Apium sp. L.; selery, rodzaj roślin dwuletnich lub bylin
z rodziny baldaszkowatych (Umbelliferae, Apiaceae); w Polsce
dziko rośnie ponad 70 gatunków: Rząſá/ Apium. Volck Yyy2v.]
6. bot. Kwiatostan w postaci wiotkiego zwisającego kłosa, w
którym drobne kwiaty są osadzone na osi bez szypułek lub na szypułkach krótkich, kotka; iulus Cn (1): [Weźmi rząſy/ ktorą orzech
włoſki kwitnie/ iáko ſie wielam zda SienHerb 541a (Linde).]
Wyrażenia: [»rzęsa brzozowa«: Brzyc maſz im [cietrzewiom]
ſtáwiáć/ to ieſt rzęſę brzozową/ żytho w miedzie macżáć maſz/
ſypáć ná táką śieć. CygMyśl B.]
»rząsa olszowa« (1): Wziąż Iemioły [...] rząſi olſzowey, włoſkiego kopru, burſztynu [...] ſtłucż tho wſzytko FalZioł I 155b;
[GlosyKórn II 166].
7. W słowniku jako polski odpowiednik różnych łacińskich lub
greckich nazw roślin charakteryzujących się drobnymi listkami (1):
Apiastrum et apium, Wrzos/ też/ Rząſá, álbo/ Opich/ Mellissephilon
etiam appellatur, ac Mellitena. Mącz 12b.
*** Dubium (1): (nagł) Nábożná rozmowa ſwiętego Bernata s
panem Iezuſem nowo narodzonym dzieciątkiem. (–) [...] Tys rzęſa
[rosa OpecŻyw 1538; możliwa lekcja: żądza, prawdopodobnie błąd
zapisu w kopii przekładu z łac. desiderium] duſſe moié/ nad wſſytko
żądliwy/ tys pocżątek ſſlachetny o boże wcielony. Przeto dzięcię
námilſſeé k nám przydz nieprzedlużáy OpecŻyw 18.
Synonimy: 1. dzierzęga, mech wodny; 2. list indyjski, list
ustny.
PP, (AN)

[RZĄNCA] cf RZĄDŹCA
RZĄNDCA cf RZĄDŹCA
[RZĄNSTWO sb n
rząnstwo a. rząństwo.
G sg rząnstwa.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dobra, tereny należące do jednego właściciela (tu: klasztoru
starosądeckiego), stanowiące całość administrowaną przez jedną
osobę:
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miejscowej: Przed
tymże sądem zagajonym urodzony pan Jan Krogulecki, będąc
sprawcą imienia wszytkiego tak własnego, jako i rząnstwa starosądeckiego KsięgiSądŁąck 1581 nr 263.
Cf JEDNORZĘDŹTWO, [JEDYNORZĘDZTWO]]
PP
RZĄŃCA cf RZĄDŹCA
[RZĄŃSTWO] cf [RZĄNSTWO]
1. RZĄP (1) sb m
G sg rząpia.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Końcowa część kręgosłupa u zwierząt, ogon (tu: jego nasada
tuż przy pośladkach); caulis caudae Cn: Théż ochffát odpędźiſz
koniowi gdy mu w ſzyi daſz żyłę záćiąć/ á daſz krwi dobrze iść/
álbo mu ogón poderzni ná dłóń od rząpiá/ á day dobrze krwi iść
będźie zdrow. SienLek 168 [idem] [SprLek B2v].
Synonimy: chebr, guzica.
PP
2. [RZĄP] cf [ŻĄP]
RZĄSA (8) sb f
rząsa (7), rzęsa (1); rząsa FalZioł (6), Mącz (1); rzęsa OpecŻyw (1).
-s-, -ſ- (8), [-ss-].
a jasne.
sg N rząsa, rzęsa (7). ◊ G rząsy (1). ◊ [A rzęsę.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
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RZĄSIE Sł stp; Cn, Linde brak.
RZĄSKA (3) sb f
a jasne.
sg N rząska (2). ◊ pl N rząski (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
1. bot. Zestawienie: »kamienna rząska« = Polytrychum sp.
Hedw. a. Saxifraga sp. L.; płonnik, rodzaj mchów z rodziny płonnikowatych (Polytrichaceae) o gęsto ułożonych lancetowatych listkach a. skalnica, rodzaj roślin jednorocznych lub bylin z rodziny
skalnicowatych (Saxifragaceae) o niewielkich rozmiarach, zasiedlających najczęściej podłoże skalne (2): Kámienna rząſká/ Polytrichon, Rotſteinbrech. SienLek 236v, X2.
2. bot. Kwiatostan złożony z drobnych kwiatów (tu prawdopodobnie kwiatostan rośliny z rodzaju złocień (Chrysanthemum)) (1):
Corymbi chrysocomae, Yagody álbo rzáski [!] ziela Chryſokomá

RZĄSKA

RZEC

[cf Chrysocome, Herba, Alias, Chrysantemon vocata Mącz 52c] názywánego. Mącz 66d.
PP

HistRzym (2), SkarŻyw, SkarKaz; rzecz : rzekni : rzeczy OpecŻyw
(1:–:3), BielKron (7:–:1), Mącz (1:1), RejPos (1:–:1), WujNT (6:1).
◊ 3 sg niech, niechåj rzecze (8). ◊ 1 pl rzeczmy (11). ◊ 2 pl rzeczcie
(15). ◊ 3 pl niech rzeką (1). ◊ con 1 sg m rzekłbym, bym rzekł (24),
rzekłbych, bych rzekł (22); bym PatKaz III, Leop (2), OrzRozm (2),
BielKron, ModrzBaz, Oczko, GórnRozm, GrabowSet (3), OrzJan,
JanNKar (2), VotSzl, CiekPotr; bych KromRozm I, LubPs (2), BibRadz (4), KochSat, KwiatKsiąż, RejPos, RejZwierc, KochPs, KochTr, CzechEp; bym : bych GórnDworz (1:5), BudNT (3:1), CzechRozm (2:1), WujNT (1:1). f bych rzekła (1). ◊ 2 sg m rzekłbyś, byś
rzekł (87), rzekłby, by rzekł (2); rzekłby PudłFr; byś rzekł : by
rzekł KrowObr (8:1). f byś rzekła (1). ◊ 3 sg m rzekłby, by rzekł
(369). f by rzekła (7). n by rzekło (2). ◊ 1 pl m pers bysmy rzekli
(9) Leop, SarnUzn, RejPosWiecz2, RejPosRozpr, ModrzBaz, WujNT
(4), rzeklibychmy, bychmy rzekli (3) RejPos, BudNT (2). ◊ 2 pl m
pers rzeklibyście, byście rzekli (9). ◊ 3 pl m pers rzekliby, by rzekli
(25). ◊ con praet 3 sg m by był rzekł (11), rzekłby był (1), by rzekł
był (1); by był rzekł : rzekłby był : by rzekł był CzechRozm (1:–:1),
WujNT (4:1). ◊ impers [rzeczono ze słowem posiłkowym niekiedy
może N sg n od RZECZONY] może (a. ma, a. mogłoby, a. zda się)
być rzecz(o)no (15). ◊ praes rzecze się (2). ◊ fut będzie rzecz(o)no
(11), rzecz(o)no będzie RejAp (2). ◊ praet rzeczono (97), jest rzeczono (21), rzeczono jest (17), było rzeczono (2), rzeczono było
(1); jest rzeczono Phil; rzeczono jest PatKaz I, GroicPorz (2), BielKron, RejRozpr; rzeczono : jest rzeczono : rzeczono jest : było rzeczono : rzeczono było OrzQuin (5:2:–:–:1), SarnUzn (1:2), RejPos
(1:–:4:1), WujJud (2:1:1), WujJudConf (1:2), SkarJedn (2:2:1),
SkarŻyw (3:–:1), CzechEp (4:1), WujNT (12:2:1:1), SarnStat
(–:8:4); rzekło się (67); ~ -ono (19) MurzNT (3), Mącz (3), KochFr
(1), SarnStat (12), -óno (9) OrzQuin (8), BiałKat (1), -(o)no (110).
◊ plusq rzekło się było (1). ◊ con by rzecz(o)no (17), by było
rzecz(o)no (2) RejPos, CzechEp; by się rzekło (1) BielKron. ◊ part
praes act rzekąc (790) [cf też RZEKĄCY N i A sg m, N sg n],
rzeknąc (86) [cf też RZEKNĄCY A sg m], rzekąć (5), rzeknąć (1);
rzeknąc MurzHist (14), KrowObr; rzekąc : rzeknąc : rzekąć :
rzeknąć WróbŻołt (4:2), SeklKat (3:–:4), MurzNT (–:56:–:1), Leop
(26:9), Mącz (1:–:1), HistRzym (210:4). skostn nierzkąc (86), nierzkąć (1); -ąc : -ąć CzechRozm (13:1). ◊ part praet act rzekszy
(104), rzekwszy (10), rzekłwszy (2), rzekłszy (1) Mącz; rzekszy :
rzekwszy : rzekłwszy OpecŻyw (2:9), MurzNT (–:1:2).
Składnia dopełnienia sprawcy przy impers praet: rzeczono jest
itp. przez kogo (8), od kogo (4); przez kogo MurzNT, WujJud,
BudNT (2), WujNT (3); od kogo RejPos (3); przez kogo : od kogo
OrzQuin (1:1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (osiem z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Przekaz(yw)ać swoje słowa lub myśli, posługując się mową
albo pismem; (za)komunikować coś komuś, powiedzieć (mówić),
oznajmi(a)ć; (za)pytać; odpowiedzieć (odpowiadać); dicere HistAl,
PolAnt, Vulg, Mącz, Modrz, JanStat, Cn; aio Miech, HistAl, PolAnt;
loqui HistAl, Vulg, PolAnt; affari, clamare, inquam Mącz, Modrz,
Cn; proicere PolAnt; praefari, praemittere JanStat [w tym z przytoczeniem (9987) – z zapowiednikami: tak(o) (237), to(ż) (61), ono
(12), takież (1); przytoczenie poprzedzone słowami: tym(że) sposobem (2), (takie, te, ty, owy, ony) słowa (27), (to, ono) słowo (4),
(tymi, temi) słowy (32), w ty (w te) słowa (4), [jakim, czyim] słowem
(4)] (11832): PowUrb +4v; March1 A2v, A3; Xántus tákim ſie ſłowom śmiał A ná Ezopá poglądał: Rzekąc/ á cożći śię dzieie/ Iż ći
mowy niedoſtáie. BierEz B4v, A2 [3 r.], A2v, A3, A3v [3 r.], A4
[8 r.] (243); Wyſluchal pan buog tę proźbę/ ij rzekl. Zalmi ijżem
ſtworzil cżlowieka/ bo muſſę ſám vcirpietz zań/ ij gorzko vmrzetz.
OpecŻyw 1v, 3v, 6v, 9, 12v, 17v (182); OpecŻywList C2; ForCnR
B2, B3v, D, Dv, D2, D3v [2 r.]; PatKaz I 2v, 6v, 7v [2 r.], 8, 8v;
PatKaz II 27, 27v, 32v, 34, 35v (11); PatKaz III 90v, 94, 98, 99, 99v
(34); á gdy ią ocyec poznał rzekł/ to ieſt ſuknya ſyná mego HistJóz
A2v, A2, A2v, A3v, A4v, B (18); TarDuch A4v, E3; FalZioł I 153b
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RZCIADŁO cf ZWIERCIADŁO
RZDA cf RDZA
RZDZA cf RDZA
[RZEBIĘ] cf ŹRZEBIĘ
RZEC (11923) vb pf i impf
rzec (2444), rzeknąć (142), rzec a. rzeknąć (9337); rzeknąć
LibMal, MurzHist (17), MurzNT (58), KrowObr, SkarKazSej; rzec :
rzeknąć PatKaz III (1:1), WróbŻołt (4:3), KromRozm I (4:1), KromRozm II (2:1), KromRozm III (4:6), LubPs (2:1), Leop (35:16), BibRadz (4:4), OrzRozm (3:1), BielKron (13:1), Mącz (1:1), HistRzym
(210:6), BudBib (11:7), SkarJedn (1:1), Oczko (1:3), SkarŻyw (7:4),
CzechEp (23:2), WujNT (7:1), SkarKaz (8:4).
pf (10608) [inf, fut (rzekę (rzeknę), rzeczesz, rzecze (rzeknie),
rzeczemy, rzeczecie, rzeką (rzekną), rzeczewa), praet, plusq, imp,
con, impers, part praet act], impf (1078) [praes (rzekę, rzeczesz,
rzecze, rzeczemy, rzeczecie, rzeką), part praes act], pf a. impf
(237) [fut a. praes (rzekę, rzeczesz, rzecze, rzeczemy, rzeczecie,
rzeką)].
W inf rzec: -é- (54), -e- (42); -é- KochPs (7), KochTr (2), KochPieś (2), KochWr, KochAp, KochFrag, OrzJan (2), WyprPl, SarnStat, GosłCast (2); -e- MurzHist (4), MurzNT (4), MurzOrt, OrzQuin (3), BiałKat (4), GórnTroas, KochCz; -é- : -e- OpecŻyw
(11:3), Mącz (10:19), KochFr (6:1), PudłFr (7:1); rzeknąć z tekstu
nieoznaczającego é. W formach praes rze- (135), rzé- (2); rze- :
rzé- MurzNT (35:2). W formach sg m praet, plusq i con rzekł(-)
(261) [w tym: rzekłem (3)], rzékł(-) (203) [w tym: rzékłem (2)];
rzekł(-) OpecŻywPrzedm, MurzNT (60), OrzQuin (6), GrzepGeom
(13), BiałKat (12), KochTr, KochPam, KochWr, JanNKarGórn (2);
rzékł(-) Strum, Oczko, KochPieś (2), GórnTroas (3), KochCz,
KochAp (2), KochFrag (2), WyprPl, SarnStat, SiebRozmyśl (8),
GosłCast (2); rzekł(-) : rzékł(-) OpecŻyw (112:156), MurzHist
(25:2), Mącz (18:7), KochPs (4:3), KochFr (2:1), PudłFr (1:5),
OrzJan (1:3), JanNKar (1:2). W formach sg f i n oraz pl praet,
plusq i con rzekł-, rzekl- (138), rzékl- (3); rzekł-, rzekl- : rzéklOpecŻyw (106:2), MurzNT (13:1). W fut, imp oraz impers e jasne.
W part praes act rze- (191), rzé- (3); rze- : rzé- OpecŻyw (188:3).
W part praet act rzek- (19), rzék- (3) GórnTroas, GosłCast (2).
inf rzéc (643), rzeknąć (1). ◊ fut i praes 1 sg rzekę (143), rzeknę (16), [rzkę]. ◊ 2 sg rzeczesz (211). ◊ 3 sg rzecze (706), rzeknie
(3). ◊ 1 pl rzeczemy (60), rzeczem (14), rzeczymy (2); -em Oczko
(6), SkarŻyw (2), KochCz, GrabowSet, SkarKaz; -emy : -em : -ymy
RejAp (4:–:1), BiałKat (1:–:1), BudBib (1:1), BudNT (3:2); ~ -emy
(5), -(e)my (55); -em (4), -ém (3), -(e)m (7); -em KochCz; -em :
-ém Oczko (3:3). ◊ 2 pl rzeczecie (54). ◊ 3 pl rzeką (104), rzekną
(28). ◊ 1 du rzecz(e)wa (1) OrzRozm Q4. ◊ praet 1 sg m rzekłem,
-em, -m rzekł (308), ja rzekł (1), rzekłech (1) PaprUp; -m rzekł : ja
rzekł ZapWar (1:1). f rzekłam, -m rzekła (5). ◊ 2 sg m rzekłeś, -eś,
-ś rzekł (80). f rzekłaś, -ś rzekła (5). n -ś rzekło (1). ◊ 3 sg m rzekł
(6272) [w tym zapis: rzek (20)]. f rzekła (568). n rzekło (14). ◊ 1 pl
m pers rzeklismy, -smy rzekli (9); -smy (8), -śmy (1) RejJóz. ◊ 2 pl
m pers rzekliście, -ście rzekli (13). ◊ 3 pl m pers rzekli (602), są
rzekli (1), rzekli są (1); rzekli : są rzekli : rzekli są MurzHist
(3:1:1). m an rzekli (1) [cum N pl: wilcy]. subst rzekły (17). ◊ plusq
1 sg m rzekłem był (1) BudBib, -m był rzekł (1) Mącz. ◊ 2 sg m
rzekłeś był (1). ◊ 3 sg m był rzekł (15), rzekł był (3); rzekł był
BibRadz; był rzekł : rzekł był LibMal (1:1), BudBib (4:1); ~ był :
b(e)ł LibMal (1:1). ◊ 3 pl m pers byli rzekli (1). ◊ imp 1 sg niechåj
rzekę (1). ◊ 2 sg rzecz (52), rzekni (7), rzeczy (5); rzekni LibMal,

RZEC

RZEC

[2 r.], IV 34b; FalZiołUng V 119; Gdy też iednego cżaſu [Diogenes] korcżakiem wodę pił, vzrzał dziecię ano wodę rękoma pije y
odrzucił on korcżak tak rzekąc nie wiedziałem by tak przyrodzenie
łacnoſć cżiniło ku piciu. BielŻyw 71, 6, 7, 8 [2 r.], 9, 10 [2 r.] (89);
March2 Dv [3 r.], D4 [2 r.], D4v; MiechGlab 11, 55, 59; March3
T7v; WróbŻołt 34/21, R3v, S6v, 61/12, ff3v (11); RejPs 60v, 90v,
189; LibLeg 7/99v, 11/142; LibMal 1543/69, 1544/79v, 90v [2 r.],
1545/96 [2 r.], 102v (20); RejJóz C7v; SeklKat F3v, H4, M, S4v,
X2v, Z3v; RejKup k7, o8, t3, V, v2v, dd6; wieſzcżek widząc ten
dziw/ weſtchnął á żáłoſćiwie rzekł/ wielki Ceſarzu przyſzedł cżás
iże iuż ſtego ſwiátá maſz zeydz. HistAl M8, Av, A3, A3v [2 r.], A4,
A5 (46); KromRozm I K3, K3v, [L3]v; MurzHist Gv [2 r.], G2
[2 r.], G3v, H4v, I3v (13); MurzNT Matth 2/20, 9/5, 12/17, 14/15,
15/16 (36); KromRozm II h2v, r2; KromRozm III D5, G5, K5v, K6,
L4, N2v; Diar 60; BielKom Cv, C8; GliczKsiąż B7, C6v, E6, F5v,
H8v [4 r.] (15); Y yam też rzekł moy Pánye widząc nyemoc ſwoyę/
Zmiłuyże ſie nádemną vzdroẃ duſſę moyę LubPs L2v, D3, H2v, Lv,
M4, N5 (18); GroicPorz i2v, ſ4, t3v, z2, z2v, aa4; rzetze Pan. Izalim
ia niebył więtſzy Papieſz/ ktorym ták powiedział/ y ſwoim pálcem
nápiſał. Nietzyń ſobie obrazu/ áni wſzelkiego podobieńſthwá. KrowObr 118, C3, 8, 19v, 26, 47v (38); Rzekłá páni nadobnie/ y ia ktoś
ieſt niewiem/ Ale ocż mie ſłuſznego ſpytaſz tedyć powiem. RejWiz
85, 15v, 16, 22v, 23 [2 r.], 25 (127); Y rzekł Bog: Niechay ſie ſtánye
ſwiátłość/ Y ſtáłá ſie ſwiátłość. Leop Gen 1/3, *B4v, Gen 1/6, 9, 11,
14 (237); OrzList b2, b2v, b3, e; UstPraw G3v; KochZuz A2v; PAniey iedney zuchwáłey też ſie mędrek pytał/ Iáko ſie ma ná zdrowiu/ bo ią bládo záſtał. Tá rzekłá/ chwáłá Bogu/ iuż mi ſie vłżyło [!]
RejFig Bb7v, Aav [2 r.], Aa2 [5 r.], Aa2v [2 r.], Aa3 [4 r.], Aa3v
(154); BIegłá zá nim [za królem Filipem] niewiáſtá vboga wołáiąc/
Iżeby iey przeſłuchał krzywdy/ nárzekáiąc. Ten rzekł/ widziſz żeć
trudno/ pocżkay cżáſu máło. Rzekłá/ nie cżekałbyś ty/ gdybyć ſie
ták sſtáło. RejZwierz 3v, 1v, 3 [3 r.], 3v, 4v, 5 [2 r.] (117); A rzekł
też był Pan Bog/ nie dobrze być człowiekowi ſámemu BibRadz Gen
2/18, Gen 1/3, 6, 9, 11, 14 (222); OrzRozm B, F3, I2v, I4, Ov (8);
rzekł Luter/ Kſięgi ktore ſą odemnie ſpiſáne/ nie ſą iednákiey rzecży/ ábowiem ſą niektore ſnich/ co tylko vcżą przez wiarę Piſmá
Swiętego BielKron 196v; Gdy go [despota] Kápiſtran vpomniał áby
Krześćiáńſką wiárę przyiął/ rzekł: Wolałbych ſie dáć obieſić niż
Krześćiáninem być BielKron 245v, 1, 1v [6 r.], 2 [2 r.], 4, 4v (597);
GrzegRóżn B4v, L3v; Nihil dictu facilius est, Latwieć rzéc. Mącz
[114]a, 7a, 21c, 42d, 79a, 86a (21); Skąd to maſz? rzecze kto.
OrzQuin A4, A3v, C3v, X2v, Z4v; Prot B3, C3v, D, Dv; Miałći tu
iſcie Duch ſwięty mieyſcze Syná iákożkolwiek wſpomnieć álbo
przyháwtowáć/ miałći iſcie ták rzec: Iam ieſt Bog Ociec ſam/ á
okrom mnie nie máſz iedno Syn á Duch s. SarnUzn D4v, C6v, D4v,
E, E3v, F (13); LeovPrzep G3v; RejAp 23, 54v, 57, 63v, 68 (9);
Potym w nocy ocući ſie Pukárzewſki/ obacży łeb záwithy/ y rzecże
pułgębkiem/ ki diabeł/ coż mi ſie sſtáło. GórnDworz S8v [idem
WerGośc 251]; Ná ten cżás pan Myſzkowſki ták rzekł. Pátrzcie
w.m. iáko tho okrutnym nieprzyiacielem ieſt pan Boiánowſki białymgłowam/ gdyż y to w nich gáni/ co ieſt chwały wielkiey godno.
GórnDworz Aav, C3v, D6v, D7v, D8 [2 r.], D8v (139); A gdyż tho
vsłyſzáłá Lucyná/ niemogłá dáley złes zádzierżeć/ ále z płácżem
rzekłá: Krolu Apollonie Ia ieſtem Lucyná corká Krolá Altyſtrata
HistRzym 27, 2v, 4v, 5 [2 r.], 7v, 8v (150); Alebyś theż thák rzekł/ á
coż mnie cżárt może dáć? á coż on ma zá bogáctwá? RejPos 72, 9,
41v, 45, 57v, 65v (55); RejPosWiecz3 [97] [3 r.]; BiałKat 11 [2 r.],
121, 208v, 283v, 291, 308v, 319; BielSat B3, B4v, Cv [2 r.], C2
[2 r.]; GrzegŚm 1, 5, 9 [2 r.], 23, 39 (9); HistLan Bv [2 r.], B2, C4v,
D3, E3v; KuczbKat 175, 315; Ale iáko raz [Bóg] rzekł á iáko raz
poſtánowił y mocnym ſwym dekretem vtwirdził y zápiecżętował/
tákże ſie to iuż ták áż do ſkońcżenia ſwiátá záwżdy tocżyć y
ſpráwowáć muśi. RejZwierc 3, 27v [4 r.], 76v [2 r.], 80, 96, 100
(24); BielSpr 43v [2 r.], 46v, 47v, 49v; KochMon 22; WujJud 58v,
82v, 122v, 174v, 175v (12); WujJudConf 83; KochList 1; RejPosRozpr b3v [2 r.], b4; RejPosWstaw [213], 22, [1433]v; Po tym posłał

Iftach posły do krolá ſynow Hammonowych rzekąc Co maſz do
mnie żeś przyſzedł do mnie woiowáć ziemie moiey? BudBib Iudic
11/12, Gen 1/3, 6, 9, 11, 14 (349); HistHel Bv, B3, B3v [2 r.], B4, C
(9); MycPrz II A3 [2 r.], [B3], [B3v], C4v; Strum E, M; WierKróc
A4; BiałKaz E4 [2 r.], E4v; A gdy ſkonał Herod/ oto ánioł Iehowy
iáwił ſię we ſnie Ioſefowi w Micraimie rzekąc. Wſtawſzy weźmi
pácholę y mátkę iego/ á idźi do ziemie Iſráelſkiey. BudNT Matth
2/19[20], przedm b5v [2 r.], Matth 2/25, 5/43, 14/18, 15/32 (57);
CzechRozm 8v, 15v, 16, 17 [2 r.], 31v (19); PaprPan Ffv, Gg2
[2 r.], Hh2v; ModrzBaz 7v, 56v, 58, 106v, 142v; SkarJedn 9, 15, 64,
75 [3 r.], 118 (15); KochOdpr A2; Oczko 10, 33v; Niechay téy
zemnie niéma nieprzyiaćiél chłuby/ Aby miał rzéc/ iam go zſtárł/ y
przywiódł do zguby. KochPs 18, 41, 50, 59, 63, 74 (11); A mátká
dniá niektorego wyſzedwſzy/ gdy go vyrzáłá: zbrzydziłá ſię im/ y
zgniewu rzekłá: Niemogę ná ták nędznego cżłeká pátrzić SkarŻyw
135; wiem co vcżynię/ rzecże: Acżkolwiekem ſię y Mátki Chryſtuſowey záprzał/ [...] będę iey prośił/ áby ſię zámną do ſwego
miłego Syná wſtáwiłá SkarŻyw 172, A4v, A5, A5v, 13, 15 (321);
KochTr 3, 20; MWilkHist B2 [2 r.], Dv, D4v, H3v [2 r.], H4v (13);
StryjKron 121, 195, 477, 522, 692; CzechEp 37, 67, 98 [2 r.], 99,
100 (29); NiemObr 101, 120; KochFr 19, 50, 51, 94, 134; KochSz
A2v, B2, B4, C2, C3; ReszPrz 33; WerGośc 218 [5 r.], 219 [5 r.],
230, 248 [2 r.], 251, 252, 263; WerKaz 282 [3 r.], 288; WisznTr 30;
BielSen 14; KochPieś 50; (nagł) Heretyk z Kátholikiem. (–) RZékł
Heretyk: Krzywégo Theologá maćie. PudłFr 6, 14, 15, 21, 40, 63;
ArtKanc A15v, E7v, E8, F19v, I17 (14); BielRozm 12, 14, 17 [3 r.],
18; GórnRozm F, K2; PaprUp C3 [2 r.], C3v, D3v, G3, Hv (12);
ZawJeft 36; ActReg 8, 50 [2 r.], 70, 72, 164; w tym Poſeł teſkliwy/
ym Krolá potkał: Krolu Miłośćiwy/ Końcá nie będźie tey náſzey
wypráwie/ A wiátry mamy po ſwey myśli práwie: [...] Ták rzekł
GrochKal 9, 6, 14, 23; Phil E2, F2, F4, G2, I3 [2 r.] (13); GórnTroas 50; GrabowSet B3v, D2, D4v, H2, H2v, N4v; KochAp 7;
KochFrag 46; OrzJan 36; A gdy wieczerzáli/ wźiął P. IEzus chleb/
y błogoſłáwił/ y łamał/ y podał vczniom ſwym/ y rzekł: Bierzćie y
pożywayćie/ to ieſt Ciáło moie. LatHar 691, 28, 30 [2 r.], 77, 94,
160 (42); KołakCath A3; RybGęśli D2; A wźiąwſzy kielich/ dźięki
czynił/ y dał im/ rzekąc: Piyćie z tego wſzyſcy. WujNT Matth
26/27; mnie ktorego Oćiec poświęćił y poſłał ná świát/ wy powiedaćie/ Ze bluźniſz: iżem rzekł; Ieſtem Synem Bożym? WujNT
Ioann 10/36, s. 4, Matth 2/8, s. 9, 12, Matth 4/14 (277); WysKaz 16,
17 [2 r.], 24, 31; kiedy rzeczeſz/ czoło/ tám iuż té dwie literze/ cz/
w iedno ſpoioné przy o/ iedną syllábą ſą. JanNKar E2, Dv, E3v,
H3v [2 r.], H4; JanNKarKoch G2; SarnStat 568, 575, 599, 803;
SiebRozmyśl F3v, Gv, H3v, H4v, K3v; [Strus] Záwoławſzy ná
ſwoie/ Bárzo głátką mową/ Nie o nas bráćia idźie [...]. Rzekſzy/
tárátantárá wtrąby trąbić ięto/ W bębny bidybidybom głośno bić
pocżęto. KmitaSpit B4v, B2v; PowodPr 7, 20, 57, 58, 82; Záwſtydziwſzy ſię y przeſtráſzywſzy/ rzeknę: Pánie poſłałeś mię do dworu
krolewſkiego SkarKaz )(2, 4a, 6b, 7a, 44b, 155b (25); CiekPotr 32;
CzahTr L2v; GosłCast 73; PaxLiz C3, Dv; SkarKazSej 659b, 668a
[3 r.], b, 671a, 685b (14); KlonFlis D3v, H3, H3v; SapEpit A4v;
KlonWor 22, 43, 70 [2 r.], 71 [2 r.]; RybWit Cv; ZbylPrzyg B2;
SzarzRyt A4v, Cv, C2 [2 r.], D, D2; [Poydę rzkę/ y doſyć vczynię
oycu memu rozgniewánemu RegułaKlon S2].
rzec co [z wyrazem o znaczeniu ogólnikowym, zwłaszcza z zaimkami „to”, „co”, „cokolwiek”] (672): BierEz D2v, R2v; Dziéwko/
tobie mowię wſtáń (–) a iako rychlo iey to rzékl/ natychmiáſt zdrowa wſtala OpecŻyw 45, 43, 66, 66v, 67, 70 (27); PatKaz II 68v;
Sluchay czorko czo anyol tobye rzecze abyſz u uyerzyla [lege:
uwierzyła] bo s ſluchanya uyara przychodzy PatKaz III 129v, 105v,
111v, 117, 130; HistJóz C3v; WróbŻołt 121/1, R8v, oo7v; RejPs
111v; Bo gdy kogo ſſczęſćie wznieſie Zle mu co rzec ledwo wleſie
Gdzieby iedno záiąc ſiedział Aby wewſi niepowiedziáł RejRozpr
D2v, A4v, Bv; SeklWyzn Ev; RejJóz O6v; RejKup d3v, g4, i2v, l8,
m8 (13); Ktorey [królowej] Anektánábus rzekł/ wiele rzecży fałſzywych powiádaią/ á wſzákże po długim cżaſie tho ſie wypełni cos
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rzekłá HistAl A3v, Av, A3, A4, A4v, A7v (22); MurzHist I3v, K3v;
MurzNT Matth 9/5, k. 81, Ioann 13/21, 18/38; BielKom D3v, F2;
GliczKsiąż K6v; LubPs Tv; KrowObr 13v, 28v, 30, 58v [3 r.], 108
(11); Poźrzał nędznik ná ſtronę [...] Obeźrzy ſie pod drzewem áno
piękna páni/ [...] Myſli co rzec nieborak/ ſtoiąc ſie w łeb ſkrobie.
RejWiz 84v, 41v, 174v; A nic nie rzekł Saul w on dzień Leop 1.Reg
20/26, Gen 21/12 [2 r.], 46/34, Ex 9/5, 6, Iudic 9/21 (13); KochZuz
A4v; RejFig Bb3v; RejZwierz A6v, 24; BibRadz Gen 17/22, 18/30,
21/12, Iudic 8/23, Ps 50/12 (16); OrzRozm O4v; BielKron 13, 15v,
50v, 53v, 55v (12); Doleri dictum imprudenti adolescenti, Zalmi że
ſie to rzekło głupiemu młodzieńcowi Mącz 93c, 56b, 66a, 162a,
175d, 341a [2 r.] (12); OrzQuin F3v, F4v, X2v; Prot Dv; SarnUzn
B7, B7v, D5, E2 [2 r.], [G2]v, G6v; SienLek 95v; RejAp 15v, 194;
będzie drugi cżłowiek ták trefny/ s przyrodzenia/ iż co iedno rzecże/ tho ſie wnet ieſt ſmiać cżemu GórnDworz L, F3, H, H8, N5,
N8v (13); HistRzym 7v, 8, 14v, 25v, 29 (13); Tenći tho ieſt oſtry
miecż co z obu ſtron ſiecże/ A nic ſie nie odmieni gdy ten Pan co
rzecże. RejPos 357v, 1, 22v, 48, 86, 109 (15); GrzegŚm 8 [2 r.], 34,
44, 47; HistLan B4; KuczbKat 215; RejZwierc 2v, 27v, 241, 269v;
KochMon 21, 22 [2 r.], 23, 25, 27 (11); WujJud 136; y rzekli [lud
izraelski]/ wſzytko co rzekł Iehowáh vcżyniemy/ y posłuſzni będziem. BudBib Ex 24/7, Num 22/17, 3.Reg 2/30, Is 39/8, Ier 32/24,
Tob 14/13 (9); WierKróc B3v; A ták cokolwiek w ćiemnośći rzekliśćie/ ná świetle vſłyſzano będzie BudNT Luc 12/3, przedm a4v,
c4v, Mar 2/10, 16/8, Luc 7/40 (11); A ten [Syn Człowieczy]/ był że
iuż ſkutecżnie przed Abráhámem? Rzec tego nie możeſz/ chybá ták
iż był wedle przeyźrzenia Bożego w obietnicy y w ﬁgurách CzechRozm 30v, 99v, 162v, 184, 197v; NYkoſtrát Hetman Grecki choć
był ſkokotliwy/ Lecż cżáſu dziſieyſzego kiedyby był żywy/ Nie rzekłby nic przykrego Woytkowi náſzemu PaprPan Ccv; ModrzBaz
70v, 74, 87v, 98, 105v; ModrzBazBud ¶6; SkarJedn 77, 102, 151;
KochOdpr B3v; KochPs 75, 176; Ieſli tu ná tey gorze zoſtániem/ á
iáko ſię to ſpełni/ com rzekł? A iáko ná tobie kośćioł zbudowány
będzie? (marg) Ná Pietrze S. zbudowány kośćioł. (–) SkarŻyw 120,
52, 70, 71, 172, 203 (14); KochTr 21; MWilkHist H2v, K2v, K4,
K4v; StryjKron 125; CzechEp 39, 51, 93, 138, 141 (20); KochJez
A3; [Chrystus Piotrowi pasienie owiec swych zalecał] á cżynił to
powtárzáiąc po trzykroć/ cżego z Apoſtołow żadnemu zoſobná nie
rzekł NiemObr 28, 49, 177 [2 r.]; KochFr 11, 36, 113; KochPhaen
5; KochSz Cv; ieden z nich [miejskich synków] ná imię Adam
Gebiſzch/ rzekł im: [...] P. Bog nam tego łatwie nie przepuśći [...]
wierzćie mi: A rzekſzy to/ wſtał od ſtołu WerGośc 230; BielSen 18,
19; KochPam 82; PudłFr 68; GórnRozm E3v [2 r.], F, I, I2v, Mv;
KochWr 22, 23; PaprUp Hv; ActReg 10, 102, 130, 142; Phil S4;
GórnTroas 28, 49; GrabowSet Mv, T2; KochAp 13; KochFrag 45,
54; OrzJan 9 [2 r.], 68; WyprPl Bv, B4v; y podobno pámiętaſz ono/
co Nykodemowi rzecżono: Co wiemy/ mowimy/ á coſmy widźieli/
świádcżymy LatHar 380, 522, 649; KołakCath B4v; naydźiećie
oślicę vwiązáną y oślę z nią: odwiązawſzy/ przywiedźćie mi. A
ieſliby wam kto co rzekł/ powiedzćie; iż Pan ich potrzebuie WujNT
Matth 21/3; [Jezus rzekł do słuchających Go:] Wſzákże nieprzyiaćioły moie [...] przywiedźćie tu: á pobiyćie przedemną. A to
rzekſzy/ ſzedł wprzod idąc do Ieruzálem. WujNT Luc 19/28, Matth
9/5, s. 38, 81, Mar 9/23, 11/23 [2 r.] (34); WysKaz X2v; JanNKar
A3; SiebRozmyśl F4; WitosłLut A2v; KlonKr F2v; PowodPr 58;
SkarKaz 121a, 159a, 161b, 209b, 312a; Do tego ſię przymawiam
coś rzekł dopieruczko. CiekPotr 44, 72; CzahTr 3; GosłCast 59, 73,
74; SkarKazSej 695a, 697a; Stali tám koło niego [koło ojca
dyktującego testament] dorośli ſynowie: A Oćiec iuż ná zmyſłách
ſzwánkował y w mowie. Co kto rzekł: záwſze mowił/ Ták iest, on
zchorzáły: Iáko gdy kto ma pámięć y rozum nie cáły. KlonWor 70,
**2; ZbylPrzyg B4; SzarzRyt Cv, D2; [rzekł mu ápoſtoł [...] cżyń
czoś ſlyſzał/ á rzexy to zniknął z iego ocżu JanKoszŻyw F3v]. Cf
rzec co dla kogo; co od kogo; co około czego; Ze zdaniem dopełnieniowym, Z połączeniem zdania dopełnieniowego z przytoczeniem, »coż rzeczemy«, Zwroty.

rzec co od kogo (1): Wy nie wiećie nic/ áni vważaćie. Iż pożytecżno nam/ áby ieden vmárł zá lud/ á nie wſzyſtekby narod
zginął. A tego od ſamego śiebie [Kajfasz] nie rzekł [a semetipso
non dixit]/ ále Arcyofﬁárnikiem będąc roku onego/ prorokował że
miał Ieſus vmrzeć zá narod. BudNT Ioann 11/51.
rzec co około czego (1): [heretycy] Nie gáſzą niezgody około
wiáry/ ále ią podniecáią mowiąc/ y zle Apoſtolſkie ſłowá przywodząc: (Niech káżdy w ſwoim rozumieniu okwituie.) Co Apoſtoł
rzekł około rzeczy wolnych y wiáry nie dźielących/ iáko ſą cerymonie. SkarKazSej 684a.
rzec co [= o czym] (4): Y wſtali ráno/ y wſtąpili ná wierzch
gory rzekąc: owo my że poydziemy do mieyſcá/ ktore rzekł Iehowá
BudBib Num 14/40; Iesli ziemſkie (rzeczy) rzekłem wam/ á nie
wierzyćie/ iáko gdybym rzekł niebieſkie vwierzycie? BudNT Ioann
3/12; ActReg 117.
rzec dla kogo, dla czego [= ze względu na kogo, na co] (3):
LatHar 476; Syn człowieczy ná ziemi. [Luc 5/24]) Tym cudem
[Jezus] pokazał (mowi Cyrillus) iż Syn człowieczy może grzechy
ná ziemi odpuſzczáć. Co rzekł y dla śiebie/ y dla nas. WujNT 212;
A iamći wiedźiał że ty mnie záwżdy wyſłuchiwaſz; álem to rzekł
dla ludu około ſtoiącego/ áby wierzyli iżeś ty mnie poſłał. WujNT
Ioann 11/42.
rzec do kogo, do czego (1290): PowUrb + [3 r.], +3, +3v [2 r.];
BierEz D2 [2 r.], E2v, G3, Q2; PatKaz I 8; y rzekł po wtore Farao
do Iozefa/ otom cye vſtawił nad wſſytkym Eiptem HistJóz B2v, A2,
A3, A3v, A4, B2v [2 r.] (13); BielŻyw 57; March2 D3; LibMal
1543/76v, 1554/187v; Słyſząc to niektory s ſiedzących imieniem
Lizias rzekł do krolá/ Kleopátry národzi ſie ſyn tobie podobny
HistAl B2v, A6, B, B3, B4v, C4v (20); MurzHist F2, G2, P3, R4v;
A Zachárjaſz rzekł do Angioła ſczego to poznám? MurzNT Luc
1/18, Matth 18/3, Luc 1/13, 13/23, 19/33, 39 (12); KromRozm III
E2; LubPs B2, ee2v; KrowObr 4, 14, 14v, 15v, 57 (9); RejWiz 159;
Rozgniewawſſy ſie okrutnie Moizeſz/ rzekł do Páná: Nie páthrz áni
prziymuy ofﬁar ich. Leop Num 16/15; Ziecháło tedy trzy tyſiące
mężow z pokolenia Iudá do iáſkiniej ſkáły Etham: y rzekli do Sámſoná: Coż zá niewieſz że Filiſtinowie pánuią nád námi: Czemużeś to
vczynił? Leop Iudic 15/11, Gen 14/21, 15/5, 7, 16/5, 8 (291); RejFig Bb5v, Cc7v, Dd2; DWá dzbany málowáli/ ony ſpołem płyną/
Cżekáiąc rychłoli ſie poſpołu rozminą. Aż po chwili miedzyány/
rzekł do gliniánego/ Wierę płyńwá poſpołu/ będzye rátá ſwego. RejZwierz 117v, 4, 18, 26, 36v, 41, 121v; Zátym pan Bog rzekł do
niewiáſty/ Przecześ to vczyniłá? BibRadz Gen 3/13; Będźieſz tedy
prorokował to wſzytko przećiw im/ á rzecżeſz do nich/ Pan zárycży
z wyſoká/ á głos ſwoy wypuśći z świętego przybytku ſwego
BibRadz Ier 25/30, Gen 3/1, 14, 16, 17, 4/9 (196); OrzRozm I2, N3;
Sará widząc iż płodu nie miáłá/ rzekłá do Abráámá: Widzę iż mię
Pán Bog zámknął/ wnidź do ſługi moiey Egipſkiey Agár/ owa z
niey pocżnieſz ſyná. BielKron 11v, 4v, 11, 11v, 12, 13 (123); SarnUzn B5; GórnDworz O5, O7v, P3, Q3, Q4 (12); Y rzekł do nich [do
pasterzy] Anyoł: Nic ſie nie lękaycie. RejPos 18, 41v, 45v, 58v,
80v, 111 [2 r.] (30); GrzegŚm 8, 11, 34, 39; KuczbKat 55, 215; RejZwierc 49v; WujJud 149v, 156, 178, 224; RejPosRozpr b3v; Y
rzekł Iehowáh do Moiżeſzá: ták rzecżeſz do ſynow Izráelowych:
Wyśćie widzieli żem zniebios mowił zwámi. BudBib Ex 20/22;
Ieſzcże rzekną do vſzu twoich/ ſynowie śieroctwá twego/ ćiáſne
mam mieyſce/ odſtąp odemnie żebych miał gdzie mieſzkáć. BudBib
Is 49/20, cv, Gen 6/13, 7/1, 12/1, 17/15 (230); Rzekł potym głos do
niego [do Heliasza]/ wynidźże s tey dzyury/ A sſtań oto przed Pánem/ ná kráiu tey gory. HistHel C3v, B3, Cv, C2; BudNT Matth
2/23, Luc 1/30[34], Act 18/14, 23/14; CzechRozm 36v [2 r.], 42v,
75, 134, 136v (9); Plato rozgniewawſzy ſię ná niewolniká rzekł do
niego: Wierzmi bym śię niegniewał/ niepomáłu bych ćię teraz bił
ModrzBaz 7v, 10; SkarJedn 71; Oczko 5v; KochPs 170; A bacżąc
iſz mię ono łákomſtwo zwyćięża: rzekłem do ſługi y piſarzá mego.
Proſzę ćię/ co dzień vkradni vmnie pięć pięniędzy/ żebych o tym
niewiedział/ á day ie vbogim. SkarŻyw 100, 31, 99, 100, 121, 126
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(45); (did) Annas odchodząc od grobu/ rzecże do ſtrożow. (–) Iuż
was prośim/ pilno ſtrzeżćie A záwżdy oſtrożni bądźćie. MWilkHist
B3v, C4v, D3, F2, F3, F3v (14); StryjKron 6, 125, 130; CzechEp
287, 320, 331; KochFr 26; ReszPrz 106; ArtKanc A5; Phil C4, F2,
K, K2, R4; GrabowSet T2; A oni [Żydzi] wołáli: Weźmi/ weźmi/
vkrzyżuy go. Rzecże do nich Piłat: Więc Krolá wáſzego mam
vkrzyżowáć? LatHar 734, 29, 75, 282 [2 r.], 359 [2 r.], 527 (59); A
kiedyż ábo od kogo bywa [człowiek] rozwiązány? Od tych do ktorych rzeczono: Ktorych grzechy rozwiążećie ná ziemi/ będą rozwiązáne y w niebie. WujNT 354, 90, Mar 2/10, Luc 1/13, 18, 34
(109); WysKaz 24; JanNKarGórn G4v; SiebRozmyśl D4v, F4v;
SkarKaz 161b, 242b, 348b, 486a, 515a [2 r.] (9); Kot bacży że oſzukan od ptaſzká ná oko. [...] Vyźrzy ſkowronká tego co mu vmknął
ſkory. [...] Do ktorego kot rzecże potrway pry do cżáſu. CzahTr L,
E2, K4; PaxLiz B4, C4v, D3v, E3, E3v; SkarKazSej 668b, 697a. Cf
»rzec wielkim głosem«, »rzec podobieństwo«, »rzec sam do siebie«, »rzec słowo«, »rzec słowem«, »rzec [jakimi] słowy«, »śmiele
rzec«.
rzec komu, czemu (2846): Ezop gdy wſzedł do łożnice/ Vźrzawſzy tám cudne młodzieńce: Rzekł im/ Bog wam pomagay/ A
kożdy mi ſwą rękę day. BierEz A4v, A2 [2 r.], A3v, A4, A4v [2 r.],
B (70); Mariá gdy przyſſla tam gdzie byl mily Iezus/ vzrzáwſſy go
padla placżątz na ſwé kolana ij oblicżé przed iego nogi ij rzekla
iemu/ Panie by ty tu byl/ brat by móy niebyl vmarl. OpecŻyw 67v,
5v, 7, 36, 39, 40 (125); ForCnR A2v, B2 [2 r.], C4v, D, D2v; PatKaz I 8; PatKaz II 55v, 58, 61, 62, 81v (9); PatKaz III 95, 97, 100v,
105, 111v (8); y rzekł Iozef brácyey ſwoiey/ ſluchaycye ſnu mego
ktorym widzyał. HistJóz Av, A2v, A3, Bv, B4v [2 r.], Cv (25); Nie
ktorego cżaſu Creſus krol przyprawił ſie iak nakraſniej mogł á w
maieſtacie ſie poſadził y rzekł Solonowi Solone widziałlis kiedy czo
pięknieyſzego, á ſlachetnieyſzego BielŻyw 6, 6, 32, 41, 46, 48 (48);
March2 D2v; Dobądz (miły panie) miecża y obſtąp ty ktorzy mnie
prżeſladuią. Rzecż duſzy mey/ Iamci twe wybawienie. WróbŻołt
34/3, 49/12, 16, 109/1, 121/1, 139/7; Anyſch donyego pan wybyezal thedi bel rzekl chlopczu thenze wyerzschowſki myli brachu
ydz my kon oſſyodlay LibMal 1545/103, 1543/68v, 72, 1544/91,
1546/114v, 1549/148v, 1554/183v; RejRozpr Bv, D2v; SeklWyzn
d2; RejJóz A5v, D2; SeklKat Cv, C3, Iv, I3; RejKup g4, i2v, v7v;
Anekthánábus rzekł krolowey/ żądaſzli odemnię co inſzego ſlyſzeć
HistAl A3, A2v, A3, A3v [2 r.], A4v [3 r.], A5 (67); KromRozm I
F2; MurzHist F2v, G, G3, I2v, I4 (14); A Ieſus gdy ſzedł zonąd/
virzáł człowieka śiędzącégo na cle Mattheuſza imięniem i rzecze
mu/ podź zamną MurzNT Matth 9/9, Matth 7/4, k. 31, Matth 9/4, 6,
11 (87); KromRozm II g, ſ4v, x; KromRozm III D4, E [2 r.], G8v, I6,
N5v, N6v; GliczKsiąż B2v, B8v, G3v, G4, H8v, I, K6v; LubPs I2v,
N3, T5, cc6; potym ſtárſzy Przyſyężnik rzecze świádkowi [...]. Pod
tą Przyſyęgą ktorąś vczynił ku Pánu Bogu y ku Vrzędowi/ ábyś w
tym Prawdę zeznał/ o co ieſteś pozwan GroicPorz x3, l3, cc4v;
KrowObr 13v, 43, 55, 58v, 77v [2 r.] (13); RejWiz 20v [2 r.], 23, 65,
75v, 109 (14); Zali ſpuśćiſz łyſkáwice/ á poydą: á wrácáiąc ſie záś
rzekną tobie: Owoſmy thu? Leop Iob 38/35; A wźiąwſzy o tobie
[miasto Tyr] żáłobne nárzekánie/ rzekną thobie: Iákożeś zginęło
ktore leżyſz ná morzu/ miáſto známienite Leop Ez 26/17, Gen 15/5,
13, 16/2, 9, 10 (206); OrzList c, g4v, hv; KochZuz A2v; RejFig
Aa4, Aa4v [2 r.], Bb3v, Bb4, Bb4v [2 r.] (14); HEnrik gdy zá
żywotá ſyná koronował/ Ku cżći s pirwſzą potráwą/ k ſtołu przyſługował. Rzekł mu [tj. synowi] ieden/ zacnego to kráycżego macie
RejZwierz 21v, 2 [2 r.], 3v, 4v, 5v, 6 (23); Rzekł potym Abſálom/ A
Amnon brát moy izali theż niepoydźie z námi? Ale mu Krol rzekł/
A po coż ma idź z tobą? BibRadz 2.Reg 13/26, *6v, *7, Gen 3/1, 4,
11 (193); OrzRozm O2, Rv, R3v, S2, S3; Tákież Miﬁboſet záſtąpił á
vkazał ſie krolowi [Dawidowi] nie vmyty áni ſzcżoſany. Ktoremu
krol rzekł: Cżemuś zemną nie ieździł? BielKron 72v, 3, 12 [2 r.],
12v [2 r.], 13 [2 r.], 14 (212); GrzegRóżn C3v; KochSat A4v; Mącz
86c, 93c, 171a, 211d, 333a, b, 494b; OrzQuin C3, F3v, F4v [2 r.],
G2, S3v (9); Prot B4v, Dv, D2; SienLek Ttt4v [2 r.]; LeovPrzep H2;

RejAp 8, 15v [2 r.], 16, 61v, 87 (21); GórnDworz F2, O4, Q, Qv,
Q2v (14); Zátym rycerze przyſzedſzy ku słupowi [który grzechy
skryte cesarzowi powiadał] rzekli iemu: Ceſarz przykázał ábyś
powiádał thy ktorzy przećiw vſtáwie iego cżynią/ á kthorzy tobie
grożą HistRzym 49; Vsłyſzawſzy to ſędzia rzekł około ſtoiącym:
Ieſli to prawdá/ co ten powiáda? HistRzym 98v, 2v [2 r.], 3v [2 r.],
4v, 5 [2 r.], 7 (307); Y rzekł Iezus onemu Setnikowi: Iuż idź/ á iáko
wierzyſz tákći ſie niech sſtánie. RejPos 45v, 1v, 20, 23, 41v [3 r.],
45 [2 r.] (111); RejPosWiecz3 97v, 99v; BiałKat 133v; BielSat D;
GrzegŚm 8, 9, 14, 34, 49, 62; HistLan E; RejZwierc 27v [2 r.], 55v,
148v [2 r.], 153v, 170v (16); WujJud 4, 6, 56v, 150v, 152v, 237;
Iedno to pámiętay: że ſámemu Piotrowi rzecżono: A tobie dam klucże kroleſtwá niebieſkiego. WujJudConf 84v; RejPosWstaw [213]v;
Y rzekł Lában Iáákobowi: cżyli dla tego żeś mi brát będzieſz mi
służyć dármo? BudBib Gen 29/15, Gen 25/23, 29/4, 5, 6, 8 (116);
HistHel B3, B4; MycPrz II A2; WierKróc B3v; BiałKaz ktv [2 r.],
M3v; BudNT przedm c6, Matth 2/24, 8/22, 32, 11/3 (106);
CzechRozm 177, 180, 190v, 236 [2 r.], 237; PaprPan Ccv; A kto po
Chryſtuſie ſłuſznieyby mogł tym ſię ſłowem okraśić/ iáko ten
ktoremu rzecżono: tyś Opoká ná ktorey zbuduię Kośćioł moy?
SkarJedn 246, 67 [2 r.], 70; KochOdpr B3v; Oczko 5v, 9; OBrońcá
wieczny ludźi vtrapionych/ [...] rzeczże duſzy moiéy/ Iam zdrowié
twoie. KochPs 48, 75, 139; Y rzecże on pogánin mąż żenie ſwey:
Daymy ty pieniądze ná lichwę/ ábyſmy z nich pożytek mieli. SkarŻyw 101, 2, 14, 21, 22, 26 (101); MWilkHist B3 [2 r.], F3v, H2,
H2v [3 r.], H3 [5 r.] (24); StryjKron 125 [3 r.]; CzechEp 28, 51, 122,
238, 248, 280 [3 r.]; á głowá tá ktorą Apoſtoł przypomina/ nie może
nogom rzec/ nie trzebá mi was NiemObr 46, 7, 28 [2 r.], 30, 38, 49,
115; KochFr 11, 16, 55; KochSz B2, Cv; ReszPrz 69; WerGośc 218,
229, 252; BielSen 7, 8; KochPieś 33; ArtKanc C13v, D12v, E8,
F15, N17; BielRozm 24; GórnRozm G2v, I2v, I3, Mv; PaprUp Gv,
I, Iv; ZawJeft 44; ActReg 85, 132; Phil G, I; KochPij C3; GrabowSet A2; KochFrag 45; LatHar 29, 380, 476, 615, 690 (23); Bo
ſtátek Zduńſki nie rzecże zdunowi/ Co chceſz zemną pocżynáć
KołakCath B4; Y nie vznał iey [Józef Maryi] áż porodźiłá ſyná ſwego pirworodnego: y názwał imię iego IESVS. [Matth 1/25] (marg)
Abo nazwáłá. Bo ták Pannie, iáko y Ioſefowi rzeczono przez aniołá:
Názowieſz imię iego IESVS. (–) WujNT 3 marg; Y wwiodł go dyabeł ná gorę wyſoką/ y vkazał mu wſzytkie kroleſtwá wſzego świátá
w ocemgnieniu: y rzekł mu: Tobie dam władzą tę wſzytkę/ y ozdobę ich WujNT Luc 4/6, Matth 2/5, 3/15, 4/3, 6, 7 (630); WitosłLut
A2; SkarKaz 5a, 7b, 44a, 160a, 316a (13); CiekPotr 32, 60; Wżdy
tákiego żadnego hayw [= tam] nie vpátruię/ Aby mi rzekł owo ćię
w vpadku rátuię. CzahTr Cv, K3, L2v [2 r.]; Y nieśmiał mu nikt nic
rzéc. GosłCast 73; SkarKazSej 668a, 672a; KlonFlis D3, G3v, H2v;
SapEpit A2, A2v; ZbylPrzyg A3, B4. Cf rzec komu w kim, »coż
rzeczemy«, »mali się prawda rzec«, »właśniej rzekę«, Zwroty.
rzec komu w kim, w osobie czyjej [= za pośrednictwem kogo]
(2): Nie Kśiężać Papieżá głową Kośćiołá Powſzechnego vcżynili.
Ale ſam Pan Chriſtus/ gdy mu rzekł w oſobie Piotrowey: Páś báránki moie; Páś owiecżki moie. WujJud 123, 18v.
rzec czemu [= na co] (2): RejZwierz 73; Nam subiicere etiam
signiﬁcat dicere vel respondere ut haec ad ea subiecit, To temu
rzekł álbo odpowiedział. Mącz 163a.
rzec k(u) komu, k(u) czemu (żywotne) (453): Y rzekł záśię Xántus k niemu [k Ezopowi]/ Pokuſzáiąc iego rozumu: Kupię ćię iuż
iáko ſam chceſz/ Ieſliże mi nie vćiecżeſz. BierEz B2v, Cv, C3v, Dv,
H2v, I2 (11); MAtuchna bożá [...] pokornie ku ſwemu ſynowi gorzko placżątz rzekla. O moy mily ſynu/ wſpomni na to ijż ci tylko
ciebie iednégo mám/ a ſtracęli ciebie/ ſtracę żywot móy. OpecŻyw
81, 24, 33v [2 r.], 35v, 43v, 47 (61); ForCnR Bv [2 r.], B3, C4, D4,
E2; PatKaz II 55, 55v, 78; FalZioł V 1v; WróbŻołt 40/5; RejPs 71v,
75, 164v; I trafﬁlo ſzye [...] Iſch Maſurek rano wſtawſchi rzekl
knyemu Ianye a Nyewyeſz kądi czego vkraſzcz LibMal 1554/183v,
1546/116, 1554/189v, 194v; Ludźie vczeni/ im go człowiekiem zácnieiſzem [...] widźieli/ tym téſz wiecyi wſzelakich obyczaiow koſ-
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towali/ owáby go pocieſzyc mogli/ I rzekli ſą knięmu/ Panie Franciſzku [...] MurzHist K2, F4, L4v, P4v; MurzNT Ioann 7/3; GliczKsiąż B3; Rzekł Pan k bogacżom ſwyátá s ſwoyey wyſokośći/ Ia
nád wámi okażę znák dziwney możnośći LubPs P5v, Tv, Z2v; RejWiz 65v, 85, 166, 178v; Leop 2.Reg 11/22, 12/1, 15/33, 19/25,
3.Reg 10/6 (16); I rzecże ták ieden ſędzya ku Dánielowi. Bá wierę
ſiądź między námi KochZuz A4v; Y rzekł Krol Izráelſki ku Iozáfáthowi/ Odmienię ſię [= przebiorę się] ia y poydę ku bitwie
BibRadz 2.Par 18/29, Gen 3/9, 4/15, 12/1, 15/4, 7 (81); OrzRozm
A4v, Ov; Wyſzedſzy s koſciołá wodz náſz rzekł k nam/ obácżćieſz
to zá com ia tu máło nie dał cżterzech tyſięcy złotych pieniędzy.
BielKron 456v, 1v, 2 [3 r.], 3 [4 r.], 7v, 11 (95); Qui erit rumor
populi (inquit) si id feceris, Co ludzie będą mówić/ (rzékł ku mnie)
yeſli to vcziniſz. Mącz 360c; A ku Sinowi práwi rzecżono ieſth/ Ná
pocżątku ſtworzyłeś ziemię o Boże Iehowá/ á ſpráwá rąk twoich ſą
niebioſá. SarnUzn C5v; RejAp 15v, 174v; GórnDworz C3v, P2, R3,
R3v, R6v (10); Y ſtało ſie iednego dniá gdy go oná pánná náwiedzáłá/ on młodzieniec rzekł k niey. O miła pánno proſzę ćię ábyś ſie
o me wyzwolenie prácowáłá. HistRzym 4v, 4v, 5 [2 r.], 11, 13, 15
(29); RejPos 22, 38, 53v, 69v, 109 (28); RejZwierc 149; BielSpr
49v; BudBib Gen 12/4, Deut 34/4, Ios 6/2, Iudic 16/11, 2.Reg 1/4
(21); Przyſtąpiwſzy Heliaſz/ ku wſzytkim ták rzecże: A długoż ná
dwie ſtronie/ ták ſie chwiać będziecye? HistHel B4v, B2, C2;
BudNT Luc 3/12, 14, 5/31, 33, 34 (17); CzechRozm 45, 75; rzekł
Paweł ku Antoniemu: Wiedziałćiem ia/ bráćie moy miły/ żeś ty ná
tey puſtyni mieſzkał SkarŻyw 51; KochFr 63; PudłFr 68; Phil F3;
WujNT Luc 2/48, 5/33, 7/50, 9/59, 13/7 (13). Cf »coż rzeczemy«,
»bezpiecznie rzec«, »rzec wielkim głosem«, »rzec podobieństwo«,
»rzec potajemnie«, »rzec sam ku sobie«, »rzec słowo«, »ani jednego słowka nie rzec«, »słusznie rzec«, »śmiele rzec«.
rzec k(u) czemu [= jako reakcja na czyjeś słowa, w związku z
czym; zawsze: k(u) temu] (22): MurzHist S2; BibRadz Iob 20/1; A
gdy krol przyſzedł z ogrodá/ nálazł Amáná leżąc ná łożu gdzye
Heſter legáłá/ rzekł krol: Oto y krolową chce poniewolić przy
mnie. Ktemu Arboná kleſniec rzekł/ áno drzewo ktore ná Márdocheá vcżynił. Ná ktorym ſámego krol kazał obieśić BielKron 115v;
Quid si hoc quispiam voluit Deus, Iáko álbo co k temu chceſz rzéc
yeſli to ták Bóg przeyźrzał. Mącz 341a; SienLek 95v; Záprawdę
ieſli Dworzánin niemłody będzie mogł iść tą drogą/ ktorąś w.m.
pánie Kriſki pokazał/ dobrze celuie Dworzániná młodego. Ku
temu rzekł pan Boiánow ski Wątpię ia áby kto nálazł ſie táki.
GórnDworz Mm6v, D6v, E4v, O, Vv, V3, Bb8, Kk8; Tedy Ligoria
pocżęłá iey pytáć rzeknąc. Wieſzli cżyiá corká ieſteś? Ktemu
Tárſia iáko domnimáięcy ſie rzekłá: Strángwilowá/ á Dioniſia ieſt
mátká moia. HistRzym 18v, 13 [2 r.], 15v, 16, 19v, 20v, 46; KochMon 26.
rzec (na)przeciw(ko) komu, przeciwko czemu (11): RejPs 196;
KrowObr 222; A iśćie nie powtore ſámi ſiebie zálecamy wam/ ale
wam dáiemy przycżynę ábyśćie ſię chlubili z nas/ żebyśćie mieli co
rzec przećiwko tym kthorzy z oblicza chwały ſzukáią/ á nie z ſercá.
BibRadz 2.Cor 5/12; Aleby ſnadź kto rzekł przećiwko tym ſłowom
ktore tu w oſobie Abráámowej ſą rzecżony ku bogacżowi temu/
odpowiedáiąc mu/ iż iuż żadny vmárły nie poydzie ná ſwiát żiwego przeſtrzegáć RejPos 164; WujNT 2.Cor 5/12. Cf »coż rzeczemy«, »rzec słowo«, »ani jednego słowka nie rzec«, »rzec [jakimi] słowy«.
rzec na co [= jako reakcja na czyjeś słowa, w związku z czym]
(54): Ktorey [królowej] Anektánábus rzekł/ [...] ále potym ciebie
Filip záſię przyymie zá żonę. Ná to krolowa rzekłá/ proſzę cie miły
miſtrzu áby mi wſzyſtkę prawdę oznaymił HistAl A3v; MurzHist
F2v; Leop Mar 10/18; Pod ktorimeś drzewem widział owo ludzi
dwoie. Powiedzyał/ że pod iábłonią: á ná iego mowę/ Rzecze Dániel/ ſkłámałeś ná twą śiwą głowę. KochZuz A5, A5; On plunąwſzy
ſkocżył precż/ ſmiechu doſyć było/ Bo też ná tę queſtyą ták ſie rzec
godziło. RejFig Aa4; BibRadz Gen 24/33, 2.Reg 19/38, Luc 10/28;
Rzecze Krol wedle Státutu Alexándrowego/ wroć mi bes pieniędzy

imienie/ czemuś mi dawał przećiwko Státutowi? (–) A ia też ná to
záſyę rzekę Krolowi/ á czemuś ty ode mnie brał Krolu pieniądze ná
imienie/ wiedząc iż to ieſt przećiwko Státutowi. OrzRozm S2; BielKron 65, 115; Verbi gratia et verbi causa, quod et exempli gratia
dicitur, Náto rzekąc/ w obyczay przykłádu mówiąc. Mącz 484c;
rozumiem że mi w.m. dáley mowić nie dopuśćiſz. Rzekł ná to pan
Koſtká. Nie ieſtem ia thák zawiſny GórnDworz Aa, Q8, Z4, Z8, Cc,
Ll8; KochMon 21; HistHel B4; SkarŻyw 107, 456, 500; GórnRozm
I2v; Zagniewani rzekl na te ſlowa moye/ anie wieſz bracie/ Honor
non autoritati ſed meritis tribuendus eſt PaprUp H4v; ActReg 86,
102; WujNT 1.Cor 14/16; CzahTr E. Cf »coż rzeczemy«, »nie dać
słowa rzec«, »ani jednego słowka nie rzec«, »nie wiedzieć co rzec«.
rzec na kogo, na co [= o kim, o czym] (5): LibMal 1544/91; y
ludzie więcz poſpolicie s thych zwirzchnich rzecżi/ ſądzą o tim/ co
ieſt wnątrz: y ná toć owo v nas rzecżono/ Iáko cie widzą/ táko ćie
piſzą. GórnDworz L7v; Tá rzecż [tj. ta wyrocznia] ktorą rzekł Iehowá nań [na króla Sancherywa]/ Wzgárdziłá ćię/ ſzydziła z ćiebie
dziewicá corká Cyionſka BudBib 4.Reg 19/21; ModrzBaz 105v;
Powiedź mu [panu kasztelanowi] wḿ ode mnie raczey Starostwa
niech bierze, fraszki to takie rzeczy. to rzekł na Iurgielt wḿ Gdanski ActReg 132.
rzec o kogo, o co [= w sprawie kogo, czego] (11): Item zeznal
yſch yemu y Zyanem dawali the dzyewky pyenyedzi gdi ym yedno
onye rzekli LibMal 1546/114v; Nieboyże ſie/ ále ocobyś kolwiek
mi rzekłá/ toć vćzynię. Leop Ruth 3/11; BielKron 53v, 71; CzechEp 51; O X. Opata Mogilinskiego, rzekło się ActReg 85, 10. Cf
Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym, »ani jednego słowka
nie rzec«.
rzec o co [= o czym] (3): Iezus o zwolenikoch nitz nie odpowiedziál/ bo wſſytcy od niego oné nocy vciekli/ Ale o ſwoię naukę
rzékl: Czo mie o to pytáſs/ gdy mi nie wierzyſs? OpecŻyw 109;
CzechRozm 100; ActReg 22.
rzec przez kogo, przez co [= za pośrednictwem kogo, czego]
(9): O Panye Ieſu criſte. kthoriſz rzekl przeſz vſta proroczkye.
wyeczczny myloſczy vmylowalam [!] czyebye wmogym ſzmylowanyu. PowUrb +2; OpecŻyw 180v; Dzyeuyąta regula ſzwyątoſzczy yeſth funtamenth pokory ſzwyątey yako criſtus rzekl przeſz
lucaſſa ſyodmenaſthego capitulum gdy wſzytko ſpelnyczye czo uam
przykazano mowczye zludzy nyepozyteczny yeſteſmy PatKaz III
148; Thedy mu [faraonowi] Bog rzekł przez ſen/ Wiem ći ia tho
iżeś ſzczyrym vmyſłem vczynił BibRadz Gen 20/6; BudNT Act
2/16, 18/9; ArtKanc K14v; Y rzekł Pan Páwłowi przez widzenie:
Nie boy ſię; ále moẃ/ á nie milcz: bomći ia ieſt z tobą WujNT Act
18/9; SkarKazSej 663b.
rzec miedzy kim (5): Kłániayćie ſię Iehowie w wielmożnośći
swiętey/ drżyićie od oblicża iego wſzytká ziemio. Rzecżćie miedzy
narody/ Iehowá kroluie BudBib Ps 95/10. Cf »rzec sam miedzy
sobą«.
rzec przed kim, przed czym (14): Ale on iey [lew rózgi oﬁarowanej przez węża] niechćiał przyiąć/ Przed wſzytkiemi táko rzekąc: Wáſze dáry biorę wdzięcżnie/ Ktoreśćie mi dáli wiernie BierEz
M; Słyſząc tho Alexander wezwał do ſiebie Poſlow Dariuſowych/ á
przed wſzytkimi rzekł im/ Powiedzcie Ceſarzowi wáſzemu/ dziwuiemy ſie temu iż przed tym mniemał z rąk náſzych wyrwáć
mátkę/ ſiny y żonę. HistAl F6; Leop Ier 28/10, Dan 6/13; Potym
Iozue mowił do Páná [...] y rzekł przed oczymá Izráelitow/ Stoy
Słońce w Gábáon/ á Mieſiąc w dolinie Aiálon. BibRadz Ios 10/12;
BielKron 16, 242, 459; A ták nierychło káżda pánná przed káżdym
mężem rzecże/ tego chcę HistRzym 14; BudBib 4.Esdr 14/17; BudNT Gal 2/14; SkarKaz 455b. Cf »rzec słowo«.
rzec z kim [= cytując kogo] (5): PatKaz III 92v; Muſzę thu rzec
s Swiętym Páwłem/ o nieprzyiáćiele krzyżá Páná Kryſtuſowego/
ktorych koniec ieſt zátrácenie. O krámárze niebogoboyni. KrowObr
77v; DOſyciem ſie iuż nábył ná tym nędznym ſwiecie/ Doſyciem ſie
przypátrzył czo ſie ná nim plecie/ Y mogłbych rzec s Sálomonem iż
vanitas wſzytko RejZwierc 269; PowodPr 74; SkarKaz 352a.
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rzec za czym [= w związku z czym] (1): slyſchal gdi Michal
ſchwyecz mayącz rozmową o wyerze ſzwyenthey krzeſczianſkyey
Zyanem drumlikyem Za pithanym thego tho Iana rzekl yeſlyſch
Zydowye boga vmenczili, kthoſch thym czaſſem byll na nyebye
LibMal 1554/187v.
rzec o kim, o czym (129): OpecŻyw 67 [2 r.]; PatKaz III 103,
132, 133, 133v; RejKup bb6; Nyechayże tedy ocyec minye nyeuká
[nauczyciela]/ á ſyná ſwego odda vcżonemu yákyemu/ iżeby ſie to
ſtáło/ á możono też rzec o ſynye/ nye prozno ſie vcżył/ áni w náuce
wydał preceptorá ſwego. GliczKsiąż L7v; Boć rzecże Fáráo o ſyniech Iſráelſkich: Vwikłáli ſie błądząc ná ziemi/ záwárłá ie puſſcża.
Leop Ex 14/3, Gen 21/12, 1.Reg 16/9, 4.Reg 21/4, Ioann 1/47;
Dobądź mieczá twego á zábiy mię/ by ſnadź o mnie nie rzeczono
niewiáſtá go zábiłá BibRadz Iudic 9/54, I 111b marg, Eccle 1/10;
OrzRozm O4v; O Meſyaſzu rzecżono ieſt w onych dnioch gdy
przyidźie/ będźie wyzwolon narod Zydowſki BielKron 464, 79, 82,
464; GrzegRóżn D2v [2 r.]; Genus apud Dialecticos quod dicitur de
pluribus differentibus specie. Co może być o rozmáyitich oſobách
ſobie roznych rzeczono. Mącz 143c, 118a; SarnUzn D2, E, [G2];
WujJudConf 231v, 238; RejPosRozpr c4; my ćiągniemy do mieyſcá
o ktorem rzekł Iehowá: Dam ie wam BudBib Num 10/29, 1.Reg
16/3, 3.Reg 8/29, 11/2; BudNT przedm a4v; CzechRozm 99v, 106,
189v; Bo co ſię o iednem rzekło/ toż ſię y o drugich ma rozumieć.
ModrzBaz 74, 70v; ModrzBazBud ¶6; SkarJedn 45, 280, 283, 290;
SkarŻyw 80; CzechEp 65, 164, 283, 320, 355; NiemObr 71, 177;
KochFr 83; GórnRozm E3v [2 r.]; co rzekę o źiemi Rákuſkiéy/ iáka
teraz ieſt? OrzJan 9, 9; LatHar 121, 649; WujNT 204 [2 r.], 278,
Ioann 1/47, s. 463, 484 marg, 538, Hebr 4/4; AVguſt Zygmuntow
nie wydał tez Táty, [...] (Ze Lwá nie Ryś, lecz tákze Lew ſię rodzi,
Toz ſię nam o tym cnym Krolu rzec godzi.) Nie wydał w cnoćie y w
grzeczney dzielnośći KlonKr F2v; Bo cżego Bog o rodźicách nie
rzekł; to o Kápłanách ſługách y namieſtnikách ſwych powiedźiał
PowodPr 58; SkarKaz 80b, 83b, 84b, 385b, 635a; SkarKazSej 660a,
692a; KlonWor 63. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym, »coż rzeczemy«, »bezpiecznie rzec«, »rzec słowo«, »ani jednego słowka nie rzec«, »słusznie rzec«, »nie wiedzieć co rzec«,
»źle rzec«.
rzec przy kim, przy czym (3): Szli tedy do Ceſárzá ktorego corkę cżárt Wentámálion rzecżony oſiadł z roſkazánia ich: rzekli tedy
przy Ceſárzu/ wynidź Wentámálion z they corki Ceſárſkiey. BielKron 464; Mącz 66a. Cf »rzec słowo«.
rzec w czym [= w tekście] (4): Bo rżekłem (w modlitwie moiej)
niechay ſie zemnie nieraduią nieprzijaciele moi WróbŻołt 37/17;
wkthorey rozmowye then tho Michal rzekl. A czoſz tho yeſth Ia
nyewyerze thelko wyednego pana boga LibMal 1554/188v; OrzRozm S4; CzechEp 287.
rzec gdzie [= w jakim miejscu tekstu] (8): Bo iakom rzekl napocżątku tych kſiążek/ Nieſtoię o rzecż dworną/ ale o duſſę pokorną. OpecŻyw 30; Vthory vyuod yeſth proroczky bo iob tak rzekl
[...] wtrzeczyem polozenyu Nyechay zagynye dzyen w ktory yeſtem narodzon PatKaz I 7, 3v; O ktorey [pannie Maryi] rzekl
Szwyąty Ian w apacalipsi [!] dwunaſtego capitulum Nyeuyaſto [!]
obleczona ſlonczem a myeſyącz pod nogamy yey PatKaz III 132,
140v; BibRadz *3v; Abowiemći nie mowi s. Ian tu [1.Ioann 3] nic
o Iſtnośći/ iedno [...]. Ale iże thego thu nie rzekł ná tym mieyſcu/ y
iużeſz to nie ieſt s ſłowá Bożego? SarnUzn [G2]v; WujNT 551.
cum inf (1): położył [Heliasz] zwirzchu oﬁárę/ to ieſt wołu sſiekánego/ y ieſzcże wodą zwirzchu polewał/ by nie rzecżono iákim
kuglárſtwem zápálić BielKron 84v.
cum A cum inf „być” (4): a iedni za drugié lżątz/ onego [Syna
Bożego] cżarnokſiężnika bytz rzekli/ ij przeciw ijch zákonu cżynitz.
OpecŻywList C2; Gdyż Alexander myſlił iákoby ty gory były ták
rozdzielone/ nie ludzką ręką ále nawáłnoſcią potopu rzekł ie być
rozbite. HistAl K8; Z tąd rzekł Aryſtoteles być to rzecż przyſtoyną/
Cnotliwemu Kxiążęćiu miewáć rękę hoyną. KołakCath C3v; WujNT 608 marg.

cum A dupl (2): Ale iżeſz rzekł Perską ziemię w wielkoſći złotá
obﬁtuiącą/ zoſtrzyłes ſmyſly náſze á ſpráwiłes nas przez tho mężnieyſze HistAl C5v, G8.
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: to (77),
tak (26); iż(e), że (453), (a)by (102), (a)by ‘że’ (43), iż(e)by, żeby
[po przeczeniu] ‘że’ (29), iż(e)by, żeby ‘aby’ (15), zaimek względny
(12), zaimek pytajny (3)] (657): MetrKor 34/134v [2 r.]; Lekarz
niemocnego pytał/ Iákoby ſie tey nocy miał. On rzekł iż ſie barzo
znoił BierEz Lv, B2, B3v, C, C3v, C4v (13); OpecŻyw 10, 37v, 50,
50v, 52v (15); PatKaz I 13v; PatKaz II 69v; PatKaz III 91, 94v, 123
[2 r.], 133v [2 r.], 144v (10); tedy xýążę rzekło dzýewce ſweý Aſenech iżby pocałowała Iozefa HistJóz B4v, E; FalZioł IV 58d, V 1v;
tam przykazał [Diogenes] przyiacielom [...] aby ciało iego nie
pochowane zoſtawili, ktoremuż rzekli, żeby go zwierzętha pożrzeć
mieli BielŻyw 77, 50, 109 [2 r.], 114, 116, 133, 166; BielŻywGlab
nlb 9; GlabGad L8v; March2 D4; WróbŻołt 13/1, 49/12, 52/1, 88/3,
115/11, 121/1; RejPs 71v, 132v, 196; o tho teraſz na polie wyyezdzam ydzze a rzekny Zeliſlawſkiemu abi tham ku mnie nadyachall.
LibMal 1543/72, 1544/92; RejJóz C7, K7; SeklKat M3; Snaċzes nie
ċzetł proſta Swinio Co rzekł Tomás de Aquino Albo też Bonawentura Iż tam zlie yċz bez Captura RejKup t3, l8, o7, r7v, t8, v7v,
y2v, Dd; Alexander wſzedł do ciebie a dobrzes iemu prorokowała/ a
mnięs rzekła abych miał ſtraćić wſzyſtko kxięſtwo HistAl D4v, D5v,
N; KromRozm I C3, I4v; MurzHist L2v; MurzNT 81, Mar 5/43,
168v marg; MurzOrt B2v; KromRozm II g4, r2v, r3v; Ale yákożkolwyek ſtára tho náuká/ [...] yednák nyemoże tego nikt rzeknąć/
iżeby byłá powſſechnego koſcyołá. KromRozm III E4, G2v, H3,
K4v, N2, O8, P5v; LubPs D, H3v, I2v, N5v, Rv (13); Rzeczono ieſt
iż Sędźia ma ſędźić wedle obudwu ſtron wywodow. GroicPorz aa3,
i2v, aa3v; Wſzákoſz ſie nam ſtąd niezda ich [Bonerów] zacnośći
ſláwić/ By kto nierzekł że ſie my chcem pochlebſtwem báwić.
KrowObr A; Ale wiem co rzetzeſz/ iż nic nátym nienależy KrowObr 184, 4, 9v [2 r.], 10 [2 r.], 12v [2 r.], 24v [3 r.] (70); RejWiz 5v,
148v, 159; Leop 3.Esdr 9/39, Iudith 6/13, Ez 33/13, Dan 14/23, Luc
4/3 (11); OrzList a4v, b2v, c, g4; KochZuz A2v, A3v; RejFig Aa4v,
Bb3v, Bb4v, Bb8v, Cc7v (11); RejZwierz 4v [2 r.], 11v, 19v, 22, 22v
(12); tu oto ſłuſznie moglibyſmy rzec/ iákie to ieſt wielkie á ſrogie
okrućieńſtwo wydźieráć pokarm duſzam zgłodniáłym BibRadz *3v,
Gen 21/7, I 100d marg, Ruth 1/12, Esth 4/13, 15 (13); á gdy mi ſye
tákowy źięć tráﬁ/ rzekę że ia godnego źięćiá mam. OrzRozm P2v,
Hv, L2v, R3v; wezbráłá ſie [Helena] do kościołá Wenery ná odpuſt/
rzekąc iż tám drogę obiecáną miáłá. BielKron 56, 13 [3 r.], 14, 15,
15v, 17 (58); GrzegRóżn B3v, N3v; KochSat A3; Mącz 211d, 316a,
321d; OrzQuin Yv, Aa2v; Prot D2; SarnUzn B8v, C, C7, Fv; wynidźże ſám/ ktory ták mądry ieſt/ á vkáż mi żołądek v człowieká.
Iákoby chćiał rzecz iżby człowiek żołądká niemiał SienLek 95, 12v,
41, Ttt4; RejAp 15v, 28, 61 [2 r.], 122v, 133 [2 r.] (10); A ieſli mu
rzecżeſz/ żeby ſwym ięzykiem mowił/ to powieda/ iż zápomniał
GórnDworz F2, N5, N7v, O3v, O5, P8 (15); GrzepGeom L4; HistRzym 7, 22, 22v, 27v, 34v (14); ſłuchay co Pan rzekł: iż ieſt ten kto
ſądzi/ kto ieſt przećiwko prawdzye. RejPos 86; Bo by kto thák
rzekł/ iż to Prorok mowił ná ſámego Dawidá/ tenći iuż był dawno
vmárł RejPos 149v, 48, 51, 70v, [77], 80v (28); RejPosWiecz2 93v;
RejPosWiecz3 96v, 98; BielSat B3, Cv; GrzegŚm 45, 59; Mogę rzec
żeciem teraz iuż doznáłá práwie/ Zeć záwżdy ſtárzy ludzye chytrzy
ſą w ſwey ſpráwie. HistLan D; KuczbKat 125, 265; A Iż miedzy
wſzyſtkiemi cnotámi beſpiecżnie to káżdy rzec muśi/ iż to ieſt naprzednieyſza cnotá ſpráwiedliwość RejZwierc 54, 10, 55v, 66v
[2 r.], 74, 81v (14); BielSpr 57v; KochMon 33; WujJud 56v, 103,
189, 238, 250, 263, 263v; RejPosRozpr c4; BudBib 1.Reg 2/30,
3.Reg 2/24, 4.Reg 1/9, 1.Par 21/27, Esth 4/12 (8); BiałKaz C3v;
BudNT przedm d2v, Matth 2/23, Mar 6/15, 16/7, Luc 19/31 (14);
CzechRozm A4, 33, 72, 79, 81v (20); PaprPan N4, N4v; ModrzBaz
6, 30 [2 r.], [41]v, 47v, 48 (12); ModrzBazBud ¶5v; SkarJedn 5, 79,
299, 343; KochOdpr C3; Oczko 5v; ktory [Szaweł] z uprzeymego
ſercá/ ále z omylney głowy/ mnimał áby w tym/ wedle ſłow Páń-
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ſkich/ wielką Panu Bogu poſługę cżynił: gdy S. iego zábijał y ták
ſię o ſtáry zakon/ y Moiżeſza záſtáwiał: y wſzytki śiły ſwoie na to
był obroćił. iſz ſię o nim rzec mogło/ to co teſz on o innych mowił:
O Bogá ſię gniewáią: ále nie wedle vmieiętnośći. SkarŻyw 80, A4v,
71, 211, 463, 532 (10); KochTr 18; Prorok Eliaſz od Bogá poſłány
mowił ty ſłowá Achábowi/ z roſkazánia Bożego. A X iądz K anonik tego rzec nie może/ áby mu to Bog mowić nam y bráćiey náſzey kazał. CzechEp 165, 11, 12, 44, 51, 55 (30); NiemObr 16, 53,
86, 144; KochFr 114; KlonŻal B2v, C2v; WerGośc 252, 255, 260;
Rzecżonoby/ iż nowi kozacy/ Rozpierzchli ſie w láſy nieboracy.
BielSjem 29; PudłFr 17, 38, 39, 40, 41, 45; ArtKanc A3v, K14v,
T14v; BielRozm 10, 11, 16; GórnRozm A2, D2, G2v, E2, H4 (10);
PaprUp Iv, K2; ActReg 98; KochCz B; GrabowSet C3, D4v, Gv,
H3v, K3, N; [cesarz turecki ukrywa zamiar wszczęcia wojny przeciw nam] Wiérzćie mi W.M. zápewné/ by téż dobrze iuż y ná Kráków ſzturmował/ nie rzecze áby ná nas mieczá dobywał. OrzJan
12, 13, 17, 42, 57, 112, 113; LatHar 5; Toż mowi Auguſtyn S. może
być rzeczono mniſzce zá mąż idącey/ co Piotr o pieniądzách mowił:
Pánieńſtwo twe izali nie w twey mocy było/ pokiś go byłá Bogu nie
ślubiłá? WujNT 416, przedm 4, 11, Matth 2/23, 4/3, 20/2 (40);
WysKaz 20, 21 [2 r.], 36, 39, 41; JanNKar E2v; Z drugiéy ſtrony
Rádá Zakonu náſzégo rzekłá: iż to Cło było przed zgodą wieczną
SarnStat 1121, 237, 238, 581, 823; PowodPr 24, 52, 70; SkarKaz
6a, 160a, 577a; VotSzl C4, D4v; CiekPotr 8 [2 r.], 71; CzahTr L3;
Iedni rzeką z ſzaleńſtwá/ żeś to vczyniłá/ Drudzy/ iż dla niecnoty
ſámáś ſie zábiłá. GosłCast 36, 25, 33.
Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia
dalszego w zdaniu nadrzędnym [w tym z zapowiednikiem: to (5); że,
iż (17), aby (4), żeby (1), zaimek pytajny (1), zaimek względny (1)]
(24):
~ rzec o kogo, o co (2): GrzegŚm 58; [wojewoda poznański]
rzek Krolowi oten Prziwilei Alexandrow abi go wcale zachowal/ á
pamietal naprziſiege ſwa PaprUp I.
rzec o kim, o czym (22): Wiem że wyſzſzey rzekł tenże Páweł o
tymże Synie [Bożym]/ że przezeń ſą wieki ſtworzone SarnUzn C5v;
RejPos 228, 356v; A przetoż iáko o thym nie może być rzecżono/
ktory ſwiątobliwie y ſpráwiedliwie żywie/ áby ſzátáná w ſobie
mieſzkáiącego miał/ ták theż o tym ktory ſie w grzechach kocha/
nie może być rzecżono/ áby w Páná Kryſtuſa był wſzcżepiony. RejPosWiecz2 93v; O mnie rzeką że pochlebił brátu RejZwierc 55v;
WujJud 136, 187; RejPosRozpr c4; CzechRozm 48v; Bo to o nim
rzec mogę że ſie nie ſzánuie PaprPan Y4v; SkarJedn 15; tóż o
ówém dźiwnym ieźiorze rzeczém/ co ná Podolu zá Dnieprem ſoli
tám tém kráióm doſyć dawa: iż wzlawſzy/ kiedy mu ſłońce przypiecze/ w ſól ſye zśiáda Oczko 9, A3; To rzekſzy Láktáncyus/ o
rodzeniu iákieby było/ záraz ſamże wykłáda ſámego śiebie CzechEp 258, 178, 184, 351; Weſzłá piękna látorośl/ z korzeniá Iessego
[...]. Krolowie ſię lękáią/ bo o tym rzecżono/ Iż on/ oycá Dawidá
ſtolicę ośiędźie GrabowSet F3; OrzJan 19; WujNT 688; Y ziśćiłoby
ſię to/ co o tákiey Rzeczypoſpol itej pogáńſkiey ieden pogáńſki
mędrzec rzekł: iż w niey mądrzy rádzą/ á głupi dekretá y konkluzye
czynią. SkarKazSej 695a. ~
Z połączeniem przytoczenia ze zdaniem dopełnieniowym [w
tym z zapowiednikami: tak (7), to (2); iż, że (159), aby (3), iżeby
‘że’ (1)] (163): LibLeg 6/115v; MetrKor 40/817; Rzekł niemocny/
żem źimno miał BierEz Lv, E2v, S3; OpecŻyw 44v, 94v, 113; ForCnR D2; HistJóz B2v; á gdi go wtim [Sokratesa, że grozi mu
śmierć] oſtrzegali [...] tedy on Crytonowi ſwemu oſobliwemu rzekł,
że potrzech dniach vmrę BielŻyw 55, 28, 156; WróbŻołt 67/22;
RejPs 154v, 164v; RejKup l8; MurzNT Ioann 1/32, 9/17; GliczKsiąż
M4; Rzekł Bog w ſwiętym przybytku ſwym/ iż ſye rozweſelę LubPs
Y6v, H4, O5v, V, V v, cc6; SeklPieś 19v; KrowObr 233v; Owa
gdyby Krol Zygmunt wſtał zmartwych/ práwie by thák rzekł/ Zem
áni ia/ áni przodkowie moi w tey Polſzcze nie krolowáli OrzList hv,
a4v, b2, c2v; UstPraw G4v; IEden co Kotá ciągnął/ ſiedząc ſie
zámyſli/ Drugi rzecże/ że nam źwirz tá źimá wyniſzcży. RejFig

Bb7, Aa3v, Aa4v, Bb, Bb2v, Bb3v (15); Ten rzekł/ żem ia nie trupow krolow przyſzedł widzyeć RejZwierz 7v, 3v, 5, 5v, 9, 10 (13);
A Báláám rzekł do oſlice/ Iż ze mnie ſzydźiſz/ á pewnie bych miał
miecz zábił bych ćię teraz. BibRadz Num 22/29, I 131a marg, II
133b marg; OrzRozm Bv; BielKron 41v [2 r.], 50v, 57, 141, 164v
(12); á vſlyſzawſzy dziećię płácżące/ przyiáchał ku niemu y wźiął ie
tháiemnie. A gdyż niemiał ſyná/ przyniosł ie żenie ſwoiey y kazał ie
chowáć rzekąc: iżeby iego y theż żony ſyn był. HistRzym 133v, 33;
RejPos 45, 53v, 71v, 74, 82v (30); RejZwierc 57, 66v, 99v, 148v,
192v, [233]; drugi [prowadzący wojsko przez lasy i bezdroża] rzecże iż wiem/ świádomem mieyſcá/ á nie wie/ ſam zábłądźi/ y drugie
w błąd záwiedzie. BielSpr 27; WujJud 224; BudBib Gen 21/30, Ex
3/12, Iudic 11/13; MycPrz II A3, Bv, C3v; BudNT Mar 14/14, Act
23/20; CzechRozm 62; PaprPan B3v; Ktore przyrodzenie kiedyby
mowiło/ ázaby ták nierzekło/ że ná wſzytek ludzki narod iednáko
ſię wylało. ModrzBaz 142v; Oná nic innego nie rzekłá iedno/ iż ia
ſamá do Ceſarza przyidę. SkarŻyw 20, 98, 212; MWilkHist H2v;
StryjKron 120, 125, 566, 567, 622; NiemObr 34; Ieſli/ gdy ia rzekę
do niezbożnego cżłowieká/ że śmierćią vmrzeſz/ ty iemu tego nie
powieſz/ [...] on niezbożnik w złośći ſwoiey vmrze/ ále krwie iego z
ręki twoiey pátrzáć będę. ReszPrz 106; ArtKanc C13v, I19v; ActReg 15, 86; LatHar 198, 696, 705, 728, 734; Y mowili [uczniowie
Jezusa] ieden ku drugiemu/ rzekąc: Ze nie mamy chlebá. WujNT
Mar 8/16, Matth 13/11, 19/8, 20/7, Mar 1/40, 6/16 (12); WysKaz
24; SkarKaz 241a; CiekPotr 60.
W połączeniu z przysłówkiem określającym ogólnikowo miejsce w tekście względem miejsca danej wypowiedzi [w tym: wyż(sz)ej
(16), przedtym (5), wprzod (5), pierwej (3), dalej (2), naprzod (2),
na początku (1), przedzej (1), tudzież (1)] (36): Rzeklem naprzod/
ijż rozmyſlánié żywota Iezuſa milego/ naucżá niedbatz cieleſnych ij
zrádnych roſkoſſy albo kochaniá OpecŻywPrzedm C3; PatKaz II
27v; MiechGlab *2v; Rzeczono ieſt wyſzſzey/ iż Sentencya ma być
wydaná przy oblicznoſći ſtron. GroicPorz aa3v; OrzRozm F2v;
Mącz 118a, 206b; Nie moẃcieſz iuż więcey/ [...] Bog ieden we
trzech oſobach áby ſie wam to ſnadź nie przytráﬁło/ co też o
żydziech tudzieſz rzecżono ieſt: Exceca cor populi huius etc. [Vulg
Is 6/10] SarnUzn E, C5v, C7; toćiem trzeba báczyć/ iáko wyſzſzey
rzeczono/ Aby ſobie [człowiek] potraw przyrodzonych miernie pożywał: á ku przećiwnym nieiáko ſye ſkłániał. SienLek 29, 41; BudBib c3; BudNT 1.Thess 4/6, Hh4; ále iákom wprzod rzekł/ ięzykiem
ſwym wedle właſnośći iego/ y zwycżáiu poſpolitego mowił [Mojżesz]/ cżęſtą odmiánę w licżbie cżyniąc. CzechRozm 16v, 28, 75,
77, 85, 206v, 226v, 266v; CzechEp 380, 420; WerKaz 290; GórnRozm I4, M3v; WujNT 98, 104, Hebr 4/7; SarnStat 398, 604, 656,
714, 1238.
W połączeniu z określeniem języka [w tym: po jakiemu (7), [jakim] językiem (2), „łaciną” (1)] (10): ktorego ſlowá [Ecclesia] y
łáćinnicy vżywáyą/ yákoby rzekł po náſſemu zwołánye álbo wyzwánye KromRozm III A5, A2v; Rzekł Auguſtyn po łáćinie: Quid
patimur ſurgunt indocti et rapiunt coelum etc. BielKron 160v; ieſzcże nád to łáćińſkim ięzykiem K rol rzekł: [...] obiecuię wſzytko
wiernie ſkutecżnie vcżynić. BielKron 329v, 275; TA niemoc kthorą
zową Apoplexya/ możem po polſku rzec zmartwienie: Abowiem
[...] człowieká zá martwe trzyma. SienLek 60v; y [Jezus] vzdrowić
ták racżył onę márną á ſproſną przygodę iego/ rzekſzy ty ſłowá żydowſkim ięzykyem/ Effatá/ to ieſt/ otworz ſie. RejPos 205; BudNT
przedm b7v; SkarŻyw 142; Ieſli też ſpytaſz po Láćinie żaká/ Bądź
literaká. Heus mane quieſo, [...] Pocz marter/ Rzecże Láćiną ogromną Wyſmukły Niemiec y mową nie ſkromną. Kfyd folunt? aut me
tomini Poloni Indice quaerunt? KlonFlis H2v.
W połączeniach tautologicznych typu: odpowiedzieć rzek(n)ąc
(606), odpowiedając (odpowiedziawszy) rzec (264), odpowiedać i
(a) rzec (150), rzec odpowiedając (36), rzek(n)ąc odpowiedzieć
(19), rzec a odpowiedzieć (1)] (1076): Winiarz ieden bliſki śmierći/
Chcąc náucżyć ſwoie dzieći: Wſzytkich ſobie wezwáć kazał/ Zá
teſtáment im powiedział: Rzekąc/ pieniądze ktorem miał/ Ná win-
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nicym ie zákopał BierEz Iv, B2, C3, C3v, Dv, D2 (24); Vſlyſſawſſy
to Iozeff/ odpowiedziál ijm rzekątz: Iám vmyſlil nigdy oblubienice
niepoymowatz/ bom wſſytkę miloſtz żeńſką iuż opuſcil OpecŻyw
5v; Odpowiedziál mily Iezus ij rzekl Piotrowi: Pietrze/ nijm kur
tey nocy dwakrotz zapoie/ trzy krotz zaprzyſs ſie mnie. OpecŻyw
97v, 5, 5v [2 r.], 6, 7, 7v (164); ForCnR B2, D; PatKaz I 3, 13v,
19; y pyſſe ylarius rzekącz O uyelkye ueſele bylo wnyebye y wkorzech anyelſkych ſprzenayczyſthſzego począczya panny Maryey
wzyuoczye ſzywąthey anny PatKaz II 73v, 20 [2 r.], 22, 25v, 28,
28v (37); PatKaz III 87, 133; A drugi widzyał ſen/ ktory powiedáiąc brácyey ſwoiey rzekł. Widzyałem przez ſen/ yż ſlońce y
myeſyąc y iedennaſcye gwiazd chwalily mye HistJóz Av; FalZioł
IV 58d; BielŻyw 4, 57, 149, 153, 155, 159; WróbŻołt 40/6, 73/8, 9,
88/27, gg5; RejPs 122v; Nacz Michal odpowyadayacz rzekl. Nyetrzimam ya thelko o thym bogu kthori nyebo y zyemye ſtworzil.
LibMal 1554/187v, 1543/68v, 1551/166v, 1554/187v, 188v, 189;
SeklKat Ev, Iv, V3; HistAl B2; To gdy mi duch powiedźiáł hnet mi
zdrugiéi ſtrony ciało w rozmysłách moich temi słowi krzycząc
rzekło. Franciſzku/ pilnie śię á dobrze na to rozmysł [!]/ co ſtem
máſz vczynić MurzHist M3, D3v, G2, G3, H2v, K2v (14); Obłudni
ludźie dobrze o wás prorokowáł Iſajaſz rzeknąc/ lud ten przybliżá
śię ku mnie vſty ſwoięmi i tći mię wargami/ Leć ſérce ich daleko
śię odſtrzélá odęmnie MurzNT Matth 15/7, k. 3v, Matth 12/10,
13/24, 15/13, 15 (58); GliczKsiąż E6; I odpowiedziawſzy Murzyn
rzekł/ Wierzę Syná Bożego/ być Iezuſem Kryſthuſem. KrowObr
83v, 53, 120v; PAn pothym mowił do Moizeſſá ná gorze Synái/
rzekąc: Mow á powiedz ſynom Iſráelſkim: gdy iuż wnidziećie do
źiemie ktorą ia wam dam/ będziećie święćić świętá Páńſkie. Leop
Lev 25/1, Gen 8/15, 15/1, 4, Ex 14/1, 30/11 (88); OrzList a4v;
RejFig Bb8v; RejZwierz 24; Y záwołał Pan Bog ná Adámá/ á rzekł
k niemu/ Y gdźieżeż? [!] BibRadz Gen 3/9, Gen 8/15, 9/8, 18/29,
Num 22/18, Matth 13/37 (35); ſzło było drzewo leśne áby ſobie
krolá wybráli álbo pomázáli nád ſobą/ rzekli oliwie/ roſkázuy nam.
Ktora ſie wymowiłá/ rzekąc: Niechcę ia ſwey przyrodzoney tłuſtośći opuśćić BielKron 50v, 1v, 5v, 14v, 17, 30v (30); SarnUzn B5,
[G2]v; RejAp 139v, 181; Y vcżynił [Antioch] thákową wypowiedź
rzekąc. Ktożmi Appolloná żywego da/ dam iemu pięć ſet funthow
złothá. HistRzym 10; Vyźrzawſzy ie [rycerzy] ſędzia dźiwował ſie j
pytał ich rzekąc: przecżeśćie ſie wroćili? HistRzym 86, 5v, 7v, 8v,
9v, 10v (171); RejPos 15v, 59, 69v, [73]v [2 r.], 74 (24); GrzegŚm
9, 58; RejPosWstaw [213], [1433]v; Záwſtydz ſię Cydonie/ bo
rzekło morze/ moc morſka rzekąc. Nie rodziłám/ áni vrodziłám/ áni
wychowáłám młodzieńcow/ áni podwyżſzyłám dziewic. BudBib Is
23/4, Gen 1/22, 22/7, 11 [2 r.], 32/17, 19 (151); BiałKaz G4v; A
odpowiedáiąc Iezus rzekł. O rodzie niewierny y przewrotny/ dokądże będę zwámi? BudNT Matth 17/17[16], Matth 2/24, 11/4,
17/11, 20/13, 21/27 (34); CzechRozm 258; SkarŻyw 68, 103, 188,
451, 552; Vkazał ſię wſzyſtkim w Gálilei/ zoſtáwił ie przy dobrey
nádźiei. Stał w pośrzodku ſam/ pozdrowił ie/ rzekąc bądź pokoy
wam. MWilkHist Lv, I2v, I4; ArtKanc C9v, I19v; Phil C2; GrabowSet Gv; Y odpowiedźiawſzy lud wſzyſtek/ rzekł: Kreẃ iego (niechay ſię zleie) ná nas y ná dźieći náſze. LatHar 699, 690, 691
[2 r.], 695, 698, 708 (10); Odpowiedźiáłá niewiáſtá/ y rzekłá: Nie
mam mężá. WujNT Ioann 4/17, Matth 3/3, 15, 4/4, 8/8, 11/25
(168).
Podmiotem jest tekst (2): Abowiem y pożądánia nieznałem/ by
był zakon nierzekł: Niepożąday. KrowObr 228; Ieden ieſt Bog Troiáki/ ktoremu Bogowi piſmo ſię przećiwi rzekąc/ Trzey ſą iedno
GrzegRóżn H4.
W przeciwstawieniu: »rzec ... zamilczeć« (2): GórnDworz
N8v; Ná wſzelákim mieyſcu vpátruy to pilnie/ Kiedy maſz zámilcżeć/ bądź rzec nieomylnie. Phil G2.
Przysłowia: Dictum sapienti sat est, Doſić mądremu rzeczono.
Mącz 86c; BiałKaz M3v.
Mącz 86b; Wywiódłeś wſzytkim/ nie wywiódłeś ſobie: Lácniey
rzéc/ widzę niż czynić KochTr 16.

Digito compesce labellum. Miey yęzik zá zęby/ pierwey ſie w
pálec vkąś niżli co maſz rzec Mącz 282d.
Frazy: »co(ż) rzeczem(y) (a. rzeczesz, a. rzeką itp.), co(ż)
(mam, a. chcesz, a. chcemy) rzec« [jako pytanie] [w tym: o kim, o
czym (20), na co [= w związku z czym] (16), komu, czemu (12),
przeciw komu (2), ku komu (1), w czym [= o czym] (1); ze zdaniem
dopełnieniowym (8)] = quid dicemus Vulg, PolAnt, Modrz (107:9):
PatKaz II 19v; czoż yem mam rzecz Gdy tak oni ſami chczą miecz
RejKup y2v; KromRozm II m3; Coż rzeczeſz ná ono piſmo/ ktorym
tego Hyeronim y Rotherodam dowodźi KromRozm III I; KrowObr
58v, 228, 241; RejWiz 38; Coſz tedy rzecżemy? Cżyli nieſpráwiedliwy ieſt Bog? Vchoway Boże. Leop Rom 9/14, Rom 3/5, 9/30;
BibRadz Rom 3/6[5], 8/31; Coż tu rzeczewá o Ianie Oćieſkim
Kánclerzu Koronnym/ y zali on wzroſtem/ geſtem/ y ięzykiem ku
wielkiey oney wymowie ktorą w Vlyſeſſu ſwym Homerus ten że
wielki/ ſye nieurodźił? OrzRozm Q4, L4, R, S2, T2; A coż ty
rzecżeſz nędzny wymyſlácżu/ co powiedaſz iż [Pan] nie wſzytkiego
dokońcżył/ bo obiecał Duchá ſwiętego zeſłáć. RejAp 33, C, 8, 10,
10v, 11v, 187; A coż ty tedy chceſz rzec? gdzież ſie thedy chceſz
vciec? gdyż wieſz vſtáwicżnye nád ſobą o tym hetmánie á o tym
ſrogim okrutniku [tj. o czarcie] RejPos 78v; A coż ty thu rzecżeſz
nędzny á vpádły Ierozolimcżyku/ gdyż ſłyſzyſz o tym ſrogim
vpadku tego miáſtá ták zacnego. RejPos 196v, 30v, 43v, 67, 112,
147 (15); BiałKat 283v, 321; KuczbKat 330, 405 [2 r.]; RejZwierc
11v, 231, 262v, 269; A coż ná to rzecżećie/ co do Apoſtołow PAN
CHRIſtus mowi: Iáko mię zeſłał Bog Oćiec/ ták y ia was ślę.
WujJud 147v, 57, 64, 235; BudBib Gen 44/16, 3.Esdr 8/80[83];
BudNT przedm b2v, Rom 4/1, 6/1, 9/14; CzechRozm 57v, 60, 71,
100, 110 (14); A o onych mężoboyſtwách co rzecżeſz/ ktore śię ná
iáwnych mieyſcách z ſtáły? ModrzBaz 31, 67v, 80; á o wielkich
rzékach co rzeczem? Oczko 8, 8, 19v, 23v; SkarŻyw 172, 185, 226,
568, 582; A wżdy przećiw ták iáſnym ſłowam śmie márny rozum
cżłowiecży mędrowáć/ y onych ku wyſtáwieniu błędu ſwego niewſtydliwie vżywáć: á coż rzecżemy w inſzych nie ták iáſnych rzecżách? CzechEp 171, 28, 59, 88, 126, 230, [419]; NiemObr 58, 175,
178; IEſli to rádá widźiſz/ á życzyſz mi tego/ Abych prze ćię
vżywał fráſunku wiecznego/ Cóżći rzéc/ dźiéwko ſroga KochFr 98;
KochSz C3; WerGośc 212; KochCz Bv; GrabowSet K3v; Nuż/ co
dáléy rzeczemy o tym/ co nád śmierć ćiężſzą czyni niewolą/ że kośćioły Bogá żywégo/ wiárą páná Iezuſá Kryſtuſá poświęconé/ ſproſnym Máhometckim pomáże obrzędem? OrzJan 19; Coż tedy rzeczemy? Iż Pogáni ktorzy nie ſzukáli ſpráwiedliwośći/ doſtąpili
ſpráwiedliwośći/ á ſprawiedliwośći ktora ieſt z wiáry. WujNT Rom
9/30, s. 332, Ioann 12/27, Rom 3/5, 7/7, 8/31 (11); WysKaz 33; JanNKar C4v; PowodPr 36, 53.
»(iż, a. że, a. [aż]) (co inego a. więcej) nie rzek(n)ę« [zwykle
jako uściślenie] = ut non dico PolAnt, Vulg (12): Czego [prawa
do ostatecznej decyzji przy wyborze diakonów]/ by dobrze [biskupi] vżywáli/ mnyeybyſmy dźyeći/ ſſáfárzow/ kuchmiſtrzow/
myernikow/ máſſtálirzow/ iż co inego nye rzeknę/ ná vrzędźyech
koſcyelnych myewáli. KromRozm III K2; ut moleste ferrem tantum ingenium in tam leves ne dicam in tam ineptas sententias
incidisse, Abych niemiał nieżałowáć tákowego człowieká który w
ták lekkie/ á iż nie rzekę/ w ták niczemne mniemánie wpadł.
Mącz 243b; Ieſzcże ſie tu nie máſz cżemu bárzo ſmiać/ więtſzeć
ono/ nie rzekę zuchwálſtwo/ ále błażeńſthwo było/ kiedy Alexánder wielki ſłucháiąc Anáxárchá [...] zápłákał GórnDworz D8;
BudNT 2.Cor 9/4; CzechEp 216; Ale y ná inſze twoie ſłowá nie
byłoby mi trudno dáć nową odpowiedź/ ku potwierdzeniu mey
pierwſzey powieśći/ ále iż ſpor (że nie rżekę ſwar) nie ma konca
zániecham GórnRozm G; OrzJan 26, 28; áby ſnać gdyby zemną
przyſzli Mácedończycy á ználeźli was nie gotowe/ nie záwſtydáliſmy ſię my/ iż nie rzekę wy/ około pewnośći tey ſpráwy WujNT
2.Cor 9/4, s. 431; VotSzl A2, A2v; [y ktory zá máło ſobye waży ty
źyemſkye/ ktore ná oko widźimy/ roſkoſſy áż nye rzekę ſmrody
PańskModlWyłoż B8v].
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»iż (a. że) tak muszę rzec« [jako uściślenie] [szyk zmienny] (3):
MycPrz II C4v; Alec moy mily Panowie bracia y nas ci thez ze tak
muſze rzec Bogu niezal ſami ſmi ſobie wewſzem wyni PaprUp E;
[niesłowny dłużnik] Vcżyni ćię żebrakiem: á iż ták rzec muſzę/
Krew y pot twoy wypiie/ wydrze z ćiebie duſzę? KlonWor 75.
»iż (a. że) tak rzek(n)ę, a(l)bo (tak) rzekę« [jako uściślenie]
(30:2): Lekkać rzecz byłá/ á iż ták rzekę/ niczemna/ mężczyznam z
odkrytą álbo przykrytą głowa [!] wkoſćyele ſye modlić/ tákże y
byałym głowam. KromRozm I Ov; KromRozm II r3; y owſſem wyęcey dziſia naydzye v młodego rozumu iż ták rzekę/ w pyęcye niż v
drugyego ſtárego w mozgu. GliczKsiąż P4v, H; Iakob y Ezau bliźniętá záłeb (iż ták rzekę) chodźili w żywoćie mátki ſwey będąc
OrzRozm G3v; OrzQuin Pv; ktora [nauka] okrom wſzelákiego towárzyſtwá/ ma ták wiele przed Ricerſkiem rzemięſłem/ iáko wiele
ma/ duſzá nád ciáło: iż náuká włoſnie należy duſzy/ ábo ták rzekę
vmyſłowi/ á rycerſkie rzemięſło ciáłu. GórnDworz G7v, E5v, Ee2v,
Hh3v; BudBib I 219; A ktoreſz ty maſz v ſiebie/ rzecży tey/ pewne
dowody/ ktorymibyś to pokázáć mogł/ iż iuż Meſyaſz przyſzedł?
(–) Naprzod ten/ iż iuż Ieruzálem y kośćioł do gruntu zborzono y z
pámiątki (iż ták rzekę) żywiących wygłádzono. CzechRozm 164v,
A8v, 83v, 181v, 212, 249, 253; Oczko 24v; CzechEp 14, 235, 240,
248, 286 (11); O záiſte ia y wſzyſcy wierni wolemy/ iż ták rzekę/
błądźić ze wſzyſtkimi Oycámi świętymi/ a niżli ſtobą vpornym
Heretykiem/ iáko ty mniemaſz/ dobrze trzymać. WysKaz 31; KlonFlis G2v.
»iżebych osobliwiej rzekł« [jako uściślenie] (1): A wielce
(iżebych oſobliwiey rzekł) od tych grzechow powćiągani mayą być
[młodzieńczykowie]/ wkore [!] ye łatwie s przyrodzenia láta przywodzą KwiatKsiąż C4.
»jakoby (a. jakobych, a. jakobyś) rzekł (a. chciał rzec itp.),
jakoby(ście) rzekli (a. rzec chcieli), jakby rzekąc« [wprowadza
wyjaśnienie; niekiedy = to jest, to znaczy] = quod dicitur PolAnt
[szyk zmienny] (258:7:1): OpecŻyw 39v, 74v, 83, 83v, 86v (23);
ziarna jego [owsa] maią mocz rzadkoſć cżinić/ iakoby miał rzec iż
roſpuſzcża tak iż będzie rzadko FalZioł III 24c; BielŻyw 14; Dałes
przedać lud twoy przez myta/ á niedano zań zamiany wielkiey [Ps
43/13]. (koment) Iakoby rzekł, wiele ſwiętich zabijaią, a mało ſie
ich nawracza. (–) WróbŻołt O6v, B6v, E3v, E6v, G2 [2 r.], H8v
(26); RejPs 187, 188; MurzNT 113v marg, Ioann 20/16; W ktorey
myerze yeſt dzyeſyęćyoro przykazánye Boże/ y ine tákowe/ ktore
zowyemy łáćińſkim yęźykyem moralia praecepta/ yákoby rzekł/
obyczáyne przykazánya. KromRozm II k2v; kto to może przyyąć/
przyḿ: yákoby rzekł/ á kto nyemoże/ day ſobye pokoy. KromRozm
II x4v, g, p2v; KromRozm III A2v, A5, E4, F4, F4v, K4v, M5v;
Aleć potrzebá áby kápłan żadney winy do ſiebye nye znał. Yákoby
rzekł: Lepyeyći być dobrem chłopem niżeli złem/ yáko Polacy
mowyą/ popem. GliczKsiąż O6, B3v, H6v, K4v, L3, M4, N6v;
KrowObr 19, 22v, 50v, 55, 56v (11); RejWiz 167; RejFig Ee4; BibRadz I 2d marg, 3c marg, 4a marg, 8d marg, 208c marg (39); Niedármoć Mſzą żáłobną Kápłan onim [o zmarłym] zámyka/ Requieſcat in pace, iákoby przykázuiąc rzekł/ niechay ten vmárły odpoczywa w pokoiu OrzRozm M3, S4; á ná znák tego [pokoju] Iozue
wylał wodę ná zyemię/ iákoby rzekł/ ktoby inácżey vcżynił/ nie
tylko ſam zginie/ ále y wſzytko plemię iego wyſchnie iáko tá wodá
ná zyemi. BielKron 48v; Cżech Kſiążę Cżeſkie vmárł/ máiąc lat 86.
[...] kthorego wſzytcy żáłowáli z wielkim płáczem á nárzekániem
iáko oycá mowiąc: Awech áwech/ iakoby rzekł/ Biáda nam vbogim
ſirotam bez oycá ktory nas do tey źiemie przywiodł. BielKron 318,
25, 40, 50, 64 [2 r.], 66 (17); Pro Deum atque hominum ﬁdem, quid
est si non hoc contumelia est, Iáko by ták rzekł/ y prze bogá
żiwego/ I prze rátunek wſzech ludźi Mącz 323a, 333a, 344c, 362a,
367b, 371d (10); OrzQuin H3v, Qv; SarnUzn C, D4v; SienLek 95;
LeovPrzep F4; RejAp 143v; RejPos 12, 89, 132v, 138, 139 (17);
RejPosWiecz2 93; RejPosWiecz3 96v; A óny ſłowá iáko mam rozumiéć kiedy: zwolennicy ſłyſząc ſłowá Páná Chryſtuſowé o vżywániu/ álbo iedzeniu ćiáłá iego mówili: Trudna to ieſt mowá: kthóż

iéy może ſłucháć. Iákoby rzekli: Słucháć brzytko: á czynić ieſt
rzecz niepodobna. BiałKat 308v, a4, 3v, 31, 166, 233v, 313v;
RejZwierc 56v, 57; RejPosWstaw [213]v, [1433]v; BudBib c2, I
184d marg, 197a marg, 279b marg, 314a marg (9); To Páweł S.
vkázuie gdy mowi. Iákoſz wzywáć będą tego/ w ktorego niewierzą/
iákoby rzekł/ żaden nie wzywa iedno tego w ktorego wierzy. BiałKaz F3; BudNT przedm b7v, k. N2v marg, Ff8v, Kk3; CzechRozm
131v, 156v, 159v, 228, 237; KarnNap B2v; Przetoż ſam náſz
zbáwićiel powiedziáł. Będzie ieden páſterz y owcżárniá iedná. Iáko
by rzec chćiał/ gdzieby iednego páſterzá nie było/ iedenby kośćioł
w iedney wierze być nie mogł. SkarJedn 41, 79, 146, 300; SkarŻyw
A5, A5v, 55, 81, 168 (11); StryjKron 16, 36, 41; CzechEp 85, 109,
182, 355, 363, 412; NiemObr 49, 162 [2 r.], 163; RAd ſię widzę v
ćiebie Goſpodarzu miły/ Ale wypić ták wiele nie méy ſłábéy śiły: A
gdy mi każeſz pełnić ſobie/ álbo komu/ Iákobyś rzekł/ niechcę ćię
mieć długo w tym domu. KochFr 51; ReszPrz 86; WerGośc 255;
Kiedy niebieſkie loſy ten świát podźieláły/ Polſzcże nawiętſzą korzyść w roli zoſtáwiáły: Iákby rzekąc: Iuż wſzyſtko drudzy ludźie
mieyćie/ Wy Polacy z rolą ſię ſpráwowáć vmieyćie. GostGospGroch kt; KochAp 8; LatHar +5v, 318; WujNT 51, 139, 194, 310,
332 (11); A to ták ieſt iákobyś też rzekł/ że/ Bogá nie máſz. WysKaz
20, 28; JanNKar H4; SiebRozmyśl Gv, I; PowodPr 61; SkarKaz
488b, 548b; Pokoy, to imię moie. (–) Záprawdę imię to Iákieś trefne: iákobyś rzekł, że w pokoiu nic. CiekPotr 71; SkarKazSej 671b.
»jakom rzekł (a. jako rzekł, a. jak się rzekło itp.)« [w tym: jako
zdanie wtrącone (171)] = sicut dixit HistAl, Vulg, PolAnt; quemadmodum dixi PolAnt; ut dixi Modrz; ut praefertur, ut praemittitur
JanStat (210): MetrKor 31/621; OpecŻyw 30; Komornikow pana
Sżcżęſciá ieſtći niemało doſyćz wſpanoſzałych/ a cżelnieyſzi Pych/
Dopor cżći/ Luboſćz/ Lakomſtwo/ ktorzy mie (iakom rzekł) z dworu
wypchali. ForCnR B; PatKaz III 107v, 148v; FalZioł V 33v; HistAl
A4; KromRozm III F3, N5v; ktorych [sług antychrysta] nietylko
kłamſtwo/ ieſt kłamſtwem/ ále teſz práwdá ich/ ieſt nieprawdą/ á
zwłáſztzá/ gdy ſię iákom rzekł/ ku mężoboyſtwu/ y wietzney vpáśći
śćiąga. KrowObr 52v; RejWiz 73v, 128v, 135, 152v; OrzRozm F2v;
Wincenty iáko był rzekł: potkał ſie ſprzodku z wielkim ſtráchem
Krzyżakom/ kthorzy pocżęli pierzcháć BielKron 372v, 125v, 357v,
402v; GrzegRóżn B4v, K2v; Mącz 206b; [posłowie na sejmie] Stan
Duchowny niſzczą/ Królá miéć chcą/ á Kápłaná Królewſkiégo koronatorá/ miéć w Polſzce nie chcą: á to wſzyſtko (iákom rzekł)
ſpráwuią Vniuerſitatis Polonicae nomine. OrzQuin C4v, Nv; Tenći
to ieſt klucż do wſzytkiego piſmá/ iákoſmy rzekli/ ktorego iuż teraz
ſprobuiemy ná kilká mieyſcach/ ktore przećiwna ſtroná zwykłá
przywodzić. SarnUzn F5, Gv; Abowiem iáko ná przodku rzeczono/
iż ćiáło náſze ze Czterech żywiołow ſłożono: [...] S tych tedy
wilkośći/ kożda ma podobieńſtwo ſwe ku Czwierćiam Rocznym.
SienLek 41, 4v, 13, 29, 31, 70v, 95v, 145v; GórnDworz Ee4v;
Chceſzli tedy Kwádrat/ chceſzli Romboides rozdźiel/ iákom rzekł.
GrzepGeom Hv, F4, G3v, I2, Lv, M3 (12); RejPos A6v, 179;
BudBib bv [2 r.], cv, c3, Ioel 2/32, 4.Esdr 16/56, Iudith 6/3; BudNT
przedm a4, b3, b5v, 2.Cor 9/3, 1.Thess 4/6, Hh4, Ii6; Lecż iákom
rzekł temu nie wierzę/ żeby ty tám ſłowá/ zá ktoreś ſie ty vchwyćił/
Ian o Iezuſie powiedáć miáł. CzechRozm 62v, A4, 16v, 21, 28, 36v
(28); Lecż/ iákom rzekł/ tákie tańce niemáią być płoche áni błażeńſkie: ále ſkromne/ trzeźwie ModrzBaz 55v; SkarJedn 11, 25, 39,
58, 151 (11); [św. Symeon] Wymieſzkawſzy iáko ſię rzekło trzy latá
w domecżku onym: potym ná wierzch iedney gory wſtąpił SkarŻyw
29, 143, 259, 285, 318, 334 (13); CzechEp *4, 10, 16, 107, 152
(25); ReszPrz 6; WerKaz 290; GórnRozm Gv, G4, H3v, K3, K3v,
M3v; Złé tedy á ſwowolné obyczáie/ iáko ſie iuż nie raz rzekło/ ſą
przyczyną zginiénia Rzeczypoſpolitéy KochWr 31, 30; ActReg 71;
GórnTroas 31, 58; OrzJan 51, 119; WujNT 98, 104, Hebr 4/7, s.
890; WysKaz X2v; Ale iáko ſie rzekło/ trudno ná morze bez wioſłá
JanNKar A4v, C3v, F2; o tákową zdrádę/ iáko wysſzéy ieſt rzeczono [ut supra JanStat 71]/ będźiemy káráć. SarnStat 714, 56,
187, 188, 202, 398 (20); KmitaSpit C5; bo ty [dobre uczynki] Bog
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czynić roſkazał/ y bez nich zbáwion być nikt nie może. iáko rzekł:
Chceſzli wnidź do kroleſtwá Bożego choway przykazánie Bożé.
SkarKaz 349a, )(3, 83b, 241b, 310b, 348b (19); CiekPotr 40; SkarKazSej 661b, 667a, 670b, 694b, 698a.
»jeśli tak chcemy rzec, [chciałem rzec]« [jako uściślenie] (1):
A to ſłowo Eſſentia álbo Iſtność znácży nam [...] Alias znácży ſie on
wſzytek Máieſtat Boſki álbo oná nieothocżona áni ogránicżona moc
Boſka. Albo też ieſli ták chcemy rzec á właſnie ESSENTIA, to ieſt/
naturae Diuinae vna exiſtentia. SarnUzn B5; [HozKsięgi 52; HerbLek K2; y wſzyſtko fáłſzywie wykłádáią/ przes ſwe Ieſuidry/ chciałem rzec Ieſuity. LuterMalKat A8].
»iż (i, a) (tak) mam rzec; jeśli tak rzec mam (a. mamli rzec); iż
się tak ma rzec« [jako uściślenie] = ut ita dicam a. dictum sit Vulg;
ut levissime dicam Modrz [szyk zmienny] (21;2;1): Bo każdy rad
wiecz rownemu Dobry sdobrym a zły złemu A mamli rzecz iſczy
[lege: iż ci] wſſyſczy W pożandliwoſċ wſſyſczy weſly RejKup y2v;
ieſli téſz bogoẃie ktorą inſzą pracą maią/ okrom opatrowania a (iſz
śię tak ma rzec) pielegowaniá człowieka MurzNT 103v; [jest dziś
wielu rodziców, którzy] dziecyom á ſynom ſwym łáyą/ háńbyą/ ſromocą/ á one okrutnie karzą/ albo iż ták mam rzec kátuyą. GliczKsiąż G2v, B5; Leop 1.Reg 20/3; BibRadz *5; Ták iżeby to ſámo
mieyſce [w Piśmie Świętym] mogłoby náwroćić ty niebożątká/ od
tego płochego/ y mam ták rzec z głupiá vpornego przedſięwzięcia.
SarnUzn E4; A tą rzecżą [tj. osobą stateczną] zda ſie być [człowiek]
w onym poſrzednim wieku/ kthory zgrzybiáłości (iż thák mam
rzec) nie doſzedł/ á młodość názad zoſtháwił GórnDworz K4v,
Gg5v; RejPos A3; Roſkazánie o chrzćie ieſt powſzechné/ ná wſzythek Kośćiół wobec przynależące/ á iż mam rzec wſzyſtkim ludźiom przykazáné BiałKat 256, 111; RejZwierc 185; BiałKaz I2v; á
nákoniec niewiem/ ieſliby ſie korcem máku iż ták mam rzec dolicżyć kto vmiał potomſtwá Iudźinego CzechRozm 166v; ModrzBaz
144v; Obácżże/ Narodzie Ruſki/ zá iákim vporem y nie wſtydem y
práwie/ iż ták mam rzec/ ſzaleńſtwem/ idzieſz. SkarJedn 337;
KochCz Bv; KochFrag 48; Pewien tego bądź/ y tego ſię w piſmie S.
doczytaſz/ że rozgniewánego Páná Bogá ręce (ieſli ták rzec mam)
nieiáko hámowáłá Moyzeſzowá modlitwá LatHar +8; WujNT Hebr
7/9; SkarKaz 485b; Po práwey ręce maſz Krákowiec z Rzymem/ A
iż ták mam rzec bráćie proſtym rymem/ Możeſz ſię nápić w obudwu
po troſze/ Ieſli maſz groſze. KlonFlis Hv; KlonWor 16.
»mali się prawda rzec; mam(y)li (a. iż mam) prawdę rzec« [w
tym: komu (1)] (11;5): RejKup t8v; MurzHist S2v; Pátrzże tedy ábys
płáćił według tego coby ſie godziło/ áby ſyn od náucżycyelá y
náucżyć y sſtáć ſie náucżonym mogł/ boć tho zá tem/ iż mam
prawdę rzec/ idzye. GliczKsiąż M8; Iedno iż więc powagá/ mieni
obycżáie/ Acż to v zacnych ludzi/ nie ſtoi zá iáie/ Lecż mali ſie
prawdá rzec/ ſámi to káźimy/ Iż prze márne pochlebſtwo/ prawdy
nie mowimy. RejZwierz 61; KwiatKsiąż F3v; Prot B4v; Y mamyli
prawdę rzecż ći ták zli ſynowie/ Są dziś onego Chámá właſni potomkowie. HistLan B3; Tylko ieſzcże tá náſzá ſławna Polſká áż do
tego cżaſu/ [...] ſzyrzyłá ſię záwſze z łáſki Páńſkiey iáko ſie ſzyrzy
Orzeł buyny około gniazdá ſwego. Ale iuż po ten cżás/ mali ſie
prawdá rzec/ [...] zeznáć to wſzyſcy muśimy/ że y wolnośći náſze/ y
roſkoſzy poććiwe náſze/ y goſpodárſthwá náſze bárzo ſie nam iákoś
łamią á vpadáią. RejZwierc 255, A3, 119, 209; SkarŻyw 142; Otoż
Papież przyznawa zwierzchność świecką Ceſárzowi? zá łáſką I.M.
mowiąc/ niewiem k rzecżyli to/ y bácżnieli powiedźiáno? y owſzem
mali ſię prawdá rzec/ bárzo przećiw rzecży y bacżeniu. CzechEp
384; ActReg 54; PaxLiz B2; A mnich nie kontent: Pyta ieſzcże więcey: Wſzák nam ná budowánie dáieſz pięć tyśięcy? Ták ieſt, mowi
teſtator: A ſynom nie miło. Bo mali ſię prawdá rzec: Cżás iuż przeſtáć było. KlonWor 71.
»mało bych (a. mało bym), ledwe bych nie rzekł (a. nie rzekę)« [jako uściślenie] (3:2): Prawda że złota waſzy przodkowie niemieli/ A mało bych tak nie rzekł/ ze go ani chcieli. KochSat A3; á
to ieſt rzecż ták trudna/ iż ledwe bych nierzekł nie można ku vcżynieniu. GórnDworz Cc5; práwie mi ſie dziećinny/ á máło bych nie

rzekł y głupi y ſproſny/ widzi ten ich dowod CzechRozm 81; PaprPan O4v; Oczko 37v.
»mogę (a. może, a. by mogł) (tak a. to) rzec« [jako wtrącenie]
[szyk zmienny] (42): Iam tu y daċ vpatrował Abych téż był ſwego
[patrona na sądzie Bożym] v zrzał Bom tak mniemiał tak rzecz
moge Iż nam yeſcze zayde droge RejKup y6v, ſ8, T, y8, v6, bb6,
bb6v; Ale ten narod Sodomſki á tá zła winnicá/ Dáleka ieſt ták rzec
mogę od nas ich roznicá LubPs gg5v, Dv; Otoż mi Bog racżył dáć/
żem treﬁł ná tego/ A mogę rzec nád wſzytki ſwiátu życżliwſzego.
RejWiz 143v; Na koniec iam ſię okrzcił/ i ſzedłem wty kraie/
Gdziem zaſtał/ mogę tak rzec/ ſwięte obycżaie. KochSat Bv, Bv;
OrzQuin R2v; Láſkáwa ná mię byłá (mogę rzec) Fortuná: Owam
był Dworzáninem długo v Neptuná. Prot A3, A2, C3v, D2v; Owa
ſtárzec podobno dáley niż do roku/ Był chowan to mogę rzec ná
dobrym obroku. HistLan A4v, B4v, Cv [2 r.], C2, D3, D3v (10); A
ták pocżćiwy cżłowiek káżdj by też był y właſnie do ták zacnego/ á
może rzec práwie ſwięthego mieyſcá powołány/ ma ſie iſcie ná czo
rozmyſlić RejZwierc 40v; Zábrnęli w ták głęboki brod/ á ſnadźby
mogł rzecż [!] w głębokie błotho/ iż áni wiedzą/ áni vmieią iáko ſie
s tego wyplętháć máią. RejZwierc 194, 119; PaprPan Q4v; A dałby
to Bog/ iákoś ty mądrze/ á mogę rzec potężnie/ ták wielką rzecż
záwárł ModrzBazBud ¶5v; KochPs 57; CzechEp 110; Bá toć to ieſt/
mogę rzéc/ ſubtélna fráſzeczká. PudłFr 14, 63, 69; KołakSzczęśl
A3v; PowodPr 80; VotSzl B, B3, D4.
»nie możesz (a. nie mogę itp.) (tego) inaczej (a. inak) rzec
jedno, iż (a. że, a. aby)« [szyk zmienny] (18): KromRozm I G2;
wiem o tym/ iż ſię Pápież Opoką piſze. [...] Niemożeſz tego inátzey
rzec/ iedno iż to s pychy tzyni KrowObr 13v; Tho ſą twoie ſlowa/
ktore/ niemogę thego inák rzetz/ iedno iż ſą według rozumu ćieleſnego doſić mądre KrowObr 108; do kogo ty ſlowá piſze Apoſtoł/
[...] Niemożeſz tego inák rzec/ iedno iż do wſzytkich Koryntzykow/
to ieſt/ do wſzyſthkiego gminu miáſtá Koryntſkiego? KrowObr
224v, 7v, 30, 133v, 212; Krol hnet ſkazał przećiwko mnie: y niemogę inák rzec/ iedno że ſpráwiedliwie wedle tego iáko Prokurator
moy powiedał OrzRozm T4v; te rzecży ktoreś w.m. pánu do cżynienia náznácżył/ nie mogę inácżey rzec/ iedno że ſą wielkie á
ważne GórnDworz Ii5, H8, Iiv; wſzákże by ſie zyemiá y niebo
przewroćić miáło/ inácżey tego rzecz nie możemy/ iedno że on
chleb ieſt ciáło/ á kielich ábo wino kreẃ Páná Kryſtuſowá RejPosWiecz3 97v; CzechEp ktv, 305, 409; NiemObr 71; ArtKanc L20v.
»nie wiem jako to rzec« (1): ALbo Stáś/ álbo Gąſká/ przedśię
ktoś niemądry/ Częſtował pánią (niewiem iáko to rzec) iądry.
KochFr 77.
»właśniej rzek(n)ę (a. by rzec (mogł), a. mogę rzec, a. możono
rzec); lepiej rzekę (a. rzeczemy); słuszniej mogę rzec« [jako uściślenie] [w tym: komu (1)] (11;6;1): á kſyężą/ mnichy/ mniſzki/
ktore pánu Bogu czyſtoſć były ſlubiły/ od ſyebye począwſſy/ poożenyał/ álbo iż właſnyey rzekę/ cudzołoſtwem ſplugáwił. KromRozm I C, Lv, [P2]v; Z tądże też yeſt zakon łáſki/ iż przezeń odpuſſczoná nam yeſt od bogá myerźyączká/ á łáſká przywroconá:
ktora w nas/ álbo iż właſnyey rzekę/ przez ktorą á z ktorą my
przykazánye boże pełnimy KromRozm II m2, b2v; KromRozm III
B5v; OrzQuin T2, V2v; RejAp 30v; GórnDworz Ii5v; RejPos 196;
RejPosWiecz2 91; kiloby nas woyty zwano/ á iżby rzecżono iż tho
miłośćiwy pan idzie/ ánoby mu właſniey możono rzec/ iż to miłośćiwy niewolnik idzie ſwiátá tego. RejZwierc 66v, 184; WujJud 33;
StryjKron 145; CzechEp 328; ZawJeft 32.
Zwroty: »bezpiecznie rzec« [w tym: komu, czemu (6), k komu
(1), o czym (1)] = constanter dicere Vulg [szyk zmienny] (28): RejPs
132v; Podniozſzy w niebo rękę ſwą rzekę to beſpiecżnie/ Iż iednom
ia ſam ieſt Pan Bog ktory żywę wiecżnie. LubPs gg5v; RejAp 171,
184; Bo iuż możeſz beſpiecżnie rzec/ niechay mie nie ſtráſzy ſwiát/
áni żadne niebeſpiecżeńſtwo iego/ gdyż wiem żem vſpráwiedliwion
przez Páná ſwego RejPos 109v, 70v, 84v, 235, 257v, 286v; RejPosWiecz3 98; RejZwierc 54, 103, 105, 172v, 264, 269; WujJud 250;
Bo á cżemuby oni ktorzi rolą ná ſwą cżęść oddźieloną robią/ nie-
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mieli bezpiecżnie rzec [non iure optimo dicere possint]/ że ich
właſna ieſt? ModrzBaz 48; Nákoniec ná wſzytkich pożytkow ſumowánie to beſpiecżnie rzec mogę/ iż żaden święty bez cżytánia tákich
żywotow świętym y wielkim v Bogá nie zoſtał. SkarŻyw A4v, 69;
NiemObr 30, 144; (nagł) Nagrobek Ianowi Buzynſkiému M.B. (–)
TEmuś mógł rzéc beſpiecznie/ iże był przed láty W náukę/ cnotę/
ludzkość/ Bużynſki bogáty. PudłFr 40; PaprUp E; O Modlitwie
Páńſkiey to ſię beſpiecżnie rzecz może: iż bárzo wiele inſzych modlitw przechodźi/ godnośćią/ krotkośćią/ y pożytkiem. LatHar 5;
RybGęśli B4; WujNT Act 13/46.
»[kogo] chcieć rzec« = mieć na myśli (1): Był Krol (Ceſarzá
Iulianá Apoſtátę chce rzec) wiekow tych náſzych/ [...] inne ktorzy
przed nim byli niezbożnośćią przechodzący. SkarŻyw 130.
»rzec (wielkim) głosem [= głośno]« [w tym: komu (2), k komu
(2), do kogo (1), co (1)] = dicere (magna a. excelsa) voce PolAnt,
Vulg [szyk zmienny] (15): [Ksantus] Potym głoſem rzekł żenie ſwey/
Páni weźmi wody ćiepłey: Vmyi temu gośćiowi nogi BierEz D2;
Pilát chtzątz vkoijtz zloſtz ij gniéw żydowſki/ Barrabáſſa ijm puſcil/
a Iezuſa podál ijm ku ijch wolij/ rzekątz k nijm wielkim gloſem:
Oto wám puſſcżám Barrabáſſa OpecŻyw 124v, 148; BibRadz Apoc
8/13; BielKron 102; w ten czás ieden z Poſłów przed Królem ſtoiąc/
głoſem poźrzawſzy po Rádźie ták rzekł: Iáko piękna ieſt Rádá
Polſka/ bes ſrokátéy Rády [tj. duchownych] OrzQuin D2v; RejAp
162; BudBib Deut 27/14; BudNT Luc 8/28; KochWz 139; ArtKanc
L3v; To wielkim głoſem rzékſzy/ záraz ſie odprawił GórnTroas 18;
WujNT Act 14/9, 26/24; Gdy widziſz obłudnego, możeſz mu rzec
głoſem, Chluſnął ćię Iſkáriot nieboże ſwym trzoſem. KlonWor **2v.
»rzec jaśnie (a. jaśniej)« = dicere palam Mącz [szyk zmienny]
(2): Aperte palamque dicere, Iáwnie á yáſnie rzec. Mącz 278d, 278d.
»jawnie rzec« [w tym: komu (3)] = liquido a. palam a. publice
dicere Mącz [szyk zmienny] (8): Przeto mily Iezus gdy tego nierozumieli/ ijż to mowil o iego ſmierci/ rzekl ijm iawnie: Lazárz
przyiáciél naſs vmarl OpecŻyw 67, 82v; Liquido dicere, Iáwnie
rzec. Mącz 195b, 278d, 329c; RejPos 284; SkarŻyw 546; Spráwiedliwy Symeon wźiął ná łokćie iego [małego Jezusa]: Chwaląc
Bogá, rzekł iáwnie/ Iuż puść w pokoiu Pánie/ ſłużebniká ſwego/
ábowiem iuż vznáły/ ocży moie widźiáły/ Zbáwićielá twego. ArtKanc C9v.
»krotko rzec« [w tym: co (1)] (3): druga trefność záſię/ kiedy
kto krotko/ zwięzliwie/ trefnie/ á s prętká co rzecże GórnDworz
N8; iż my [...] to o nim [papieżu] z łáſki Bożey twierdźimy/ wedle
ſłowá Bożego/ że on ieſt tym Krolem: tym máłym rogiem: tą
beſtyą: tą niewiáſtą: tą wſzetecżnicą: A iż ſłowem iednym krotko
rzekę/ tym Antychriſtem CzechEp 383, 328.
»lekko [= w przybliżeniu] rzec« (1): ktorzy wſzyścy [tj. Kasjan
i Efrem]/ iż lekko rzekę/ przed tyśiącem lat żyli LatHar +6v.
»rzec w oczy« [w tym: komu (4), co (2)] [szyk zmienny] (6):
RejRozpr K4; Bo ty mnię możeſz rzecz w ocży Czocz ſie ku mnię
nie podoba RejJóz C7; Nu kiedy mu tego nie ſmieſz w ocży rzec/
tedy ia theż temu nie wierzę/ bo prawdá ma być iáſna á nigdy niepokątna. RejZwierc 84, 147; PaprPan N4; ſzedł do niego święty
Antoni/ y iáwnie mu w ocży rzekł: Okrutniku y pśie ſzalony/ nád
ſzyią twoią/ gniew y kazń Boża wiśi SkarŻyw 546.
»pewnie rzec« [w tym: komu (1)] = zapewnić (2): RejPos 235;
Ale męſtwá nie wiele [wśród Turków] to pewnie rzec mogę CzahTr F3v.
»rzec podobieństwo, przypowieść, przykład; rzec przez podobieństwo« [w tym: przypowieść a podobieństwo (1); k(u) komu (4),
do kogo (2), komu (2)] = dicere parabolam PolAnt, Vulg; dicere
similitudinem a. per similitudinem Vulg (6:2:2;2): Tako potym ſlowie Iezus mily rzékl ten przyklád. Czo ſie wám widzi byl ieden
cżlowiek ktory miál dwu ſynu OpecŻyw 74v, 60v; MurzNT Luc
18/9; Leop Luc 4/23; [Jezus] rzekł przez podobieńſtwo/ Niektory co
ſiał wyſzedł ſiać naſienia ſwego BibRadz Luc 8/4; RZekł Pan Iezus
ku niektorym kthorzy ſobye dufáli/ [...] iż byli ſpráwiedliwymi/ á
záwżdy inemi gárdzili/ thę przypowieść á to podobieńſthwo: Dwá

cżlowieki/ przyſzli byli do koſciołá áby ſie modlili. RejPos 199;
BudNT Luc 14/7; Y rzekł do nich to podobieńſtwo [ait ... parabolam]/ mowiąc: Ktory z was człowiek máiąc ſto owiec/ á ſtráćiwſzy iednę z nich [...] WujNT Luc 15/3, Luc 4/23, 8/4, 18/9.
»rzec (po)tajemnie« [w tym: komu (2), ku komu (1)] [szyk
zmienny] (3): A iako to zmowila/ ſſedwſſy ij wezwala ſwé ſioſtry
Marié potaiemnie iey rzekąc: Miſtrz przyſſedl OpecŻyw 67v; Y
przydáło ſie cżáſu tego że był iednego pielgrzymá ná noc przyiął/ y
rzekł táiemnie ku żenie ſwey. Wiem że pielgrzymowie miewáią
zſobą pieniądze HistRzym 70; SkarŻyw 75.
»prawdę, za prawdą, w prawdzie, [ku prawdzie] rzec; prawda
się rzec musi« [w tym: komu (7); jako wtrącenie (3)] = dicere bona
a. vere Mącz; veritatem dicere Modrz [szyk zmienny] (17:1:1;2):
ForCnR C2v; Ale gdy też kto zmiáry wykroczy Nie zle by mu
práwdę rzecz y woczy. RejRozpr K4; Przekaża mi iż nie ſmiem
rzecz żadney prawdy tobie RejJóz G5v, D5; RejKup e3, l7, l7v, r6;
BielKron 115v; Dicere bona, Zá prawdą rzec. Mącz 86b; Utinam
istuc verbum ex animo ac vere dixeris, Boże day to ábyś to słowo w
prawdzie á z uprzeymego ſercá rzekłá. Mącz 484c; Acżći ſie prawdá rzec muśi/ iż ći więtſzy ſą wyznáwácże/ they prawdy Páńſkiey
ktorzy ią piecżętowáli álbo piecżętuią krwią álbo ciáły ſwemi
RejAp 61; HistRzym 86v; ModrzBaz 60; KochPs 84; NIe rzekl iáko
żyw żaden więtſzéy prawdy zwieká/ Iáko kto názwał bożym igrzyſkiem człowieká. KochFr 128; Bo y tym którzy ſye nam iáwnie
nieprzyiacióły ſtáwią (prawdá ſye rzéc muśi) odeprzéć niemożemy
KochWr 20; ActReg 163; RybGęśli C3v; SkarKaz 81b marg; PaxLiz
Dv; [Bá kſyęże ku prawdźie rzekwſſy Dźiwneć to ſą iednák rzeczy
Iż dawamy dźieſięćiny Nie wiedząc thego przyczyny. KorczRozm
G2]. Cf też »mali się prawda rzec«.
»prawdziwie, prawie rzec« [szyk zmienny] (3:1): RejWiz 89v; a
miałybj jeſli prawdziwie mam rzec wſzyſtki rzeczj w tej mierze
podług vſtaw być opiſane. KwiatKsiąż C4; WyprPl C2; Ieſlim co
dobrze czynił/ przećiw wam/ niemogę Náléźć tego przy ſobie/ rzéc
prawdźiwie mogę. Od [...] Bogá moiego To pochodźi. GosłCast 18.
»rzec (sam) w sobie, sam k(u) sobie, miedzy sobą, sobie, sam
do siebie, sam u siebie, [sam z sobą]« = pomyśleć; aio a. dicere
intra se, dicere ad invicem Vulg; dicere (a. aio) in seipso (a. apud
seipsos) PolAnt [szyk zmienny] (13:4:4:3:1:1): Slyſſątz to żydowie
rzekli ſami k ſobie. Gdzie ten chce ijdz/ ijżbyſmy go nie nalezli
OpecŻyw 75v, 72; PatKaz II 60; Rżekłem (ſam w ſobie) będę ia wyznawał przed panem bogiem na przeciw ſobie nieſprawiedliwoſć
moię WróbŻołt 31/5; RejPs 79v; A winiarze virzáwſzy ſyna/ rzekli
tak (marg) w (–) ſobie/ Toć ieſt dźiedźic/ Podzmy zabiimy go MurzNT Matth 21/38; BibRadz Matth 21/38, II 90c marg; Obroćiłem ſie
ábych ſpátrzył mądrośći/ błędow/ y błázeńſtwá/ y rzekłem w ſobie:
Coż ieſt cżłowiek [Vulg Eccle 2/12]? BielKron 79v, 11v, 79; Vsłyſzawſzy to Domician/ rzekł ſam ku ſobie: To iuż wtora mądrość záchowáłá zdrowie me. HistRzym 59, 114; A rzekł potym on włodarz
ſam do siebye: Czoż ia mam vcżynić/ gdyż iuż pan moy odeymuie
odemnie tho włodárſtwo moie? RejPos 191; MycPrz II A4, B[3]v;
BudNT Mar 12/7, Luc 7/39; Wyſli potym rodzicy iego przed śień
ktore gdy Ian S. vyrzał/ łzámi ſię bárzo zálał/ y pomáłu w ſobie
rzekł. Otoſz Cżárćie iuſz ná rodzice moie pátrzę SkarŻyw 135, 479;
MWilkHist K3; Gdy Titan śrzod niebá ſtał właśnie w tey dobie
Ptáſzym grzmotem ruſzony/ rzekłem ſam w ſobie. O płáwiácżko
Sármácka [tj. Wisło]/ Polſkich rzek głowo [...] RybGęśli D2; WujNT
Mar 12/7, Luc 7/39, 18/4; CzahTr Ev; [Służebnicy też krolewſcy
przyſſedſſy/ widząc zámknione drzwi v páłacu/ rzekli ſámi z ſobą/
podobno teraz ieſth ná potrzebie przywodzoney.Leop Iudic 3/24].
»rzec słowo (a. słow(k)a) (A), słowa (G)« [w tym: komu, czemu
(18), do kogo (11), k(u) komu (4), przeciw(ko) komu (2), przed kim
(2), nad kim (1), o kim (1), przy czym (1)] = verbum dicere HistAl,
Mącz, PolAnt, Vulg; sermonem dicere Vulg; verbum loqui PolAnt
[szyk zmienny] (71:1): [Burmistrz do Ezopa:] A gdzie idzieſz dobra
głowo/ Vmieſzli rzecż mądre ſłowo BierEz D3, A4v; A to ſlowo
mily iezus rzékl o ſwiętym duchu/ ktorégo mieli przyiątz cij tzo weń
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vwierzyli OpecŻyw 75v, 54v, 75v, 108, 113, 131 (10); PatKaz II
80v; HistJóz D3; Sthadze [lege: stądże] Giebultowſky yemv thakowe ſlowo rzekl, thelko o puſzcziznye they tho rozvmyąyącz, alye
na kradzyeſch radi zadney yemv nygdi nyedall LibMal 1544/91;
RejKup dd4v; HistAl A2v; MurzHist K3; LubPs hh3; Cżemu ſobie
nie wſpomnićie ná ſlowá Páná Iezu Kryſtha Syná Bożego/ kthore
rzekł do zwolennikow ſwoich. Idzćie po wſzyſtkim ſwiećie/ á
krzćiyćie ludzi w imię Oycá y Syná y Duchá Swiętego KrowObr
104; Leop Ier 44/20, Dan 10/11; BibRadz Ier 30/4; rzekł Ioram do
Hieu ſłowá pokoiá. BielKron 86; Pudet dicere hac praesente verbum
turpe, Sróm mie rzéc nieobyczáynego słowá przy oblyczności tey.
Mącz 329c, 484c; GórnDworz Y7; HistRzym 92; RejPos 38v, 84v,
113, 115, 117v (13); Kto rzecże ſłowo przećiw Duchowi świętemu/
nie będźie mu odpuſzcżono áni ná tym/ áni ná onym świećie. WujJud 203v; WujJudConf 54v; BudBib I 152b marg, 4.Reg 1/17;
BudNT Act 20/38; CzechRozm 46, 266; Ale żal móy zátáiony Tym
więcéy był obiątrzony: Serce mi w gniewie pałáło/ Aż ſye ſłowo
rzéc muśiáło. KochPs 57, 155, 213; Ná oſtátek rzekł ſłowo poćieſzne on ſtárzec Páphnucemv: Nie ſmęć ſię/ Synu miły SkarŻyw
15, 55, 184, 203, 274, 363, 384, 575; CzechEp 278; KochFr 115;
ActReg 84, 101; GórnTroas 17; GrabowSet X3v; LatHar 383, 696;
Te słowá rzekſzy Láto w zgorę ſię wezbráło Do Titaná/ ktorego Oycem zdawná zwáło. RybGęśli B4v; WujNT Matth 12/32; SiebRozmyśl D4v, I; SkarKaz 242b, 577a.
»[komu] dobre słowo rzec« (1): bo wtákye dzis podeyrzenya
chłopyętá przyſzły/ że zá ledwe im kto dobre ſlowo rzecże. GliczKsiąż H6v.
»nie dać [na co] słowa rzec« = nie zgodzić się (2): Drudzy
Ellektorowie wotowáli ná ſamego Frydrychá Sáſkie Kſiążę/ ále niedał náto ſłowá rzec żadne mv BielKron 195, 201v.
»((a)ni) (jednego) słow(k)a nie (moc, a. dać, a. umieć, a. dopuścić, a. śmieć) rzec; nie dać sobie nic rzec« [w tym: na co [= w sprawie
czego] (5), k(u) komu (2), o co [= w sprawie czego] (2), przeciw czemu (1), za czym [= w sprawie czego] (1), o kim (1)] [szyk zmienny]
(20;1): OpecŻyw 153v; Y iam ni ſłowka nie rzekła Gdy mi miłoſcz
nie przypiekła RejJóz E2v; [Biskup] Siedżi nie rzecze ni Słowka
Trudnaċ tam będzye wymowka RejKup z7v, bb3; Sámi ſie cżynią
ſwiętemi/ A nie chcą zrownáć z inemi/ A nie dádzą ſobye nic rzec
BielKom F4; áleć ia niedopuſzczę wam ſłowá rzec áż mi iednę rzecz
zwolićie. OrzRozm Lv; Nemo me adhuc super ea re convenit, Nikt mi
o to yeſzcze słowa nie rzekł. Mącz 481d, 362a, 366c, 418d, 438b,
463d, 478a, [489]a; Prot C3; á ia [...] nie rzekę o białychgłowach
ſłowká więczey GórnDworz Ii8; RejPosRozpr c3v; SkarŻyw 161;
StryjKron 737; ActReg 24; PaxLiz Dv; [Słał Swátopełk do Krolá/ o
łáſkę proſząc/ y chcąc mu ſie poddáć: ále Krol ná to ſłowá nie dał rzec/
bo ſie nań gniewał/ o to że go zdrádźił BielKron 1597 105 (Linde)].
»nie rzec [za kim] słowa« = nie wstawić się za kimś (1): Xiązę
Iana Krzcziczela miał Srebrna Głowe był vłaċ dał I namiſię [lege:
na misie] Ofﬁerował Aby tu zaniem rokował A ſnaċ niepomogła
Głową Nie rzekł zaniem ieſcze ſłową. RejKup z7v.
»nie (chcieć) rzec złego (a. przykrego) słowa« [w tym: komu
(2), za co (1)] [szyk zmienny] (3): To naſmiéwanijé ij ijné rozmaijté
nad nijm cżynili/ a wſſakoż nierzékl ijm za to przykrégo ſlowa
Iezus blogoſlawiony OpecŻyw 109v; KochPs 57; [człowiek mówi
do furty:] Tobiem ia złégo ſłowá nie rzékł iáko żywo KochPieś 29.
»rzec (a. rzeknąć) słowem« [w tym: do kogo (1)] = dicere verbo PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (12): Panie nie ieſtem dóſtoien abys
wſſedl w dom móy/ ale tylko rzecży ſlowem/ a będzie zdrow ſlużebnik moy. OpecŻyw 42v [przekład tego samego tekstu RejPos,
WujNT (2), SkarKaz, [Leop, SkarKaz]]; PAmiętay miły panie iz ſie
wola twoia ſwięta nigdy nieodmieniła: abowiem gdyś ſlowem rzekł
wſzytko ſtało ſie ieſt RejPs 48v; BielKron 41v; RejAp AA5v; RejPos 45; BudBib 3.Reg 20/35; wſzákże rzekńi słowem/ á będzie zbáwioná duſzá moiá SkarŻyw 36 [idem (2)] LatHar 103, 221; WujNT
Matth 8/8, Luc 7/7; SkarKaz 419b; [Leop Luc 7/6[7] (Linde); SkarKaz 55 (Linde)].

»[czyim] słowem rzec« = przytoczyć obce słowo (1): Mieli tedy
ſtárzy iuż pewné miáry/ ábo iż ich ſłowem rzekę/ hármonie/ któré
którému affektowi ſłużyły KochWr 38.
»rzec [jakim(i)] słowy (a. słow(ki)em)« [w tym: do kogo (2),
komu (1), przeciw czemu (1), co (1)] [szyk zmienny] (8): OpecŻyw
94; Albo ieſliby popędliwymi ſłowy przećiw vtćiwoſći Sądu co
rzekł: tákowy pięniężną winą karan będźie. GroicPorz i2v; RejPos
206; RejPosRozpr c3; CzechRozm 260v; Do ktorych ták dobry Krol
rzekł krotkimi słowy/ Iżem był záwżdy z wámi do zgody gotowy/
Tedybych rad y teraz tym żywot dárował/ Ktorych zá ich przyczyną
Mars krwáwy zmordował. StryjKron 532; CzechEp 383; Skoro
śiádłá ná łożu/ w namiotku vſłánym/ Mátko/ rzekłá ták do mnie/
ſłówkiem fárbowánym. GosłCast 56.
»słusznie (a. słuszno), dobrze (a. w dobry sposob), właśnie,
mądrze, czyście, snadnie, nadobnie, trafnie rzec« [w tym: czyście,
snadnie i trafnie (1); co (6), o kim (3), komu (2), ku komu (1)]
= sapienter loqui HistAl; apte a. optime a. rotunde dicere Mącz;
sensate loqui Vulg; pulchre loqui a. dicere PolAnt [szyk zmienny]
(12:9:5:3:2:2:1:1): MetrKor 57/120v; Rzekłá mátká [lisica do lisiątek] bárzo mądrze/ Dziatki gdy was kuſznierz podrze: Tenći ſam
was będzie ſzácował/ Ktory lepſzy podgárdłek miał BierEz M2;
OpecŻyw 50, 94v; a przeto moze bycz rzeczono ſluſznye yſz ona
[Maryja] byla wbodze y w przeſrzenyu boſkym kyedy pan bog
wſzytky vczynky czynyl PatKaz II 69v; HistAl H4; A przetho
Páweł S. ná to mowi/ yeſli ſie nye będą moc wſtrzimáć nyechay ſie
żenyą/ co bárzo cżyſcye możem o káżdem them rzec młodzyeńce/
ktory ſie młodo żeni. GliczKsiąż P3v; LubPs Y4; Leop Eccle 13/27;
BibRadz *3v; Apte et rotunde dictum, Cziście/ ſnádnie y tráfnie ſie
rzekło. Mącz 358d; Vide quorsum optime dicta detorsit, Bá bácz
yákoć opák wywráca co ſie w dobry ſpoſób rzekło. Mącz 459c,
459c; Bo to y ſámá rzecż pokázuie/ Y o tym może ſie właſnie rzec
Ieſt/ ktory niema áni praeteritum áni futurum, tho ieſt/ áni przeſzłego cżáſu áni przyſzłego/ ále záwżdy á záwżdy ieſt. SarnUzn
B8v, B5; RejAp 133 [2 r.]; RejPos 234; WujJud 136; BudNT Luc
20/39, Act 28/25; CzechRozm 139; SkarŻyw 102, 532; CzechEp 139
[2 r.]; MAtuſz wąſów lepiéy rzéc: bo wielką kłádźiemy Rzecz pod
máłą/ kiedy wąs Mátuſzów mówiemy. KochFr 21; WujNT 114,
724; Ták że ſię o niej [o śmierci] ſłuſznie rzec może: Nigra ſum ſed
formoſa. Cżarnamći ieſt ále przedſię piękna WysKaz 44, 21; CiekPotr 8. Cf też »właśniej rzekę«.
»śmiele, świebodnie rzec; śmiele może (a. zda się) być rzeczono (a. może (się) rzec)« [w tym: do kogo (2), k(u) komu (2),
komu (1), co (1)] = praesenti animo dicere Mącz [szyk zmienny]
(24:1;6): Ale Ián ſwięty ſmiele rzékl k nijm. mężowie okrutni a
nielutoſciwi/ ij cżemu takowé okrucieńſtwo nad vmarlym cialem
dzialácie? OpecŻyw 153v, 64; HistJóz D3; Trzymaiąc ſie tedy biegu
poſpolitego ſmiele może być rzecżono iż ſą nie iakie znamiona po
ktorich ludzie złey albo dobrey nathury bywaią poznawani. GlabGad L8v; LudWieś B4; LubPs V, eev; KochSat C; Si quid est a
nobis peccatum, profer Ieſliſmy co złego komu wyrządźili/ powiedz/ Rzecz ſwiebodnie. Mącz 124a, 431a; Prot Dv; BielSat G3; A
nierzkąc ſnadź ſynowie lecż y dziewek wiele/ Są pełne tego iádu
mogę to rzec ſmiele/ Przećiwko mátkam ſwoim HistLan B3v; RejZwierc 235; WujJud a3v; PaprPan N4v, Cc2v; aż gdy ſię teſz oni
[patriarchowie: Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy] zá mocą złych
Ceſarzow Cárogrockich pſowáć pocżęli/ y rozmaitych kácerſtw náſládowáć/ w ręce pogáńſkie wpádli y zniſzcżeli do tego cżáſu. Ták
iż ſię śmiele może rzec/ okrom Grecyey w ktorey gęſtſzy ſą Chrześćiánie/ więcey teráz w iednym Arcybiſkupſtwie Láćinſkim Chrześćiańſtwá/ niżli pod wſzytkimi trzemá Patryárchámi w ziemiách
wſchodnych SkarJedn 165, 5; KochPs 138; A S. Iágnieſzká śmiele
rzekłá: Byś ſię znał ná práwym Bogu moim/ á o wſzechmocney
mocy iego wiedział: nigdybyś tych ſłow nie mowił. SkarŻyw 69, 92,
390, 487, 568; KochFr 51; WerGośc 260; Vcżćiwa mátko/ nie
wźięłáś ſtąd wiele/ Rzec mogę śmiele. WisznTr 17; GrabowSet T2;
WysKaz 21, 39.
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»rzec usty swymi (a. swojemi)« [szyk zmienny] (2): OpecŻyw
94; Bowiem ták ſam Zbáwićiel rzekł vſty ſwoiemi: Kto ſię nád nim
nie zgorſzy, ieſt błogosłáwiony ArtKanc I20v.
»rzec na swą wiarę i na duszę« = przysiąc (1): Item gdy by pan
kthory albo szyemyanyn ylye vrządnyk albo wathamen rzekl yze
thego zlodzyeya nyemaſch vnyego Thedy then tho pan wyſszey
pyszany zyemyanyn vrządnyk albo wathaman ma rzecz na zwą
wyarą y naduſzą yze vnyego y wyego ymyenyv thakyego zlodzyeya nyemaſz MetrKor 34/134v.
»nie wiedzieć co rzec« [w tym: komu (1), na co (1), o czym (1)]
[szyk zmienny] (4): Wſzedł młodzieniec iábłká mu rwał/ Aż go
potym vźrzy ſtárzec/ Ale niewiedząc co mu rzec: Prośił by drzewá
nie łamał BierEz S; RejZwierz 126; czemuſz milczyſz? (–) Przeto/
iż co ná to rzec niewiém OrzQuin S2v; GrzegŚm A3.
»źle rzec« [w tym: co (4), o czym (1)] = male loqui PolAnt,
Vulg [szyk zmienny] (8): Ieſtlim zle rzékl/ dáy ſwiadetztwo o zlym/
a iám gotow idz na mękę [cf Vulg Ioann 18/23] OpecŻyw 109;
BibRadz Ioann 18/23; Mącz [273]c, 457b; Ieſlim co rzekł zle o tym
Sakrámenćie/ y o onych ártykułách: dáię ſię wſzyćiek ná náukę S.
kośćiołowi Rzymſkiemu SkarŻyw 203, 203; WujNT Ioann 18/23;
SkarKaz 122b.
Szeregi: »kazać abo rzec« (1): Wyſzedł tedy drugi vczeń/ ktory
był znáiomy Arcykápłanowi/ y mowił z odźwierną (marg) kazał
ábo rzekł odzwierney. Hebráiſm. (–) [et dixit ostiariae]: y wprowádźił Piotrá. WujNT Ioann 18/16.
»mowić (a. przemowić), (i, a, jakoż i) rzec« = loqui et dicere
Vulg, PolAnt [szyk 4:3] (7): Matuchna tedy od ſmutku na ziemię
vpadla/ ij niemogla rzétz ij przemowitz żádnégo ſlowa. OpecŻyw
153v; LubPs T5; wnidźże do záprowádzonego ludu do ſynow ludu
twoiego/ á będzieſz do nich mowił/ y rzecżeſz im/ Tho mowi Pan
Bog: owaby ſnadź vſlucháli y poprzeſtáli. Leop Ez 3/11, ZZ3v; BudBib I 204d marg; BudNT Ioann 12/50[49]; KochPs 57.
»myśleć (a. pomyślić), (a) rzec« [szyk 1:1] (2): wſzakoſz wzdy
ſyą yąl dzyuouacz [Symeon] myſlącz a rzekącz ſam wſobye O yako
to ten prorok nyeroſtropnye napyſal PatKaz II 60; Coż tu tedy
rzecżeſz? coż tu ſobie pomiſliſz moy miły Krześciáńſki cżłowiecże?
RejPos 320v.
»obiecać i rzec« (1): Tyś obiecał y rzekł przez ſługę twego:
(Lácno naleść mądrość tym/ ktorzy ią miłuią [...]) SkarKazSej
663b.
»rzec i oświadczyć się« (1): Bo wiećie iákie porucżenia dáliſmy wam przez páná Ieſuſa. [...] Nie deptáć áni oſzukáć wſpráwie
brátá ſwego: tem iż mśćićiel (ieſt) Pan o wſzytko to. Iákoſmy y
przedzey rzekli wam y oświadcżyliſmy ſię [et praediximus vobis, et
pertestiﬁcati sumus] BudNT 1.Thess 4/6.
»rzec, ozwać się« (1): A coż kto rzecże [na używanie kościołów do spraw niezwiązanych z kultem]: ktoż ſie ozowie: ktoż ſie zá
deſpekt Páńſki weźmie? PowodPr 53.
»rzec albo pisać« (1): Ieſlim co zle rzekł/ álbo piſał/ z niewiádomośćim to vcżynił SkarŻyw 203.
»rzec, (i, czyli) powiedzieć (a. powiedać)« = dicere et loqui
PolAnt [szyk 5:1] (6): Dictum puta, Miey zá to yákobyś mi yuſz
rzekł y powiedźiał/ rozkazał. Mącz 333a, 124a; Y co ieſth ſnádniey
rzec/ iż będą thobie grzechy twoie odpuſzcżone/ cżyli powiedzyeć/
wſtań á chodź? RejPos 234; RejZwierc 11v; BudBib Gen 44/16;
CzechEp 141.
»rzec, (i, a, a(l)bo) rozkazać (a. przykazać)« (5): Bowiem on
[Bóg] rzekł á wnet wſſytko dziwnie ieſt ſpráwiono On przykazał á
nátychmyaſt ieſt wſſytko ſtworzono [Vulg Ps 32/9]. LubPs H4v; Sat
ne hoc mandatum est tibi, Doſićli ſie rzekło álbo roskazáło. Mącz
206b; CzechEp 278 [2 r.]; SkarKaz 485b.
»śpiewać a (i) rzec« [szyk 2:1] (3): przyiąl ią [Maryję] kor motzárzow chwálątz z iéy poſluſſeńſtwa/ ſpiéwaiątz a rzekątz: Pozdrowiona bądz ſwiętá rodziciélko bożá OpecŻyw 183, 182v, 183.
»rzec i twierdzić« (1): Niechby był ieden ktory z ſąśiad vcżćiwych wyſtáwiony/ ktoryby to ſpráwiedliwie rzec mogł/ y z dobrym

ſumnieniem twierdźić/ żeſmy ktorego podeſzli/ żeſmy oſzukáli: żeſmy zdrádźili y vkrzywdźili? CzechEp 12.
»zawołać i rzec« = voco et aio Vulg (2): Leop Ex 3/4; On chłop
[który na kamieniu siądzie] gdy ie [wybrane książę z wielkością
panów] vyrzy záwoła y rzecże po Słowieńſku: Kto to ieſt co ták
pyſzno po náſzym grunćie chodzi? BielKron 275.
W przen (19): rzecżmy wſzyſcy ſercy nabożnemi Amen. RejPosRozpr c4v.
Zwrot: »rzec w sercu (swoim, a. swym, a. twoim)« = pomyśleć; dicere in corde (suo) Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (18): Slyſſątz takowé ſlowa zwolenicy/ wſſytcy ſie zlękli [...] bo rzékl każdy
w ſwym ſertzu. Ten miſtrz naſs wié wſſytki przyſſlé rzecży/ a ſnádz
to o mnie mowi OpecŻyw 94; Rzekł ſzalony cżłowiek w ſerczu
ſwoim iż niemaſz boga. WróbŻołt 52/1, 13/1, 76/11; LubPs Dv,
N5v; I záwoniał Pan wonnośći wdzięcżney/ y rzekł w ſercu ſwym
[et ait]. Nikakiey iuż więcey nie będę złorzecżył ziemi dla ludzi.
Leop Gen 8/21; BibRadz Gen 8/20[21]; BudBib Gen 17/18, Is
49/21; BiałKaz D; BudNT Matth 24/48; KochPs 108; Po tákim widzeniu rzekł [św. Anzelm] w ſercu ſwym: od tego cżáſu być lepſzym y práwym zakonnikiem/ y drugich do tego pilniey wieść
chcę. SkarŻyw 334; ArtKanc P18; WujNT Matth 24/48, Luc 12/45;
JanNKarGórn G4v.
Przen (19): PatKaz III 107, 141; Omnia oſſa mea dicent: domine quis ſimilis tibi. Wſzytki koſci moie rżekną/ o miły panie y
kto tobie ieſt rowien. WróbŻołt 34/10; LubPs I3; Ná mnoſtwie ſkał
korzenie iego [człowieka] zágęśći ſie/ á miedzy kámieńmi rość
będzie. Ieſli go kto wyrwie z mieſcá iego/ záprzy ſie go/ (ono mieſce) á rzecże: Nie znam ćie. Leop Iob 8/18; Działem moim Iehowá/
rzekłá duſzá moiá/ dla te go vfam iemu. BudBib Thren 3/24, Eccli
24/36[42]; KochPs 49; SkarŻyw 537; WujNT Luc 11/49.
rzec co (1): A będzye mye práwicá twa ták ná wſſem trzymáłá/
Iż chocyażby też myſl moyá to kyedy rzec chcyáłá/ Poydę za mye
gdzye okryyą ták wyelkye cyemnośći LubPs ee.
rzec do kogo (1): BEdąc w pośrzod wieku práwie/ Duſzá moiá/
do mnie/ rzekłá: Przyidźie z żalow iść do piekłá GrabowSet G4.
rzec komu (4): I rzekł mi duch pierwyi niſz ciało/ wemnie ſamym. Franciſzku/ przécz śię tak zmyſlą wodźiſz? MurzHist Mv;
KrowObr 88v. Cf rzec komu o co; komu o kim.
rzec komu o co (1): Tedy rzekł Ionátás do Dawidá: Ocokolwiek
by mi rzekłá duſzá twa/ to wſzitko vcżjnię. Leop 1.Reg 20/4.
rzec komu o kim (1): O tobie [Jehowo] rzekło mi ſerce moie/
ſzukayćie oblicża mego BudBib Ps 26/8.
W połączeniu tautologicznym (1): Oto krew brata naſſégo Abla/
wolá ku tobie za nami z ziemie/ rzekątz. Oytcże odpuſci ijm/ botz
niewiedzą tzo dzialaią. OpecŻyw 143v.
Fraza: »coż rzecze (a. rzec możesz)« (2): Czoſz tedy duſſo moya czo o ſercze nabozne na chwalą takyey panny rzecz mozeſz PatKaz III 107; A coż też záſię rzecże oná nędzna duſzá onego
złośćiwego cżłowieká/ ktora tu w złey wierze á w márney omylnośći odbieżáłá ſproſnego ciáłá ſwego/ gdyż iuż wie/ iż ieſt oſądzona RejPos 128.
α. Frazy w funkcji modalnej (92):
»nierzkąc« = żeby nie powiedzieć, tym bardziej; nie tylko (87):
KromRozm II t2; Mnoſtwo kápłanow y biſkupow/ ktore muśi być w
wyelkim zborze/ nyemoże do końcá yednoſci myędzy ſobą/ nyerzkąc myędzy inymi záchowáć/ chybáby ányoły byli. KromRozm
III L7v, O8v; kiedy Doktor Kleparz bárzo ochrápiawſzy kazał/
rzekł ieden. Ten kſiądz cáłą noc pił/ podobniey ſie mu było dobrze
wyſpáć/ niż zle kázáć. A Kleparz nierzkącz ſie vpić/ ále niewiem by
iáko żyw był ná bieſiedzie. GórnDworz S; Wſzák kropiá wody kápáiąc vſtáwicżnie/ nierzkąc te thák gwałtowne młoty/ naitwárdſzy
kámień zdziuráwi GórnDworz Bb5v; HistLan B2; Lecż oni z tey
ſtrony ták gotowi ſą/ że áni chromego ſzkápy do tych cżáſow żaden
z nich vzdrowić niemogł/ nie rzkąc cżártá wypędźić álbo vmárłego
wſkrześić WujJud 134; Muśieli ći obá y Catholikona onego ſwego
nie cżytáć/ nierzkąc Calepina álbo Geſnera. BudNT przedm c3; Nie
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tuſzę iżby to mężowi przyſtało/ nierzkąc Chriſtyáninowi/ á ieſzcże
duchownemu? CzechEp 92, 101, 206, 331; KochFrag 21; Przetoż
te obrázy Troyce S. nie ſąć kſztałty y ﬁgury ſámego Bogá żywego/
ktorego żaden rozum ogárnąć/ nierzkąc málarz wyrazić nie może
WujNT 471; Nie wiećie iż ánioły ſądźić będźiemy? nierzkąc rzeczy
docześne [quanto magis saecularia]? WujNT 1.Cor 6/3, Bbbbbb3;
PaxLiz B4.
~ Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym: (i)ż(e)by, (a)by (44), iż
(1)] (45): RejKup bb4v; MurzHist B2v; Iż by ſye myáło wſſyſtko
popiſáć/ wſſyſtek by śwyát tákowych kſyąg ogárnąć nyemogł: nyerzkąc żeby ſye to wſſyſtko w tych czterzech kſyęgach Ewányeliey/
ktore mamy doſyć krotkye/ zámknąć myáło. KromRozm II d3, f;
My będąc posłańcy od rycerstwa Korony tej, [...] znamy powinność swą przestrzegać swobod koronnych, aby się nic im
przeciwnego za niedozorem naszym nie działo, nie rzkąc abyśmy
na co takowego zwalać mieli. Diar 88; Ale iż ſłowy ſzerſzemi tych
dwu cżąſtek nie wypráwuiemy/ tá ieſt przycżyná tego/ że nie rzkąc
áby ſię to ták w krotkiey rzecży á przedmowie zámknąć mogło/
lecż gdyby nam tho dłuzſzemi ſłowy wypráwowáć przyſzło/ oſobne
kſięgi otymbychmy piſáć mogli BibRadz *4, *5, II 90c marg;
KochSat B; Nákoniec gdyś w.m. thák wiele wylicżał/ czo w męſzcżyznach/ y onego pirwſzego wieku rzadko ſie kiedy náydowáło/
ledwe tego cżłowiek ſłucháć mogł/ nierzkącz żeby thego w.m. pozwolić miał. GórnDworz X5v, V3; Ze nierzkąc iż rodzice dzyeći
zá nic máią/ Lecż ſie drudzy y ręką ſnadź ná nie tárgáią. HistLan
F2v, B2v, F4v; KuczbKat 40, 235; MycPrz I B4; Strum L4; A
ponieważ to [niektóre ustawy Mojżesza] vſtáło/ że tego y żydowie
ſámi nie rozumieią: nierzkąc żeby to chowáć mieli: iákoſz tedy to/
może być wiecżnym zakonem názwano? CzechRozm 85v, 15, 25,
113, 113v, 115v (14); Lácedemoniánie żadnego leniwie á źle żywącego niebráli áni w towárzyſtwo/ áni do ſpolney igry/ áni do
żadney zabáwy ktora z przeprácowániem ćiáłá ludzkiego przychodźi nierzkąc [nedum] żeby iy do iákiey zacnieyſzey żyćia ſpołecżnośći bráć mieli. ModrzBaz 37v; CzechEp 52, 133, 199, 221, 320,
335, 338; Y śiebie dla oyczyzny nigdym nie żáłował. Nierzkąc
żebym córki miał oyczyznie żáłowáć GórnTroas 27; OrzJan 125;
Ták mię zięłá [zbroja]/ że ſobą ledwie ruſzyć mogę/ Nierzkąc bym
ſie miał puśćić w niéy ná dálſzą drógę. WyprPl Bv, C2v; KlonWor 51.
W połączeniach: »nierzkąc ... ale (i, też)« (33): MurzHist K3;
Ale myędzy Sákrámentarzmi y Lutherany/ ták yeſt yednoſtáyny
rząd koſcyelny/ iż nyerzkąc w powyećye/ ále w myeſcye káżdym
inákſſy KromRozm III G3v, C2, I2v, I3v; BibRadz *5; ſkądże to ieſt/
iż dziſieyſzych cżáſow/ máło tych ludzi/ ktorzyby ſmieli/ nierzkąc
vmrzeć dla rzecży pocżćiwey/ ále wniść thelko w niebeſpiecżeńſtwo. GórnDworz Ee2v, Q4, Aa6, Ee6, Hh8v; ktorych cudow iuż
nierzkąc ſłycháli/ iáko inſzych ludźi niemáło/ áni cżytáli iáko wiele
mężow zacnych/ ále iż ie ſámi widźieli/ doſtátecżni świádkowie
Ambroży y Auguſtin święty/ w Kśięgách ſwoich to nápiſáli. KuczbKat 275, 15, 40, 150; ábowiém nie rzkąc drzewiáné/ ále mury kiedy
ich nie przykryie/ wniwécz ſye obracáią. Strum Q4, L4, P3v;
CzechRozm 113, 113v, 115v, 234v, 235v; Wierz mi wſzelákie dáry
gdy ie hoynie dáią/ Nie rzkąc ludzi/ ále też y Bogi błagáią ModrzBaz 88; CzechEp 18, 73, 133, 325, 329; KochJez A3v; By teraz
druga Málcherowa/ co ią w Krákowie o Zydowſką wiárę ſpálono
náſtáłá/ á ktoby ią nierżkąc ſkárác/ ále y pozwáć mogł? GórnRozm
D; bez ktorego [Pana Boga] nic dobrego nie rzkąc ſpráwić y wykonáć/ ále áni począć áni pomyślić nie możemy WujNT przedm 27;
RybWit [A]v.
»nierzkąc ... lecz« (4): BibRadz *4; A wżdy wy oto [...] Rádzibyſcie ie [rodziców] żywo by mogło być żárli/ Zycżąc im tego
żeby co narychley zmárli. A nierzkąc ſnadź ſynowie lecż y dziewek
wiele/ Są pełne tego iádu mogę to rzec ſmiele HistLan B3v, F2v,
F4v. ~
»rzekłbyś, że (iż)« = zdawałoby się, że (4): A ták maſz ná
krotce/ yáko piſmá ſtárego zakonu rozumyeć mamy/ á yákoſmy

tento zakon dźyerżeć powinni. Rzekłbyś/ Iżeſmy zgołá nań nye obwyązáni. KromRozm II n; Canes venaticos diceres, ita odorabantur
omnia et pervestigabantur, Rzékłbyś że myſliwym pſóm podobni
byli. Mącz 260a; ReszPrz 62; KmitaSpit C3v.
»na to rzekąć« = dajmy na to, przypuśćmy (1): Ponere aliquando pro ﬁngere, Pone est victum eum, Iuſz ná to rzekąć álbo
pozwáláyąc tego że yeſt zwyciężón Mącz 309d.
a. Obiecać, przyrzec, zobowiązać się (72):
rzec co (3): Iako on mnye nye pozyczyl sta slothych [...] na
kupowanye dzeszaczyn anym zysku rzekl any myal sznym dzelycz
ZapWar 1527 nr 2382; To coś ſam rzekł rácż wypełnić mocą Boſtwá twoyego. LubPs T5v. Cf »sobie rzec«.
rzec kogo (1): bacż że thedy ábys nie ſlał Dariuſowi poſlá ktoregos rzekł HistAl E8v.
rzec komu (12): BierEz L; Rośmiał ſie Dániel á rzekł krolowi
tego dowieść iż tho kſięża biorą [oﬁarę królewską] s kościołá/
chodząc tám w nocy przez iámę. BielKron 111v, 100v, 229v, 327,
402; Zgrzeſzyłem Pánie/ zgrzeſzyłem moy Boże/ W tym/ iżaſz ieſt
co/ á poćieſzyć może/ Procż tego/ żeś rzekł pokutuiącemu Bydź
lutościwym/ y grzech przeźrzeć iemu GrabowSet T. Cf »sobie
rzec«.
cum inf (62): Pcżołá gdy miod vdziáłáłá/ Bogu go oﬁárowáłá.
Bog był wdzięcżen iż go pocżćiłá/ A rzekł iey dáć ocżby prośiłá.
BierEz L; ZapWar 1532 nr 2400; WróbŻołt 118/57; RejRozpr B3v;
Alexander vſmiechnąwſzy ſie rzekł/ Thebei wiele ieſteſcie zalecani
z mocy waſzey/ zamknęliſcie brony mieyskie á rzekliſcie ſemną
walcżyć HistAl D3, G8; MurzHist T4; LubPs T5v; A iżeś też rátował nędznie śćiśnionego/ Rzekł [Bóg] cie też podpomagáć v
ſądu káżdego RejWiz 187, 81; Leop Ps 118/57, ZZ; OrzRozm O2;
Rzekł tedy [Jozue] do narodu Rubenowego y Gadytowego y poł
Manáſſe/ áby byli gotowi we zbroi przodkiem przed brácią wáſzą.
Ktorzy rzekli wſzytko vcżynić. BielKron 46v; Rzekł Iozue/ was ſámych ná ſwiádki biorę/ żeſcie dziś wybráli Páná ſobie/ á rzekliſcie
go nie odſtępowáć nigdy. BielKron 48; Oná [Dydona] ſobie
wzyęłá do ſłuſznego cżáſu przedłużenie/ á w tym przedłużeniu
rzekłá zá mąż iść. BielKron 75v, 14, 57v, 76, 85, 100v (39); bo ná
początku/ gdyś miał o króleſtwie Polſkim mówić/ rzekłeś był
powiedźiéć/ naprzód/ co Króleſtwo Polſkié/ á potym/ co zá właſnośći Króleſtwá tego ſą OrzQuin O2; BielSpr 49v; BudBib 3.Reg
11/18, Ps 105/23; KochPs 183; Rzekłeś wyſłucháć náſze prośby
Pánie niech ſię ták sſtánie. ArtKanc R18; Rżekło ſię było wczorá
zeyść ſię o oſmey ná pułzegárżu/ á widżę iż ieſt bliſko dźieſiątey/ á
ieſcze nic ſię nie poczęlo. GórnRozm E; GrabowSet T; KochFrag 45.
Fraza: »jakom rzekł (a. jako rzekli itp.)« (5): Potym rychło Ian
Tecellius mnich Dominikow s Fránfortu/ ine temy Luterowym
przećiwne rozſławił. A gdy miáło przyść ku gadániu w Wite mberku/
iáko ſobie rzekli/ nie był nikt od Tecelliuſá ku odpowiedzi. BielKron 193; Okaż mi [Panie] łáſkę/ iákoś rzékł KochPs 181; Y rzecże
P. Bog do Abráhámá: [...] yzali ktora rzecż ieſt Bogu trudna? iákom
rzekł/ otym że cżáśie/ wezdrowiu wrocę ſię do ćiebie/ á iuſz Sará
ſyná mieć będzie. SkarŻyw 285, 520; CiekPotr 54.
Zwroty: »rzec słowem dobrym« (1): Słowni gracze ná grze/
rzekſzy ſłowem dobrym ſobie zaſtáwę wykupić/ y ná wſtęgę gráią/ á
ſzańce potym ſobie po grze płácą. OrzRozm O2.
»sobie [= nawzajem] rzec« [w tym: co (1), z kim (1)] (5): thylko
ſam Henrik zoſtał/ kthory rzecżony brodáthy iż ſobie rzekli z małżonką mieſzkać do śmierći w dziewicżym ſtanie. Stądże brodę zápuſzcżał BielKron 358, 54v, [852]v, 193; Wstań krolu! Tak Trojanom i Grekom sie zdało, Abyś w pole wyjechał, a tam przysiężecie
Trzymać jeden drugiemu co sobie rzeczecie. KochMon 28.
Szereg: »rzec i przysięgami potwirdzić« (1): [Medea] przywiodłá Iazoná ná przyſięgę/ chceli doſtáć złotego runá/ áby iey wiernym á prawdziwym małżonkiem był/ [...] A gdy ták ſobie rzekli y
tego przyſięgámi potwirdzili/ iecháli w nocy Argonánte y z Medeą
do złotey wełny BielKron 54v.
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RZEC

[RZECKI]

2. Poradzić, zaradzić, począć (87):
Frazy: »co(ż) (mam(y)) rzec (a. rzekę itp.)« [w tym: sobie (8),
z tym (8), z sobą (7), temu (7), z kim (2), w tej sprawie (1)] = cóż
(z)robić, cóż poradzić (wyraża trudną, czasem beznadziejną
sytuację); quid dicam Vulg (85): Prawdę mowiſz miły kxięże
Dobrzeć gdzie wſſytkich doſięże Ale coſz temu mamy rzec Trudnoć
ſuche łyká odrzeć RejRozpr G2v, D4; Czoż mam rzecz nieboracżek
y z kąd rady doſtać RejJóz G2; Ach moy panie czoz ſobie rzecż
iaciem marnie zginął RejJóz G6, B8, H8v, K5; A ja co mam już
rzecz nędznjk Prawiem że już zemdlał wſſytek RejKup n6v; Ach
nietak mnie ten mnich tuſſył Gdym sniem wdroge jdącz mowił Iż
mie to miało wybawicz A teraz tu wſſytko zanicz Czoż ya ſobié
nędznjk mam rzecz Y do kogo ſyę już vċzecz RejKup Bbv, g2, n5,
Ov, p3, x6v, dd7v; DiarDop 104; (did) Syn Iuſtinus mowi. (–) Co ia
dáley nędzny cżłowiek rzekę/ Do bogá ſie w tych rzecżach vciekę/
Ten opátrzyć me śiroctwo racży BielKom D4v; Bo pewnie ſławá
táka iuż záwżdy párſzywa. Y przyiaźń s káżdym ſtanem theż bywa
fáłſzywa. [...] Ale coż mamy ſtym rzec gdychmy ſie w to wdáli/ Iż
tych praw vżywamy iákiechmy ſpiſáli. RejWiz 123; A ták gdyż ták
rozumieſz iż nikt o ſwey mocy/ Nie może nic dobrego bez Boſkiey
pomocy. A coż záſię s tym rzecżeſz gdy wieſz iż źle może RejWiz
133v, 2, 155, 156v; Leop Ios 7/8; RejFig Aa3; RejZwierz 107v; Ieſli
pan karze kroleſthwá á coż my rzecżymy. RejAp 20 marg, Dd4;
Coż my rzecżemy niedoſzli Krześćiáni/ ktorzy ſie tylko przezwiſkiem á máło ſkutkiem możemy zwáć Krześćiány RejPos 29, 74,
[77]v, 104v, 114v marg, 116 (18); HistLan Cv; RejZwierc 87, 236v,
252v; KochTr 14; KochPieś 16, 26; Ach ktoż może ten bol zgoić?
Rácż ſam Pánie vſpokoić/ [...] Y coż iuż z tym dáley rzec mam/ [...]
będę látá ſwe rozmyślał/ zaſz wiem cobych z tym pocżąć miał. ArtKanc P18v; GórnRozm D2; ActReg 81; GórnTroas 37; Coż rzekę w
tey ſwey trwodze? roſpácż mnie nálega/ Nádźieiá oſłábiáłá GrabowSet K4v, G3, G4v, N2; KołakCath C5; WujNT Rom 6/1; ZNiwá
mego pierwſzy kłos nioſęć niedoyrzáły/ Oycże drogi/ bom w ćiele
ſam ieſt do tąd máły. Przeto z máłym podárkiem/ tum ſię przed ćię
ſtáwił/ Ale coż rzec? młody wiek to moy wſzytko ſpráwił. SapEpit
ktv. Cf »nie wiem co rzec«.
»trudno temu rzec« (1): On Amán kazał wneth bárzo wyſoką
ſzubienicę w dworze ſwym zbudowáć/ ná kthorey Márdocheuſzá
obieśić miał. Był ſmęcien Márdocheuſz y krolowa bárzo. Ale iuż
trudno temu było co rzec gdzie ręká á piecżęć krolewſká záſzłá.
RejZwierc 154v.
»nie wiem (a. nie wie itp.) co rzec (ma(m))« [w tym: z kim (6)
– z sobą (5), z tym (4), sobie (2), temu (1)] [szyk zmienny] (22):
OpecŻyw 163v; [towarzysz] pocżnie panu Sżcżęſciu o tey bitwie
powiedaćz/ a prośi go aby rzecż tego młodźieńtza rácżył opatrzyćz
[...]. Pán Sżcżęſcie vśmiechnąwſzy ſie rzecże: Niewiémy wierę tzo
temu mámy rzetz/ gdyż bez naſzego wiedzeniá Przygodę na ſię popędźił ForCnR Dv; Ach nieſtotys ta mnie cznota Dowodzy tego
kłopota Iż ſie oń pokuſić nie ſmiem A czo z ſobą mam rzecz nie
wiem. RejJóz D3v, D2; Tu ſie nieborak zaplonął Bi więcz wielkiei
wodzie tonąl Patrzi ieſli kto niewidzi Niewie czo rzecz czo ſie wſtidzi RejRozm 404, 398; Sumnienie niewie czo rzecz ma Biegaiaċ
potroſſe ſbiera. Dobrych ſpraw czo tu wżdy [kupiec] czynyl Gdy ſie
na wierze omylyl. RejKup c3v; Iacz yuż wieczei uierozumiem [!] A
nic/ Co mam daley rzecz niewiem RejKup aa3v, l2v, t8, x5v; Rurał
ſie zumyał nye wyedzyał co rzec/ yáko zmyty z oney kupi poſſedł
precż GliczKsiąż I; RejWiz 34, 126v; (nagł) Chłop ſie ożeniwſzy
niewiedział co rzec. (–) Chłop ſie głupi ożenił/ niewiedział co s tym
rzec. Y nogę przełożywſzy/ chciał od żony vciec. RejFig Aa4v;
COż wżdy ſie z námi dzyeie/ iż ták nic nie dbamy/ [...] Mogąc być
ludzyom ſtráſzni/ cienia ſie boimi/ Lecż iż prze márny nierząd/ co s
tym rzec nie wiemy. RejZwierz 110; Stárość ſtoi nád ſzyią gorſza
niż kát ſrogi/ Owa niewie co s ſobą rzec ſtárzec vbogi. HistLan B,
D; RejZwierc 61v; [u opilce każdego] pościel brudna/ izbá źimna y
nie vmiećiona/ [...] A on chodźi iákoby go teraz gárncarz z gliny
vlepił/ niewie co ma rzec z ſobą. WerGośc 236; Ná tym rozdawaniu

Epimetheus czás trwáiąc nie obacżył ſię [...] iż wſzyſtko niemym
źwierżętom rozdał/ á człowiek niopátrżony [!] zoſtał/ z ktorem gdy
nie wiedźiał co rżecz prżyſzedł do tego Prometheus GórnRozm Nv;
[[Leszek Czarny] niewiedząc tedy co znim [z biskupem krakowskim] rzec/ kazał go poimáć ſwym Dworzánom/ y znowu ná Sieradz odeſłáć BielKron 1597 195 (Linde), 201].
Zwrot: »temu nic rzec nie umieć« (1): Iowiſz łáyno gdy zrzućić
chćiał [z siebie]/ Poſpołu z nim iáycá [orle] zwalał: Cżego orzeł
bárzo żáłował/ Ale temu nic rzec nieumiał. BierEz H2v.
Szereg: »rzec, (a) (u)czynić« [szyk 1:1] (2): iż miáſto twoie
zápalone być ma/ to ieſt/ thá nędzna oſiádłość á nábycie twoie/ w
niwecż ſie obroćić ma/ y ty maſz być zátrácon wiecżnie. [...] A coż
maſz rzec? á coż maſz vczynić? RejPos 240; KołakCath C5.
3. Naz(y)wać [w tym: kogo kim (2)] (3): A zradowál ſie duch
móy w bodze zbawicielu moijm. Iże wezrzál na pokorę ſlużebnicżki ſwoié/ bo oto s tego blogoſlawioną mie rzeką wſſytcy rodzaiowie
[beatam me dicent omnes generationes Vulg Luc 1/48]. OpecŻyw
11; PatKaz III 128.
Z nazwą w N (1): [Aleksander] Poruſzywſzy zaſtępy z Mácedoniey pocżął ciągnąć ku Perſiey y położył ſie z woyskiem ná
mieyſcu ktore rzecżono Abdyron [in loco quod dicitur Abdyron]
HistAl Dv.
*** W objaśnieniu ﬁlologicznym (1): Portio mea domine: dixi
cuſtodire legem tuam. Tys ieſth cżąſtka moia miły panie á przetho
rzekłem ſtrzedz zakonu twego. [Ps 118/57] (koment) [...] Rzekłem
to ieſt vmyſliłem. (–) WróbŻołt oo3v.
Synonimy: 1. gadać, głosić, goworzyć, gwarzyć, kazać, mowić,
powiedać, powiedzieć, rozmawiać; a. obiecać, obowiązać się, podjąć się, przyobiecać; 2. począć, postąpić; 3. krzcić, mianować,
nazwać, nazywać, okrzcić, przezwać, przezywać.
Formacje współrdzenne: narzec, narzec się, odrzec się, przerzec, przyrzec, przyrzec się, sprzyrzec się, urzec, urzec się, wyrzec,
wyrzec się, zarzec się, zrzec się; rzekać, narzekać, odrzekać się,
przerzekać, przyrzekać, sprzyrzekać się, urzekać, wyrzekać, wyrzekać się, zarzekać się; wynarzekawać.
Cf DOBRORZEC, DOBRORZECZYĆ, RZECZENIE,
RZECZONY, RZEKĄCY, RZEKNĄCY, RZEKNIENIE, ZŁORZECZYĆ
MN
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[RZECHOTAĆ] cf RZEGOTAĆ
RZECHOTANIE cf RZEGOTANIE
[RZECHOTLIWY] cf RZEKOTLIWY
RZECIĄDZ cf WRZECIĄDZ
[RZECIĄŻEK sb
rzeciążek a. rzeczążek.
Oba e prawdopodobnie jasne (tak we wrzeciądz i -ek).
pl N rzeciążki. ◊ I rzeciążk(a)ch.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „wrzeciądz”: łańcuszek:
Szereg: »lec albo rzeciążek«: lece zmyedzi/ albo rzeczvſkÿ
[lora ex aere dependentia Vulg] wyſſzalÿ TomZbrudzBrul 3.Reg
7/26[29].
a. Element mocujący przy odzieży: uncinos ex auro prątky
krzywe ze ſlotha/ prethÿ zakrzywione/ na ktorych/ albo na thych
pretow hakach/ wyſſzalÿ od czapkÿ/ albo koronÿ na rzecząſkach
dva plathÿ ſtrzepione [lege: sczepione]/ poramÿonach TomZbrudzBrul Ex 28/13.
Synonim: łancuszek.]
PP
[RZECKI] cf 1. RZESKI

RZECZ

RZECZ

RZECZ (20056) sb f
e jasne (w tym 4 r. błędne znakowanie).
sg N rzecz (3850). ◊ G rzeczy (1636), rzecz(e)j (1); -y : -(e)j
Mącz (250:1). ◊ D rzeczy (459), rzecz(e)j (1); -y : -(e)j NiemObr
(11:1). ◊ G a. D rzeczy (8). ◊ A rzecz (2442). ◊ I rzeczą (425) [w
tym: -a (3), -am (2), -u (1)]. ◊ L rzeczy (860). ◊ V rzecz (2), rzeczy
(1); rzecz KochPs; rzecz : -y Mącz (1:1). ◊ pl N rzeczy (1713). ◊ G
rzeczy (3122). ◊ D rzeczåm (282) [w tym: -ą (1)], rzeczóm (93);
-åm OpecŻyw (3), PatKaz III (2), FalZioł (32), BielŻyw (2), BielŻywGlab, GlabGad (7), BierRozm, KłosAlg, LibLeg (9), WróbŻołt,
LibMal, SeklKat, RejKup (2), MurzHist, KromRozm II (3), KromRozm III, GliczKsiąż, LubPs (3), GroicPorz, RejWiz, Leop (7), RejZwierz, BibRadz (6), Goski (3), OrzRozm (4), GrzegRóżn, OrzQuin
(6), SarnUzn, SienLek (5), RejAp (3), GórnDworz (4), GrzepGeom,
RejPos (7), RejPosWiecz3, KuczbKat (4), RejZwierc (10), WujJud
(6), WujJudConf, RejPosRozpr, RejPosWstaw (5), BudBib (2), HistHel, BudNT, StryjWjaz, ModrzBaz (16), Oczko (13), ReszPrz, GórnRozm (7), Calep, GostGosp, GostGospSieb, RybGęśli; -óm BielKom, SkarJedn, KochPs, SkarŻyw (6), NiemObr, KochPropKKoch,
ZawJeft (3), Phil, GórnTroas, GrabowSet (3), KochFrag, LatHar
(7), WujNT (6), WitosłLut, SkarKaz, KlonWor; -åm : -óm KrowObr
(3:3), BielKron (22:1), KwiatKsiąż (6:2), Mącz (4:18), LeovPrzep
(3:2), BielSat (1:1), BielSpr (5:4), CzechRozm (9:1), CzechEp (6:2),
BielSjem (2:1), ActReg (1:7), WysKaz (1:1), SarnStat (20:13), PowodPr (2:1); ~ -åm (210), -ąm (4) RejKup, BielKron, KwiatKsiąż,
ActReg, -am (1), -(a)m (67); -åm : -am GórnRozm (6:1); -óm (33),
-om (5), -(o)m (55); -om KochPropKKoch; -óm : -om ZawJeft
(2:1), SarnStat (10:3). ◊ A rzeczy (3167). ◊ I rzeczami (435),
rzeczmi (1), rzeczy (1) KochMRot; -ami : -mi Mącz (23:1); ~ -ami
(348), -åmi (9), -(a)mi (78); -ami : -åmi KrowObr (5:2), Leop
(12:2), Mącz (21:2), GórnDworz (11:1), SkarŻyw (5:1), WysKaz
(3:1). ◊ L rzeczach (1546); -ach (818+kust), -åch (500), -(a)ch
(228); -ach Mymer1, OrzList (3), OrzRozm (20), GrzegRóżn, KwiatKsiąż (4), OrzQuin (17), Prot (2), LeovPrzep (9), GrzepGeom (2),
HistRzym (2), BielSat (4), KuczbKat (11), WujJudConf (10), MycPrz (4), Oczko (8), KochPs, MWilkHist, CzechEpPOrz, KochDz,
ReszPrz, ReszHoz, ReszList (2), BielSjem (3), KochTarn, ArtKanc
(2), BielRozm, KochWr (2), ZawJeft (2), GostGosp (2), GostGospSieb, GrochKal, GórnTroas (2), KochFrag, LatHar (40), WujNT
(40), WysKaz (3), PowodPr (7), SkarKaz (6), VotSzl (4), CzahTr
(2), GosłCast (3), KlonFlis, KlonWor; -åch Murm (3), KromRozm I
(8), KromRozm II (10), KromRozm III (16), BielKom (6), LubPs (5),
RejWiz (10), RejFig (2), RejZwierz (2), SarnUzn (5), RejAp (7),
RejPos (31), RejPosWiecz2 (2), RejPosWiecz3 (2), GrzegŚm (2),
HistLan (3), RejZwierc (18), RejPosRozpr (4), RejPosWstaw (9),
HistHel, Strum, PaprPan (5), KarnNap (2), KochTr, GostGospPon,
Phil (8), OrzJan (12), KołakCath (3), PudłDydo; -ach : -åch BierEz
(1:12), OpecŻyw (1:6), MurzHist (7:1), MurzNT (5:6), GliczKsiąż
(18:2), GroicPorz (7:6), KrowObr (3:16), Leop (22:26), UstPraw
(7:2), BibRadz (35:9), BielKron (30:68), Mącz (55:4), SienLek
(2:3), GórnDworz (1:57), BiałKat (5:7), BielSpr (15:1), WujJud
(31:1), BudBib (3:12), BiałKaz (2:1), BudNT (1:2), CzechRozm
(45:3), ModrzBaz (80:23), SkarJedn (27+kust:3), SkarŻyw (43:6),
CzechEp (26:1), NiemObr (11:1), GórnRozm (13:2), JanNKar (4:1),
SarnStat (78:34), GrabPospR (1:1), CiekPotr (2:2), SkarKazSej
(6:1). ◊ V rzeczy (3). ◊ du G (cum nm) rzeczu (2) KrowObr 116,
Mącz 509d. ◊ I (cum nm: dwiema, trzema, czterzoma) rzeczoma (6)
Mącz 123b, 173a, 419a, OrzQuin H4, Q3, ActReg 107.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwadzieścia dziewięć z niżej
notowanych przykładów) – XIX w.
I. Wyraz samodzielny znaczeniowo (1503) .............................. 316
1. Mowa, przemowa, też: mówienie, przemawianie; wypowiedź ustna lub pisemna; rozmowa, dyskusja; wywód, rozprawa; nauczanie (926) .....................................................316
a. Książka, utwór literacki, też jego część (rozdział, księga itp.); historia, opowieść (79) .....................................321

b. Sposób mówienia, wypowiadania się; styl wypowiedzi; dar wymowy, umiejętność przemawiania (79) ........ 322
c. Udzielanie wyjaśnień przed sądem; zeznanie (14) ........ 322
2. Zespół wyrazów, zwrotów i form używanych w celu porozumiewania się przez członków jednego narodu, społeczeństwa; język, mowa (35) ............................................ 323
3. Społeczność związana wspólnymi sprawami; państwo,
wspólnota społeczna (10) ..................................................323
4. Desygnat, obiekt (przedmiot, osoba, zjawisko itp.) odpowiadający wyrazowi lub pojęciu; znaczenie, treść wyrazu
lub pojęcia (98) ................................................................. 323
5. Istota jakiejś sprawy lub zjawiska, sens, sedno; prawda;
rzeczywistość, stan faktyczny; rzeczywiste, konkretne
działanie, praktyka (423) .................................................. 324
α. W funkcji przysłówka (114) ........................................326
a. W rozważaniach teologicznych i sporach religijnych (74) ........................................................................ 327
α. Dotyczących natury Chrystusa i osób Trójcy Świętej oraz rzeczywistości uobecniającej się w sakramentach (46) ...............................................................327
αα. W funkcji przysłówka (15) ....................................327
β. Dotyczących rzeczywistości zapowiadanej symbolicznie w ST, realizowanej w NT, też wizji apokaliptycznych (28) ...............................................................328
6. Ilość, liczba (czegoś a. kogoś) (9) .....................................328
7. W zwrocie bibl.: »znosić rzecz« = rozliczać się, załatwiać z kimś rachunki (1) ................................................... 328
8. Eufemistycznie zam. „rzyć” (1) .........................................328
II. Ogólnikowe określenie przedmiotu rozważań, analizowanego problemu, obiektu (też osoby) lub zjawiska, sytuacji:
‘to, o czym jest mowa’ (16072) .............................................328
α. W deﬁnicjach i przykładach słownikowych (125) ......... 328
A. To, co stanowi przedmiot zainteresowania i aktywności
człowieka (wyjątkowo zwierzęcia): sprawa (11335) ......... 329
1. To, co się mówi (pisze) a. myśli: temat, zagadnienie,
problem, pytanie; przedmiot poznania; pogląd, zdanie,
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4. To, co dotyczy człowieka (wyjątkowo: zwierzęcia)
lub zbiorowości; przedsięwzięcie, zajęcie; sprawa
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a. To, co się chce osiągnąć, zdobyć; to, do czego się dąży,
cel; życzenie, pragnienie; przedmiot prośby, żądania,
modlitwy; też: to, co się otrzymuje (zwłaszcza
od Boga) (307) ............................................................364
b. To, co powoduje określony skutek, sprawia, że coś
się dzieje, wywołuje jakieś emocje lub reakcje, wpływa na coś lub na kogoś: powód, przyczyna; wzgląd,
motyw; czynnik (315) ..................................................365
5. Sprawa poddana pod osąd, wymagająca rozstrzygnięcia prawnego; przedmiot skargi, sporu sądowego; przypadek prawny; rozprawa sądowa, spór, proces (też
o sądzie Bożym) (910) ....................................................367
6. Zakres wiedzy lub umiejętności; dziedzina wiedzy,
nauki; rzemiosło, sztuka; umiejętność nabyta, wykształcona (196) ............................................................. 372
7. To, co ktoś uczynił (a. powinien uczynić), czego dokonał: czyn, uczynek, postępek; zachowanie się, postępowanie; czynność; efekt działania: dokonanie, osiągnięcie, dzieło (760) ..............................................................374
a. To, co stanowi przekroczenie prawa (też moralnego,
Bożego): przestępstwo, przewinienie, grzech, występek; wyrządzona krzywda, gwałt (120) ...................... 376
b. Sposób działania, postępowania; środek do osiągnięcia czegoś; procedura, sposób załatwiania jakiejś
sprawy (219) ...............................................................377
α. Sposób postępowania, środek zaradczy zalecany w konkretnych chorobach i dolegliwościach;
zabieg leczniczy, kuracja (100) ............................... 378
αα. W funkcji orzecznika (76) ................................. 378
β. To, co ktoś ma a. dostaje do wyboru: możliwość,
droga (14) ................................................................379
c. O współżyciu płciowym (18) ...................................... 379
B. W odniesieniu do świata i zjawisk naturalnych (1312) ... 379
1. Składnik rzeczywistości doczesnej lub nadprzyrodzonej; to, co jest, istnieje, byt; zjawisko przyrodnicze (1113) .................................................................... 379
a. Stworzenie, istota żywa (44) ...................................... 383
α. Część ciała, organizmu człowieka lub zwierzęcia (18) ............................................................... 384
αα. Organ płciowy (4) .............................................384
2. Proces zachodzący w organizmie człowieka, zjawisko
związane z ﬁzjologią (naturalne lub patologiczne); też:
substancja organiczna związana z takimi procesami,
wydzielina (199) .............................................................384
C. W odniesieniu do obiektów materialnych, konkretnych,
poznawalnych zmysłowo: przedmiot (wyjątkowo o istocie
żywej); substancja (zwłaszcza pochodzenia naturalnego,
używana w lecznictwie), materia, surowiec, składnik
czegoś; żywność: pokarmy i napoje (często jako ogólnikowe określenie różnego rodzaju obiektów materialnych) (2638) ...................................................................... 385
α. W funkcji orzecznika (w opisach i charakterystykach) (35) ....................................................................387
β. W deﬁnicjach słownikowych (112) .............................387
a. Dobro materialne (w odróżnieniu od wartości duchowych) należące do kogoś, czyjaś własność: mienie,
majątek, dobytek (w tym też rośliny i zwierzęta); to,
co stanowi przedmiot handlu, towary, też łup, zdobycz
(wojenna lub pochodząca z kradzieży); sprzęt, wyposażenie; insygnia; bogactwa, dobra naturalne danego
miejsca, kraju (1504) ..................................................... 387
b. Produkt, wyrób, dzieło rąk ludzkich (wyjątkowo
o pszczołach) (98) .......................................................... 394
α. Specyﬁk o konkretnym zastosowaniu leczniczym (40) ................................................................. 395
D. W odniesieniu do różnego rodzaju pojęć (662) ............... 395
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1. To, co stanowi obiekt obserwacji, porównania (też wyboru) lub wyobrażenia (sennego, artystycznego i in.);
to, z czego składa się jakaś całość; element pewnego
zbioru (też w odniesieniu do składników wyliczenia)
(282) ...............................................................................395
2. To, co zasadnicze, najważniejsze, niezbędne; podstawa, fundament; warunek konieczny; zasadniczy element czegoś; najwyższa wartość (119) ...........................396
3. To, co kogoś (rzadziej coś) charakteryzuje (a. powinno charakteryzować): cecha, przymiot, sposób bycia,
postępowania; to, że ktoś (coś) jest jaki(e)ś a. kimś
(czymś); to, co odróżnia kogoś (coś) od kogoś (czegoś), co stanowi podstawę rozpoznania, znak wyróżniający; talent, moc, zdolność (zwłaszcza nadprzyrodzona, udzielona przez Boga); natura, właściwość (261) ......................................................................397
III. W specjalnych połączeniach frazeologicznych (346) ........398
IV. W konstrukcjach orzekających, zawsze w połączeniu
z przymiotnikiem (wyjątkowo z zaimkiem), nadającym
właściwą semantyczną treść całemu połączeniu, pełni
różne funkcje składniowe (2130) .......................................... 400
1. W funkcji orzecznika (1923) ............................................. 400
2. W funkcji dopełnienia orzekającego (120) ....................... 406
3. W funkcji przydawki orzekającej (39) .............................. 407
4. W połączeniu z inf czasownika „być” tworzy orzeczenie
imienne w konstrukcji accusativus cum inﬁnitivo
i 1 r. nominativus cum inﬁnitivo (48) ................................ 407
*** Wyraz zbędny (1) ...............................................................407
*** Bez wystarczającego kontekstu (4) ................................... 407
I. Wyraz samodzielny znaczeniowo (1503):
1. Mowa, przemowa, też: mówienie, przemawianie; wypowiedź
ustna lub pisemna; rozmowa, dyskusja; wywód, rozprawa; nauczanie; oratio Mącz, PolAnt, Modrz, Calag, Calep, Cn; sermo
Vulg, Mącz, PolAnt, Calag, Cn; verbum Vulg, PolAnt, Mącz, Calag;
contio Mącz, Calep, Cn; dicta Mącz, Calag; colloquium Mącz,
Calep; dictio Mącz, Cn; actio, logos, narratio Mącz; eloquium
PolAnt; homilia, oratus Calep (926): [zmartwychwstały Jezus]
vkázál ſie Marié Magdalénie rzekątz: Niewiaſto cżemu placżeſs/
kogo ſſukáſs? A ona [...] mnimaiątz go bytz ogrodnikiem odpowiedziala: Panie ieſtliby go ty wziąl/ powiédz mi [...]. Rzekl k niéy
Iezus: Mariá/ Ona poznáwſſy po rzecży/ ijż on byl ktorégo ſſukala/
iakoby ze ſmierci ożyla OpecŻyw 166; ForCnR B3; FalZioł II 9c;
RejRozpr B4v, F4v; KromRozm I A2; MurzNT 51; GliczKsiąż B;
Były przy niey dwie pánie iuż iedney rozumiem/ [...] Ale druga co
dzyecię s ſtrzałkámi nośiłá/ O tey tu bárzo krotka wzmianká w rzecżach byłá. RejWiz 36, 29, 32v [2 r.]; BibRadz Gen 24/50; BielKron
195, 254, 379 [2 r.]; Durus oratione et moribus, Ták ná rzeczy yáko
y ná obyczáyách gruby/ Niewdzięczny/ Drwal. Mącz 98a; Oratio
omni gratia caret, Tá rzecz żadney wdzięcznośći nie ma. Mącz
149a; Ironεia, Latine irrisio, Náśmianie/ opáczna rzecz gdy yákoby
ynſze mowiemi á ynſze rozumiemy. Mącz 174c; Membrum, Członek/ yedná cząſtká ciáłá [...]/ też część wſzelákiey rzeczy yáko mowy/ powieśći/ kazánia Mącz 214d; Insinuatio, Włáſzenie/ przylizowánie ſie. Apud oratores est ﬁgura, Gdy orator ná przodku rzeczey
z lekká á z nienacká ſie wkráda/ wſobia á włudza w vmysły ſędziów
łáskę á chuć ych ſobie tym yednáyąc. Mącz 395d; Aversari preces
alicuius, Nie dáć słowá ná rzecz/ nie chcieć słucháć/ odwrácáć ſie
precz od cziych proźb. Mącz 487b, 9c, [18]b, 23c, 50a, 53d (46);
Prot A4v; niechaj to káżdi wie/ iżem ia Polakom piſząc/ Polakom
folgowáć chciał: przeto opuśćiłem śiłá rzecży/ ktore ábo nie
należáły Polſzcże/ ábo rzecż zátrudnić/ á pocżćiwe vſzy obráźić
mogły GórnDworz B3; że on [...] będąc Senátorem dawnym/ Hetmánem ſławnym kthemu wielkim pánem/ cokolwiek rzecże/ káżdą
rzecż ludzie chwalą GórnDworz O6v, G, M6v, S2, T8v; RejPos
40v; Iákoby Gilá náucżał ná wſparze/ Kto ſzalonego mądrą rzecżą

RZECZ

RZECZ

karze. RejZwierc 215, 126; BielSpr 60v; BudBib Iob 15/4, Ez 33/30;
A Iudá y Sylá będąc też ſámi proroki/ rzecżą obﬁtą poćieſzyli
bráćią y zmocnili. BudNT Act 15/32, Luc 4/36; CzechRozm 34v, 64;
Práwieſmy ſtráćili vżywánie tego słowá TY. Mowiąc do iednego/
ták trzebá rzec [!] ſtoſowáć/ iákoby ſię do wiela mowiło. ModrzBaz
59v; Ci co złorzecżąc ku cżći przymawiáią/ niech będą ſześćiądźieśiąt grzywien karáni: chybáby co z przygody wymowiwſzy
przećiwną rzecżą bez odwłoki záraz zgánili ModrzBaz 98v, 26v;
ponieważ/ iáko známienićie (on sławny) Wymowcá mowi/ káżda
rzecż z máteriey á ze słow wiąże ſię: [...] przeto ty oboie złącżaſz.
ModrzBazBud ¶6; CzechEp 57, 409, 410; NiemObr 55; WerKaz
276; BielSjem 2; [Panna V do Szymka:] Zemną ſobie rzecz náyduieſz/ Drugiéy nogę przyſtępuieſz KochSob 62; BielRozm 5;
KochWr 35; Contradictor – Przecziwni w rżeczy. Calep 253b,
239a; OrzJan 24; W tym porządku przodkow P. Chriſtuſowych [Luc
3/23-38], wſzędy pośledni ieſt oycem przedniego. Bo Heli był ſyn
Máthátego, á ten ſyn Lewiego: y tákże áż do końcá. [...] Ale áby ſię
rzecz nie trudniłá, położyłem według textu Graeckiego gołe imioná
przodkow Páná Ieſuſowych. WujNT 203 marg; JanNKar E2v;
SarnStat *6; CiekPotr 79; GosłCast 11, 32.
rzecz do kogo, do czego (116): RejZwierc 269; CzechRozm
29v; Rzecz S. Lucyaná do Zołnierzow ktorzy ſię wmękach Chryſtuſa zaprzeli. SkarŻyw 46 marg, 490 marg; Nietrwożćie ſię wſpomnićie ná ſwych przodkow sławę/ Ktorzy Ruſaki ſiekli/ iák chłop
koſſą trawę. (marg) Rzecz Kazimirzowá do zámieſzánego woiſká.
(–) StryjKron 230, 702 marg; Homilia – Mowa, rzecz do poſpolſtwa. Calep 486a; Rzecz Páwłowá do Zydow/ ktorą dáie ſpráwę
wiáry y náwrocenia ſwego. WujNT Act 22 arg, Act 1 arg, 3 arg;
WysKaz 47 marg. Cf »była rzecz«, »rzecz mieć«, »rzecz mowić«,
»obracać rzecz«, »rzecz sprawować«, »uczynić rzecz«.
rzecz około kogo, około czego (11): Rzecż tedy páná Kriſkiego
wcżoráyſza/ mądra/ ſzyroka/ y doſtátecżna około tego/ co ma mieć/
y vmieć Dworzánin/ vcżyniłá wemnie wielką boiáźń/ y wąthpienie
GórnDworz I4v; A iżem ſię w rzecży tey/ około praw zakonnych/
ná Chriſtuſá Páná dekret odezwał/ ku zámknieniu iey: otoż iuż ták
mowię: [...] CzechEp 34. Cf »rzecz się wtoczy«, »rzecz sprawować«, »uczynić rzecz«, »usłyszeć rzecz«, »w rzecz się wdawać«,
»zamknąć rzecz«.
rzecz k(u) komu (45): LubPs ff2v marg; Oratio, Rzecz/ Mowá.
Proprie, Długa á przipráwna rzecz ku komu. Mącz [269]d, 76b. Cf
»rzecz mieć«, »obracać rzecz«, »rzecz sprawować«, »uczynić
rzecz«, »zamknąć rzecz«.
rzecz ku czemu [= na jaki temat, odnośnie do czego] (2): Rzecż
Piotrowá ku obrániu kthorego ná mieyſce Iudaſzá Iſkáryotá. BibRadz Act 1 arg; BielKron 241.
rzecz przeciw(ko) komu (8): BibRadz Ier 47/1; Orationem tibi
para adversus senem, Nágotuy ſobie rzecz przećiw ſtárcowi. Mącz
[269]d; CzechEp 357. Cf »rzecz poprowadzić«, »rzecz sprawować«, »uczynić rzecz«.
rzecz na kogo [= przeciw komu] (5): Rzecż Iehowy ná was
Kenáhánie wziemi Peliſztymſkiey/ bo wytrácę ćię że nie będzie
obywátelá. BudBib Soph 2/5. Cf »rzecz mowić«, »obracać rzecz«,
»uczynić rzecz«.
rzecz o co (4) cf »rzecz mieć«, »uczynić rzecz«.
rzecz przed kim (12): Rzecż Posłow przed Kśiężną/ to ieſt/
przed Polſką źiemią/ náſzą mátką. BielSat I4 [idem] BielSjem 13. Cf
»rzecz mieć«, »uczynić rzecz«.
rzecz o kim, o czym (77): GliczKsiąż D8v; Papież iáko Luter
żądał áby miał mieyſce w Niemcech ku Gadániu poſłał kniemu
Ekkiuſzá do Niemiec/ A ták ſobie dáli mieyſce w Lipſku [...]/ Potkáli ſie napierwey rzecżą o Przełożeńſtwie Papieſkim BielKron 195;
SienLek 89; GórnDworz L5v; (nagł) Do ſwiátá o iego ſpráwach
rzecż. (–) DOſyciem ſie iuż nábył ná tym nędznym ſwiecie/
Doſyciem ſie przypátrzył czo ſie ná nim plecie RejZwierc 269;
CzechRozm 29v; á gdy o ſądzie Bożym/ o męce Chryſtuſowey/ o
piekielnych mękách/ ſłodką rzecż ſwoię roſpuśćił [św. Wincenty]:

táki był płácż/ iſz przeſtawáć muśiał poki nieućichli. SkarŻyw 310;
CzechEp 297; Rzecz Piotrowá do vczniow o obrániu inſzego ná
mieyſce Iudaſzowo. WujNT Act 1 arg. Cf Frazy; »rzecz mieć«,
»rzecz mowić«, »rzecz począć«, »rzecz poprowadzić«, »rzecz
sprawować«, »uczynić rzecz«, »w rzecz się wdawać«, »zamknąć
rzecz«.
rzecz czyja [= kto mówi] [w tym: pron poss (102), G sb i pron
(51), ai poss (22), „czyja” (2)] (175): BierEz H2v; OpecŻyw 173;
Iako krok mierny barzo przyſtoi mężowi mądremu, tak też y rzec
[!] mądrego ma być ważna á nie nagła. BielŻyw 145; RejKup Iv;
Pan Kanclerz w rzeczy swej tego dołożył, iż gdy będzie opatrzona
obrona potoczna, tedy i o tej wnętrznej będzie radzono Diar 39, 62;
[Solon powiedział Krezusowi, iż szczęśliwszy od niego] yeſt yeden z
Aten Tellus/ ktory będąc mężem dobrym/ ſyny myał bárzo cżyſte á
cnotliwe. [...] Ktory Tellus yáko to rozumyeć możem/ thych dzyeći
ſwych/ ktore Solon też w rzecż ſwoyę wtrąćił/ nye nosił w drogim á
koſztownym odzyenyu/ ále w pracy á w ćwicżenyu GliczKsiąż F2,
M4; GroicPorz pp2v; [trzej komornicy] ięli mowić ieden do drugiego. Powiedz káżdy z nas tákową mowę ktoraby przechodziłá
inne: á cżyiá rzecż okaże ſie być mędrſſa niżli drugiego/ da mu krol
Dáryuſz dáry wielkie Leop 3.Esdr 3/5, 3.Reg 13/18, 32; NIewiem
co to pomaga/ iż kto wywijánki/ Vmie ſwą rzecż ozdobić/ iákoby
wił wianki. RejZwierz 133v; BibRadz Is 66 arg, Act 1 arg; OrzRozm
Q2; [Salomon prosił Boga:] Dayże mi tedy miły Pánie ſerce vcżone
ſłudze twemu/ ábych mogł mieć rozeznánie miedzy złym á dobrym/
á lud twoy ſpráwiedliwie ſądzić. Podobáłá ſie rzecż iego przed Bogiem BielKron 76v; [król Ludwik mówił:] A thák áby niebył żaden
kthoryby boiáźliwośći ſwey mną wymowkę cżynił/ [...] poćiągnę ia
zá pomocą Bogá wſzechmogącego iutro ſwámi/ oſobą ſwą [...].
Rzecż tá iego ſpodziwieniem y pochwalenim ieſt przyiętá. BielKron
306v, 60 marg, 104v [2 r.], 105 [2 r.], 244 marg, 250 marg, 392v
marg, Llllv [2 r.]; Provexit orationem meam vestra benignitas, Pociągnęłá dáley moyey rzeczy waſzá łáská/ y pilne słuchánie. Mącz
477d, 39b, 106d, 130a, 258a, [269]d, 431d; y pomnię ia/ kiedy v
dworu/ tákiego mowcę chwalono/ ktory w ſwą rzecż naywięczey
Cżeſzcżyzny mieſzał GórnDworz F4; Tu ſie niechay ſtára [dworzanin]/ áby rzecż iego káżdego ruſzyłá/ áby mogł przywieść ku żalu/
ku gniewu/ ku miłoſierdzyu/ y vmiał zápalić/ [...] wedle potrzeby
ſwey/ ſercá ludzkie GórnDworz G; Ieſzcże y tákiego potreﬁ/ ktory
ſzukáiąc tey ſławy/ áby go zá wymownego rozumiano/ wchodzi
więcz z rzecżą ſwą w dziwne Lábirinthy/ ſłow nowych/ [...] orácią
wſzythkę od Adámá ią pocżąwſzy rozwlecże GórnDworz Ii6v, B4v,
I4v, Q2, V3, V3v (12); HistRzym 23v, 62v; RejPos 199v, 300v,
303v; BiałKat 268v; BielSat I4; KuczbKat 140; [Herennius] mowił
knim [Samnitom] w te ſłowá: Przyiáchałem ia tu do was [...] ábych
pirwſze dwie [rady]/ ktore zá bes rozumne maćie/ wam wyłożył
(marg) Rzecz Hereniuſá. (–) BielSpr 46; BudBib 2.Reg 19/43 [2 r.],
4.Reg 9/11, Eccle 8/4, Is 39/8, 44/26, Soph 2/5, Zach 11/11; BudNT
Luc 4/32, Ioann 17/17; CzechRozm 52, 64, 150, 153, 247; Y bywa
to/ iż gdy chcą áby śię zdáli być mędrſzymi/ okázuią śię być
głupſzymi/ á iych rzecż áni pocżątku áni końcá niema: ſam co
mowi/ máło tego rozumie/ á owi co słucháią/ dáleko mniey.
ModrzBaz 28v; Teraz ſię rzecż náſzá będźie báwić około powinnośći ſędźiow. ModrzBaz 138; KochPs 162; SkarŻyw 46 marg, 310,
490 marg, 500, 535; StryjKron 230 marg, 702 marg; Przetoż przekładáiąc [słowa Danielowe] wedle właſnośći textu: poydźie rzecż
náſzá tym potężniey/ ku okazániu Antychriſtá. CzechEp 380, 155,
280, 365, 375, 408; NiemObr 168; BielSjem 13; Niech żaden dla
Bogá nie gardźi rzeczą moią/ co ſie o niebeſpieczeńſtwie wſzyſtkich
nas mówi OrzJan 8, 22, 87, 112; WujNT Luc 10/30, s. 394, Act 3
arg, 22 arg; WysKaz 47. Cf »była rzecz«, »niech z mej rzeczy nie
będzie nic«, »rzecz mieć«, »obracać rzecz«, »rzecz począć«, »rzecz
poprowadzić«, »przerywać rzecz«, »rzecz sprawować«, »usłyszeć
rzecz«, »wmiatać się w rzecz«, »zamknąć rzecz«.
rzecz czyja (pl) [= kto z kim rozmawia] [zawsze: G sb i pron]
(5): Leop Gen 31/1; Nie przydaway ſercá twego ku złey rzecży
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ludzi złych [Eccle 7/22] BielKron 81; A w tym było wielkie zámieſzánie z zekrwáwienia ſerc poſpolſtwá przećiw Purpurátom [...].
Serwilius [...] vpominał lud poſpolity/ proſząc áby ſie thego dniá
vpokoili [...]. Názáiutrz Senat rozbierał tákie przygody [...]. Ieſzcże
końcá nie było ich rzecży/ przyſzłá nowiná iż nieprzyiaciel woiuie
kráiny Rzymſkie BielKron 107, 218v [2 r.].
rzecz czyja [= w czyimś stylu, taka jak czyjaś] (1): Tám go
[króla] Myſzkowſki Biſkup mowną orácyą/ Przywitał wyſławiáiąc
Sármácką nácyą. Potym Bogu dziękuie/ iż przywiodł zdrowego
[...]. Nápominał/ by ſtrzegł praw y ſpráwiedliwośći [...]. Płocki Biſkup gdy ſkońcżył rzecż Ciceronowę/ Bibrák Kánclerz Krolewſki
zácżął ſwoię mowę. StryjWjaz B4.
Ze zdaniem przydawkowym dopełniającym (2): LubPs ff2v; 6
Piotr z Ianem [...] chromego vzdrawiáią. 12 Rzecz Piotrowá do
ludu/ że to vczynił przez wiárę w imię Chriſtuſowe. WujNT Act
3 arg.
W połączeniach szeregowych (5): MetrKor 34/268; Salebrae,
[...] Metaph. Nie xtałtowna nierymuyąca ſie rzecz mowá álbo piſánie. Mącz 364d, 5d, 196d; SkarŻyw 500.
Przysłowia: Bo prawdy yednoſtáyna rzecz yeſt álbo powyeść.
KromRozm I G, N2v.
Rzekł młodzyeniec/ krotkać rzecż ále węzłowátá/ Pocżćiwie
żyć/ to ſłowo śiłá tu náplata. RejWiz 50v.
bibl. Ma być Chriſtiańſka rzecż/ Ták/ ták/ Nie ták/ nie ták. BudNT przedm c6.
Frazy: »była, stała się rzecz [czyja (= Boga) do kogo]« = Bóg
przemówił; factus est sermo Vulg; fuit verbum PolAnt [szyk zmienny] (14:7): SThała ſie tedy rzecż Páńſka do mnie/ mowiąc: Synu
cżłowiecży/ Poſthaw oblicże twoie ku Ieruzálem/ [...] y prorokuj
przećiwko źiemi Izráelſkiey. Leop Ez 21/1, Gen 15/4, 3.Reg 21/28,
Ez 21/8, 18, 37/15, 38/1; RZecż Iehowy ktora byłá do Ieremiaſzá
proroká o wſzytkich narodziech. BudBib Ier 46/1; Y Byłá rzecż
Iehowy do mnie/ mowiąc. Synu cżłowiecży/ prorokuy/ a mow. Ták
mowi Adonái Iehowá. [...] BudBib Ez 30/1, 1.Par 17/3, 22/8, Ez
14/12, 15/1, 16/1 (14).
»rzecz idzie (a. iść mogła) [o kim, o czym]« = mowa, mówi się
o kimś a. o czymś (9): BielKron 388v, 412; GrzegŚm 58; kto ſie iedno pilno wſzytkim okolicżnośćiam przypátrzyſz/ ták z ſtrony ſłow
vprzedzáiących/ iáko y w pozad idących/ dozna tego/ iż tám
[1.Ioann 5/14] rzecż idźie nie o Bogu ſámym/ ále o Iezuſie ſynu
Bożym. CzechRozm 201v, 29; CzechEp 305, 319, 323; nie idźie zá
tym/ áby mieyſce v Máth. 16. o inſzey opoce iedno o pánu Chriſtuśie/ rozumieć ſię mogło: gdyż tám o zbáwiennym/ mocnym/
wiecżnym budowániu rzecż idźie NiemObr 35.
»[o kim, o czym] rzecz (jest a. bywa)« = o kimś, o czymś mówi
się; sermo habitus est Vulg; agitur Modrz [szyk zmienny] (27):
RejPs 100v; KromRozm II i4; iż tu nye o murowánym álbo z drzewá budowánym koſćyele rzecz yeſt/ ále o nyeyákim zborze á zgromádzenyu/ [...] ktore pod yednym práwem y porządkyem bywa
KromRozm III A5, A5v, B3v, F4, O7v; A práwie teraz byłá rzecż o
powinnośći/ Iáko ſie kto záchowáć ma w práwey miłośći. RejWiz
43v; Leop Ruth 4/1; RejFig Eev; GrzegRóżn K4; OrzQuin S3;
SarnUzn F5; á ták o tym przeczyśćieniu/ iuż rzecz w trzećich
Kſyęgách byłá SienLek 101; GórnDworz H3v, Cc5v; [córka błagała
ojca:] Przemoż Krolu nákáżoną myſl ſwą/ á nie day o ſobie áni o
mnie mowić złey powieśći. Odpowiedział iey Krol. Ná pocżątku
będzie o tym rzecż: ále gdyż ſie málo záſtára [= zestarzeje]/ tedy ludzie vmilkną HistRzym 7v; RejZwierc 91; RejPosWstaw [212]v;
ModrzBaz 76v; Zywot S. Blezylle wdowy: abo rácżey poćiechá y
namowa do rodzicow w śmierći dziatek ſmęcących ſię/ vcżyniona
od Hieronimá S. do Paule mátki iey/ o ktorey byłá rzecż 12. dniá
Lutego SkarŻyw 195; NiemObr 6; KochWz 140; Ale to inna rzecz:
nizli złoczewska sprawa oktorey teraz rzecz iest. ActReg 164; WujNT przedm 22, s. 350, 841.
»rzecz płynie« [szyk zmienny] (2): Leop *B2; Oratio ﬂuit, Płynie rzecz. Mącz 131b.

»rzecz się (w)toczy (a. (s)toczyła)« [w tym: około kogo (1), o
kim (1)] (9): RejJóz D4; Rzecżeni ſą Tátárowie od rzeki Tártár/ ći ſą
przychodniowie do nas Sármáthow/ kthore zowiemy Kremſcy/
Kierkelſcy/ Maukopſcy/ Biłágrobſcy/ Przekopſcy/ Ocżákowſcy [...].
Ci wſzytcy łupem á łotroſtwem żywą/ ále tu ſie rzecż tocży około
práwych Tátárow Mongálow z Aziey wielkiey BielKron 296v; też
rozmowá o dworzáninie/ niemoże być doſkonáła/ ieſli ſie o białychgłowach rzecż nie wtocży GórnDworz V6v; OrzJan 57; RybGęśli
Cv; KlonKrGum Av; GosłCast 67; Lecż o tych Liſách doſyć/ ktorzy
mydlą ocży Pobożnośćią fałſzywą: długo ſię rzecż tocży. Przeto
mowmy y o tych ktorzy nas záwodzą Przyiaćielſtwem obłudnym
KlonWor 54, 3.
»niech z mej rzeczy nie będzie nic« = obym się myliła (1):
[mówi Sumnienie, żona Kupca:] A gdy to dzieczko Lat doſło Tu me
wſzyſtko zle vroſło. Bo weń oczieċ by wzuiercziadlo Patrzal boday
mu przeſzyadlo. Niech z mey rzeczy niebedzie niċ To na dobre
niema wyniċ. RejKup d7.
Zwroty: »rzecz mieć ([z kim])« [w tym: o kim, o czym (5), do kogo
(2), ku komu (1), o co (1), przed kim (1), czyja (1)] = przemawiać,
mówić; rozmawiać; omawiać coś, dyskutować; contionari, contionem
a. orationem habere Calep, Cn; dicere Mącz; sermonem habere Cn
[szyk zmienny] (12): LibLeg 11/9v; [Anna, żona Elkana] tak w ſwey
modlitwye z Bogyem rzecż myáłá/ iż gdyby yey yedno pan Bog ſyná
dał/ myáłá go obroćić ná ſlużbę Bożą GliczKsiąż C3, K7; Mącz 358d;
Ale iż w tych dwu mieſtcách w lędźwiach y w męchyrzu/ kámień ſwe
ſchowánie ma/ tákież y piaſek/ ſłuſzno tu rzecz o tym mieć/ czymby
takiemu niedoſtátkowi mogło być zábieżano SienLek 105; WujJud
115v; RejPos 255v; RejPosWstaw [1434]; CzechEp 164; Concionor,
Orationem habeo, concionem habeo – Kązę, mam rzecz do ludu.
Calep 232b; OrzJan 72; WujNT 365.
»rzeczą mienić« = mówić raz tak, raz tak, plątać się w twierdzeniach (2): CzechEp 96; Kiedy mu [złodziejowi] z prędká w głowie concepty potrwożą: Wierći ſię: rzecżą mieni: twarz/ [...] iuż
śina/ iuż burá. KlonWor 3.
»więcej rzecz mnożyć« = mówić więcej, rozwodzić się (1):
[Chrystus mówi biskupowi:] ya na małey pieczi Iſczem zawzdy
vczebje był Y to wſſytko czegom vcził A tak wieczey rzeczi niemnoż A to czo chczeſs na Wage włoż RejKup bb8.
»rzeczą motać« = mówić dwuznacznie, niejasno (1): Flexiloquus [...] Qui ambigua et obscura loquitur, Który y ták y owák
rzeczą mota. Mącz 130a.
»rzecz mowić (a. (roz)mawiać), rzec, powiedzieć; mowienie
rzeczy« [w tym: do kogo (3), na kogo (1), o czym (1)] = verbum
loqui PolAnt (7:2:1;1): GliczKsiąż O2; Biſkup Piecżykośćielſki
rzecż mowił doſyć ochędożnie BielKron 413v; Dramaticum carmen, Rzecz ktorą perſony w komediey miedzi ſobą rozmawiáyą/ á
nie poeta który komedią popiſał. Mącz [95]b; BudBib 4.Reg 19/21,
Is 39/8, Ier 25/2; HistHel B4v; BudNT Mar 8/32; Kwitnęło zá
ſtárodawnych cżáſow w mowieniu rzecży ćwicżenie [declamandi
exercitatio] wſzkołách ModrzBaz 130; OrzJan 72; WysKaz 40.
»obracać (a. obrocić) [k(u) komu, ku czemu a. do kogo, a. na
kogo] rzecz; obrocić się [ku komu] z rzeczą; rzecz się [ku komu]
obraca« [w tym: czyja (11)] = przemówić do kogoś, (s)kierować
wypowiedź; odnieść słowa do kogoś lub czegoś; dirigere orationem
Mącz [szyk zmienny] (16;1;1): KromRozm III M7v; Gdy iuż opowiedźiał o zborżeniu Bábilonu/ obraca rzecż ſwą do Zydow aby ie
vtwierdźił w obietnicách Bożych. BibRadz Is 48 arg, I 278d marg,
353d marg, Is 48 arg, I 376b marg, Os 4 arg, I 461, 471b marg;
Dicta alicuius repercutere, Iegóſz słowy kogo poráźić/ Obróćić
yego rzecz k niemu ſámemu. Mącz 339c, 13a, [269]d; Ale miedzy
inym trefnym rzecżeniem/ tho ma ſwą oſobną wdzięcżność/ kiedy
kto te ſłowá ktoremi go dotkniono przyiąwſzy/ obroći rzecż ná tego
kto go doiechał/ y iegoż go właſną tnie bronią. GórnDworz Q;
CzechRozm 37, 160v, 236v; Przetoſz do was przyiaćioł rzecż ſwoię
obrácam/ A tym żal ſwoy y ſmutek álbo trwogę zkracam. KołakCath C3v; WujNT 754.
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»okazać się rzeczą [za kim]« = przemawiając, opowiedzieć się
za kimś (1): [margrabia brandenburski bronił się:] Ieſlim ſie tu
okazał rzecżą zá Krolem Polſkim/ wierzę iż więcey mi thu káżdy z
zacnośći wáſzey będzie miał zá dobre niżlibych był thego zámilcżał. BielKron [3323].
»rzecz począć (a. zacząć, a. poczynać, a. zaczynać); rzecz się
poczęła, zaczęta; początek rzeczy« [w tym: o kim, o czym (2), czyja
(9)] = initium dicendi Mącz [szyk zmienny] (15;1:5;2): TEdy wthory
co powiedźiał o mocy krolewſkiey/ záczął rzecż ſwą tymi ſłowy
[inchoavit sequens dicere] [...] BibRadz 3.Esdr 4/1, Dan 7/1; Mącz
109d, 170c; SienLek Vuu3v; Záſię pan Lubelſki rzekł. Pánie Koſtká/
niedáy ſie w.m. trzeći kroć vpomináć/ ále pocżni w.m. záraz rzecż
ſwoię. GórnDworz V6v; KuczbKat 320; CzechRozm 2, 21, 36v
[2 r.], 63v; á iż tenże/ A nie inſzy ieſt Meſyaſzem onym obiecánym/
o ktorym rzecż ſwą zácżął Ewánieliſtá/ przetoż go Dawidowym y
Abráhámowym ſynem názywa. CzechEp 303, 170, 228, 268, 273,
292, 326, 400; GórnRozm H2v; ieno że ná początku téy rzeczy
moiéy/ tom był ſobie poſtánowił/ żadnéy rzeczy z tych nieprzeſtąpić/ którą y czás y rzecz ſámá wyćiſka OrzJan 126; WujNT
90 marg.
»pomknąć rzeczy [ku czemu]« = poruszyć jakiś temat, powiedzieć o czymś (1): Ná ſkończeniu tych Kſyąg czwartych/ pomkniemy rzeczy ku podeſzwam/ ábowiem ſye ku thym ſtárćie
bótem ćiągnie/ á ták Otręt bótowy tym obyczáiem zléczyſz/ [...]
SienLek 123v.
»rzecz (po)prowadzić, (roz)wieść, prowadzący; rzecz bywa
prowadzona, wiedzie się, wywiedziona« [w tym: o kim, o czym (5),
przeciw komu (1), czyja (20)] = mówić, przemawiać; wypowiadać
(wypowiedzieć) się na jakiś temat, wywodzić coś; rozmawiać;
dicere Mącz, Cn; perorata oratio Mącz; narrare Cn [szyk zmienny]
(41:5:1;1:1:1): Nie słuchay nigdy pochlebce: Acż ći cudnie rzecż
prowádzi/ Ale ćię nákoniec zdrádzi. BierEz K3; ForCnR B4; [Demostenes] ſpoſobu wymawiania ze zwierciadła nabył, bo zawżdy
przed zwierciadłem iako przed ſędzią rzecż wiodł. BielŻyw 59;
GliczKsiąż H5v; RejWiz 90v; OrzRozm B3v; BielKron 219v; Copiosissime et gravissime dicere, Szeroko s powagą rzecz prowádźić. Mącz 64d, 10a, 106d, 110c, 119a, 160d (9); Záſię gdy Dworzáninowi do rozmowy przydzie/ iżby pomniał s kim czo mowić
ma: áby z vcżonym o kſięgach/ á z żołnierzem o woynie/ rzecż
prowádził GórnDworz I7v; niechay ſie ſthrzeże [dworna pani]/ [...]
iżby ták długo rzecży ſwey nie prowádziłá/ áż do vprzykrzenia.
GórnDworz X2, D7v, K, L2, N8, O (10); RejZwierc 125v; CzechRozm 19v, 36v, 65, 81v, 97, 101, 150; SkarŻyw 454; StryjKron 59;
Y prowádźi [ks. Powodowski] tę rzecż/ ábo tę głęboką łáćinę/ przez
kilká kart CzechEp 148; Tu niech káżdy bacży iáko ſię w tym
X iądz K anonik ſam z ſobą zgadza/ raz ták á drugi inák rzecż ſwą
prowádząc CzechEp 175, 199, 202, 302, 306, 312, 380, 413; NiemObr 107; RybGęśli B4; GosłCast 49, 72; á ia rzecż zácżętą Poprowádzę z weſelem. SapEpit B3v.
»przedłużać rzecz; dla [= aby uniknąć] przedłużenia rzeczy«
(1;3): BielSpr 37v; że tego Zydowie nie przą/ żeby ſie iuż nie miał
vrodźić Meſyaſz/ choćiaż ieſzcże (iáko oni mowią y piſzą) nie
przyſzedł: cżego ia tu teraz y z inſzymi ich świádectwy dla przedłużenia rzecży przypomináć niechcę CzechRozm 166v; CzechEp
103, 374.
»przer(y)wać, przeszkadzać rzecz; miała się rzecz przerywać«
[w tym: czyja (2)] = sermonem intercipere, interpellare Mącz [szyk
zmienny] (4:2;1): Przetomći nye chćyał rzeczy przerwáć KromRozm
II n3; Nihil te interpellabo continentem orationem audire malo, Nie
chcęć przeſzkádzáć rzeczy wolę cáłey rzeczy wysłucháć. Mącz
287d, 36a, 287d; GórnDworz E4; CzechRozm 36v; Calep [718]a.
»z rzeczą się rozpostrzeć, rozszyrzać się, rozwieść się, rozpostrzenie; rzecz rozpostrzeć, szerzyć; musiała się rzecz rozszerzyć;
rozpostarcie rzeczy« = szeroko się wypowiedzieć, mówić (mówienie) dużo i długo (1:1:1:1;1:1;1;1): GliczKsiąż D8v; Fuse copiose
lateque dicere, Szeroko rzecz roſpoſtrzeć. Mącz 139c, [114]b, 127a;

thrzebá ábych ſie troſzkę z rzecżą rozwiodł/ iżbym obiáśnił to ſłowo
miłość GórnDworz Kk8v, Dd6; NiemObr 30; Z ſtrony práwá Duchownégo, y zſtrony Iuriſdiciiéy Woiewodzéy, Márſzałkowſkiéy, á
tákże Káncelláriiéy, y o Iuriſdiciiéy Skárbowéy gdyby miáły bydź
przykłády przytaczáné, bárzoby ſie muśiáłá rzecz wyćiągnąć y rozſzérzyć. SarnStat 1263.
»rzecz skracać; ukrocenie rzeczy« (1;1): Epitome, Vkrocenie
długiey rzeczy/ á zwłaſzczá xiąg wielkich w krotká [!] ſummę ogárnienie Mącz 107a; CzechEp 237; [Byłoby tu co rozwieść; gdybym
rzeczy nieſkracał. HerbNauka o2v].
»rzecz sprawować, wyprawić (a. wyprawować), odprawić;
sprawca, sprawowanie rzeczy; odprawiona rzecz« [w tym: do kogo
(2), około czego (1), ku komu (1), przeciwko komu (1), o czym (1),
czyja (5)] = loqui Mącz, Vulg; complere sermonem Vulg; contionari,
dicere, facta oratio, orator Mącz [szyk zmienny] (7:4:2;2:2;1): Leop
2.Reg 11/19; BibRadz Iob 29/1; BielKron 196v; KochSat ktv; Dicere inclementer vel acerbe in aliquem, Srodze/ Surowie á yádowicie przećiwko komu rzecz ſpráwowáć. Mącz 86b; Oratoria, Nauká wymownośćy álbo ſpráwowánia rzeczy. Rhetorica. Mącz 270a,
[18]a, 86a, 199a, 270a [2 r.], 403a, 421c, 475c; A pan Myſzkowſki
w tym cżeſie odpocżynie/ áby záſię/ gdy w.m. rzecż około trefnośći
odpráwiſz/ do końcá ſwoię prowádzić mogł. GórnDworz O; RejPosRozpr b4; Kiedy iuż cżás przychodził/ żeby oﬁárował/ Naprzod
ku Pánu Bogu/ táką rzecż [Heliasz] ſpráwował: [...] HistHel Cv;
WujNT Mar 16/19.
»[z kim] rzecz sprawować« = rozmawiać (1): Z przyiacioły
krotkie rzecży ſprawować mamy ale przyiacielſtwo długie. BielŻyw
107.
»[kogo a. duszę [czyją]] na rzeczy (długo) trzymać (a. [zatrzymać])« = zwlekać z realizacją zapowiedzi, trzymać w niepewności;
kazać dalej czekać [szyk zmienny] (2): CzechEp 221; A Ieſus chodźił w kośćiele/ w krużganku Sálomonowym. Obſtąpili go tedy Zydowie/ á rzekli mu: Dokądże duſzę náſzę ná rzeczy trzymaſz [animam nostram tollis]? Ieſliś ty ieſt Chriſtus/ powiedz nam iáwnie.
WujNT Ioann 10/24; Zóno poprzyśięgam ćię/ ábyś powiédźiáłá Kto
ieſt: á mnie ná rzeczy dłużéy nie trzymáłá. GosłCast 64; [PlutWojn
C4v; ZbylPRozm A2].
»(u)czynić, czyniący rzecz; czynienie rzeczy; rzecz uczyniona«
[w tym: do kogo (70), k(u) komu (29), o kim, o czym (14), przed kim
(9), około czego (3), przeciw(ko) komu, przeciw czemu (3), o co (3),
od kogo [= w czyim imieniu] (2), za kim (2), na kogo (1); w ty słowa
(tymi słowy) (12), na ten sens (a. kstałt) (in eum sensum) (3), mowiąc (2), tym sposobem (1); po łacinie (2), żydowskim językiem (1)]
= mówić, powiedzieć; przemawiać (przemówić); wygłosić (wygłaszać) mowę; loqui Vulg, PolAnt, Mącz; contionari Vulg, Mącz,
Modrz; orationem habere Mącz, Modrz; verbum loqui PolAnt; agere, contionem habere, declamare, disceptare Mącz; alloqui, disputare Vulg [szyk zmienny] (134:1;3;4): BierEz E4; RejKup Ee;
MurzHist E4v; pan Kanclerz wprzod od KJM rzecz uczynił in eum
sensum: [...] Diar 56, 25, 63; GliczKsiąż A3v, D3, D4v, F4v, K5,
K7; RejWiz A5, [1], 9v; Leop Deut 5/28, 3.Reg 13/4, Act 12/21;
KochZuz A4v; Rzecż ktorą vcżynił do namocnieyſzego Krolá
Zygmunthá Auguſthá/ y do wſzytkiey Rády Koronney/ vrodzony
pan Ráphał Leſzcżyńſki/ [...] w Piotrkowie ná wálnym Seymie
LeszczRzecz kt; RejZwierz 18, 18v; Rzecż ktorą vcżynił Pan do
Ieremiaſzá o przyśćiu Nábuchodonozorá Krolá Bábilońſkiego/ ku
ſpuſtoſzeniu ziemie Egiptſkiey. BibRadz Ier 46/13, Deut 5/1, Ier
16/1, 21/1, I 411b marg, Ez 22 arg, Zach 7/1; Gdy to powiedzyano
Brutowi ná iego ſyny [tj. że dopuścili się zdrady]/ vcżynił rzecż
przed Senatem/ áby práwá á vſtáwy ſwe mieyſcá miáły/ á nie
bacżono ná perſonę áni krewnośći BielKron 105; Tám Weturya
mátká iego [Koriolana] vcżyniłá k niemu rzecż ſzyroką (nie iáko
niewiáſtá/ ále iáko ieden Cicero álbo Demoſtenes kráſomowce)
BielKron 109v; potym Cámpegius Legat Papieſki vcżynił rzecż
przed wſſytkim ſenatem Ceſárſkim po łáćinie BielKron 207v; Arcybiſkup [Jan Łaski] w Rzymie będąc/ vcżynił rzecż przed Papieżem
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y iego rádą ſzeroką/ około Rzecżypoſpolitey Krześćijáńſtwá wſzytkiego BielKron 410, 7, 56v, 60, 100, 103 (55); Concionem habuit,
Vczinił rzecz/ álbo kazánie miał. Mącz 53c; laudativum genus
orationis, Rzecz komu ku czćy á chwale vcziniona. Mącz 186b;
Dissero, [...] Metaphoricos, Mówię/ Roſpráwiám. Wywodzę/ Długą
rzecz czinię o czym ku komu. Mącz [388]a, 6a, 53c, 55c [2 r.], 90a,
212d, [269]d, 331a; SienLek Vuu2v; żem W. miłoſciam chciał pokázáć/ [...] iáko ſzcżyrość/ á niedbáłe iákieś cżynienie rzecży/ ma
grácią. GórnDworz G, R4v, T5, Kk4v; GDy thedy tłuſzcża wielka
ſchodziłá ſie [...]/ thedy [Jezus] vcżynił rzecż do nich przez podobieńſtwo: [...] RejPos 62, 199, 199v [2 r.], 200, 227, [308]; HistLan
Ev; BielSpr 44, 45v, 46v; Páweł ſ. przed krolem Agrypą rzecż
cżyniąc/ y ſłowá Boże do niego przynieſione przekłádáiąc á opowiádáiącz/ mowi: [...] RejPosRozpr b3v, [1433]; Cicero cżyniąc
rzecż zá Coeliuſem [in oratione pro Coelio] przed ſędźiámi Rzymſkiemi/ powiedźiał/ że go nic nie obruſzáią te oſkarżánia/ ktore
źrzetelnie fáłſzywe ſą. ModrzBaz 60v, 61v, 114, 119; KochOdpr B3;
Nie ſłuży świętym rzecż wedle ſzkoł y vſtaw kráſomowſkich vcżyniona. SkarŻyw 206, 147, 165, 189, 317; KochJez Bv; KochSz A4;
Ziął źimny ſtrách źwierzętá/ chćieli precż vćiekáć. Cżynił Lew do
wſzyſtkich rzecż: Niechćieyćie ſie lękáć BielSen 8; PudłFr 68;
PaprUp E4v; Calep 232b [2 r.]; Phil R2; OrzJan 97, 122; GAbryel
Anyoł rzecż vcżynił do Máryey/ mowiąc: Pozdrowioná bądź láſki
[!] pełná/ Pan z tobą LatHar 404; [Paweł] ſkinął ręką ná lud/ á gdy
było wielkie milczenie/ vczynił rzecz do nich Zydowſkim ięzykiem/ mowiąc. [...] WujNT Act 21/40, przedm 36, Act 12/21, 24/25,
Rom 11/2; SkarKaz 606b; PudłDydo A3v, [B5]v.
»(u-, wy)słyszeć (a. wysłuchać) rzecz; (przy-, wy)słuchać, słuchający rzeczy (G)« [w tym: około kogo (1), czyja (7)] = audire
sermonem Vulg, PolAnt; orationem audire Mącz; audire eloquium
a. verbum PolAnt [szyk zmienny] (13;8:1): BierEz A4, F, F4; [Jezus
po wniebowstąpieniu] poſlál ijm [swym uczniom] anioly ku pocieſſeniu [...]. A także wyſlucháwſſy rzecż anielſką/ panna náſwiętſſá
pokornie ijch proſila/ aby byla ſynácżkowi porucżona. OpecŻyw
174v, 47; BielŻyw 100; Kto niewyſłuchawſſy rzetzy/ drzewi odpowieda/ táki vkázuie ſie głupim. March3 V6v; MurzNT 91; Leop
3.Reg 13/4; á gdy [królowa] tego poſłá wyſłucháłá rzecży/ ták go
odpráwiłá. [...] BielKron 311, 17, 42, 165, 218v [2 r.]; Mącz 287d;
OrzQuin H2; Przeto páſterzowie słuchayćie rzecży Iehowy. BudBib
Ez 34/7, Ios 24/27, Ez 34/9; BudNT Luc 6/47; MWilkHist B.
»([z kim]) w rzecz się wda(wa)ć, udać się« [w tym: około czego
(2), o czym (2)] = zacząć (zaczynać) rozmowę, dyskusję; rozwodzić
się na jakiś temat; instituere sermonem Mącz, Cn; in orationem a.
in sermonem venire Mącz; dare se in sermonem Cn [szyk zmienny]
(27:4): na tho vymowky czyn obyczaynye a krothkyemy slowy,
wrzecz syą dlugo nyewdavayancz, a movyancz yſz porvczenya thak
szerokiego od naſſ nyemaſz LibLeg 7/35; Ayeſly by tham pana Laſkiego zaſthal sznyem szią wrzecz zadną nyewdavay okolo poselsthwa naſſego LibLeg 7/35, 10/153; RejJóz D2; RejKup Xv, x3,
Aav, cc4v; BielKom A2v; Tá [nauka] iż yuż ſie wrzecż wdam/
domieſſcża nas tego nie tylko ábyſmy ſie tu ná ſwyecye dobrze myeli
GliczKsiąż G7v, H7v; GroicPorz Bv; Bracie niechcę ſię ſtobą
wrzecz wdawać o wierze Bo ia ſam na ſię wyznam/ żem proſtak
wtey mierze KochSat B; Instituere sermonem cum aliquo, Wdáć ſie
s kim w rżecz álbo począć ſie s kim rozmáwiáć. Mącz 386d, 480a,
d; GórnDworz K7, K8v, Lv, V8v; MycPrz II Av; Treﬁłem z
przygody ná Zydy: z ktorimi gdym mowić pocżął/ wnet ſie zemną
w rzecż wdáli/ bárzo mi wiárę ſwą zálecáiąc CzechRozm 67;
SkarŻyw 118, 140, 261; CzechEp 100; NiemObr 48; BielRozm 28;
Tu przeſtał Anyół. A ty o Pánno wſtydliwa/ [...] Nie wdáiąc ſie w
dálſzą rzecz/ co Pánnie przyſtało/ Rzekłáś z pokorą wielką: [...]
Niech mi ſie wſzyſtko sſtánie podlug słowá twego SiebRozmyśl
F3v; SkarKaz 277b; KlonWor 26.
»wmiatać (a. wmietować) się, wpadać (a. wpaść), wrzucać się,
wskoczyć, wstępować w rzecz« [w tym: czyja (2)] = interpellare
Mącz, Calag, Calep; interloqui Mącz; inicidere in sermonem Calag

[szyk zmienny] (3:2:1:1:1): (did) Kupieċ proſzy [swoją żonę Sumnienie] by mu ſpowiedzy niemylyla. (–) Myla duſko idz ale przeċ
[lege: precz] Bo kazdemu chczeż wſkoczyċ wrzeċ RejKup i4; Bárzom was rad ſłuchał/ y wmietowáćiem ſye wam w rzeczy niechćiał
OrzRozm K4; Mącz 197c, 287d; Calag 152b; á choćiaż X iądz
K anonik z przodku trochę ćierpliwie ſłuchał/ ále gdy ſię ſklepy
dowodow iego/ ſłowem Bożym łámać pocżęły/ wytrwáć nie mogł/
áby mi ſię w rzecż nie wrzucał/ y mowy nie przekazał. NiemObr
26; Calep 553a, 555b.
»zamknąć (a. zamykać), (s)kończyć, konać rzecz; dokończyć
(a. dokończać), dokonać, koniec (a. skończenie) rzeczy; rzecz się
kończyć mogła, dokończona« [w tym: ku komu (2), około kogo
(1), o kim (1), czyja (17)] = (s)kończyć mowę, rozmowę; przesta(wa)ć mówić, rozmawiać; perorare (orationem) Mącz, Calep, Cn;
orationem concludere Mącz, Cn; consummare a. ﬁnire a. perﬁcere
loqui PolAnt; exitus orationis, peroratio Mącz; orationem ﬁnire a.
ad exitum ducere Calep; ﬁnem facere orandi a. sermonis Cn [szyk
zmienny] (11:9:2;7:2:11;1:1): PowUrb +v; BielŻyw 61; Dokonawſzi rzeczi kv Krolyowy ye go Mczi kv panom zaſzye oddawſchi
lyſth Credenciey [poseł] thak bendzye mowyl [...] LibLeg 11/134v;
RejKup c2v; MurzHist I3v; RejWiz 22, 32v; A Gdy Dawid dokończył rzeczy ſwey ku Saulowi/ tedy Ionátán ſerdecznie ſie rozmiłował Dawidá BibRadz 1.Reg 18/1, Gen 17/22, Ex 34/33, I 346;
BielKron 35, 202v, 251; Utar ea clausula qua soleo, Ná koniec to
rzekę á ták rzecz zámknę yákom zwykł. Mącz 56b, 41a, 56c,
105a, 228b, 270a [3 r.], b; Końcżył przedſię ſwoię rzecż pan Boiánowſki/ kiedy pan Lubelſki przekáźiwſzy mu/ ták powiedział.
[...] GórnDworz C7v; Ale podobno páná Wapowſkiego rzecży
ieſzcże nie koniec. GórnDworz Hh5, S3v, V5, Aa2, Iiv; RejPos
230; BudBib Iudith 6/1; StryjWjaz B4; CzechRozm 2, 21, 30v, 54,
63v, 262; SkarŻyw 454; CzechEp 23, 228, 342; Calep 787a; WysKaz 42.
»zawodzić się w rzecz« [szyk zmienny] (3): BierRozm 27; RejRozm 402; Ná tákie dworne bádánie/ nie záwodząc ſie dáleko w
rzecż: mogłbych ták odpowiedźieć/ iż [...] NiemObr 100.
Wyrażenia: »długa rzecz« [w tym: długą rzeczą = długo mówiąc (11)] = longa oratio Mącz [szyk 27:6] (33): MurzHist L3v; co
zá ſpoſob ieſt tego ná przyrodzony ięzyk Polſki przekłádánia/ o
ktorym tu kroćiuchną ſpráwę dáć możemy/ nie báwiąc dłuzſzą
rzecżą cżytelnika ſpieſzącego ſię ku cżytániu piſm świętych BibRadz *4v; [biskupi] ſpiſali Kanony/ áby żadny duchowny żony nie
poymował [...]. Przećiw temu był od Grekow Páfuncyus/ rozwodząc im długą rzecżą iż s tego nic dobrego nie vroście BielKron
155v, 103, 103v, 105, 107v, 109v (17); Mącz 107a, [269]d, 315b,
[388]a; GórnDworz L5v, N8, O4v; Ale bym ſie długą rzecżą nie
báwił pocżątek wywodząc od Pátryárchow/ cżymbym ſie wam
vprzykrzyć mogł/ pocżniemy od Páná náſzego Iezu Kryſtá RejPosRozpr c2; RejPosWstaw [212]; Przed láty ſtáwiano v ſądu zegárki
ćiekące/ wedle ktorych zámierzano ſtronam cżás do mowienia: áby
długą rzecżą [longitudine orationis] cżáſu nietráćili ModrzBaz 94v;
KochOdpr C2; SkarŻyw 147, 189; StryjKron 692.
»krotka (a. skrocona) rzecz« = brachylogia, breviloquium, succincta oratio Mącz (5): BielKron 68v; Oratiuncula, Krótka mowá/
Krótka rzecz. Mącz 270a, 26d, 54a; Proſzę pánowie/ nie kłádźćie ná
wagę wielkość y ſrogość niewoléy Tureckiéy/ z tą krótką rzeczą
moią: áni przeſtawayćie ná tych ſłowiéch moich OrzJan 22.
»przy pogrzebie rzecz« = mowa pogrzebowa; funebris oratio
Modrz (2): y onych obycżay/ ktorzi przy pogrzebie rzecż o kim
cżyniąc/ naywięcey ſię ná wychwalánie cnot zmárłego wyſadzáią/ á
wyſtępkow iego niegánią/ áni wſpomináią/ niewiem ieſli ma być
gánion. ModrzBaz 61v; KochFrag 47.
»rzecz szeroka; szyrokość rzeczy« [w tym: szeroką rzeczą (11)]
[szyk 16:7] (22;1): Cżcie ſie też [...] żeby pirwey Ariſtonem był
zwan, á potim od ſzirokoſci pierſi Platonem. Drudzi lepak powiadaią żeby od ſzyrokoſci rzecży platonem nazwan był BielŻyw 79;
[Agamemnon] rzecż ſzyroką á obciężliwą o lekkość ktorą Troia-
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nowie wyrządzili brátu iego Menelauſowi/ vcżynił BielKron 56v;
[papież Leo] vcżynił k niemu [ku Attyli] rzecż ſzeroką o mordowánie ludzi Krześćiáńſkich BielKron 298v; Zygmunt rzecżą ſzeroką
powiedzyał s tego być pożytek wſzythkim/ áby Wáłáſkiego Woiewodę wygnáli y z ludem iego BielKron 386, 56v, 103v, 109v [2 r.],
146v, 195 (20); GórnDworz I4v; Przed potkánim ma ie [swoje ufy]
pirwey vpomináć Hethman/ rozwodząc im rzecżą ſzeroką/ przecż á
dla cżego cżynią z nieprzyiaćielem/ ktory s ſiebie przycżynę dał tey
woynie BielSpr 15v.
»tą rzeczą« = tymi słowami; to mówiąc (3): Ezop rzekł/ podobno dzieći maſz Ná ktore więc cżęſto bákaſz: Kiedy puſtuiąc
wołáią/ Ciebie nie bárzo ſłucháią. Polećiſz ie w moię ſtrożą/ Vźrzyſz iżći z ſobą wſtrwożą [...]. Tą rzecżą kupcá poduſzcżył BierEz
A4v; RejKup k4v; BielKron 435v.
»wymowną rzeczą; wymowność rzeczy« (1;1): FalZioł V 54;
[Tullius] żałował ſie długą á wymowną rzecżą ná Ankuſy przed
Senatem. BielKron 103.
Szeregi: »deklamacyja a rzecz« (1): Declamo, declamaciyą á
rzecz czinię/ yáko czinią w Kolegiách náuczeni dla ćwiczenia w
wymowie Mącz 55c.
»kazanie, (albo) rzecz« (2): Mącz 260b; Concionabundus – Kazanie albo rzecz cziniącij. Calep 232b.
»rzecz, (a, albo, i) mowa (a. rozmowa, a. mowienie)« [szyk
13:7] (20): Cygnea cancio, Pioſnká łábęcia/ to yeſt/ wielmi wdzięczna á miła/ albo ná oſtátecznym pożegnániu piesń á rzecz y mowá
ku komu. Mącz 76b; Prosa, Rzecz á mowá która nie rimem/ to yeſt
nie wierſzámi oſięgniona yeſt. Mącz 327a, 16a, 26d, 36a, d, 55c
(11); A ták/ y tu [Ioann 1/14] było przełożyć/ Et ſermo ille caro fuit.
A oná rzecż (álbo mowa) ćiáłem byłá. BudNT przedm cv; Bo to
słowo Greckie LOGOS wiele znácży/ Rzecż/ álbo mowá/ licżbá/
przycżyná/ kśięgi/ słowo/ rć: wſzytko to logos. BudNT Ii6; CzechEp
46, 149; Calep 486a, 739b, 787a; WujNT 150 marg; Prośi ná hálbę
Winá/ prośi y ná drugą: Wda ſię w rzecż z nieborakiem y w
rozmowę długą. [...] A gdy go iuż doleie/ z kárcżmy go wywabi
Miedzy gory: tám go iuż do końcá oſzwabi. KlonWor 26. [Ponadto
w połączeniach szeregowych 3 r.]
»rzecz a oracyja« (1): Concludere et perorare, Rzecz á oráciyą
zámknąć. Mącz 56c.
»rzecz a(l)bo (a) powieść« [szyk 2:1] (3): KromRozm I G; Co
ſzyrzey zrozumiemy y s powieśći á z rzecży tey tho Pánny s. y z
hiſtoriey Ewányeliſty s. [Luc 1/39-56] RejPos 303v; WujNT 577
marg.
»rzecz albo i słowo« (1): Gdźie rzeczy/ álbo y ſłów ták władnych doſtánę/ Którémibych miał léczyć twoię ćiężką ránę [tj. żal
po śmierci żony]? KochFrag 52. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
Przen (1):
Zwrot: »mowić [od kogo = w czyim imieniu] rzecz« (1): Nie
vfa ſwey ſpráwiedliwośći/ Kto złotu mowić od ſiebie rzecż każe
KochOdpr A3v.
a. Książka, utwór literacki, też jego część (rozdział, księga
itp.); historia, opowieść (79): MiechGlab *2v; LubPs A5v; A ták
ſpráwá kſiążek tych [tj. „Wizerunku”] ieſt thá: Iż ieſt rzecż zmyſlona/ y z inych vcżonych zebrána/ ktora ták idzye: [...] RejWiz A5;
a iż drugie cżęśći prac ich [pisarzy] wiernich poginęli bárzo żaluiemi poruſzeni tych rzeczy ktore ieſzcze zoſtały zacznośćią y
godnośćią KwiatKsiąż H2, H2v; Comaedia, Komedia, To yeſt/
wymyſlona rzecz/ wzięta z obyczáyów á poſpolitego záchowánia
ludzkiego Mącz 61d; Praefatio, Przedmowa/ To yeſt pirwſza rzecz
przed yákiemi xięgámi. Mącz 119a, 15d; SienLek 16v; GórnDworz
O8; HistRzym 17; Ieſzcżem y tego ná koniec zámilcżeć niechćiał/
co o tym S. Ephremie nápiſał Soſomenus w kośćielney ſwey Hiſtoryey: bo rzecż ieſt vćieſzna/ y ku dobremu przykłádu walcżenia
znamiętnośćiámi náſzemi służy SkarŻyw 121, 99 marg, 173; FRáſzki tu niepoważné z ſtátkiem ſię zmiéſzáły: Komuby drugié [= niektóre] rzeczy więc nieſmákowáły/ Wźiąwſzy ſwą częsć/ oſtátek dru-

gim niech podawa KochFr 113; Ale że ſie ná prętce to w Summę
zebráło: Coby wiela cżytánia piſm potrzebowáło. Mam zá to że tá
máła rzecż pożytek przynieśie: Cżytelnikowi tor do wielkich piſm
ponieśie. KlonKrGum Av.
rzecz czego [= książki] (2): Trzećia y cżwarta rzecż Zdánia
Syná Koronnego. Ich Mośćiam PP. Bráćiey ſwey PP. Polakom/
Litwie ku vważeniu podána. GrabPospR kt, Lv.
rzecz do kogo (2): STANISLAWA ORZECHOWSKIEGO Do
Kró: Iego M. Zygmuntá I. o Woynie Tureckiéy RZECZ DRVGA.
OrzJan 72, 5.
rzecz około czego (1) cf »rzecz zamykać«.
rzecz przeciw komu, przeciw czemu (3) cf »rzecz wydawać«,
»rzecz zaczynać«.
rzecz o kim, o czym (9): O Przenieſieniu ćiáłá iego [św. Floriana] do Polſki/ do Krakowá/ rzecż wybrána z Kroynik Polſkich.
SkarŻyw 403, [407]; OrzJan 5, 72. Cf Zwroty.
rzecz czyja [= kto jest autorem] [w tym: G sb i pron (9), pron
poss (4)] (13): ábowiemem to rozumiał/ iż ten Wydawcá którégom
ia to rzeczy popráwiał/ o tym ſye báwił y pieczołował/ iákoby był
ty wilgośći polſkim ięzykiem wyſłowić mógł SienLek Vuu2v,
Vuu2v [2 r.]; CzechEp 52 marg; KochCzJan A2; OrzJan 72;
THRENY Y Rzecży rozmáite/ Adámá Cżáhrowſkiego z Cżáhrowá
CzahTr kt. Cf Zwroty.
rzecz czyja [= o kim] (1): Piſaliſmy inſzych cżáſow Máieſtatowi
wáſzemu/ teraz też piſzemy po wtore. Rzecż Alexandra Macedoná
[Alexandri Macedonis argumentum]/ on záprawdę iáko lew do ziemie náſzey wchodząc/ wſzitki dobytki náſze drapieżnie złupił/ náſze
rycerze pobił/ [...] HistAl E5v.
W połączeniu z nazwą języka (2): Godziło ſie było po łacinie
ten liſt piſać VM iako panu mądremu [...]. Ale iż to rżecż ieſt
polska/ więcey proſtym ludźiem ſlużącza/ przeto miałem na to
bacżnoſc aby ten liſt żalecżaiąci nie tylko ſamym vcżonym ale też y
poſpolitemu cżłowieku naſzego ięzyka był iawny. WróbŻołtGlab
A5; BielKom A3.
Zwroty: »rzecz(y) (na-, po)pisać; rzecz (na-, s)pisana; pisanie
rzeczy« [w tym: o czym (1)] [szyk zmienny] (14;5;1): OpecŻyw 30;
Bo iako żydźi/ Grekowie/ Lacinnicyi/ inſze národy/ ſwęmi iężyki/
czyſtych a powáżnych i zbawięnnych rzeczy/ doſyć popiſali/ [...]
tak niewiem przecz i my polacy bychmy tegoſz iężykięm naſzęm
dokazać niemogli. MurzHist A2v; [Jan Seklucjan] nietilko ſám rzeczy ku zbawięniu pożyteczné piſze/ ale teſz i na to nałożyć s ſwą
wielką ſzkodą nielituie/ gdy kto inſzy co pożytecznęgo napiſze.
MurzHist A4; BielKom A3; KrowObr 4; RejZwierz A2v; Conclusa
oratio, pro numerosa, Rimowna mowá/ álbo Rytmámi ſpiſána rzecz.
Mącz 56c, 84c, 221d; Niechay [dworzanin] vmie z głowy piſáć/ liſt
cudny/ rzecż poważną: więc y wierſz GórnDworz G6, A2v, F7v,
G5v; [Mikołaj Rej] Piſał też záſię dla kmiotkow/ Woytá s Pánem á s
Plebanem/ iáko ſie też o ſwych doległościach rozmawiaią. Y wiele
inych rzecży piſał co ich poginęło RejZwierc Aaav; y ktemu
znácżnieyſza ieſt rzecż w onem ięzyku. wktorem ią napiſano/ niż w
onem do ktorego ią przelano. BudNT przedm c4v; CzechRozm 199;
GórnTroas 5 [2 r.]; KochCzJan A2; LatHar +5v.
»rzeczy na [jaki] język przekładać (a. wykładać); wykładanie
rzeczy na [jaką] mowę; rzeczy na [jaki] język przełożone« [szyk
zmienny] (2;1;1): iąłem ſie był wykładania nie ktorych rzecżi z
łacinſkiego piſma na polſką mowę. MiechGlab *2; LubPs ggv;
Trzebá było y ná Polſki ábo Ruſki ięzyk przekłádáć Ruſkim
Narodom/ rzecży ku temu ſłużące: żeby rychley prawdę obacżyli.
SkarJedn 381; LatHar +4v.
»uczynić rzecz« [w tym: o czym (1)] [szyk zmienny] (3): BibRadz *2; BudNT Ii6; (marg) Diálogi nie ſą ſpiſáne przećiw żadney
zoſobná oſobie. (–) Y vcżyniłem ia był rzecż tę/ ták w obec [...] nikogo nie miánuiąc áni iáſnie y otworzyśćie przećiw ktorey zoſobná
oſobie piſząc CzechEp 6.
»rzecz(y) wyda(wa)ć (na jawność); rzecz wydana« [w tym:
przeciw czemu (1), o czym (1), czyja (2)] [szyk zmienny] (6;1): Bib-
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Radz *2; Potym Ian Ekkius Doktor piſmá s. piſał y wydał ná iáwność wielkie rzecży przećiw Luterowym temom BielKron 193;
SkarJedn kt; IEſt temu coś bliſko czterech lat/ M. X. żem [...] Ianá
Kochánowſkiégo/ Poety Polſkiégo/ rzeczy piſánych po częśći był
między ludźi wydał KochCzJan A2; Ale mówiąc o pánu Kochánowſkim/ ponieważ rzeczj iego ręku mych doſzły/ [...] iedné teraz
wydáię/ drugié téż niedługo da Bóg wydam. KochCzJan A3, A2v;
JanNKar A4.
»rzecz zaczynać (a. począć, a. poczynać)« [w tym: przeciw
komu (2), o czym (1), czyja (1)] [szyk zmienny] (5): SeklKat A6; Pocżyna potym X iądz K anonik rzecż wtorą przećiw nam/ broniąc
ſwego Rzymſkiego Antychriſtá/ ták mowiąc [...] CzechEp 343, 323;
NiemObr 7; WujNT 305.
»rzecz zamykać; rzecz niech będzie skonana« [w tym: około
czego (1), o kim (1), czyja (3)] [szyk zmienny] (5;1): Leop 2.Mach
15/40; SkarJedn 143; POłożę nápominánie S. Hieronimá/ ktorym
ten żywot [św. Pawła, pierwszego pustelnika] wypiſuiąc rzecż
ſwoię zámyka. SkarŻyw 52; CzechEp 336, 342; Tym tylko rzecż tę
zámykam/ páná Bogá wſzechmogące go proſząc/ áby ocży ludźiom
[...] otwárzáć racżył/ á między inymi X. Kánonikowi/ iżeby ten
kośćioł Papieſki Bábilońſki poznáć mogli NiemObr 180.
Wyrażenia: »jawna rzecz« = dzieło opublikowane, wydane (1):
AEdere opus. Wydáć Xięgi. [...] AEditio, Publicatio. Iáwna rzeć
[!]/ Wydánie yáwne. Mącz 4a.
»krotka rzecz« [szyk 3:1] (4): BibRadz *4; O Iednośći Kośćiołá
Bożego pod iednym Paſterzem. Y o Greckim od tey Iednośći odſtąpieniu. [...] Rzecż krotka ná trzy cżęśći rozdzielona. Teras przez
K. Piotrá Skárgę [...] wydána. SkarJedn kt, 143; O Męcżeńſtwie
Ianá S. Ewánieliſty/ w Rzymie [...] krotka rzecż. SkarŻyw [407].
[»rzecz szyroka« = proza: rzecz shyroka prosa, oratio producta
et a lege metri soluta ReuchlinBartBydg B6v.]
»wolna rzecz (od wierszow), nie w wiersze uczyniona« = proza, mowa niewiązana; prosa oratio Mącz [szyk 2:1] (2:1): Mącz
327a; Prosa – Mowa rzecz nie w wieſze [!] ucziniona wolna rzecz.
Calep [863]b.
Szereg: »rzecz, (albo) mowa« [szyk 1:1] (2): Ná Apoſtolskie
Dzieie Rozdział 1. wirſz 1. Pierwſze kśięgi vcżyniłem o wſzytkiem
Theoﬁle. rć: TEn wirſz mogłby y ták być przełożon/ Pirwſzą rzecż/
(álbo mowę) vcżyniłem o wſzech (rzecżach) Theoﬁle. BudNT Ii6;
Calep [863]b.
W przen (1): A ieſt to przyrodzona v ludzi tych ktorzy co z
mozgu czynią/ iż gdy iáką rzecz pierwſzy raz z ſzczęſliwey fantaziey/ iáko Iouis minerue [!] vrodzą/ á potym im [...] zginie/ iuſz
trudno w táką drugą fantazią potráﬁć vśiłuią. StryjKron A6.
b. Sposób mówienia, wypowiadania się; styl wypowiedzi; dar
wymowy, umiejętność przemawiania; locutio dictionis BartBydg;
genus orationis, ratio loquendi seu scribendi, stylus Mącz; orationis ornatus Modrz (79): BartBydg 9; (nagł) Prywat. (–) NIe rozumiem kto to ieſt/ s poſtáwą ſzaloną/ Ale widzę iż ma rzecż/
właſną y przeſtroną. RejZwierz A6; Concertatorium genus orationis,
Popędliwa rzecz. Mącz 49d; Obscure loqui, Zátrudnioną rzecz
mieć. Mącz 257b, 99b, 113b, [114]d, 121a, 137a (32); Calag 397a.
rzecz czyja [zawsze: G pron] (3): Niechćiey ſłucháć rády iego
[nieprzyjaciela]: A tym śię więcey oſtrzegay/ Cudney iego rzecży
niedbay. BierEz P3v; MurzHist Tv; (marg) Wymowá ś. Leoná. (–)
płynęło iáko miod ſłodki z vſt iego kazánie/ náuká/ vpominánie/
piſanie. rzecż iego poważna y wſpániáła/ iáką trudno v innych doktorow tráﬁć SkarŻyw 317.
G sg w funkcji przydawki lub orzecznika: [kto] (bywa) [jakiej]
rzeczy (3): A [pan] Nieſzcżęſcie wyſtąpi wielmi w zedraney ſukni/ oſoby ſuche/ blade/ nieprzijemne/ ale rzecży krzykliwe a wſporne ForCnR D4; FalZioł V 48v; Strigosus orator per translationem, Suchy wymowcá/ to yeſt/ niewymowny/ nie wdzięczney rzeczy. Mącz 421a.
I sg w funkcji okolicznika sposobu: »[jaką] rzeczą« = jak
mówiąc (6): Pothym Ceſarz ná zamku vcżynił rzecż do Krolow y

Rad ich po Láćinie ochędożną rzecżą BielKron 414v, 103, 311v
[2 r.]. Cf »rzeczą mowić«.
W połączeniu szeregowym (1): Azaſz niewieſz nędzna głowo/
Iż wiele pośćić nie zdrowo/ Nic nie pomoże wymowá/ Rzecż przyiemna/ mądre ſłowá BierEz H4.
W charakterystycznych połączeniach: rzecz chwytana, cudna,
czysta, ćwiczona, dziwna, foremna, [głośna], krzykliwa, kstałtowna,
łagodna, męska, niczemna, niedbała, niegładka, niejednostajna (2),
nietęga, niewięzista, niewymowna, ochędożna (2), okazała, piękna
(2), pobudzająca [ku czemu], pochylna, polerowana (2), popędliwa
(2), poważna, prosta, przenikająca, prześpieczna (2), (nie)przyjemna
(2), pyszna, roztropna, (w)spaniała (4), sposobna, surowa, uporna,
usiłowna, (nie)wdzięczna (2), wysoka, wystawna, zamieszana, zamotana, zatłumiona, zatrudniona (2), zawikłana, zjadła, zwadliwa.
Fraza: »rzeczy [komu] (nie) (do)staje (a. (do)stanie) itp., (nie)dostatek« = orationis ornatu abundare Modrz [szyk zmienny]
(20:2): Ten to [Solon] gdyż w iednym mieſcie był á wſzitci ktorzi
tam byli mowili á on milcżał, y pytaligo cżemuby też nie mowił,
żaliby błaznem był, cżili dla niedoſtatku rzecży, odpowiedział [...]
BielŻyw 8; RejPs 98; Rożumiem nie wſzytkiego będę miał na
piecży Bowim mi ſnadz z przęſtrachu nie doſtanie rzecży RejJóz
G3, G6v, Iv; Snadnie wąm doſtanie rzecży Kyedy ſtanieczie na
Sądzie RejKup t6, z3, z6v, dd6v; RejWiz 135; Metuo ne mihi deﬁciat oratio, Obawam ſie áby mi doſtáło rzeczy. Mącz [269]d;
[dworzanin powinien] s káżdym wiedźieć o cżym mowić/ á iżby
mu záwdy doſtawáło rzecży/ á tákiey/ ktoreyby cżłowiek káżdy/
mogł rad ſłucháć GórnDworz N6v, H3v, N7 [2 r.], Ov, Z5v; KuczbKat 300; CzechRozm 63; ModrzBaz 1; SkarŻyw 119, 582.
Zwroty: »[jaką] rzeczą mowić« [szyk zmienny] (2): Tá tho ieſt
Kingá o ktorey hiſtorykowie y Kronikarze piſali zá ieden dziw/ iż
ſkoro ią máć vrodziłá ięłá mowić cżyſthą rzecżą/ bądź pozdrowioná
krolewno niebieſka etc. po Węgierſku BielKron 360; BielRozm 8.
»sadzić się, sadzenie na rzecz« [szyk zmienny] (4:1): Periergia,
latine sedulitas vel nimia operositas in loquendo, Zbytne ſadzenie
ná rzecz. Mącz 291b; Exquisitissimis verbis utitur, Wielmi ſie ſádzi
ná rzecz. Mącz 336d, 86d, [114]d, 296d.
Wyrażenie: »nauka ozdobnej rzeczy« = retoryka (1): [św. Augustyn] poſłan był do Medyolánu/ áby tám cżytał [= wykładał]
Retorykę/ to ieſt/ náukę ozdobney rzecży. BielKron 160v.
Szeregi: [»sprawy i rzecz«: y wyćwiczony był Moiżeſz we
wſzelkiey mądrośći Egipſkiey/ y był potężny w ſpráwach y w rzecży. GilPos 230 (Linde).]
»uczynek i rzecz« (1): Onij [apostołowie] rzekli: [rozmawiamy] O Iezuſie Nazarańſkim/ ktory byl mąż/ prorok motzny/ w
vcżynku ij w rzecży [in opere et sermone Vulg Luc 24/19] przed
bogiem ij przed wſſytkimi ludzmi OpecŻyw 167v.
»wymowa (a. [mowa]) a ([albo]) rzecz« [szyk zmienny] (2):
ktorą [Medeę] Iazon ſwoią wymową á łágodną rzecżą ktemu námowił/ iż nie tylko ſkárby z nią pobrał/ ále y kroleſtwo mu wſzytko
poddáność chcieli vcżynić BielKron 55; Mącz [297]d; [[Ulisses]
rzecz/ álbo mowę głoſną miał ErazmJęzyk D2 (Linde)]. [Ponadto w
połączeniu szeregowym 1 r.]
c. Udzielanie wyjaśnień przed sądem; zeznanie (14): RejKup
z7; SWiádkowie ieſli ſye w powieſći ſwey zgadzáią/ tákie ich świádectwo bywa ważne [...]. A gdyby ſobie w rzeczy przećiwni byli/
żadnemu wiárá niebywa daná. GroicPorz x4.
rzecz czyja [w tym: G sb i pron (4), pron poss (3)] (7): Wſzákże
wtey mierze nie ledá rzecz ſtrony odporney zá odpowiedź ma być
poczytaná/ ále tá tylko/ ktora ieſt práwie ná żáłobę vczynioná.
GroicPorz t3. Cf Zwroty.
Zwroty: »powiedać rzecz swoję« = zeznawać (1): Zátym ſtárcy
pocżęli powiedáć rzecż ſwoię [dixerunt … verba sua]/ ták iſz słudzy
bárzo ſię záwſtydáli/ gdyſz nigdy przed tym sławá tákowa nie
bywáłá o Zuzánnie. BudBib Dan 13/27.
»swą rzecz prowadzić« = zeznawać (1): A ſtánąwſzy w posrzod
zboru fáłſzywi Sędzyowie/ Położyli ſwe niewiernie ręce ná iey
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[niewinnie oskarżanej Zuzanny] głowie. [...] Y pocżną ſwą rzecż
prowádzić: [...] KochZuz A4.
»rzecz [komu] przekażać« = przerywać (1): (marg) Nędznik/
nędzny v práwá. (–) Ieſli co będzye mowił/ thedy nań fukáią/ Skubąc s tyłu zá kołnierz/ rzecż mu przekażáią. RejWiz 122.
»rzeczy (G) wysłuchać, przesłuchać; rzecz (wy)słyszeć« [w
tym: czyja (4)] [szyk zmienny] (3:1;3): LibLeg 11/159; Ma każdy
ſąnd ſtrony ſlyſſeċ A naċzem ſyę zabawiayą Tam wiecz nato Decret
daya Według rzezcy [!] ktorą ſlyſſyṡ Wiem jże ya [lege: ją] dobrze
pomniṡ Vċziń Decret miedzy niemi RejKup z6v; BielKron 72, 126
[2 r.]; Actionem constituere, Náleść obyczay którym ſpoſobem która ſpráwá má być álbo może być ná ſądzie wiedziona/ to przed tym
ſędzia czynił wysłucháwſzy obudwu ſtrón rzeczy áby żaden ná ſwey
ſpráwiedliwośći vkrocenia yákiego nie cierpiał. Mącz 413a, 336a.
»rzecz zeznać« (1): [biskup Stanisław] kazał odkryć grob Piotrawinow/ tknął go laſką biſkupią [...] y rzekł: W imię oycá y Syná
y Duchá ſwiętego Pietrze wſtań/ á rzecż ſpráwiedliwą zeznay/ y
przywiodł go do ſądu BielKron 348v.
2. Zespół wyrazów, zwrotów i form używanych w celu porozumiewania się przez członków jednego narodu, społeczeństwa; język,
mowa; idioma Mymer1, BartBydg; lingua Mącz, PolAnt; sermo
Mącz [w tym: w połączeniu z nazwą języka (24)] (35): Mymer1 22;
Idioma, d icitu r proprietas loquendi in qualibet lingua, etc. rzecz,
mova BartBydg 71; Algoritmus: To ieſth nauka Liczby: Polską rzecżą wydana: Przez Kxiędza Tomaſza Kłoſa. KłosAlg kt; GliczKsiąż
I8v; áleć tho pewnieyſza iż Pruſowie ſtárzy byli z Litwą iednego
narodu/ y tu mieſzkáli gdzie dziś Liﬂańći/ y rzecż iednáką mieli y
obycżáie z Litwą BielKron 345v; Latinitas, Láćińska rzecz. Mącz
185b, 188a; SienLek a4, 44; GórnDworz F5; Nád to znáć/ iż [brzescy tłumacze] o ochędożną Polſzcżyznę nawięcey ſię ſtáráli/ zániedbáwſzy właſnośći rzecży Greckiey wnowem teſtámenćie BudBib
bv; Philemo ią [komedię] po Grecku napiſał, y przezwał THESAVRON ięzykiem ſwym. Tę do ſtárorzymſkiey Mowy Plautus
przeniosſzy, TRINVMMVM miánował. A ten co ią do rzeczy, y do
czáſow náſzych Terázneyſzych ſtoſował, názwał ią POTROYNYM.
CiekPotr 3.
rzecz czyja [w tym: pron poss (8), G sb (1)] (9): Mącz 194b;
Przeto co po Hywreyſku Hola/ [...] tom ia [...] názwał po Słowieńſku cáłopaleniem. A przecżbychmy nie mieli v nich brać ſłow
[...]? Aza lepiey inſzy cżynią/ ktorzy ſwoią rzecżą wzardziwſzy [!]/
v Niemcow/ albo v Włochow ſłow pożycżaią? BudBib b4v, cv;
Naydzieſz tego wtem moiem przekłádzie niemáło/ To ieſt/ żem niekiedy nie słowo słowem przekłádał/ wſzakże tylko tám/ gdzieby
inácżey rzecż náſzá nie ćirpiáłá. BudNT przedm d, przedm b7;
WujNT przedm 20. Cf »na rzecz wyłożyć«.
W połączeniu szeregowym (1): Lingua, Ięzyk też mowá á rzecz
oſobliwa którego narodu. Ut lingua Graeca, Ięzyk Grecki/ To yeſt
mowá. Mącz 194b.
Zwroty: »mowić, mowiący, powiedzieć [jaką] rzeczą; [jaką]
rzecz mowić« [szyk zmienny] (2:1:1;1): Zátym nam Hetman powiedźiáł Hiſzpańſką rzecżą: Ey Rycerze Boży teraz cżás przyſzedł/ áby
káżdy vkazał ſwoy vmyſł dobry męſtwá ſwego BielKron 460; BudBib cv; [Paweł] zmachnął ręką ludowi: a gdy ſię wielkie milcżenie
ſtało/ mowił Hebreyſką rzecżą [allocutus est Hebraica lingua]/
mowiąc. [...] BudNT Act 21/40, Act 22/2, 26/14.
»pisać [jaką] rzeczą« (1): Miedzy inym piſániem iey/ też to piſałá [Sybilla Delﬁka] Grecką rzecżą: [...] BielKron 133.
»umieć, rozumieć [jaką] rzecz« (2:2): [Czechowie] poſłáli do
Niemiec po Sthomirá [...]/ przyprowadzili go poććiwie y ná kſięſtwo wſádzili. Potym ſie im zbrzydził iż nie vmiał rzecży Słowieńſkiey BielKron 322, 337v, 345; WOłoſzy/ po Ruſku Włoſzy ſie rozumieią/ nie od Flaccuſá wezwáni tym imieniem/ iáko Syluius piſze/
kthory nie rozumiał Ruſkiey y Polſkiey rzecży/ ále od národu Włoſkiego/ bo z Włoch przyſzli w ty Kráiny gdzie dźiś ſą. BielSpr 68v.
»na [jaką] rzecz wyłożyć (a. przełożyć), wyłożony, przekładanie; rzeczą [jaką] wykładać się« [w tym: czyja (3)] = in linguam

transferre Mącz (2:3:1;1): Wypiſanie dwoiey Sarmatſkiey krainy.
[...] Przez doctora Macieia Miechowithę laciną wipiſane á ku poſpolitego cżłowieka pożythku na polſką rzecż wyłożone. MiechGlab 1; Vlan rzecżą Tatatſką [!] wykłada ſie panna [Ulan puella est
et virgo] MiechGlab 70; WróbŻołt kt; WróbŻołtGlab A2; Mącz
124c; tego żaden bácżny nie rzecże ábych ia tłumácżąc Grecki ábo
Zydowſki lub też Láćinſki ięzyk/ źle to cżynił/ gdybym właſnosć
obcego ięzyká wybacżywſzy właſnie gi też ná rzecż ſwą przełożył:
choćiażbym nie właſnie ſłowo od ſłowá przekłádał. CzechRozm
127v; WujNT przedm 1.
Szereg: »rzecz albo język« (1): In linguam Polonicam transferre, Ná polską rzecz álbo yęzyk wyłożyć. Mącz 124c. [Ponadto w
połączeniu szeregowym 1 r.]
3. Społeczność związana wspólnymi sprawami; państwo,
wspólnota społeczna (10): a wſzakosz yey m. [królowa Węgier] y
wtim niechay rozumem ſtąpa abi tich nieroſgniewala ktorzi dzysz
rzeczamy wladną LibLeg 11/43; y ná tym wſzyſtka obroná rzecży
záwiſłá/ iż ieſli ieſt młodź y poſpolity rycerz ćwicżony/ tedy też
ſpráwce máią być dobrze ćwicżeni y ſpráwni BielSpr 3.
Wyrażenia: »(po)spolna rzecz« [szyk 4:1] (5): BierRozm 11;
Nie pátrz ná zacność domow/ áni ná ich grozy/ Ale kto dobrą
ſpráwą/ poſpolną rzecż mnoży. Temu bądź przychylnieyſza/ tego
mieway w rádzie BielSat N4v, G4v; Rzecżpoſpolita tha ieſt práwa
mátká/ A prze złe ſyny zginie do oſtátká. Przodkowie náſzy ktorzy
cnotę ználi/ Dla ſpolney rzecży y gárdłá dawáli. RejZwierc 222v;
BielSjem 4.
»Rzecz Rzymska« [szyk 2:1] (3): V Rzymian/ gdy Scipio vpádłą Rzecż Rzymſką záſię ſwą opátrznośćią nápráwił. Themiſtokles w
Grecyey tákież Ateniánom/ [...] Ci obádwá ty dáry wyſzſzey miánowáne w ſobie mieli/ rozum/ Náukę/ y ćwicżenie/ ktoremi Rzecż
poſpolitą vpádłą nápráwili BielSpr b4; KochWr 27 [2 r.].
4. Desygnat, obiekt (przedmiot, osoba, zjawisko itp.) odpowiadający wyrazowi lub pojęciu; znaczenie, treść wyrazu lub pojęcia; res Mącz, Modrz (98): KromRozm III N5; GroicPorz gg2v;
tylko S. Auguſtyn piſze iż to ſłowo Infernus/ to ieſt Piekło nie może ſie nigdy ná dobrą rzecż śćięgáć/ iedno na złą. BielKron 466v;
GrzegRóżn N3v; Inﬁnitivus, Niepewny/ Niedoskonáły/ To yeſt/
Który/ Niepewność rzeczy ma w ſobie. Mącz 128a; Nomen, Imię/
Właſne zwánie wſzelákiey rzeczy. Mącz 249b; Notare res nominibus novis, Rzeczóm nowe ymioná dáć/ Nowemi ymiony przezwáć. Mącz 250c, 164b [2 r.], 504c; SarnUzn B5v; áby [dworzanin] vważył/ ktore ſłowo bárziey ſłuży vſzom Polſkim/ ktore
znácżnieyſze/ kthore źrzetelnieyſze/ kthore włoſniey rzecż opiſuie.
GórnDworz F5v, E6v, F2v, F5v, F6, Bb8v; Imieniu IESVS/ ieſt też
imię CHRISTVS przydáne/ ktore pomázáńcá znácży: á zámyka w
ſobie/ y doſtoieńſtwo/ y vrząd. Nie ieſt też przywoite iedney rzecży/ ále mu ieſt poſpolite z wielem inych ludźi. Bo náſzy oni ſtárzy
oycowie/ Chriſtuſámi zwáli Kápłany/ y Krole KuczbKat 25; RejZwierc [282]; Lecż Grecſkie ſłowo tawtys/ nikomu ſię nie zgodzi/
iedno biáłej głowie/ a tem rżecżam o ktorych ták mowiemy/ iáko o
niewiáſtach. BudBub c2v, b3v [3 r.]; ktore ſie ſłowo [„zakon”] w
Piſmie Swiętym rozmáićie bierze/ y wielom rzecżom przycżytháne
bywa CzechRozm 83v, 8v, 18v, 19, 41v, 133v [3 r.], 134 [2 r.],
197; ábo przodkom náſzym głupſtwo [ma być przyczytane]/ iż
rzecżam przezwiſká namniey nieprzyſtoyne dáli. ModrzBaz 133v,
133 [2 r.], 133v [3 r.]; iż tym ſpoſobem Papieżnicy y z ſwoim
miłym Papieżem/ nie máią ſkutecżnie żadne go przez ſię właſnie
będącego ſyná y duchá/ ále tylko gołe bez rzecży imioná CzechEp
222, 273; WisznTr 19; RybGęśli C2v; WujNT przedm 22; GosłCast 5.
W przeciwstawieniach: »imię (3), słowo (2) … rzecz« (5):
Może to być/ iż imyenya tego [„papież”] nyebyło/ ále rzecz byłá.
Imyę rzeczy nye odmyenya: A też nye ſtráſzliwe to imyę: Abowim
nic inego nye známyenuye Papá/ yedno oycá KromRozm III N5; A
ty [Kalwinie] [...]/ iákiegoś czwartego [Boga] Wtrącaſz nam ták
przez dźięki/ bez wſtydu żadnego Ktory w ſobie liczbą trzy nie

323

RZECZ

RZECZ

rzecży zámyka Ale prożne imioná. GrzegRóżn N2; BudBib b3v
[2 r.]; ModrzBaz 124.
Frazy: »co (to) za rzecz (jest)« = co to znaczy [szyk zmienny]
(4): Quid istuc verbi est, Co to yeſt zá rzecz. Co ſie przes ty słowá
rozumie. Mącz 341a, 484c; maſz w Polſzce Poſłańcá/ y Namieſtniká
iego [papieża] Arcybiſkupá Gniéźniéńſkiégo/ y Suffrágány iego
[...]: ćić powiedzą/ co Król/ co Króleſtwo/ co Exekucya prawdźiwa
Korony Polſkiéy ieſt. (–) A wiedząli oni iedno ſámi/ co to zá rzeczy
ſą? OrzQuin F4v, B2.
»insza rzecz jest; in(sz)ą rzecz brzmieć« = co innego znaczy(ć)
(1;2): Bo inſza rzecz ieſt z ową/ niſzli zową/ [...] v mnie niſz vmnie
rć. MurzOrt B3; to ieſt obycżay piſánia Táiemnic w ięzyku żydowſkim/ gdzie iną rzecż brzmią ſłowá/ á ina ſie rzecż przez nie
znácży SarnUzn C7v; BudBib c2.
»jedna rzecz jest« = znaczy to samo (1): gdźie téſz niemożeſz
rzec żeby iedna rzecz była/ być a bić. MurzOrt B2v.
Zwroty: »rzecz znaczyć, znamionować, znamienujący; rzecz się
znaczy, znaczona; znaczenie rzeczy« [szyk zmienny] (21:3:1;2:1;1):
MurzNT 196 marg; Boć inſzą rzecz znaczy piéi/ niſz pii/ léi abo liéi
niſz lii MurzOrt B2, B2, B2v; GrzegRóżn H3; Synonyma, diversae
voces idem signiﬁcantes, Rozmáyite słowá/ ále yednę rzecz známienuyące. Mącz 437b; OrzQuin T3v marg; SarnUzn B5v, C7v;
GórnDworz Q4; Ale v Láćińſkich Oycow [...] to imię Sákráment/
rzecż nieiáką świętą/ y ktora śie w ſkrytośći tái/ znácży: iáko też y
Grekowie tęż rzecż znácżąc/ onego ſłowá Myſterium (to ieſt Táiemnicá) vżywáli. KuczbKat 105, 110 [2 r.], 405; Słowo Láćinſkie
Tempora/ ácż dwie rzecży znácży/ to ieſt/ y cżáſy i ſkroni/ wſzákże
tu [Ps 131/4] niemoże/ iedno ſkronie znácżyć BudBib b2; BudNT
Ii6; CzechRozm 15, 31v, 85 marg, 127v, 128, **4v, **6; NiemObr
38; LatHar 685 marg; A ták poſtáremu przekłádam/ [...] Eccleſia,
nie zbor, ále kośćioł: templum, tákże kośćioł. Bo to nie nowiná w
káżdym ięzyku/ iednym ſłowem názywáć kilká rzeczy/ iáko piłá/
kłodá/ broná/ nie iednę rzecz znáczy. WujNT przedm 22; JanNKar
C3; SkarKaz 84b.
»rzecz zwać (a. nazywać)« [szyk zmienny] (7): Niemcy [nazywają chleb] brot/ Słowacy chleb/ [...] Węgrzy kineer/ Indowie
cholo/ [...] Anglicy bred/ Litwá donos/ y drudzy tákież z inych
narodow inácżey káżdą rzecż zwáli. BielKron 7v; GrzegRóżn N3;
Vocabulum, Słowo którym którą rzecz zową Mącz 504c; OrzQuin
F2v; BudNT Ii6; CzechRozm 14; WujNT przedm 22.
Wyrażenie: »własna rzecz słowa« = znaczenie (1): ktorego ſłowá [scartabellus] wási iuriſtowie rożne y śmieſzne wykłády czynią/
niewiedząc wlaſney rzeczy y początku/ tego ſłowá. Ato tych iednym ſłowem okrzćili/ ktorży ſię dla fátig woiennych do miaſt [...]
kryli. GórnRozm B2v.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu wieloczłonowym: »i inne rzeczy« (1): Właſne imioná mężow/ białych głow/
miaſt/ y innych rżecży/ radbym był ták kładł iáko ſię w księgach
Hywreyſkich cżytáią/ to ieſt miáſto Noego/ Noáchá/ miáſto Abráhámá/ Awráháma [...] BudBib c.
Wyrażenie przyimkowe: »miedzy inszemi rzeczami« = między
innymi (1): Páráklet miedzy inſzemi rzeczámi/ z Greckiego ięzyká
znácży poćieſzyćielá. LatHar 36 marg.
5. Istota jakiejś sprawy lub zjawiska, sens, sedno; prawda; rzeczywistość, stan faktyczny; rzeczywiste, konkretne działanie, praktyka; res (ipsa) Vulg, Mącz, Modrz, JanStat, Cn (423): Przez znáki
przichodzimy ku poznániu rzeczy. KromRozm III B6 marg; KwiatKsiąż H4v; Iugulum petere Metaphoricos, Ruſzáć komu ſádná/ to
yeſt ktemu co ſie rzeczy naibárziey dotycze przićieráć Mącz 177b;
Multum habent gratiae si inter dicendum e re ipsa nata videantur,
Bárzo wielką máyą wdźięczność gdy ſie ták ſámi z ſiebie w rzecz
przitráﬁą. Mącz 353b, 331c, 511a; GórnDworz Ll2; (nagł) Moſkwićin. (–) [...] Chłopi ſą z głupiá chytrzy/ ále tám práwego/ Rozumu
bárzo máło/ k rzecży przyſtoynego. RejZwierc 242v; CzechRozm
25, 65, 180; ten ktory powieda/ że ſię rzecż inácżey náyduie niż
ſpráwę dano. ModrzBaz 60v, 92, 94v, 137v; O czym ácz Philo-

zophowie dyſputuią ſzeroko [...]: ale iż rzecz ieſt ſámá przez śię
znáczna/ co nam po dyſputácijach? Oczko 4v; Ale ſię temu wykłádowi ták dálekiemu od rzecży y gwałtownemu ſłow tych [Is
40/8] náćiągániu dźiwuię. CzechEp 154; á iákożby im [apostołom i
ewangelistom] to przyſtało/ żeby nád to roſkazánie páná y miſtrzá
ſwoiego/ mieli ſię tego [...] ważyć/ żeby rzecży iáko ſię w ſobie
miáłá/ ſzcżyrze opowiedáć nie mieli? CzechEp 208; Sam X iądz
K anonik rzecży opákuie [= wypacza] nie my. CzechEp 346 marg,
103, 139, 312, 336 [2 r.], 369; CzechEpPOrz *4v; vważaymy ſłowá
X iędza A rcybiskupa y rzecż w nich vpátruymy/ á zgodząli ſię z
náuką duchá Bożego rozſądzaymy. NiemObr 85, 32, 124, 166, 167;
Gdyby ſię o wſzyſtkim co w Polſcze ludźie gánią doſtátecznie
mowić miáło/ wźięłoby to wiele czaſu y trżebáby nam Sędźiego/
ktoryby vznawał/ kto z nas bliżey dochodźi rżeczy GórnRozm C4,
K3; GostGosp 66; WujNT 286; WysKaz 15; Wiárá nie ieſt wiárá
gdyby ná oko rzeczy miáłá. SkarKaz 159b marg.
rzecz czego (2): GroicPorz bb; OD tych tedy Gréków początki,
przezwiſká, wzory, kſztałty liter, y rzecz ſámę náuk wſzyſtkich
wźięli byli Láćinnicy [...], którzy z Italámi w ſąśiedztwie śiedźieli.
JanNKar B4v.
W połączeniach szeregowych (2): KuczbKat 345; Káżdy tedy
ile może/ álbo namową/ álbo rzeczą/ álbo rádą/ álbo zwierzchnośćią/ álbo proźbámi/ álbo mocą pánowánia/ niech ſię o to ſtára/
żeby niezgodne do zgody przywodźił. ModrzBaz 66v.
W przeciwstawieniach: »słow(k)a (17), imię (2), cień, litera,
mowa, nazwiska, postawa, sen … rzecz« [w tym: cień ani sen (1),
słowa ani litera (1), słowka abo nazwiska (1)] (22): BierEz H4v,
M2; Nie pátrzę ia ták wiele ná ſlowá/ áni ná literę/ iáko wy pátrzyćie/ ále pátrzę ná rzetz KrowObr 204; Mącz 181a; OrzQuin H4v;
SarnUzn H2v; kto bez rozmyſłu cżyta tu w tych kſięgach Apokálipſim ſłowá Apoſtołá tego/ tedy zdádzą ſie iákoby iákie bayki
álbo plotki/ [...] y ták ieſt ieſli będziemy pátrzáć thylko ná ſame
gołe ſłowá/ á nie ná onę rzecż ná ktorą ſie ty ſłowá iego ſciągáią
RejAp 128v; GórnDworz G8v; WujJud 262v; Koronáciey s proſtá
chcę piſáć nowinę. Bo Poetowie oni kiedy co piſáli/ Folguiąc ozdobie ſłow z gośćińcá chybiáli. Ták tylko ſłow nie rzecży Hiſtoryki
byli StryjWjaz A3; CzechRozm 18v, 97v, 128, 148, 183; To imię
cnotá w vśćiech máią/ ále rzecż ſámę/ ktora zá wielką trudnośćią y
pracą bywa otrzymána/ bárzo rzadcy znáią ModrzBaz 12; Boć záprawdę ſerdecżne niemocy/ niebezpiecżnieyſze ſą niżli ćieleſne [...].
Niech przeto káżdy zlecży myśl ſwą/ á miáſto rzecży niech ſię
nieboi ćieniow áni ſnow ModrzBaz 66; CzechEp 253; ActReg 104;
OrzJan 11; O niezgodzie álbo przećiwnośći pozwu, ze nie w ſłowie,
ále w rzeczy ma bydz rozumiano SarnStat 754; SkarKaz 607b.
W połączeniach niewspółrzędnych lub współrzędnych w różnych członach zdania złożonego z wyrazem: słow(k)a (14): KromRozm III O7v; Mącz 288c; WujJud 92; Iż ſie tu ná przekłádánie y
ná rożność ſłow/ ále w rzecży przedſię zgodnych odpowiedziáło/
[...] tedy iuż nam dáley poſtąpić potrzebá CzechRozm 128v, 63;
Abowiem w mowieniu/ proſto zgołá więcey trzebá pátrzyć prawdy/
niżli miſterſtwá: y ták rozumieymy/ że ten naylepiey mowi/ ktory
słowá z rzecżą zgodne mowi. ModrzBaz 17; Chćieli áby ſię słowá
zgadzáły z rzecżámi/ z ktoremi ieſli ſię słowá zgadzáły/ powiedáli
ie być prawdźiwemi: á ieſli nie/ tedy fáłſzywemi. ModrzBaz 60v,
5v, 17, 60, 61; NiemObr 142; Kiedy kto ſłowá rad/ zá rzecż vdawa/
Ledwo co kołá Fortuná tknie z ſtrony/ Wnet y bez ręki proſzenia/
odſtawa. GrabowSet Yv; SkarKaz 122a marg.
Frazy: »rzecz się odkryła, na jaśnią wyszła« = prawda wyszła
na jaw (2:2): wkundorffye zupiczą czerwona y plaſchcz vkradl [...]
Zyanem thowarziſchem ſwem [...] Alye zaſzye placzili the ſchati
gdi rzecz nayaſznya viſchla LibMal 1550/152, 1551/166; ſtrzymáć
dáley ſmiechu drudzy nie mogli: rzecż ſie wſzytká odkryłá GórnDworz S8 [idem] WerGośc 250.
»(sama) rzecz (p)okazuje (a. pokaże, a. ukazuje)« = res ipsa
clamat a. declarat a. loquitur Modrz (37): KromRozm II d3, m4v;
gdyż to ták yeſt/ rzecz to ſámá pokázuye/ iż yeden tylko yeſt
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koſcyoł boży/ ſwyęty/ á powſſechny/ O ktorym tu mowimy. KromRozm III E7; Sámá rzecz to okázuye/ iż Pyotrá y yego potomki (o
pápyeżoch mowi) Kryſtus przełożonym y głową [...] poſtánowił
KromRozm III O6v; KwiatKsiąż L; rzecz to wam ſámá pokaże/ iż
niemoże być właſnie wezwány żaden Hoſpodár áni Mocarz/ to ieſt/
Kśiążę Królem OrzQuin P, C3v; SarnUzn B8v; WujJud a4v, 10v;
BudNT przedm c2; Acżkolwiek to rzecż ſámá pokázuie/ y wſzyſtkie
rzecży ſtworzone/ o tym káżdemu iáſne świádectwo wydawáią/ iż
Bog ieſt mądry/ y mądrze wſzyſtko vcżynił. CzechRozm 4v, 28, 84,
110, 203; ModrzBaz 97, 105v, 141; CzechEp *2v, 94, 223, 226, 232
(9); rzecż ſámá pokázuie że ſłowá Páńſkie ſą nie odmienne. ReszPrz
5; A wáſzże to ón Cálchás ludźióm nieſczęśliwy Wieſczek poie/ co
y ſwym ſtárſzym był zdrádliwy? (–) Choćiaby Cálchás milczał/
rzecz to pokázuie GórnTroas 40; KochFrag 47; WujNT przedm 10,
s. 73, 783; JanNKar E3; SarnStat 1002; PowodPr 58.
»k(u) rzeczy, [do rzeczy] przydzie« = trzeba rzeczywiście działać; ad rem ventum est Vulg [szyk zmienny] (2): Leop 2.Mach 8/20;
Przeto owi/ co ſie miecą/ łáią/ wyzywáią/ grożą/ przed bitwą/ poſpolicie hnet złożą/ y oſłábieią/ gdy ku rzecży przydzie GórnDworz
K4; [WujBib 2.Mach 8/20].
»sama rzecz świadczy (a. poświadcza)« = res ipsa indicat
Mącz; res ipsa testatur Modrz (8): GliczKsiąż H3v; Mącz 174b;
Sámá też to rzecż świádcży/ że ludźie wyſokiego ſtanu/ á ná iákim
wielkim vrzędźie poſádzeni/ więcey ſię obruſzáią/ gdy by obacżyli/
áno ich dobremv mnimániu kto co vwłacża/ niżli podły lud á
motłoch ModrzBaz 73, 101v; A Rezáńſkie Xięſtwo było z dawná
możne miedzy inſzemi Xięſtwy Ruſkiemi/ iák o tym rzecz ſamá kto
ſwiádom y Kroniki Ruſkie/ tákże Sigismundus ab Herberſtein [...]
ſwiádczą StryjKron 395; JanNKar A2v, D3; Sámá rzecz świádczy/
żeś tym Króle przodki ſwoie Wſzytki przerównáłá [Maryjo]/ á oczy
tylko twoie Ták godne były widźiéć/ y ćieſzyć ſie z tego/ Który był
ich zbáwieniém/ y świátá wſzytkiégo. SiebRozmyśl F4v.
Zwroty: »błądzić, błądząc [= błądzący], błądzenie rzeczą«
= odchodzić od prawdy; błędnie oceniać rzeczywistość; delirare
Mącz (3:1:1): Deliramentum, Błąd/ błądzenie rzeczą/ Szaleńſtwo/
Głupſtwo. Mącz 195c; Testis depraehensus, Swiádek náleziony w
nieprawdźiwim świádectwie/ błądząc rzeczą. Mącz 318b, 195c,
418a; POtym roku 1422. Krol Iágieło [...] wziął w Małżeńſtwo
czwartą żonę Zophią/ Andrzeiá Kijowſkiego Xiążęciá [...] Corkę
[...]. A tu niktore Látopiſzcze Litewſkie iáwnie bárdzo błądzą/ y
czáſem/ y rzeczą/ ktore to kłádą roku 1405. [...]/ á iákoby Zophia
miáłá być Corká Andrzeiá Olgimuntowicá Holſzáńſkiego StryjKron 552.
»rzeczy (prawdziwie) dojść« (3): ABy trudności nie było w
czyniéniu gránic/ vſtáwiamy: áby Commiſſarze náſzy [...] żadnéy
ſtronie nie folguiąc/ oglądawſzy naprzód znáki grániczné/ y rzeczy
prawdźiwie doſzedſzy [rei veritate diligenter investigata JanStat
407]/ [...] gránice między dobry náſzémi królewſkiémi/ y dźiedźicznémi/ [...] niech poſtánowią. SarnStat 469 [idem] 843; gdybym ſię z
tym Ozwał, że chcę dáć poſag, mogłby ſię domyślić Latwie, y ták
rzeczy doyść. CiekPotr 58.
»rzeczą mylić, chybiać, chybienie« = hallucinari Mącz [szyk
zmienny] (2:1:1): RejJóz B3v; Hallucinatio, Omylenie/ omyłká/ chibienie rzeczą. Mącz 152d, 152d; Owa widząc że ſie iuż ku końcowi
chylił/ Cżuiąc ſie wżdy cżyrſtwieyſzym by rzecżą nie mylił/ Gdyby
cięſzſzą chorobą był więcey ruſzony/ Chciał áby był Teſtáment s
pámięcią ſpráwiony. HistLan E.
Wyrażenia: »ista (a. istna, a. istotna) rzecz« [szyk 4:2] (6): Bowiem ono podobienſtwo twarzy w zrzadle oglądane, nie tak ſie
moczno wlepia w moc wzroku, iako rzecż iſta GlabGad B7, L5v
[2 r.], L7; StryjKron 59; PaxLiz A3.
»istota rzeczy« = gwarancja prawdy (1): ábo kto nam będźie
ták nieżyczliwy/ y ták złégo ná nas ſercá/ coby ćię [królu] czczémi
ſłowy/ bez iſtoty rzeczy/ odwodźić miał/ ábyś iuż o ſobie teraz myślić/ nas w przygodźie wielkiéy náſzéy [tj. przed niewolą turecką]
rátowáć niemiał? OrzJan 115.

»jawna rzecz« = rzeczywistość, jawa (1): Cżemu dzieci poſpolicie ſie lękaią na pocżątku ſpania. (–) Bowiem w nich nie panuie ieſzcże rozum ktoriby mogł rozeznać ſen od iawney á iſtey
rzecży. GlabGad L5v.
»mało k(u) rzeczy podobny« = niezrozumiały, nie do wiary,
trudny do przyjęcia [szyk 1:1] (2): Iáko też oná vſtáwá w nowym
zakonie/ máłoć też ieſth k rzecży podobna/ iż opłokawſzy głowę
kęſem wody/ á przyłożywſzy máło ſłow do tego/ ma być cżłowiek
iáko z nowy národzony/ á opłokáć s ſiebie wſzythki zmázy grzechu
pirworodnego y przeklęcia Páńſkiego. [...] Ale ktho podeprze wiárą
táiemnic Páńſkich/ á zrozumie nacż ſie to ſciąga/ nic mu dziwno nie
będzie. RejPos 32, 32.
»rzecz sama« = to, co jest naprawdę, co rzeczywiście się stało;
prawda; istota sprawy, sedno; rzeczywistość; res ipsa Mącz, Modrz,
Cn [szyk 71:61] (132): Prawdáćiem ſámá vkaże/ Kto ieſt práwy/ á
kto też łże. Słowáć nic nie pomagáią/ Bo ſámę rzecż ludzie znaią
BierEz H4v; Ci ktorzy ich namniey máią/ Swoie cnoty obmawiáią:
Anoć mowá nie pomoże/ Sámáćiem ſie rzecż okaże. BierEz M2;
MurzOrt B; KromRozm III O7v; GliczKsiąż C3v; ieſliże co ſie
zbłądźiło w Grámmátyce álbo w Rhetoryce/ ia tho wedle zdánia ich
nápráwię: ále ieſli ſye to tycze rzeczy ſámey/ ia ich ſłucháć niebędę
OrzList g; KwiatKsiąż O4v; Ibi res spectatur non verba penduntur,
Ná rzecz ſámę tám wzgląd máyą nie vważayą słów. Mącz 288c;
Cogito quod res est, Myślę to co prawdá yeſt/ álbo yáko ſie rzecz
ſámá w ſobie ma. Mącz 353b; Res ipsa indicat, Sámá rzecz przes ſię
mówi. Mącz 353c, 208a, 230d [2 r.], 285c, 333a, 338b; OrzQuin E;
Trzeći owoc [zły fałszywej nauki]/ że Syná cżynią bez pochyby
mnieyſzym dáleko nád Oycá. Niech ſie przą tego iáko chcą/ ále
rzecż ſámá ie wydáie. SarnUzn H2v, B3v; SienLek 197; A ták prożno ſie kto ma gniewáć ná prawdziwe wykłádácże piſmá ſwiętego/
bo ſámá rzecż iáſnie wołá á wykłáda/ iż to ieſt ſzcżyra prawdá RejAp 80v, AA2; Przetośćie też z terminow prawdy/ y od rzecży ſámey
odpádli ſtáre terminy odrzućiwſzy/ á nowych ſobie terminow nácżyniwſzy. WujJud 173; Wſzák y ſámi to znaćie/ że ná Ceremoniách
máło należy/ gdyż ſie w rzecży ſámey zgadzamy. WujJud 235v, 92,
262v; BudNT przedm d, Ff8v; CzechRozm 63, 97v, 98v, 128, 128v
(11); Gadáią ſię o herbiech śláchectwá/ ktorzi od ſámey rzecży [a
re] dáleko bywáią. ModrzBaz 61; Y przełożeni máią ſię o to ſtáráć/
áby cnotą y mądrośćią ſwą/ iednáli ſobie dobre mnimánie. O ktorych to rzecż ſámá potrzebuie [ordo exigit]/ ábych też nieco powiedźiał. ModrzBaz 114v, 2v, 12, 29, 51v, 58v (13); SkarJedn 98;
SkarŻyw 596; StryjKron 56; że nie ták [...]/ iákom miał był wolą/ ná
wſzytko I.M. przećiw mnie piſánie odpowiedáć będę/ ále tylko ſummam rei, to ieſt rzecż ſámę całkiem/ gdy do tego przyidźie pokażę/
ſproſność fałſzywey náuki iego pierwey pokazawſzy. CzechEp 127,
10, 50, 53, 94, 183 (10); NiemObr 32; KlonŻal D3v; KlonŻalEcho
E4; Potym ex occasione natrącac będzie to, cosama rzecz poda
bydz potrzebnego ActReg 150; OrzJan 11; LatHar 50; WujNT
przedm 1, s. 687; WysKaz 14; JanNKar B4v, C, D3v; SarnStat *4;
SkarKaz 155b, 607b; CiekPotr 38, 79; GosłCast 6, 13; [Democillus
wita się z Lizydą:] Co wżdy ieſt ták pilnego/ w cżymech tu wezwány/ Ktemu z wielką ochotą/ pięknie przywitány. [...] (–) SAmá ſie
rzecż dáie znáć/ lecż przećię táiemna/ Ktorey nam też potwierdza
vćiechá w záiemna. PaxLiz D4. Cf Frazy, »sama własna rzecz«.
»sama własna, cała i własna rzecz« [szyk 3:2] (4:1): A ieſli
[Paweł] też gánił co/ tedy pewnie nie ſámey właſney rzecży przez
ſię/ ále nie dobre y nie właſne iey vżywánie. CzechRozm 71, 29v,
31v, 128v, 164v.
»rzecz skuteczna« = rzeczywistość; fakt dokonany (3): BibRadz
II 57b marg; A iż ći pierwſzy [mówiący, że jest jedna boska istność
z trzema osobami]/ ſáme tylko ſłowká ábo nazwiſká máią/ á nie
rzecż iáką gruntowną y ſkutecżną CzechRozm 18v; CzechEp 221.
»rzecz szczyra« (1): Przą ſie też dziś Rzymiánie ſwego báłwochwálſtwá. A tákże y wſzyſcy Heretycy/ á przedſię ták błąd ſwoy
okrywáią á w tym zoſtáią. Bo nie z gołychći tu ſłow ma być ſąd
miárkowan/ ále z rzecży ſzcżyrey. SarnUzn H2v.
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»rzecz własna« (2): BielKron 46; iż ſie ták to przełożenie ſłowá
greckiego/ Logos/ było ſpoſpolitowáło/ przetoż ſie rzecż właſna
byłá zátrudniłá: [...] zácżym ſie wiele obcego mnimánia y wykładow ná Ianowe piſánie [tj. Ioann 1/1] námnożyło było: o ktorym
Ian áni pomyſlał CzechRozm 25.
Szeregi: »prawda i rzecz« (1): Vides quantum distet a re ipsa
atque veritate, Widźiſz yáko ſie dáleko s prawdą y s rzeczą miya.
Mącz 353b.
»(ani) rzecz i (ani) przezwisko (a. nazwisko)« = res et nomina
Modrz [szyk 1:1] (2): á imię to [Emanuel]/ áni názwiſkiem/ áni
rzecżą Ezechiaſzowi nie ſłużyło CzechRozm 142; ModrzBaz 132.
[Ponadto w przeciwstawieniu 1 r.]
»(jako, i, nie tylko) słowa (tak też, ale i) i rzecz« [szyk 7:4]
(11): SarnUzn B3v; BudNT przedm c2, Ff8v; tedy iuż nam dáley
poſtąpić potrzebá/ á wrzecż też iuż ſámę weyźrzeć: iáko ſie w ſłowá
wglądáło. CzechRozm 128v; Gdźie oto widziſz/ iż tám [2.Tim 2/19]
inſzego/ á tu [2.Tim 2/22] też inſzego ſłowá greckiego vżywa Apoſtoł: co nie dla cżego inſzego cżyni/ tylko żeby to pokazał/ iż iáko
w ſłowách ták też y w rzecży ieſt tu nie máła roznicá. CzechRozm
197, 196v; Rzekło ſię/ iż X iądz K anonik nátrącáiąc nieco y ſłow
y rzecży w piſmie ś. wyráżonych/ oboygá nie ma: bo y rzecż zopákował/ y ſłowá przydatkiem ſwym ſplugáwił. CzechEp 351, 50,
233; NiemObr 79. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r., w przeciwstawieniach 15 r.]
α. W funkcji przysłówka (114):
»rzeczą« = rzeczywiście, naprawdę, prawdziwie; faktycznie;
skutecznie, czynem; w rzeczywistości; w istocie; re (ipsa) Vulg,
Mącz, Modrz, Cn; facto Calep, JanStat; realiter JanStat; opere ipso
Cn (82): Piſzą rozmáićie y pytáią ieſli to ieſt Hiſtoria cżyli przypowieść [o bogaczu i ubogim Łazarzu; Luc 16/19-31]/ więc iedni
powiedáli/ że ieſt s przodku Hiſtoria/ á dáley przypowieść/ á drudzy
mowią iż to być nie może/ gdyż o Lázárzu rzecżą áż do końcá rzecż
idźie GrzegŚm 58, 61; Z kąd ſie wielka śmiáłość pokázuie/ y hárde
ſobie tych rzecży duchownych przywłaſzcżánie/ choć ich rzecżą nie
máią w ſobie ći/ co ſie duchem chłubią CzechRozm 267v; A práwie
niewiem ieſli zbytecżnicy/ złodźieie/ gwałtownicy ludźi/ ták dálece
ſzkodzą dobrym obycżáiom/ iáko łgarze/ ktorzi y w żyćiu y w
mowie płochość okázuią: [...] ktorzi rzecżą inſzi ſą/ niż ſię okázuią
ModrzBaz 60.
~ W przeciwstawieniach: »słowy (a. słowki) (29), imieniem
(2), pismem … rzeczą« (32): MurzHist H4; KrowObr 62v; OrzList
f4v; OrzRozm A3; GrzegRóżn Bv, M4; SarnUzn G8v; Wiele ſie ich
imieniem zowie krześćiány/ ále rzecżą nie ſą krześćiány. RejPosWiecz2 92; KuczbKat 385; Bo ácż ſłowy bytność álbo przytomność
Ciáłá y Krwie Páńſkiey wyznawáią/ á wſzákże ſámą rzecżą tego
przą. WujJud 173; CzechRozm 97v, 98v, 100v, 268v; ModrzBaz 54;
iż on [Bóg] ludźiom niektorym dáie prawdźiwe vznánie/ áby nie
ſłowki tylko/ ále rzecżą pobożność pokázowali. NiemObr 166;
ReszHoz 117; WerGośc 233; GórnRozm A; Náſzémi bowiem wyſtępy [tj. za przyczyną naszych występków]/ nie nieſczęśćiem iákim/
rzeczpoſpolitą ſłowy tylko trzymamy/ ále rzeczą iuż ſtráćili. KochWr 27; ActReg 162; że ztąd kożdy rozumieć może/ że iuż rzeczą
ſámą dawno z wáſzą kró: M. [Turek] toczy woynę/ ále ſłowy y poſelſtwem dopiéro ią teraz przypowiáda. OrzJan 88; ſłuſznie y przyſtoynie wáſzę kró: M. Królem królów Krześćiáńſkim/ [...] zwáć ſie
godźi: boś imięnia ták zacnégo/ nie ſłowy/ ále rzeczą [...] ſobie
ziednał. OrzJan 95; WujNT 310; SarnStat 478, 834; SkarKaz 385b,
550a [2 r.]; CzahTr A3; [mówi Józef:] Niechcę ſie ia rozumem nigdy z pánem śćiéráć. (–) Słowy niechceſz/ lecz rzeczą vmieſz tego
wſpiéráć. GosłCast 17; SkarKazSej 687b.
Zwroty: »rzeczą doświadczać (a. doświadczyć (się)), dozna(wa)ć« = re ipsa experiri Mącz [szyk zmienny] (3:3): Mącz 353b;
NiemObr 3; WujNT 332; rácz W.M. bydź conſtans y ſtały w łáſce
ſwoiéy przećiwko mnie ſłudze ſwému. Iákom tego rzeczą przeſzłych lat doznawał, ták y dokońcá [...] pewienem iest téy nádźieie
o W.M. moim M Pánu. SarnStat 879; Naprzod tá ſektá [tj. nowo-

krzczeńcy]/ ſwoim niedopuſzcża woiowáć: co náyduię y w piſmiech
ich/ y rzecżą doznawałem ná Trybunałách Lubelſkich/ gdy o tym
miedzy nimi roznicá/ bywáłá PowodPr 36; VotSzl E4v.
»rzeczą (p)okaz(ow)ać (się)« = udowodnić, dowodzić; potwierdzić w praktyce, czynem; re praestare Modrz [szyk zmienny]
(16): [aby] na pothem yego Krolyewſkyey m. y poddanem yego
Krolyewſkyey Mczi thak ſzye zachovival. yako bi ſzye thego
rzeczam okazowacz moglo yſzh prziyaſzn y przimyerze S ye go K.
mczi zachowiacz chcze LibLeg 11/139v; BibRadz I 6c marg; á
pokazáli rzecżą (cżego słowy przą) że ſa [!] zwolennikámi Sábelliuſzá żydowiná. GrzegRóżn Bv; Mącz [407]d; RejPosWstaw
[212]v; CzechRozm 100v; ModrzBaz 54; SkarŻyw 567; StryjKron
350; NiemObr 166; Owszem gotow okazac rzeczą samą vita etiam
ipsa ze mu straszno nieiest extrema etiam pericula dla Oyczyzny
odniesc ActReg 15, 162; LatHar 324; Tedy ia wdźięczen będąc téy
łáſki, [...] winienem zá to W. Wiele. dźiękowáć. A iżby nie gołémi
ſłowy to pokazał, ále y rzeczą: tedy Kśięgi Iedenaſté téy pracéy
méy W.W. oﬁáruię y dedikuię SarnStat 834; SkarKaz 208a; CzahTr A3.
»rzeczą samą wypełni(a)ć (a. pełnić)« [szyk zmienny] (3): Więc
y ten też przećiwko Przykazániu temu [wtóremu] grzeſzy/ ktory
przyśięgáiąc obiecuie śie cokolwiek vcżynić/ gdyż wypełnić tego
co przyrzekł niemyśli/ álbo ieſli myśli/ iednák niewypełnia tego
ſámą rzecżą co był obiecał KuczbKat 290; Ták podobno wſzytko
łatwiéy ſłowy wyrzéc/ niżli rzeczą ſámą wypełnić. KochFrag 47;
LatHar 563.
Wyrażenia: »rzeczą będący« = rzeczywiście, realnie istniejący
(1): A wiárá ſie nie opiera/ o rzecży ćieleſne/ y iuż rzecżą będące:
ále o niewidome/ o duchowne/ o przyſzłe. CzechRozm 263v.
»rzeczą samą« = re ipsa Mącz; ipso facto JanStat; opere ipso,
re vera Cn [szyk 16:14] (30): MurzHist H4; GrzegRóżn M4; Re ipsa
expertus sum, Skoſztowałem tego vczinkiem/ álbo doświádcziłem
ſie ſam przes ſię álbo rzeczą ſámą. Mącz 353b; WujJud 173, 215v;
RejPosRozpr b4v; wſzytko im co obiecał [Bóg Jozuemu i ludowi
swemu]/ rzecżą ſamą viśćił. SkarŻyw 503; Tegoż czáſſu [...] vkazał
ſię cud v Krákowá [...]/ znácząc ſmierć Xiążęćiá Boleſławá Wſtydliwego: Monárchy Polſkiego/ co ſię wnet pokazáło ſamą rzeczą.
StryjKron 350; WerGośc 233; WisznTr 14; GrabowSet T4v; OrzJan
88; LatHar 324, 617; gdyż oto ſłyſzą/ iż żaden beze krztu/ (ábo
ſámą rzecżą/ ábo przynamniey chęćią y wolą przyiętego) áni do
kośćiołá/ áni do niebá wniść nie może. WujNT 313; Oto y po
zeſłániu Duchá S. Piotr napierwſzy ze wſzytkich Ewángelią opowiáda/ y kośćioł ſámą rzeczą záczyna WujNT 403, 310, 332; JanNKar D2; SarnStat 81, 831; Gdy ſię to wſzytko ná ſercu grzeſznego
odpráwi: dáie mu P. Bog vſpráwiedliwienie. To ieſt/ czyni go prawdźiwie czyſtym od wſzytkich grzechow/ nie záſłániáiąc ich iáko
heretycy plotą: ále ie rzeczą ſámą głádząc y oddaláiąc. SkarKaz
348b, 155b [2 r.], 208a, 385b, 515a; VotSzl E4v. Cf »rzeczą samą
wypełniać«.
»rzeczą własną« (1): potrzebá/ ábyſmy wiárą żyli/ y záwżdy o
iey pomnożenie BOgá prośili/ chcemyli nie ſłowy ále rzecżą właſną
być tym cżym ſie zowiemy/ to ieſt prawdźiwymi vcżniámi Chriſtuſowymi CzechRozm 268v.
Szeregi: »rzeczą, prawdziwie; rzeczą i prawdą« (1;1): KrowObr 62v; Dla thego piſmo ono dźiwne zmartwychwſtánie/ przywłaſzcża ſámey ſzcżerey mocy Bożey/ á ſłowo Ewángeliey Kryſtuſowey: iż to ma śię ſtáć/ cżego rzeczą prawdźiwie teraz niemáſz/
iedno w mocy Bożey. GrzegŚm 48.
»rzeczą i skutkiem (a. skutecznie)« (2): Synacżkowie nie miłuymy ſłowem álbo ięzykiem/ ále rzeczą y ſkutkiem [1.Ioann 3/18]
ReszHoz 117; á gdyby [obywatele ziemi bełskiej] przez kogo byli
vtrapieni álbo náiéżdżáni [...]: tedy zá ich przy nas przeſtánie tákże
od naiázdów/ [...] y innych przykrośći ktorychkolwiek bronić/ ſczyćić rzeczą y ſkutecznie [realiter ac effective JanStat 797] o nie ſie
zákłádáć [będziemy powinni] SarnStat 1053; [Leop 3.Mach 3/12
(Linde)].
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»(ani, i, lub, nie tylko) słowy albo (ani, i, lub, ale też i) rzeczą«
= neque dicto, neque re; (tum) verbis aut (tum) re Modrz; verbo
factove Calep (7): chcemyli [...] dobrymi á cnotliwymi ludźmi/ nie
ſłowy tylko/ ále téż y rzecżą/ w Polſzce być: [...] ſłuchaymy Kápłaná OrzQuin G2; ModrzBaz 17, 77 [2 r.]; dlategosz to my osobliwie warujemy ze ani my ani Przodkowie nasi tego [tytułu dziedzica tronu litewskiego] ani słowy vzywać ani rzeczą przywłasczac
sobie mąmy, y Potomkowie nasi niemaią ActReg 43; Calep 577b;
GosłCast 38. [Ponadto w przeciwstawieniach 28 r.]
»rzeczą i sprawą« (1): Wſzákże máią Plebani bárzo pilnie przypomináć/ iż to ná dobre ſyny zależy/ nietylko Páná Bogá Oycá
ſłowy proſic [!]/ ále też rzecżą y ſpráwą o to śie ſtárác [!]/ áby śie w
nich święćiłá świątobliwość Imieniá Boſkiego. KuczbKat 385.
»uczynkiem i (a) rzeczą« [szyk 2:1] (3): MurzHist H4; Spem
superare, Wiecey [!] vczynkiem á rzeczą okázowáć niżli ſie nádziewano. Mącz [407]d; LatHar 324. ~
»rzeczą samą« = materialnie, ﬁnansowo (1): wiedząc intentią
moię/ bydź rzecz oyczyznie potrzebną y ozdobną/ gdyby ſie przynamniéy té dwá káráktery wydáły: [...] nietylkoście mię W.M. perſwáziámi ſwémi/ ále y rzeczą ſámą podeprzéć raczyli ábym to tym
prędzéy wydał JanNKar A4v.
»samą rzeczą« = samo przez się, nie wymagając objaśnienia,
wyraźnie, dowodnie (1): Druga przyczyná [przekładania NT nie
tylko z łaciny, ale i z greki] ieſt/ áby ſię ſámą rzeczą pokazáło/ że w
Graeckim texćie ieſt dáleko więcey przyſad y omyłek/ á niżli w
Láćińſkim: co káżdy ſnádnie pozna/ obá texty znoſząc [= porównując]. WujNT przedm 17.
»rzeczą samą« = tym samym (1): Bo kto kośćiołá niesłucha/
rzecżą ſamą pogáninem ieſt. SkarŻyw 364.
»taką rzeczą« = skoro tak, jeśli tak jest; zatem (1): Też głupi
żydowie máią zá to s Tálmutu/ áby Bog był ćieleſny máiąc ręce y
rámię y głowę/ biorąc s piſmá ſwiętego gdźie ſie cżęſto miánuie
práwicá Boża/ álbo przez rámię iego/ gdźie ſie to rozumie moc
iego/ táką rzecżą tedyby też miał ſkrzydłá/ bo piſmo mowi: pod
ćieniem ſkrzydeł twych broń nas. BielKron 465v; [AVGVSTVS
Ceſarz gdy mu przynieśiono tę nowinę/ że Herod [...] wſzytkie
dźiatki máłe w Syryi/ ſzukáiąc IEZVSA Páná nowonárodzonego/
pomordował: miedzy ktorymi y ſwemu właſnemu ſynowi nie zfolgował/ ták ná to rzekł: Lepiey táką rzecżą być wieprzem Herodowym niżli ſynem. Bo Herod był Zydem/ á Zydowie świniny nie
iadáią. PlutBBud Kv].
Wyrażenia przyimkowe: »według (a. wedle) rzeczy« (2):
~ według rzeczy czego [= zawartej w czym] (1): A tu ſie rzecz
Cromerowa [...] ſtoſſuie z Litewſkimi Látopiſzcámi [...]. Cośmy iuſz
doſtátecznie y właſnie wyzſzey vkazáli/ według rzeczy y prawdy
ſámey Hiſtoriey Latopiſzcow StryjKron 71.
Wyrażenie: »wedle rzeczy samej dotkliwej« = zgodnie z prawdą, rzeczywiście, oczywiście (1): [ks. Powodowski twierdzi, że w ST
Bóg posyłał swego Syna w postaci anioła] A iáko nád to nie vcżyni
tym ſpoſobem ſyná mnieyſzego/ á oycá więtſzego? gdyż wedle
Chriſtuſá/ y rzeczy ſámey dotkliwey więtſzy Pan niż ſługá [cf Matth
10/24]: A poſeł mnieyſzy ieſt tego ktory go poſyła. CzechRozm
264. ~
»po takiej rzeczy« = zgodnie z tym, wobec tego (1): Co zá
pożytek máią ći ktorzy tey Wiecżerzey pożywáią? (–) Ieſli z wiáry
práwdźiwey to cżynią/ tedy ten pożytek máią/ [...] iż ſie ſtawáią
vcżesniki ćiáłá onego Chriſtuſowe go/ [...] y krwie iego [...]. (–) To
po tákiey rzecży/ nie może być on chleb y wino Wiecżerzey Páńſkiey/ proſtym chlebem y winem/ ále ſie muſzą ćiáłem ſtawáć y
krwią CzechRozm 261.
»w rzeczy« = rzeczywiście; naprawdę, prawdziwie; skutecznie;
cum effectu, in re JanStat (28): OrzRozm Q4v; SarnUzn E4v;
SienLek Ttt3v; GrzegŚm 50; Iáko będźiemy powiádáć Gdy nas
będą o to [o zniknięcie Chrystusa z grobu] pytáć. (–) Prozno powiádáć inácżey Iedno ták iáko ieſt w rzecży. MWilkHist Dv; muśiał
to [ks. Powodowski] wyznáć/ iż iáko Dźiećiokrzcżeńſtwá/ tákże

Troyce/ y iſtnośći/ y perſon/ niemáſz w ſłowie Bożym [...]. A gdyż
niemáſz/ cżemuż ich przedśię iákoby były dowodźi? y cżemu ie
iákoby w rzecży być miáły przedáć y przecygánić chce? CzechEp
234, 333; [mówi Andromacha:] O ſynu móy/ będźieli téż to kiedy w
rzeczy/ Ze twé ſpráwy bogowie będą mieć ná pieczy? GórnTroas
35; ále ieſli [czyniący jakiś zapis przed sądem] ieſt ná ćiele chór/ á
ná rozumie zdrów/ ták iáko w rzeczy ieſt/ niech będźie piſano:
Chory ná ćiele/ á wſzákże zdrowy ná vmyśle/ y przy rozumie będący. SarnStat 759; Zamek Nieſzową z Powiátem y z połowicą Cłá
wodnégo/ [...] Miſtrz y Zakon [...] do rąk [...] Włádyſłáwá Biſkupá
Włodzcłáwſkiégo imieniém náſzym máią oddáć/ wróćić/ y w rzeczy
náznáczyć [= przekazać]. SarnStat 1080; Więtſze ma ſádno, y tym
znáczniey ſię odkrywa, Kto inſzem ſzczuie, ſam ſię w rzeczy
vtáiwa. CiekPotrSzym )?(3v; GosłCast 56.
~ W przeciwstawieniach: »w myśli (myślą) (2), słowy (2), w
widzeniu (2), w swej głowie, imieniem … w rzeczy« (8): Bądźćieſz
nie ſłowem rządni/ ále rządni w rzeczy Prot A3; á ieſzcże ią może
[tęskniący za swą miłą]/ [...] dobrze czudnieiſzą w ſwey głowie
ſthworzyć y vformowáć/ niż w rzecży będzie. GórnDworz Mm4v;
GrzegŚm 62 [2 r.]; Cżego wy o wáſzym [Synu Bożym] z ániołá y
cżłowieká/ ábo z duchá y ćiáłá/ lub z boſtwá y cżłowiecżeńſtwá
złącżonego ábo ſpoionego (bo ſie żadną miárą mowy tey/ y tey też
mixtury vwiárować w rzecży nie możećie: choćiaſz ſie nią ſłowy
brzydźićie) powiedzieć y wierzyć nie możećie. CzechRozm 54v,
135; CzechEp 13, 256.
Wyrażenie: »w rzeczy samej« (7): Márynus w ſzátách męſkich
chodził/ ále ſam w rzecży ſamey niewieśćiey płći był SkarŻyw 185;
IAko nie ten ieſt bogáty/ ktory wiele znał álbo widźiał bogactw/ ále
ten ktory ie w rzecży ſamey ma y trzyma WysKaz 3, 47; SarnStat
1079, 1250, 1253; SkarKaz 156b. ~
»w rzeczy« = w praktyce (1):
~ Szereg: »jako w rzeczy, tak też w słowiech« (1): WOytá
Láćinnicy zową Aduocatus, ále niewłaſnie [...]. Wſzákże co przes
długi czás wchodźi w obyczay/ to zá winę niebywa poczytano/ iáko
w rzeczy/ ták theż w ſłowiech. GroicPorz cv. ~
a. W rozważaniach teologicznych i sporach religijnych (74):
α. Dotyczących natury Chrystusa i osób Trójcy Świętej oraz
rzeczywistości uobecniającej się w sakramentach (46): Sákráment
ſam bez rzecży ieſtći widoma á pozwirzchnia oſobá chlebá y winá:
Sákráment y rzecż ſpołem/ ieſt Ciáło właſne Chriſtuſowe y Kreẃ
iego. Rzecż bez Sákrámentu ieſtći Duchowne iego ćiáło. WujJud
257v, 257v [2 r.]; WujJudConf 164, 241; CzechRozm 263 marg,
**5; WujNT 603.
Wyrażenia: »(persony) rzeczą rozeznane, dzielni od siebie« [o
osobach Trójcy Św.] (1:1): Bo prawdźiwie ći trzey ſą/ Ieden kthory
ſpłodził Drugiego co ſię z niego przed wieki vrodźił A trzeći ieſt
Duch ſwięty: A ták trzey ſą żywi [...] A choć rzeczą y liczbą dźielni
ſą od ſiebie/ Wſzákże iedná ich możność ná ziemi y w niebie
GrzegRóżn Nv; Oni mowią/ trzey ſą. A my mowiemy/ trzy perſony
rzecżą rozeznáne. SarnUzn Cv.
»rzecz (duchowna) sakramentu, świątości« (4:2): Prawdá y
rzecż Sákrámentu ieſtći prawdźiwe Ciáło Páńſkie pod oſobą chlebá.
WujJud 257v, 162, 258, 260; A tu iuż wiedźieć potrzebá/ że tá rzecż
duchowna álbo máterya y iſtotá wſzytkich świątośći ieſt Kryſtus
Ieſus WujJudConf 162, 257.
»rzecz sama« [szyk 7:6] (13): ponieważ tám nic inſzego niegodni/ nic inſzego iedno chleb proſty (to ieſt/ pozwirzchni żywioł
bez ſámey rzecży) przyimuią. WujJud 261v, 253v, 257v; WujJudConf 164v, 172v, 260; SkarJedn 241; SkarŻyw 91 [2 r.]; LatHar
208. Cf »sama i własna rzecz«.
»sama (i) własna rzecz« (3): [rozumiesz] że Sákrámentá nie co
innego ſą iedno piecżęći przymierza y obietnic nam w ſłowie Bożym wyrażonych. A to żadną miárą ſtać nie może/ áby Sákrámentá
tąż ſámą y właſną rzecżą miáły być ktorą znácżą/ ábo piecżętuią.
CzechRozm 263, 263 marg, **5.
αα. W funkcji przysłówka (15):
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»rzeczą« = rzeczywiście, naprawdę (7): [ponieważ ſyn Boży
ieſt cżłowiek prawy á ſzczyry żadney przyſady niemáiący/ ſámoſie
ſkázuie/ że nie ieſt áni był rzecżą przed wieki. BudArt R2v.]
~ Wyrażenia: »samą rzeczą« (6): Stąd dowodzi Cyrillus/ iż Pan
Chriſtus iednoczy ſię z námi przez vżywánie tego Sákrámentu/ nie
tylko przez miłość/ ále też prawdziwie y ćieleſnie. A Chryſoſtom
mowi/ iż nie ſámą wiárą y miłośćią; ále ſámą rzeczą nas czyni ćiáłem ſwoim: y prawdziwie á rzeczywiśćie ćiáło ſwe z námi złącza.
WujNT 604; SkarKaz Ooooa. Cf Szereg.
»rzeczą własną« [o naturze Chrystusa] (1): Ieſliby ták było/
[...] żeby ſyn Boży Iezus Chriſtus rzecżą właſną iſtotnie był przed
Abráhámem/ niż ſie pocżęty będąc z duchá ś. z Máryey vrodził:
tedy tego żádną miárą nie obroniſz/ żebyś dwu miáſto iednego nie
miał: ábo iednego ze dwu ſpoionego. CzechRozm 29v.
Szereg: »(prawdziwie), istotnie i (a, [abo]) samą rzeczą« [o
Sakramencie Eucharystii] [szyk 2:2] (4): Kośćioł święty ták wyznawa/ że prawdźiwie ſámą rzecżą y iſtotnie/ pod oſobámi chlebá y
winá po poświącániu ieſt zupełny Pan náſz Iezus Chriſtus prawdźiwy Bog y Cżłowiek WujJud 171v; Owa oni niechcą pozwolić/
że iſtotnie y ſámą rzecżą á nie fántázyą Ciáło Páńſkie prawdźiwe
w tym Sákrámenćie przyimuięmy WujJud 253v, 26v, 263; [BudArt O3v]. ~
Wyrażenie przyimkowe: »w rzeczy« = rzeczywiście, naprawdę,
istotnie (8): SarnUzn B6, E7v; Ktory [Syn Boży] iż w rzecży od
pocżątku ſtworzenia świátá nie był: przeto też Bogá ná on cżás
błágać nie mogł/ gdy tego byłá potrzebá. CzechRozm 222; CzechEp 260.
~ Wyrażenie: »w rzeczy samej« [szyk 2:1] (3): [św. Jan Chryzostom] Zna iſz prawdziwe ieſt ćiáło Chryſtuſowe w Sákrámenćie:
nieﬁgurowáne/ ále iſtotne w rzecży ſamey/ y prawdzie SkarŻyw 91,
285 marg; NiemObr 144.
Szereg: »istotnie, ([a(l)bo]) w rzeczy« [szyk zmienny] (1): o
ktorym [Synu Bożym] to twierdzićie/ iż iſtotnie w rzecży był przed
wſzyſtkimi rzecżámi/ niż ſie Pan Iezus z Pánny Máryey národził.
CzechRozm 62; [przeto pewna rzecż/ że pan Ieſus iáko przed wieki
Bogiem niebył/ ták też iſtotnie/ ábo wrzecży niebył. BudArt N6,
O3, O6v]. ~
β. Dotyczących rzeczywistości zapowiadanej symbolicznie w
ST, realizowanej w NT, też wizji apokaliptycznych (28): BibRadz
Gal 4/24; y pełni ſie ono co przez Proroká ieſt rzecżono do Chriſtuſá; Ty ieſteś Kápłan ná wieki/ wedle porządku Melchiſedechowego/ to ieſt/ nie wedle Aaronowego/ ktory obrząd miał być odięty/
gdy ſie iuż rzecży rozświećiły/ ktore onymi ćieniámi były známionowáne. WujJud 149v; WujJudConf 162v, 164v; CzechRozm
106v; Máło był pożyteczny ſtáry zakon: Bo w ſwoich ſakrámenćiech/ y obrządkách/ znáki tylo gołe miał/ á rzecży ktore ſię imi
znácżyły y ſkutku á wykonánia ich do przyśćia tego to Meſyaſzá
cżekał SkarŻyw 2; WerGośc 259.
W przeciwstawieniach: »cień (10), ﬁgura (3), pieczęć (3), znamię (3), podobieństwo (2) … rzecz (a. obraz rzeczy)« [w tym: cień i
ﬁgura (3), znamię a podobieństwo (1); „sama rzecz” (13)] (17):
KromRozm II lv; iż wſzędy á wſzędy Ian ſwięty to nam powieda/ iż
widział tylko známioná á podobieńſtwá przyſzłych rzecży/ á nie
ſámy rzecży. RejAp 131, 128v [2 r.]; Nád to wypełnił Pan Kriſius
[!] wſzyſtki zakonne ﬁgury y známionowánia/ dla cżego iuż ćień
vſtąpił gdy rzecż ſámá przyſzłá WujJudConf 78; iż ſie iuż obietnice
Boże o Meſyaſzu obiecánym ſpełniły/ ﬁgury ábo ćienie vſtały/ á ná
mieyſce ich rzecż ſámá náſtąpiłá CzechRozm 164v, 71 [2 r.], 71v,
93v, 106v, 266v [2 r.], **4; CzechEp 48, 367; ABowiem zakon
máiąc ćień przyſzłych dobr/ nie ſam obraz rzeczy [ipsam imaginem
rerum]: nigdy nie może tymi oﬁárámi ktore ná káżdy rok vſtáwicznie oﬁáruią/ doſkonáłymi vczynić tych ktorzy k nim przyſtępuią WujNT Hebr 10/1.
Zwrot: »rzeczą wypełnić, napełniony« (1:1): Azaż ták ſobie on
Krol y Prorok święty Dawid/ lekce ważył piſmo Moiżeſzowe/ choćiaż ieſzcże ćieniámi y ﬁgurámi/ á nie ſámą właſną rzecżą nápeł-

nione? CzechEp 112; O cżym tedy Prorocy z dawná prorokowáli/
tho Bog rzecżą wypełnił/ w Iezuśie Chriſtuśie NiemObr 103.
Wyrażenia: »istotna rzecz« = rzeczywistość będąca wypełnieniem obietnic Bożych (1): ná zakón ſtáry śćiągáły ſye obietnice/ á w
Nowym ſye wſzyſtki wypełniły: przeſzły ﬁgury/ przyſzły iſtoty [...]
[szatan zaś ludziom] podał/ że wolno o téy ſpráwie rozumiéć
każdemu/ iáko kto chce [...]. A tymći to vroſło/ iż pomiéſzano
wſzyſtko/ [...] nád wolą Chryſtuſá Páná z iſtotnych rzeczy/ ktore
Pan zoſtáwił ﬁgury podźiáłano. KuczbKat 294.
»prawie istne rzeczy« (1): Abowyem zakon duchowny yeſt/
[...] A myał w ſobye tylko ćyeń przyſzłego dobrá/ á nye práwye
iſtne rzeczy KromRozm II lv.
»sama (własna) rzecz« [szyk 9:6] (15): CzechEp 112; Iż ná tey
wieczerzey wypełnił Pan ﬁgurę pożywánia báránká Zydowſkiego/
ktorego pierwey P. Bogu oﬁárowano/ ná pámiątkę y dźięki wyſzćia
z Egyptu/ á potym go pożywano. wżdyć rzecz ſámá miáłá mieć coś
więtſzego y nabożnieyſzego niżli tylo ﬁgurę. SkarKaz 157b. Cf W
przeciwstawieniach.
6. Ilość, liczba (czegoś a. kogoś) [zawsze z przydawką] (9):
Cżemu żołądek ſuchy á pragnaczy nie potrzebuie wiele picia. (–)
Bowiem wſzelka rzecż zeſchła mnieyſza ſie ſtawa, takież y żołądek
pragnąci. A tak małą rzecżą ſie zakropi, á gdyby tam wlał zbytnie
tedy ſie zalewa á thak iemu ſzkodzi GlabGad E8v; A ták nie bez
przycżyny Pan ten dziw okazáć racżył/ iż ták wielką tłuſzcżą ták
máłą rzecżą nákármić racżył RejPos 81v; BielSpr 53, 53v.
rzecz kogo, czego (3): wzyal przi nym pyenyedzi ſzilną rzecz,
kthorymy vnyego wdomu yako glupy rzuczal. LibMal 1547/134v;
GliczKsiąż K7; SkarŻyw 498; [s ſtało śię ieſt/ że oni [apostołowie]
poſpołu weſzli do Bożnice żydowſkiéi [w Ikonium]/ i tak mówili/ że
téſz wielká rzecz [multa multitudo] żydów i Gréków vwierzyła
MurzNT Act 14/1; Zaczymeźmy do gospod są honoriﬁce prowadzeni per plateam S. Martini, przez którą jadąc niezliczoną rzecz
ludzi [...] widzieliźmy. DiarPos 106; RadzPodróż 145; StryjKron
65 (Linde); Ná tenże cżás koni bárzo wiele náſzym pozdycháło:
ſkąd ſmrod był wielki/ y much niepodobna rzecż w woyſku. BielKron 1597 339 (Linde)].
Wyrażenia: »maluczką rzecz« = trochę (1): á ieſli go [skąpego]
kto kiedy ná tho [grę w karty] wyciągnie/ thedy hneth málucżką
rzecż przegrawſzy przeſtánie GórnDworz M4v.
»wielką rzecz« = więcej (1): Wſzákże nie ieden ſye téż ſpárzy
ná kupnie támtych Stáwów Ruſkich. Acz to máią wielką rzecz naprzód/ że tárguiąc Staw wymówi ſobie chłop kielkádźieśiąt korcy
Legumin/ Owſá tákże/ śiáná/ ſłodów/ [...] wieprzów/ etcet. Strum
K4v.
7. W zwrocie bibl.: »znosić rzecz« = rozliczać się, załatwiać z
kimś rachunki [kalka grec. συναίρειν λόγον] (1): Dla tego podobne
ieſt kroleſtwo niebieſkie cżłowiekowi krolowi/ ktory chćiał kłáść
lidżbę (marg) Wł. znośić rzecz (–) [conferre rationem] zniewolniki
ſwemi. BudNT Matth 18/23.
8. Eufemistycznie zam. „rzyć” (1):
Przysłowie: (nagł) Ná Hárdego. (–) [...] A kolnierzá potrząſay/
ni o kogo nie dbay/ A iżći wſzyſcy ſłużą/ ták o ſobye mnimay. Ale
wierz mi ći ſłudzy/ żeć ſie śmieią s ciebye/ Mowiąc/ tu rzecż w popyele/ choć myſl lata w niebie. RejZwierz 124.
II. Ogólnikowe określenie przedmiotu rozważań, analizowanego problemu, obiektu (też osoby) lub zjawiska, sytuacji: ‘to, o
czym jest mowa’ [zwykle z wyrazem określającym; konstrukcje o
budowie: zaimek + rzecz pełnią zwykle funkcje zbliżone do zaimkowych, np. »ta, ona rzecz« = to; »każda rzecz, wszy(s)tkie rzeczy«
= wszystko, »żadna rzecz« = nic, »ktora rzecz« = co, »niektora, jaka
rzecz« = coś; często „rzecz” + ai = coś [jakiego], to jest [jakie]]
(16072):
α. W deﬁnicjach i przykładach słownikowych (125): Transibile,
przemyenna rzecz BartBydg 162, 3, 33, 53b, 73b, 115, 154; Author
et Autor, Pirwy wynáleźićiel káżdy rzeczi. Mącz 20c; Caput etiam,
Początek/ álbo/ przicziná niektórey rzeczi. Mącz 37c; Incunabula,
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Początki káżdey rzeczy. Mącz 72a; permanere per translationem,
Ná niektórą rzecz czuháć/ Czekáć/ Godźić. Mącz 207c; Materia vel
Materies, Máteria/ wątek/ to yeſt wſzeláka rzecz/ z którey co może
być. Mącz 211b; Nominativus, Casus dicitur apud Grammaticos qui
primarius est, Miánuyący Krczący káżdą rzecz ſwym ymieniem.
Mącz 249c; Poscere sumptum ad aliquid, Chcieć mieć pieniądze ná
yáką rzecz. Mącz 314a; Insuper his, Nád ty rzeczy. Mącz 433d, 5b,
17c, 35b, c, 67c (43); Extenuo – Z wielkiei rzeczi mała czinię, poniząm, zmnieiſząm. Calep 397a; Imitabilis, Quod quid potest imitari – Rzecz ktorą moze nasliadowaz. Calep [507]a; Nefandus –
Złoſliwi, rzecz tak ſproſna ktorą y mianowac ſramota, ſproſni y niecznotliwi. Calep [693]b; Quodcunque, Omne quod – Kazdą rżecz,
iakikoſwiek [!]. Calep [891]a, 232a, 233a, 234b, 237a, 252b (24).
Jako odpowiednik łac. „res” (26): In re aliqua et re aliqua
delectari, Chuć mieć ku niektórey rzeczi. Mącz 181d; Notabilis res,
Niepoſpolita rzecz. Mącz 250d; Rem aliquam suspendere, Záwieśić
którą rzecz. Mącz 289b; Res voluptuosa, Roskoſzna/ miłá/ wdzięcżna rzecz. Mącz 507c, 37a, 38c, 55c, 118d, 171d (23); Dogadzáć
rzeczy. Accommodare se rei. Calag 444a; Orbo, Re chara aliquem
privo – Rzecz mieła odeimuię. Calep [736]b, 215a.
W tytulikach i rejestrach (16): Rozmáytych rzeczy vocabuły
łáćynſkye, znyemyeckyem y Polſkym wykłádem. Murm 1; De Deo
et rebus celestibus, Von gott vnd hymliſchen dingen. O bodze y
rzeczach nyebyeſkich. Murm 1, 15, 125; O 4. zywiolach: rzeczach
ktore ſie w powietrzu rodzą. Mymer1 4; Imiona kmieczich rzeczy
rozlicznich. Mymer1 nlb 1, 11v, nlb 1 [5 r.], nlb 1v [2 r.], nlb 2 [2 r.].
Wyrażenie: »rzecz [ku komu, ku czemu, do czego] (przy)należąca, ktora [do czego, ku czemu] (przy)należy« [w objaśnieniach
łac. przymiotników] (4:5): Monitorius, Nápomináyący/ rzecz ku
vpominieniu náleżąca. Mącz 230d, 144c; Herbarius, Quod ad
herbas pertinet – Rzecz ktorą do zioł przinalezy. Calep 477b;
Navalis, Quod ad naves pertinet – Rzecz ktorą do łodzi przinalezi.
Calep 690a, 55b, 296b, 386a, 616a, 689a.
A. To, co stanowi przedmiot zainteresowania i aktywności człowieka (wyjątkowo zwierzęcia): sprawa (11335):
1. To, co się mówi (pisze) a. myśli: temat, zagadnienie, problem, pytanie; przedmiot poznania; pogląd, zdanie, myśl; pomysł;
wiadomość, informacja; nowina, pogłoska; aspekt jakiejś sprawy;
argument, racja; Słowo Boże, proroctwo; prawda wiary, teza religijna; kwestia sporna; treść zeznania; res Vulg, PolAnt, Mącz,
Modrz, Calag, Calep, JanPrzyw, Cn; propositum Mącz, Calag,
Calep, JanStat, Cn; sermo, verbum Vulg, PolAnt, Mącz; sententia
Mącz, Modrz, Calep; causa, quaestio Mącz, JanStat, Cn; ratio
Mącz, Modrz; dictum, res proposita Mącz; thema Calep (2797):
MetrKor 38/287; BierEz C2v, C4, D4v, E3v, G2v (8); Boię ſie ijż ty
rzecży nie wſſytkiem będą milé/ a iako mowi Bonawentura/ [...] Iże
takowé rozmyſlanijé będzie ſie widzialo niektorym iakoby dziecinné
a proſté OpecŻyw 30; Pilat pytál Iezuſa milégo o rozmaijté rzecży/
a oſobno o to bylliby on krol żydowſki. OpecŻyw 119v, [34], 67,
108v, 121, 130v [2 r.], 151; Ktory [„Żywot Pana Jezu Krysta”] [...]
przydanim téż mnogich rzecży (ktorych w pirwſſym wybijaniu nienáydziecie) okráſſony/ wáſſé przyiazni oddáwámy. OpecŻywSandP
ktv; OpecŻywSandR nlb 4v; ForCnR A2; A gdyby brzemienna
miała krwie nazbyt, Dobra iey rzecż krew puſzcżać [...]. Wſzakoſz
mniemam, iż o tey rzecży wyzſzey doſyciem namienił. FalZioł V
32, V 76v; [Cycero] wiele kxiąg vżytecżnych piſał, z ktorych niektore rzecży tuto krotko wybrane ſą. BielŻyw 118; wſzitki rzecży
thu niechay ſie z vczynki twymi zrownawaią, boć ten rozum nie ieſt
prawy od ktorego ſie vcżynki od rzecżi dzielą. BielŻyw 145; [Aleksander zaproponował Porrusowi:] kto kogo przemoże ten ſie w
kroleſtwo y w lud w wiąże, ktey rzecżi krol Porrus przyzwolił BielŻyw 159, 16, 113; BielŻywGlab nlb 13; iż v takiego [człowieka suchego] pamięć ieſt ſucha kthora dłużey y lepiey może w ſobie
wſzelką rzecż zachować GlabGad M6, D8v, N6; MiechGlab *3v;
BierRozm 10; [trzeba] aby panovie stharoſthovie pogranyczny s
obvdwv stron myely xyangy y Cataſtiky w kthoreby thakowe ſpravi

piſzane bili, Abi okolo thakovich rzeczi luczka pamyancz ſią nyemilila LibLeg 6/156v; O Syenka yako obieczal krol yego M. s
panem Iordanem sprawiedlywoſcz vczinycz [...] a kiedj ſye tho
ſtanie tedj panv voyewodzye dano bedzie znacz weſpolek zrzeczamy ynſchimy czaſſv ſluſznego LibLeg 11/71v, 11/12v, 75v; RejPs 159v, 189; RejRozpr Av; RejJóz C5v, E7v; SeklKat V, Z3v; Iwan
woznicza stem tho Iankyem [...] na oſtrem prawye ku them
wſchiczkym rzeczam thak yako ye yanek roſpowyedzyal yeſth ſzye
prziznall LibMal 1548/146v, 1548/144v; RejKup d6v, I, o7, z4v;
wſzytcy w obec radzi ſye tych rzecży długo dzierżą/ s ktorych nie
tylko rozumu ćwicżenie ale y krotoﬁlę maią/ iako iednak w tey
naſzey hiſtoriey ſiła ſie trefnich a oſobliwych rzecży naiduie. HistAlHUng A2v; A ná drugim myeyſcu [Luter]/ ſpráwuyąc ſye o nyektore rzeczy/ ktore mu przypiſowano/ ták piſſe. [...] KromRozm I
H4v; Wyele rzeczy zá pewne ma wyárá náſſa/ o ktorych w Ewángeliey áni v ſwyętego Páwłá/ áni we wſſyſtkim nowym y ſtárym
zakonye nic nyemáſz. KromRozm I L4, E4v, F2, G, G2, H4 (10);
MurzHist C4v, D2v, G2v, L3, M2 (8); abyſmy w wierze chrześcjańſkiéi rzecz każdą/ za podeirzaną mieli którá iedno nie ieſt wedle
ſłowa bożégo/ by śię téſz nalepſzá zdałá MurzNT 81, 8v, 43v, 51,
58v, 81, 108v; Tedy ſye yuż piſmá ſtárego zakonu dźyerżeć nyemamy? Czemuż ye czytáyą/ álbo wpiſányu/ gadányu/ y ná kazányu
we wſſem krzeſciyáńſtwye zá dowod ku wyelu rzeczam przywodzą? KromRozm II i2v; Potym będźyeli potrzebá/ o wſſyſtkich
rzeczach/ około ktorych dźiś ſpor yeſt myędzy ludźmi/ co nam
koſcyoł podał álbo podawa/ popátrzymy. KromRozm II y3, a2, a3v,
b4, f4, qv, q4, y2v; Nigdy żadnych kácyrzow nyebyło/ ktorzyby w
nyektorych rzeczach náukę ápoſtolſką nyezáchowáli/ á yednák prze
to koſcyołem bożym nyebyli. KromRozm III L5, K7, L5 [2 r.]; Diar
56; DiarDop 103; BielKom nlb 4, Av; Y v nas miedzy ludzmi ieſt
na tę rzecż cżyſta powiesć/ gdi wſpomináią wychowánie dobre
mowiąc: nic więcey nie powinienby ociec dzieciam ſwym po ſmierći oſtáwić/ [...] iedno tylko ćwicżenie á wychowánie dobre GliczKsiąż A3; O tem wſſythkyem my ile nas zá łáſką Páná á ſtworzycyelá doſtánye/ będzyem piſáć/ teraz przy they rzecży nyechay
będzye doſić. GliczKsiąż D2; WYele yeſt hiſtoriy á przykłádow ku
they rzecży yákoby ſie myeli rodzicy záchowáć przećiwko Doktorom á náucżycyelom ſwych ſynow GliczKsiąż N3; (nagł) Co lepyey
yeſli gdyby ocyec ſyná ná kápłáńſtwo wyodł/ cżyli gdyby go ożenił.
(–) WYelka á trudna o tey rzecży yeſt tá queſtia GliczKsiąż O4,
D4v, D6, K4, K4v, L2v, Mv, M8v; LubPs T2 marg, dd3v; GroicPorz A3v, hhv; tzemuſz ty tedy podpieraſz pychy Papieżá Rzymſkiego/ temi Doktormi/ ktorzy byli takieſz ludzie iáko y my/ y ná
wielu rzetzach ſię mylili KrowObr 14, 108, 192; Rozno mie Epikurus/ á Minerwá rozno/ Vcżyli dziwnych rzecży/ żem ták zoſtał
prożno. RejWiz 85; iż ty rzecży/ co ſie tu mowiło/ Wiem żeć ſie
dziwne zdádzą/ by piſmá nie było. RejWiz 146v, 68, 80, 116, 120v,
133, 147, 153v; ktora [Hester] niechćiáłá komornikowi oznáymić
ludu y oycżyzny ſwoiey. Bo iey był Márdocheus zákazał/ áby o
they rzecży owſſeki milcżáłá Leop Esth 2/10; Y rżekł Krol do
Ieremiaſſa/ ſpytham ia ćiebie o iednę rzecż/ nie tayże przedemną
nicżego. Leop Ier 38/14, *B4v [3 r.], 4.Esdr 4/26, Tob 5/9, Esth 2/4,
Sap 18/13 (12); Przypowieśći przipádłe/ s ktorych ſye może wiele
rzecży przeſtrzedz. RejFig Aa; RejZwierz [472]; A ták nie zániedbam was záwſze vpomináć około tych rzecży [de his]/ choć vmieiętni y potwierdzeni ieſtheśćie w teráźnieyſzey prawdźie. BibRadz
2.Petr 1/12; Iać oświádcżam każdemu ktory ſłucha ſłow proroctwá
kſiąg tych/ ieſliby kto przydał tym rzecżam [ad haec]/ włoży nań
Bog plagi napiſane w kſięgach tych. BibRadz Apoc 22/18, *3v, *5,
*5v, I 1c marg, Deut 18/22 (17); OrzRozm D2, F, F2v; [Joab] poſłał
k niemu [Dawidowi] niewiáſtę roſtropną s Thekuitu/ włożywſzy iey
rzecż w vſtá co miáłá mowić. BielKron 71v; rzekł Luter/ Kſięgi
ktore ſą odemnie ſpiſáne/ nie ſą iednákiey rzecży/ ábowiem ſą niektore ſnich/ co tylko vcżą przez wiarę Piſmá Swiętego/ [...] drugie
ſą ktorymi náukę y vſtáwę Rzymſkich Papieżow karzę BielKron
196v; Thych rzecży nie mogłem nigdziey w kronikách Węgierſkich
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naleść/ iedná áby Węgrowie kiedy pſa zá krola mieli [...]. Drugie
[...] o náſzym krolu Boleſłáwie co świętego Stániſłáwá zábił/ áby ſie
mu thá przygodá w Węgrzech tráﬁłá BielKron 317; mowiąc [królowa węgierska o królewnie]: iż iey nie poſlę [do Polski] ieſli iey
Gubernatorem nie będzye Zygmunt źieć [!]. S tą rzecżą poſeł
pręthko do Polſki przyiechał. BielKron 379, 25, 36v, 41, 54v, 59v
(23); ábo ktore może być iuż więcżſze pomieſzánie/ gdźie przą tego
co mowili/ á cżego przeli záſię twierdzą/ gdźie co ſthoi obaláią/ á
obálone rzecży z nowu buduią/ áby ſię potym obáliły GrzegRóżn
H2v, A2, D4, F4v, G4v, Iv; wktorych [księgach] ſą wſzyſtki rzecży
albo roſkoſzne ku wiedzeniu albo ku dobremu á świętobliwemu
żyćiu skuteczne KwiatKsiąż G4; iżeby nam nic niepożytecznie nieginęło: á zwłaſzcza gdy grubę [!] godziny/ [...] na cżytaniu roſkoſznych rzeczy ſtrawiemy. KwiatKsiąż L4, C2, C2v, Hv, I, I3v [2 r.]
(13); Ad summum, et in summa, Krótkiemi słowy rzecz oſięgayąc/
álbo/ Krótko mówiąc. Mącz 3b; Ego Ciceronis sententiam amplector, Ya dzierżę w tey rzeczy s Ciceronem. Mącz 8a; Percipere
sensibus, Myſlą rzecz yáką ogárnąć. Mącz 37a; Dicta dicere, Rzecz
niepotrzebnie powtárzáć. Mącz 86b; Hyperbole, [...] Przeyęcie/
przewżzęcie [!] gdy przeymuyemy rzecz słowy nád miárę y nád
podobieńſtwo Mącz 160d; Nectere aliud ex alio, Iednę rzecz z
drugiey plieść. Mącz 244a; Scire sententiam alicuius, Wiedzieć cziyę wolą/ y trzimánie o yákiey rzeczy. Mącz 383a, 2d, 12c [2 r.],
14c, 27a, 32d (76); czytayćie o tym Hiſtoryą Taboritarum y Huſitarum, naydźiećie tám rzeczy ſtráſzliwé OrzQuin Zv, I2v, Rv, S4v
[2 r.], T [2 r.], Yv; Prot B; A tákże iuż theraz [...] iáko naproſtſzemi
ſłowy o tych rzecżach pocżniemy gadáć/ A napirwey o thym ſłowie
Troycá. SarnUzn B2, D4v, D6v, F2v, G7v; SienLek 13v, 112v, 158;
RejAp 26, [Ff5]; thedy mądry cżytelnik obacży ſnádnie przycżynę/
[...] cżemum co odmienił/ ábo też záſię dlacżegom w drugich rzecżach ieſt od Káſtiglioná rozny. GórnDworz B2v; Wſzákoż komu
ſie ten moy Dworzánin podobáć nie będzie/ oto ma Kortegianá
Włoſkiego/ [...] niechayże go ku ſmáku ſwemu przełoży/ á ia mu
tego iſcie życżę/ żeby [...] pokazał drogę/ iáko tákowe rzecży w
Polſzcżyznę wnośić ſie máią. GórnDworz B5v; á około inych
rzecży/ rozdzielnie rácż w.m. mowić/ iáki wzroſt/ iáki kſtałt/ iákie
cżłonki máią być/ v tego Dworzániná/ ktorego w.m. wizerunk cżyniſz GórnDworz D8v; bo kto niema pirwey w vmyſle ſwym gotowych/ y nie ledáiákich rzecży/ temu ſłowá nie poplyną [!]. GórnDworz F8; iżby [dworzanin] w te rzecży ktorych nie bárzo ſwiádom
[...] głęboko nie wchodził/ ále ták z wirzchu żeby thykał y tego/ y
owego GórnDworz N4; Tákową trefność zową z Greckiego Ironią/
á ieſt bárzo przyſtoyna wielkiemu pánu/ ták w kunſztownych/ iáko
y w ſtátecżnych rzecżach GórnDworz R2; Y wiele thych rzecży
ieſt/ ktoreby cżłowiek przywieść mogł/ ná ſwiádectwo/ iż poraſzki
Alexándrowe cżyniły ludziom wiele pożythku. GórnDworz Ii4, B2,
B3, B5, C3, C8v (32); Rozum człowieczy ieſt tákowy/ im więcéy
co bierze przed ſye/ im częśćiéy co rozmyśla/ tym przeſtrzeniéy
ſobie w ónéy rzeczy czyni GrzepGeom B4v; Y kázał niecną rzecż
po mieśćie wołáć/ ktorą háńbá ieſt w thy tho kſiąſzki piſáć HistRzym 20v; RejPos 19, 19v, [32], 39, 81 (9); RejPosWiecz2 93v; RejPosWiecz3 98; BiałKat 341 marg; BielSat N4; Dziewká ktora ſłużyłá onemu ſtárcowi/ Teyże rzecży przed pánią záſię ponowiłá/ Iż
ſtárzec ma pieniądze ſmiele to twirdziłá. HistLan C2v; Gdyż y w
báſniach niemáło rzecży náyduiemy/ Ktoremi pod cżás ſobie rozum
náſz oſtrzymy. HistLan F4v, ktv; Bo ták ſłowá iáko vcżynki/ ſą
iákoby nieiákie známioná tych rzecży ktore káżdy ná ſwey myśli
ma KuczbKat 340, 111, 165, 175, 290, 410, 415; RejZwierc 51, 132,
158, 168, [193]v; BielSpr 75; Pátrz iáko rádźi [konfesjoniści] Auguſtiná S. y inſze Doktory przywodzą/ gdźie ſie ſnimi zgadzáią: [...]
Ale cżemuſz ich w inſzych rzecżách nieprzyymuią? WujJud 65v;
Acż nie przemy tego/ że w niektorych rzecżách Ewángelia ieſt/ od
zakonu rozna. WujJud 78v; Lecż wy żadney rzecży inácżey probowáć nieumiećie/ iedno tym zgniłym árgumentem/ niemáſz tego w
Piſmie. WujJud 170v, 41, 66v, 73v, 112v, 200, 251; Przetoż odrzucamy Mánicheuſze w tey rzecży/ ktorzy niewyznawáią/ áby cżło-

wiek był z pocżątku od Bogá dobrym ſtworzony/ á iż dobrowolnie
obroćił ſie do złego. WujJudConf 67v; Ktemu też te Paćierze ich
álbo Godźiny/ máią w ſobie wiele rzecży niezbożnych WujJudConf
187v, 51v, 66, 185v, 243; RejPosWstaw 22, [1434]; Proſtak wierzy
kázdey rzecży BudBib Prov 14/15; Te wſzytki rzecży [Haec omnia]
ſą kſięgámi przymierza Bogá nawyſzſſego. BudBib Eccli 24/26, Ex
24/8, Deut 1/23, 1.Reg 18/20, 26, 2.Reg 17/4 (13); Strum Q3v;
Przeto drugą rzecż przed ſię wezmiemy. To ieſt/ zkąd ſię wzięły do
piſmá ś: omylki y fałſze BudNT przedm b3v, przedm c6v, Matth
21/24, Act 6/5, 10/37[36], 1.Tim 4/9; StryjWjaz A3; Bo ieſli ſie ten
w tym omylił: á iákoż mu w inſzych rzecżách wierzyć będzieſz?
CzechRozm 51; O cżym iáko náſz Páweł piſze [...] wieſz dobrze: iż
cżłowiek bez duchá Bożego/ rzecży tych rozeznáć nie może.
CzechRozm 123v; [dowiodę, że Jezus nie był synem Józefa] á tego
przed tobą táić nie będę/ iákom y rzecży inſzych o ktoreś mię pytał
nie táił. To tedy wiedz iż te rzecży przedſię biorę. Naprzod iż [...]
CzechRozm 160v; Wątpliwośći tey ſwoiey o kroleſtwie Chriſtuſowym wielą rzecży dowodźiſz CzechRozm 183; Tá rzecż ktorąś tu
przypominał ieſt v mnie iedną nowiną CzechRozm 267, A4, A6, 9v,
17v [2 r.], 19v (78); [potrzeba] ábychmy oney rzecży o ktorey
mowić mamy/ ſpoſob y przyrodzenie naprzod wypiſáli ModrzBaz
2v, 1 [2 r.], 1v [2 r.], 2, 27v, 28 (13); SkarJedn 85, 232, 314, 399;
gdyż niemáſz que/ ſtiéy od owych/ co o Cieplicach po Láćinie piſáli/
diſputowánéy/ któraby śie tu/ [...] ięzykiem Polſkim/ do tákowych
rzeczy niepráwie zwyczáynym/ odpráwić niemiáłá Oczko A4v, 4v,
[43]; Kátolicy o rzecżách ras ná koncylium potępionych dyſputowáć z Heretykámi/ gdy Ceſarz Heretyk ſędzią był nie chćieli. SkarŻyw 299 marg; Iáko tedy Ewánielią Márká y Lukaſzá z podánia y
trádycyey ma kośćioł: ták innych rzecży wiele ztegoſz podánia w
ſkárbie ſwoim záchowuie: ktore ćiſz Apoſtołowie podáli/ á w Ewánieliey wypiſane nie ſą SkarŻyw 364; przyſzły do Biſkupow liſty Ceſarſkie/ dáiący [!] znáć o niewinnośći Athanázego/ y gániące żáłobniki iego/ iſz rzecży płonne mienić nań śmieli. SkarŻyw 389; Oćiec
ich [męczenników Protazjusza i Gerwazjusza] Witalis był żołnierz
Stárośćin ećr. Pátrz w żywoćie S. Witaliſa/ acż nie tymi ſłowy/ ále
táſz rzecż. SkarŻyw 566, A2, 119 [2 r.], 293, 294, 335, 583 [3 r.],
597; bo v niego [Miechowiusa] káżdey rzeczy iáko w Labirinćie
ſzukáć/ gdyż wſzytko confuſe nápiſał/ á iednę rzecz w czworgu y w
pięciorgu Capitulum położył/ dzieląc ią/ co mogł w iednym iáko
przyſtoi odpráwić StryjKron 245, 31, 385; Ale niechby to ták było
(co da pan Bog/ ſądząc thę rzecż ſpráwiedliwie wedle Ewánieliey/
nie ieſt.) żeſmy wedle Papieżá/ [...] Heretycy [...] CzechEp 14; iż
rzecż o ktorey Moiżeſz piſze/ ták dáleka ieſt od rzecży tey/ o ktorą
między mną/ á X iędzem K anonikiem idźie/ iáko dáleko ieſt niebo od źiemie. CzechEp 33; Inſze tákie y owákie przymowki [...]/
ktorych pełne ieſt Wędźidło X iędza K anonika [...] puſzcżam imo
ſię: iáko rzecży niegodne/ zá ktorebym ſię bráć miał/ y kárty nimi
plugáwić. CzechEp 72; Tedy to wſzytko co mowi/ nic ku tey rzecży
nie należy/ y więcey tym X iądz K anonik nieumieiętnośći ſwey/
piſmá ś. niż rzecży ktorą przed ſię wźiął/ dowodźi. CzechEp 294,
10, 19, 20, 29, 31 (128); CzechEpPOrz *2, *2v [2 r.], **2, *; Więcey było rzecży w náuce Chriſtuſowey/ y Apoſtolſkiey/ niż nam ná
piſmie pozoſtáwiono. NiemObr 74; á ſłuſznieby ſię X iądz K anonik záwſtydáć miał/ gdy nam tákie rzecży nieobácżnie przycżyta o
ktorych áni myſlymy/ áni mowimy. NiemObr 92; Mogłoby ſię
ieſzcże więcey ku tey rzecżey przycżynić: ále kto ná tym nie przeſtánie/ temu y co więcey prożno przydawáć. NiemObr 120; Izaż
Auguſtyn z Hieronimem cżęſto między ſobą ſporu/ y ſwáru o niektore rzecży nie wiedli? NiemObr 175, 13, 35, 40, 45, 47 (25);
KochFr 63; Siłás záraz [= jednocześnie] nágmátwał rżeczy/ nie
wiem ná coć pierwey odpowiedźieć. GórnRozm C3v, H4v; bacżęmy zich [panów rad] zdania yrzeczy przywodzenia rozne naobie
stronie wtey sprawie racye ActReg 134, 8, 107; Protocolum –
Protocul, krotkie naznaczenie rzeczy doſzerſzego napiſzu. Calep
[866]b, 82a, 242a, 499a, 556a, [726]b, 819a, 1029a; GostGosp 1;
GrochKal 18; OrzJan 3, 79; A kto do rozmyślánia ſnádnym nie ieſt/
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niech ſię cżytániem rzecży nabożnych [...] zábáwi LatHar 666,
[+12]v, 119, 127, 256, 261, 356, 508; Przed káżdymi záſię kśięgámi/ Summy ich/ iáko y przed káżdym Rozdźiałem Argumentá
ábo Summy Rozdźiału káżdego ſą położone/ y liczbámi wierſzow
poznáczone: ábyś káżdą rzecz ktorey ſzukaſz/ mogł tym rychley
ználeść. WujNT przedm 26; Rzecz o ktorey w tym liście piſze [św.
Paweł do Koryntian]/ nie iedná ieſt [...]/ ále rozmáita y rozliczna.
WujNT 576; Liczbá záſię wierſzá kędy ieſt przy Rozdźiale opuſzczona/ znáczy/ że kilká wierſzow w onym Rozdźiale o tey rzeczy
naydźieſz. WujNT Xxxxx, przedm 1, 15 [2 r.], s. 78 marg, Matth
21/24, Mar 4/2 (25); Rzecż tedy táka ieſt. Iz ieſliby Czyscá nie było,
tedy Bog nie ieſt Bogiem. (marg) Bárzo śmiáła ále prawdziwa propoſicia. (–) WysKaz 14, 20, 41; Przeſtrogá Korrektoróm áby ieſcze
tym rzeczóm przypátrywáli ſie/ bom ia y zdrowia y czáſu [...] nie
miáł zbiéráiąc té rzeczj/ á mniéy rewidowáć. SarnStat 600 marg;
REIESTR, Dla prędſzego naleźienia rzeczy w tym Státućie/ rzędem
obiecádłowym. SarnStat 1306, *4 [4 r.], *6 [3 r.], *6v, *7, 41
[2 r.] (35); PowodPr 55, 63; SkarKaz 42b, 119a, 206a, 243b, 314b,
384a, 418a; Będźieſzli mię po iednemu pytał, Y z oſobná o káżdą
rzecz głádce y mile, Powiemci y imię ſwe, y ſpráwy, y drogę.
CiekPotr 68, 71; KlonFlis F3v; O tych hándlách wtey cżęśći chcemy krotko mowić/ Potym ſzyrzey káżdą rzecż zoſobná ponowić.
KlonWor 9, 71.
rzecz czego [= dotycząca czego] (12): Iſch prziſchedſchy do
ſwego domu [...] zaſtall myedzi Goſzczmy ſwymy rozmową o rzeczach wyary ſwyenthey krzeſczianſkyey LibMal 1554/188; KromRozm I G2; RejWiz 126v; o rzecżach dziwnych żywotá wiecżnego
roſpráwuie Anyoł RejAp Cc4v; HistRzym 62v; RejPosRozpr b3v;
BudBib Os 8/12; StryjWjaz A3; LatHar 463, 514. Cf »rzeczy podawać«, »do rzeczy przystępować«.
rzecz czego [= tekstu] (4): BielKom nlb 5; tám go [Lutra] námawyał Weus rádny pan Bádeńſki [...]/ áby pámiętał ná ty duſze
ktore záwiodł y potráćił ſwą nauką/ [...] á opuśćił ſwego piſania
niektore rzecży BielKron 197; ModrzBazBud ¶6; CzechEp 318.
rzecz około kogo, około czego (14): Na drugą rzecz okolo nyewidanya niektorich zdradziecz pana Woyewodzynich Krol ye go M
roſkazal powyedziecz yz [...] LibLeg 10/120v, 11/61; KromRozm II
av; LubPs H3; BielKron 210v; GórnDworz B2, M7; BielSpr 16v;
WujJud 125v, 127v; SkarŻyw 318. Cf »rzeczy rozbierać«, »wracać
się do rzeczy«, »rzeczy wyrozumieć«.
rzecz z czego [= dotycząca czego] (1): gdy oycowie S. trudną
rzecż bárzo z táiemnic wiáry náſzey/ około wyznánia nátur dwu á
iedney perſony w zbáwićielu Pánie náſzym/ niemogli ſię wypráwić
z onych trudnośći y chytrośći Neſtoryáńſkich y Eutychiáńſkich
SkarŻyw 318.
rzecz z czego, z kogo [= z (czyjego) tekstu] (8): Bo iáwnie Páweł s. [w liście] do żydow [...] ſłowá Moiżeſzowe y rzecż s tego
mieyſcá Pirwſzych kſiąg Synowi Bożemu przycżytawa SarnUzn
C5, C5v; BiałKat 101; CzechRozm 56v; NiemObr 6; SarnStat *5.
Cf »rzeczy opuszczać«.
rzecz z strony kogo, z strony czego [= dotycząca kogo, czego]
(3): To ſię iuż rzecż iedná z ſtrony Aniołá odpráwiłá ogołem nákrotce: poſtąṕmyż dáley. CzechEp 264, 405; W cżwartey cżęśći wezmę
przedśię zá pomocą Bożą rzecż głowną z ſtrony wyznánia náſzego
NiemObr 7.
rzecz (na)przeciw(ko) komu, przeciw czemu (10): CzechEp 111
marg; Tu trzy rzeczy vważ/ przećiw haeretykom. Pierwſza [...] WujNT 193. Cf »rzeczy mowić«.
rzecz o co [= na jaki temat] (1): Stroná Luterſka [...] ſzeroce
rzecż ſwoię przełożyli/ ták około wiáry iáko y o wybránie Ferdynándá ná Rzymſkie kroleſtwo BielKron 210v.
rzecz o kim, o czym (77): MiechGlab *5v; GórnDworz Bb7v;
Ná vrząd Królewſki należy ſąd: iaſna o tym rzecz z piſmá BiałKat
101, 221; CzechRozm 63v, 191v; ModrzBaz 23v; SkarJedn 245;
przychodziły mu ná myſli/ bluznierſkie y ſproſne rzecży o Pánu
Bogu/ y o boſkich rzecżách SkarŻyw 290, 497, 527; CzechEp 113,

118, 123, 147, 238, 419; o ſpráwie ſwiętey/ y o Sákrámenćie Małżeńſtwá ś. cżtery rzecży ſobie ná pámięć [...] przywiedźiemy.
WerKaz 279; GostGosp 1 [2 r.]; LatHar 129, 325, 376, 718;
Wſzytká tá rzecz [1.Cor 11/23] o naświętſzym Sákrámenćie/ ieſt
przećiwko tym/ ktorzy go niegodnie vżywáią WujNT 607, Act
28/31; SkarKaz 81a, 205b, 550a. Cf »rzeczy opowiedzieć«, »rzeczy
opuszczać«, »rzeczy pisać«, »rzeczy podawać«, »rzeczy przynosić«, »rzeczy rozbierać«, »rzeczy rozmyślać«, »rzecz rozszyrzyć«,
»rzecz twierdzić«, »rzeczy wiedzieć«, »rzeczy wymowić«, »rzeczy
wymyślić«, »rzeczy wyrozumieć«, »rzecz wywodzić«, »rzecz zaczynać«.
rzecz czyja, czego [w tym: pron poss (108), G sb i pron (30), ai
poss (4)] (142): BierEz G2v; ForCnR Bv; PatKaz III 98v; Bowiem
miedzy takimi brat przeciw bratu ſili ſie oyczowie przeciw ſynom
[...] walkę wiodą, nawięcey gdy oni piſzą o kxiążęciu wſzitkich
kxiążąt, (abo wedle ich rzecży o Bodze wſzitkich Bogow) Iupitrze
BielŻywGlab nlb 12; LibLeg 11/58v, 165v; (did) Pleban karze kupcza iż go ſluchac niechcze. (–) [...] Niechay zdechnie iako ſwinia
Gdy mu naſa rzeċ niemila. RejKup m2v, p4; KromRozm III C5; Te
ſlowá ácż nye bárzo należą náſſey rzecży/ przedſię ſluſſnye ſie ye
nam przyſtoſowáć godzi. GliczKsiąż D3, B4v; Ták ieſth chytry
Dijabeł/ y Antykryſth ſlugá iego Papież Rzymſki [...]/ że też vmie
przywodzić piſmo/ ku ſwey rzetzy y zátráceniu KrowObr C4v, 192;
Leop Ps 50/8; Nie zły przykład/ ktory/ proſzę ćię/ przyſtoſuy iáśniey ku rzeczy náſzey. OrzRozm B3; [Luter powiedział:] ia ſwey
żadney rzecży nieodſtąpyę wpyſániu/ áż pierwey będę Piſmem
Swyętym zwyciężon od ludzi dobrych vcżonych BielKron 196v, 40,
45, 115v, 210v; Mącz 105d, 120a; Prot C; HistRzym 60; GórnDworz Ll4v; KuczbKat 105; WujJud 44, 198; (marg) Rzecż Piotrá
s. krociuchno zebráná. (–) A temu wſzytkiemu przydáiemy ieſzcże
nádzwyſz krociuchne zebránie wſzytkiey náuki Piotrá ſ. RejPosWstaw [1433]; BudBib Iudic 11/11, 2.Reg 19/43; Bo wſzelki co
vżywa mleká/ (ieſzcże) nie z proſta z rzecżą ſpráwiedliwośći [sermonis iustitiae] BudNT Hebr 5/13, przedm b8v; CzechRozm 63v,
73, 126, 129; SkarJedn 9, 29; StryjKron 71; Owſzem mię weſeli y
ćieſzy: przeto/ iż mi to wſzytko nieſłuſznie przycżyta [ks. Powodowski]/ á rzecży ſwey/ ſłowo Boże/ ná odpor ma. CzechEp 63;
nápiſano ieſt: w duſzę złośliwą nie wchodźi duch prawdy [...]. Co
iáko ſię z rzecżą X iędza K anonika y ze wſzytką teráznieyſzą
Kátholiką zgodźi/ niech ſądzą wierni Chriſtyánie CzechEp 244, 31,
36, 93, 167, 168 (26); CzechEpPOrz *3v; NiemObr 21, 48, 136;
Przychodzą mi ná myśl wiérſze iedné/ któré Cicero ziákiéyśći
komoediiéy ſtáréy przjwodźi/ á będą nam téż ſłużyć ku náſzéy
rzeczy: bo o vpadku rzeczypoſpolitéy mówią. KochWr 37; OrzJan
131; [Epirus mówi:] Táć ſie mnie zda przycżyná tego iey [Lizydy] fráſunku/ Lecż ieſlić ſie podoba/ powiedz moy brátunku. (–)
NIechay iedno też STRATES wyżna zdánie ſwoie/ Tám obacżę
ieſli ieſt ku tey rzecży twoie. PaxLiz B2. Cf »rzeczy dowodzić«,
»na rzeczy odpowiedzieć«, »rzecz odprawować«, »rzeczy opowiedzieć«, »rzeczy podeprzeć«, »do rzeczy przystępować«, »rzecz rozszyrzyć«, »rzecz twierdzić«, »wracać się do rzeczy«, »rzeczy wyrozumieć«, »rzecz wywodzić«.
Ze zdaniem przydawkowym [w tym: aby, żeby (9), iż(e), że (9),
zaimek pytajny (1)] (19): MurzNT 8v; Rozumiem żeć ſie tá rzecż
dziwna będzye zdáłá/ Aby wodá wyſzſza być á niż zyemiá miáłá.
RejWiz 146; BibRadz *4; Trzećia tedy rzecż byłá yżeby [rodzice] w
dobrych náukach dziatki wyćwicżali. KwiatKsiąż Av; RejAp 24v;
GórnDworz P8, Kk; RejPos 183v, 207v, 234v; Druga rzecż ieſt/ [...]
iż pogrzeb/ tákże vmęcżenie y śmierć/ Pánu Chriſtuſowi iáko cżłowiekowi/ á nie iáko Bogu należy KuczbKat 40, 205, 310; CzechRozm 74v, 206, 210v; Co ſię też tknie tey rzecży/ żeby Antychriſt
nie miał przyść/ áż práwie cżáſu oſtátniego przed ſkońcżeniem
świátá/ tedy ſię y to z práwdą ſłowá Bożego bárzo mija CzechEp
349, 117; OrzJan 35.
W połączeniach szeregowych (2): Spinae per translationem pro
difﬁcultatibus, Miáſto słow rzeczy y ſpraw bárzo zátrudnionych.
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Mącz 408b; Miſtrzowi y Zakonowi iego/ álbo innym przerzeczonym żadna trudność/ que/ ſtia/ y rzecz z práwá álbo okrom práwá
nigdy żadnégo czáſu niech nie będźie zádána. SarnStat 1078.
Tłumaczenia hebr. tytułu ksiąg ST zwanych Paralipomenon,
Kroniki [cf opuszczone rzeczy – Paralipomena Cn] (4): Grekowie
[...] dáli im [Księgom Kronik] przezwiſko Párálipomenon/ to ieſt
rzeczy pozoſtáłe/ Abowiem wiele rzeczy ktore ſą opuſzczone w
kſięgách Krolewſkich tu ſię w nich zámykáią. BibRadz I 218v;
Mącz 277a; Pierwſze kśięgi kronik Te kſięgi Iwreycżycy Dybre
Háiámim (to ieſt/ rzecży dniow/ álbo dzienne) zową. BudBib I
219, I 219.
W charakterystycznych połączeniach: rzecz(y) błazeńskie,
brzydkie, czysta (5), dworne (4), dziwne (24), ﬁlozofskie, głupie
(2), kunsztowne, mądre (3), (nie)miłe (3), niecna (niecnotliwa) (2),
niedościgłe, nieprzystojne (3), niewybadane (2), niezbożne (bezbożne) (4), okazana (2), osobliwe (osobne) (5), płonne, pobożne
(nabożne) (3), pocieszliwa (pocieszne) (6), potępione, potwarna
(2), poważna (18), proste, przedsięwzięta (4), przewrotne, pyszna
(3), rozkoszne, (nie)słuszne (8), sprosne (6), stateczne, straszliwe
(5), subtylne (4), trefne, utarta, wdzięczna (5), wierna (3), wyrażone
(2), zacne (13), złe (15); rzecz(y) mieszają się w głowie, (s)podobała się (13), pokazuje się (pokaże się) (9), powtarza się, przypadną w głowę, wisi (zawiesza się) (2), wyszła z pamięci; rzeczy
(G) czytanie (2), dzierżeć się (2), nalezienie (najdowanie) (5),
napleść (2), obrona, okaz(ow)anie (pokazanie) (9), pamięć, pochwalenie, powtarzanie (4), przepomnieć, przypomnienie, przytoczenie, summa, (na)uczyć (się) (nauczać, nauczający, nauczenie,
nauka, uczący) (30), wyrażenie (2), wyznanie (3), (w)zmianka (2);
rzeczy(-am, -om) dziwować się, nauczać, przeciwić się (2), przypatrzyć się (przypatrzać się, przypatrować się, przypatrywać się)
(12), przyzwolić, być rad, wierzyć (wierzenie, wiarę dawać) (7);
rzecz(y) (prze)czyść (czytać) (5), gadać (2), mieć na myśli, myślą
ogarnąć, (z)naleźć ((wy)najdować) (14), okaz(ow)ać (pokaz(ow)ać,
ukaz(ow)ać, wskaz(ow)ać) (33), na pamięć przywodzić (przywieść)
(3), pamiętać (3), pochwalić (2), powtarzać (powtorzyć) (9), przedsięwziąć (przedsiębrać) (14), przyjąć, przypomnieć (przypominać)
(11), rozgłosić, sfałszować, umieć (3), (za)wikłać (3), włożyć w
usta, wołać po mieście, wyrażać, zamotać (2), zeznawać, zgadnąć
(2), zwiastować; rzeczą(-ami) bawić się (zabawiać się) (11); około
rzeczy dysputować, dzierżeć (2), mylić się, pytać, spor (2), upominać, zbłądzić; k(u) rzeczy(-am) przychylać się, przykłady, przyznać się, przyzwolić; na rzecz podobieństwo, powieść; badać się o
rzecz(y), (s)pytać (pytanie) (23), skarżyć się (oskarżon) (2), sprawować się, swar wieść; w rzecz(y) patrzać, weźrzeć (wejźrzenie)
(5), wglądać (wglądający, w(z)glądanie) (15); na rzeczach (o)mylić
się (4); o rzeczy(-ach) badać się (badanie) (3), czytać, dysputować
(dysputacyja) (2), dzierżeć (2), gadać, kwestyja, milczeć (2), namienić, nauka (nauczać) (4), (s)pytać (się) (8), śpiewać, trzymanie;
w rzeczy(-ach) (z)błądzić (obłądzić się) (6), dzierżeć (5), ganić,
(o)mylić się (omylać się, omylność) (8), nauczać (wyuczyć) (2), pomawiać, potknąć się (2), przeciwić się (sprzeciwiać się, przeciwny)
(5), upewnić, wątpliwość, wierzyć (wiara) (5), zabawi(a)ć się (2).
Frazy: »rzecz przyszła [= dotarła do kogoś] (a. przyć miała, a.
dojdzie, a. dochodzi)« = pervenit verbum PolAnt [szyk zmienny]
(12): A powiesz Krolowey yey m. yz ta rzecz ktora sam po tobie
prziszla przes Erasmvſſa. y przes lysti ktore on prziniosl yeſt nas
barzo zasmvczila. LibLeg 11/41, 11/39v, 137v; Leop 2.Esdr 6/7;
BibRadz Ion 3/6; BielKron 162, 231v; Hoc ubi ad plures permanaverat atque alius alii tradiderat, Tá rzecz gdy przed kilká ich
prziſzłá á yeden drugiemu powiedział. Mącz 208b; BudBib Ion 3/6;
[papież pisał do biskupa carogrodzkiego:] Wiele/ práwi/ do vſzu
náſzych o tobie nieznośnych rzecży dochodzi. SkarJedn 245;
CzechEp 6; KlonWor 10.
»rzecz(y) się (wy)pełni(ą) (a. spełni), ziszczą się, napełniony
były« = ﬁet sermo PolAnt [szyk zmienny] (12:2:1): [Jezus mówił
apostołom:] ijże potrzéb ieſt aby napelniony byly wſſytki rzecży/

ktoré piſány ſą [necesse est impleri omnia quae scripta sunt Vulg
Luc 24/44] w zákonie Moijzéſſowym/ a w prorocech ij w żalmiech o
mnie. OpecŻyw 169v; MurzNT 8v; BibRadz II 143d marg; BielKron
40; LeovPrzep G3v, I4v; RejAp 3v; RejPos 7; BudNT 1.Cor 15/54;
CzechRozm 118, 132v; SkarŻyw 455; CzechEp 306, 409; [Elżbieta
mówiła do Maryi:] błogoſłáwiona ktora vwierzyłá/ ponieważ ſię
ziſzczą te rzeczy ktore iey powiedźiano [perﬁcientur ea quae dicta
sunt] od Páná. WujNT Luc 1/45.
Zwroty: »na tej rzeczy być« = być tego zdania, twierdzić (1):
siłá ich ná they rzecży było/ ktorzy dzyerżeli o tem/ áby Alexánder
myał być bękártem. GliczKsiąż B8v.
»rzeczy dotknąć (a. dotykać (się), a. tknąć (się))« [szyk zmienny] (11): Attingere rem aliquam, Kilkiem słow którey rzeczy dotknąć. Mącz 439d, 439c; GórnDworz Iiv; iż począwſzy od Greków/ Plato ie [cieplice] záléca/ dobrze/ przed nim Homerus/ y
inſzy których piſmá rzeczy tych dotykáć ſye mogły. Oczko 2v;
CzechEp 279, 338, 409, 411; NiemObr 144; GórnRozm L2; OrzJan 126.
»dowiedzieć się (a. wywiedzieć się, a. dowiadować się), dowiadowanie rzeczy« = rem rescire Mącz [szyk zmienny] (25:1): yſz
ſkoro prziſla wyeſcz o they ſkodzye ktora ſzye tham ſtala poſlalyſzmy Comornyka naſchego do polnyego Hethmana chczacz
ſzye dowyedzyecz rzeczi pewney. LibLeg 11/135v, 10/121, 153,
11/18, 18v, 19v (9); RejKup c7v; Leop Act 21/34; BibRadz 2.Mach
1/34; Wywiedźiawſzy ſie wſzytkich rzecży w tey kráinie/ puśćiliſmy ſie dáley. BielKron 447, 302, 306v, 324v, 381; Mącz 373b;
KuczbKat 290; BudBib 2.Mach 1/34, 2/7; PaprPan [Hh5]v;
SkarŻyw 166; ále mi ty powiéſz/ Kiedy ſię téż ſam pewney rzeczy
dowiéſz. [...] Iáko mam trzymáć o téy koſći z boku [tj. o kobiecie].
KochFr 46; SarnStat 943; KlonWor 39.
»rzeczy dowodzić (a. dowieść), dowodzenie, dowodzący; dowod rzeczy, k rzeczy; rzecz jest dowodna« [w tym: „swa” (21)]
= przedstawi(a)ć argumenty, bronić (obrona) jakiegoś poglądu;
argumentatio, commentatio, argumentum ad rem, tractatus Mącz
[szyk zmienny] (26:1:1;13:1;1): BierEz Dv; KwiatKsiąż I2; Argumentor, Diſputuyę/ Dowodzę rzeczy. Mącz 16a, 16a, 104a, 110c,
231d, 310a, 436b, 461a; SarnUzn D2; LeovPrzep F3v; BiałKat 96;
ony dowody ktorych Kośćielni Doktorowie vżywáią/ zdádzą śie
być doſyć przyſtoyne ku tey to rzecży dowodu. (marg) Zmartwychwſtánia dowody (–) KuczbKat 90; BiałKaz C; A ktoreſz ty maſz v
ſiebie/ rzecży tey/ pewne dowody/ ktorymibyś to pokázáć mogł/ iż
iuż Meſyaſz przyſzedł? CzechRozm 164v, 4, 15v, 125, 125v, 127v,
168; StryjKron 462; Ze też przedśię pod cżás ſłowo Boże záleca [ks.
Powodowski]/ y onym obiecuie rzecży ſwey dowodźić: á indźie
ielży [!]/ iáko ſię znáć dáło. CzechEp 109, 67, 104 marg, 122, 131,
134 (19); WujNT 649.
»rzecz(y) (o)baczyć (a. obaczać); obaczanie (a. (o)baczenie)
rzeczy; rzeczy mają być obaczane« [szyk zmienny] (34;4;2): OpecŻyw 43v, 159v; gdyby [barwierz] kogokolwiek miał purgować [...]
z zbytniey ktoreykolwiek wilkoſci, [...] Ma pilnie obacżyć rzecży
niżey mało napiſane. FalZioł V 103, V 2; tylko gdy ſławnych
mężow zacne dzieie przypominaią [poeci] tedy vſzy myſley naſzey
ſkłoniwſzy rzecży one pilnie obacżyć mamy BielŻywGlab nlb 12;
GlabGad A2; SeklKat D3, E4, T4v; KromRozm III L8; GliczKsiąż
G5; LubPs ee3; Wſzákże ná długą powieſć świádkow Sędźia niema
ſye oględáć/ ále rzeczy tylko gruntownieyſze obáczáć GroicPorz
x3v, p3v, p4, hh2; KrowObr 133v; BibRadz 2.Tim 2/7; SienLek 36v;
GórnDworz F3v, Gg7, Gg8v; Drugą rzecż bacżyć mamy/ iż ieſt ten
ſrogi cżás [tj. śmierci] zákryt przed rozumy y wiádomoſciámi
náſzemi. RejPos 7v, 14v, 34v; KuczbKat 1, 40, 70; WujJud 257v;
WujJudConf 67; RejPosWstaw [414]v, [1433]; CzechEp 231, 233;
NiemObr 61; Cżwartą rzecż á oſtátecżną mamy obacżyć/ iż Małżeńſtwo ma być dobrowolne á nieponiewolne. WerKaz 302, 281,
285, 292; Phil G.
»rzecz objaśni(a)ć; rzecz(y) się objaśnia (a. musi, a. mogła się
objaśnić), (będą) objaśnione; objaśnienie (a. wyjaśnienie) rzeczy«
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[szyk zmienny] (8;4:3;4): niewiádome á ſkryte rzecży mądrośći
twoiey/ obiáſniłeś mi [incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi]. Leop Ps 50/8; Mącz 241b; Bo w oboiem Teſtámenćie/
powiáda [św. Augustyn]/ iedneſz rzecży ſą: ále w ſtárym záćmione/
á w nowym obiáſnione WujJud 78v; CzechRozm 251v; CzechEp 35,
38, 241, 255, 281 (10); NiemObr 31; Ná obiáśnienie teyże rzecży/
przypiſano poſyłánie Duchá S. ták Oycu/ iáko y Synowi. LatHar
380, 375; SarnStat 532, 890.
»rzecz(y) objawi(a)ć (a. zjawiać); rzeczy (są, a. bywają, a.
mają być) objawione (a. wyjawione)« = detecta, patefacta Mącz
[szyk zmienny] (15;5): PowUrb +3v; bo rzeczy boſkyey mądroſzczy
byuayą przeſz anyoly ludzyem, obyauyany PatKaz III 98v; FalZioł
V 46; MurzNT Matth 11/25, Luc 10/21; KromRozm II g3; [Jezus tak
mówi:] Bo wſzyſtki rzetzy/ ktorem ſlyſzał od Oycá moiego/ obiáwiłem wam. KrowObr 2, 240; BibRadz II 4d marg; BielKron 106v,
112v; Mącz 442b; LeovPrzep F2, F3v; RejPos 149; CzechRozm 9v,
226, 262; CzechEp 69; [Jezus] rzekł: Dźiękuię tobie Oycze Pánie
niebá y źiemie/ żeś te rzeczy zákrył przed mądremi y roſtropnemi/ á
obiáwiłeś ie [abscondisti haec … et revelasti ea] málutkim. WujNT
Matth 11/25.
»na rzecz(y) odpowiedać (a. odpowiedzieć), odpowiedź«
= składać wyjaśnienia przed sądem, zeznawać; super propositis a.
quaestioni respondere, ad obiecta respondere a. responsio JanStat
[szyk zmienny] (11:2): Caussae dictio, Odpowiedź ná którą rzecz/
Wſporá. Mącz 42c; LatHar 709; chcąc oboię ſtronę obwárowáć/
áby rzeczonym obyczáiem pozwáni z dobrym rozmyſłem y vważeniém ná rzeczy ſobie zádáné odpowiádáli/ á Powodowé ſtrony w
ſwoich ſpráwách nie były omyláné/ vſtáwiamy: [...] SarnStat 144,
144, 462, 532, 823, 827 (10); PowodPr 47.
»na rzecz(y) odpowiedzieć (a. odpowiedać), odpowiedź (a.
odpowiedzenie, a. odpowiedanie); o rzeczy odpowiedać« [w tym:
czyja (1)] = docere verba, de re respondere Vulg [szyk zmienny]
(9:6;1): LibLeg 10/70, 11/25v; MurzNT 91; Leop 3.Reg 10/3, Dan
3/16; iż cżłowiek káżdy żadney odpowiedzi dáć nie może
pytáiącemu ná wſzytki rzecży/ ktore Bog ſpoſobił pod ſłońcem.
BielKron 81; Ale iż ſie tu w tym zágadániu wiele rzecży wtrąćiło/
przeto potrzebá tey ſpráwy pilnego roſtrząſnienia y porządney ná
káżdą rzecż odpowiedźi. CzechRozm 146, 17v, 153v; Ktorym porządkiem odpowiedánie moie ná rzecż X iędza K anonika poydzie. CzechEp 105 marg, 327, 338, 358, 383 marg, 405; CzechEpPOrz *4v.
»rzecz odprawować (a. wyprawować, a. rozprawować) itp.; z
rzeczą odprawić się; rzecz się odprawia (a. wyprawiła się, a. ma się
odprawować), odprawiona być może; wyprawa rzeczy« [w tym:
„sw(oj)a” (7)] = rem explicare Modrz [szyk zmienny] (21;1;3:1;1):
GliczKsiąż G8v; RejWiz 22v; Leop Ier 50/11; OrzRozm N; KwiatKsiąż A2; Conferre verba ad compendium, Krotkiemi słówy rzecz
odpráwić. Mącz 288d; GórnDworz V3v, Eev; KuczbKat 170;
CzechRozm 2, 36v, 262, 263v; Wielem tu nápiſał wedle ludzi mądrych zdánia/ á inſze rzecży iáko ſię mi widziáło wypráwowałem
[quaedam arbitratu meo tractavi] ModrzBaz 2, 28v, 69, 101v; ále w
leſie nie vcżą wymowy/ Proſtemi tu ſwe rzecży odpráwuiem ſłowy.
KochDryas [A3]; CzechEp 6, 52, 264, 272, 409, 412, 421; SarnStat
1265; PaxLiz E2v.
»odstąpić (a. odstępować, a. ustępić), odchodzić (a. odejść),
zabieżeć, odstąpienie od rzeczy; ustąpić, wykroczenie z rzeczy«
= digredi de causa, evagari Mącz, Cn; declinare a proposito Calag,
Cn; digressio, excursio Mącz; digredi in oratione, vagari Calag;
digressio a proposito Cn [szyk zmienny] (12:2:1:1;1:1): W Przeſłym
Thractacie (iakoby odchodząc od pierwſzey rzecży [digressivo])
powiadaliſmy o narodach ktore mieſzkali w Sarmatiey Aziyſkiey
albo Scitiey MiechGlab 64; KromRozm II n2v; Ale coſmy trochę z
rzecży vſtąpili/ wroćmy ſie záſię ná drogę do niey. GliczKsiąż C4v;
GroicPorz mmv; OrzRozm H4; BielKron 223v; Ecbasis, Latine, Excursus vel Egressio, Wykroczenie z rzeczi ku nieyákiey rzeczi
Mącz 98d; Ad propositum reverti, Wróćić ſie k temu z kąd ſie od

rzeczy odſtąpiło. Mącz 488d, 74c, 147d [2 r.], 473c, 487d; CzechRozm 128; Calag 519a; GórnRozm Hv, H2v; WysKaz 19.
»rzecz(y) (o-, roz-, wy)powiedzieć (a. (o)powiedać) itp., opowiedający; o rzeczach powiedać (a. powiedzieć); rzecz(y) (były a.
bywają) itp. (prze)powiadane (a. (o)powiedziana(-e)), się powieda(ły) (a. powiedziały); rzeczy opowiedzenie« [w tym: o kim, o
czym (17), czyja (1)] = loqui verba PolAnt, Vulg; referre rem, verbum dictum PolAnt; rem narrare Mącz; dictata Calep [szyk
zmienny] (144:1;2;12:4;1): PowUrb +3v; Rzecż niepodobną powiádaſz/ Dziwno mi iż śię nie ſromaſz BierEz G2v, O; OpecŻyw
16v, 78v, [79]v; ForCnR A3v; Dziwną oniej rzecż powiedaią kiedy Kacżkę na żywoth przyłoży cżaſu morzenia/ tedy niemocz
odchodzi/ á kacżka zdycha. FalZioł IV 18a, V 76v; BielŻywGlab
nlb 11; [zakończenie listu:] a zatym sye lascze V.C.M. porvczam
[...], a ſſam dali pan bog szerzey wſthnye wszythky rzeczy rospowyem LibLeg 9/54v, 11/134, 159v, 183; gdi by cie kto przimuſiał powiedzieć tę rzeć ktora by byla ſkodliwa bliznemu naſzemu/ albo rzeczy poſpolitey/ tedy może prawdy niepowiedzieć
SeklKat M3; HistAl A3v, B3, Fv; MurzHist K2, L4v; [anioł rzekł
do Zachariasza:] ieſtem poſłán/ abych mówił ku tobie/ i tyć rzeczy za weſołą nowinę powiedźiáł [evangelizare tibi haec] MurzNT
Luc 1/19, k. 18v, 103v, Luc 19/28, 24/25, Ioann 17/1; KromRozm
II d3v, g3v; BielKom A; LubPs D4, H3; KrowObr 95v; Leop
1.Reg 11/9, 4.Reg 7/9, Iudith 6/12, 14, Iob 39 arg (14); BibRadz
Gen 43/7, Deut 18/22, Ios 22/32, 1.Reg 11/4, I 346 (11); OrzRozm
F2v, I3v; BielKron 15, 32, 34v, 69v, 71v (15); KwiatKsiąż G4v;
Omnia ordine exponere, Porzędnie yednę rzecz zá drugą powiedźieć. Mącz 310d, 86c, 231c, 306b, 394a; Prot A3; SarnUzn
Bv; LeovPrzep I4v; Ale tę rzecż pan Ian Kochánowſki/ w ſwoich
fráſzkach bárzo trefnie wierſzem powiedział. GórnDworz P8v, C8,
N6, O5v [2 r.], S8v, T5 (12); HistRzym 35 [2 r.], 55, 62v, 73;
RejPos 12v marg, 13, 16, 28, [108] (8); BiałKat 11; KuczbKat
110, 120, 255, 345; WujJud 237v; RejPosRozpr c2; BudBib Gen
29/13; Strum R2; BudNT Luc 2/17, 3/18; CzechRozm 36, 78v,
119, 168v, 182 (10); Ktorzy w Ruſkich Podolſkich tych cnych kráioch żywą/ Powiemći ták o wſzytkich rzecż iſcie prawdziwą/ Nie
máſz tám cżym brákowáć PaprPan Cc3; ModrzBaz 101, 103v,
107; SkarŻyw [197], 252, 589; CzechEp 285, 409; NiemObr 9;
Lutheranowie ſą ták w ſwoim błędźie vcżárowani/ że ich Theologowie tych rzecży nie vmieią/ ktore dźiećiam máłym w Kátechiſmie przepowiádáne bywáią. ReszPrz 65; PudłFr 7; ArtKanc
I19v; GórnRozm B2v; ActReg 157; Calep 320a; GrochKal 18;
RZECZ niezwykłą vſzóm wáſzym powiém KochPij C; OrzJan 11;
LatHar 118, 600; WujNT Matth 13/35, Luc 1/45, 3/18, s. 217, 442
marg; WysKaz 41; SkarKaz 417a [2 r.]; CiekPotr 8, 45, 83; CzahTr 63v; KlonFlis H3v.
»rzecz(y) (o)puszczać (a. (o)puścić (mimo się, na stronę)),
mijać; rzecz(y) się opuściły, (jest a. są) opuszczone(-a); opuszczanie rzeczy« [w tym: z kogo (2), o kim, o czym (2)] [szyk zmienny]
(26:1;2:7;1): BielŻyw 120; KromRozm II d; KrowObr 148v;
wſzythkić [słowa Boga] ſie nád wámi wypełniły/ á żadna rzecz z
nich nie ieſt opuſzczoná [non cecidit ex eis verbum unum]. BibRadz
Ios 23/14, *5v, I 218v; Wiele dziwnych á rozmaitych rzecży Hiſtorykowie o walkach Greckich á Perſkich/ ktore tu opuſzcżam
folguiąc krotkośći/ piſáli. BielKron 116v, 35, 234; GrzegRóżn H4;
KwiatKsiąż L3v; Mącz 277a, [388]b; niechaj to káżdi wie/ iżem ia
Polakom piſząc/ Polakom folgowáć chciał: przeto opuśćiłem śiłá
rzecży/ ktore ábo nie należáły Polſzcże/ ábo rzecż zátrudnić/ á
pocżćiwe vſzy obráźić mogły GórnDworz B3; BiałKat 278v;
KuczbKat 320; RejPosRozpr b3; RejPosWstaw [412]v; Strum Q4v;
BudNT przedm c4v; CzechRozm 101, 180v, 263v; CzechEp 101,
173, 228, 300; Opuſzcżam wiele rzecży inſzych/ z tego Cyprianá/ y
z drugich piſárzow/ [...] z ktorych żaden/ tákowey zwierzchnośći
(iákiey dźiś vżywáć chce) Biſkupá Rzymſkiego nie wyznawa.
NiemObr 57; y takem referował zadney rzeczy nie opusciwszy, cokolwiek ięno do tey sprawy nalezało. ActReg 169; KochPij C;
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Wiele tu rzeczy chcąc miiam. OrzJan 11, 84; LatHar +12v; SarnStat 159, 1224; PowodPr 84; GosłCast 10.
»rzecz(y) oznajmi(a)ć (a. oznajmować); rzeczy się oznajmują,
oznajmione« = indicare rem a. verba PolAnt [szyk zmienny]
(13;1:1): LibLeg 11/134; BibRadz I 9a marg, 1.Reg 25/36, 37, 1.Par
17/19, I 373d marg, 4.Esdr 6/31; Michał Kádenus niebył w ten cżás
przy nich/ przeto gdy ſie dowiedział/ poſłał ſkokiem poſłá do
Norymbergu oznaymiwſzy Senatowi wſzytkę rzecż. BielKron 207,
305v, 411; RejAp 161; Wierżymy też y to/ że w tym Piſmie Bożym
ma Kośćioł Powſzechny zupełnie wſzytki rzecży oznáymione
ktorychkolwiek potrzebá ieſt WujJudConf 28; SkarŻyw 168; O piśmiech Prorockich/ w ktorych pan Bog rzecży wielkie y głowne/
oznaymiał/ rzec inácżey nie możemy/ iedno iż z woley zrządzenia
Bożego/ ná piſmie pozoſtánowione ſą. NiemObr 71, 70.
»rzecz(y) pisać (a. opis(ow)ać) itp., opisując (N); o rzeczach(-y) (na-, po)pisać, pisanie; rzecz(y) (na-, o)pisane(-a) (są),
pisały się; rzeczy opis(ow)anie (a. spisanie)« [w tym: o kim, o czym
(11)] = circumloqui, circumlocutio, descriptio, de rebus perscribere, rei repraesentatio Mącz; scribere verba, sermo scriptus PolAnt; res descriptae Modrz; difﬁnitio Calep; rei descriptio Cn [szyk
zmienny] (73:1;8:3;39:1;13): OpecŻyw 169v; PatKaz II 51v; Kto
rozum ma potemu: może niżey piſane rzecży łaczno pochopić.
FalZioł [*8]v, +2v, IV 23d, V 2, 103; BielŻyw 11, 13, 120; GlabGad A5v, E2; Nie ieſt też prawda co powiada Blondus hiſtorik
(chocia inſze rzeci doſić mądrze piſze [in aliis doctissime scribentes]) [...] aby Szłowianie [...] mieli poſieſć Iliricum/ Kroacią y
Dalmatią. MiechGlab 50, 19; LibLeg 9/53v; KromRozm I Av;
MurzHist A2; GliczKsiąż A2, G; Ieſli ſye ktho ozowie/ iż ty rzeczy
[tj. prawa] lepiey á doſtáteczniey nápiſze/ tym mnie nie rozgniewa/
y owſzem to rad będę widźiał GroicPorz A3v; KrowObr 95v, 98
marg, Vu3v; Ieſli ſie kto zda być Prorokiem/ álbo duchownym/
niech vzna te rzecży ktore wam piſzę [quae scribo vobis]/ iżći ſą
przykazánia Páńſkie. Leop 1.Cor 14/37, *2v, Philipp 3/1; iż Kſyądz
Krowicki w Liſćiech ſwoich piſał też do mnie tákowe rzeczy/ o
ktorych krzeſćiáńſkiemu człowiekowi ſłucháć ſie niegodźi OrzList
d2; BibRadz 1.Ioann 5/13, Apoc 22/19; Wieleć niepotrzebnych
rzecży o tym krolu [o Bolesławie Śmiałym] piſali drudzy náſzy
kronikarze BielKron 348v, 25, 62, 82, 116v, 136v (18); GrzegRóżn
H; KwiatKsiąż C4 [2 r.], G3v, H2v, Q2; Constitutio deﬁnitiva,
Státut á vſtáwá zupełna/ pewnie á doſtátecznie rzecz opiſuyąc. Mącz
128a, 84c, 115a, 127d, 161a, 197c [2 r.] (11); OrzQuin Yv; RejAp
161; te dwie mowie [grecka i łacińska]/ ſą y piękne/ y obﬁte/ y
dawne/ á piſano niemi tákie rzecży/ ktorych kto niewie/ nędznie/ á
mizernie żywie/ ná ſwiecie. GórnDworz F7, Bb7v; HistRzym 49;
BiałKat 33v; KuczbKat 250; BielSpr 16v; WujJudConf 42v [2 r.];
RejPosRozpr b4v; Nápiſałem był zacne rzecży zakonu mego [Scripsi ei honorabilia legis] (lecż ie) pocżytáli iáko (co) cudzego.
BudBib Os 8/12, Ios 24/26, 3.Esdr 1/32[33]; BudNT 1.Cor 15/54;
CzechRozm 73, 85, 91v, 100v, 101 [2 r.] (26); ModrzBaz 4v, 114,
142v; SkarJedn 134; SkarŻyw 93; StryjKron 260; CzechEp 46, 169,
203, 232, 282 (11); NiemObr 22 [2 r.], 74, 79, 144; [u Czechów]
Vrżąd piſze pozwy/ ięźykiem właſnem Czeſkiem [...]: tęnże ie vrżąd
rozſeła/ á nikogo ná pozwie nie ſzkáluie/ áni piſze rżeczy nieſłuſznych/ y nie podobnych. GórnRozm F3; Calep 322b, 355a;
LatHar 600; WujNT 193, Luc 22/37, 2.Cor 1/13, s. 576; SarnStat
1087; przytem y inſze niektore rzecży/ do potężnego boiu náleżące
opiſáłem. GrabPospR Lv; PowodPr 22; Widźi mi ſię że w tym
worku ſą niektore rzecży śmiechem ále nie do śmiechu piſáne
KlonWor ded **2.
»babie rzeczy płodzić« = mówić jak baba (1): Nie ſłucham cie
bábye rzecży płodziſz BielKom F5v.
»rzeczy poda(wa)ć (a. oddać, a. znać da(wa)ć); rzeczy podawały (a. podadzą) się, (są) poda(wa)ne; rzeczy poda(wa)nie« [w
tym: o czym (2), czego (1), w czym (1)] = res tractatae Modrz [szyk
zmienny] (25;3:8;5): LibLeg 11/49, 174v [2 r.], 175, 188; KromRozm I D, D4v; KromRozm II i, iv; lecż ty rzecży ktore poſzły z

Duchá świętego [tj. księgi kanoniczne]/ záwżdy v nas máią być
zacnieyſze y w więcżſzey powadze/ niżli ty co ſą podáne od ludźi
[tj. apokryfy]. BibRadz I 481; BielKron 230v, 412v; SarnUzn B3;
Ale do wynálezienia/ y podánia rzecży ludziom/ trzebá cżłowieká
wziętego/ iżby to czo powie/ ſzło w poſłuch. GórnDworz C; RejPos
81, 164v; BiałKat 41 [2 r.]; A ty rzecży ktore o prawdźie tey Oﬁáry
Kościoł Powſzechny nam podał/ poiął ie z Páńſkich ſłow/ kiedy [...]
tę Swiątość Apoſtołom zálecáiąc ták mowił: To cżyńćie ná pámiątkę moię. KuczbKat 190, 5, 9, 30; WujJud 28v; RejPosWstaw
[1433]; CzechRozm 100v, 253; ModrzBaz 1 [2 r.]; SkarŻyw 93, 456;
CzechEp 130, 145, 185, 349; że fábuły przez Poety y Philozophy
dla tego ſą wymyślone/ iżby proſtakom/ tákiem ſpoſobem podawáły
ſię rżeczy potrżebne/ iáko owo dźiećiom gorżki/ á zdrowy trunek/
miodem rodźice ſłodzą. GórnRozm N; ActReg 169; LatHar +5v;
WujNT 717, 830, Cccccc2; CiekPotrŚredz )?(4.
»rzeczy (G) podeprzeć (a. podpierać), podparcie, podpora« [w
tym: czyja (15) – „sw(oj)a” (14)] [szyk zmienny] (18:4:1): Abowim
[luteranie i inni kacerze] káżdey rzeczy piſmem/ á (yáko ſye ſámi
bucą) ſlowem bożym podpiráyą KromRozm III A4; Leop Nn5;
Mącz 104a; CzechRozm 21, 63v, 64, 67v, 98 (12); CzechEp 115,
128, 264, 364; NiemObr 82 [2 r.]; iż z Pánem zbáwićielem náſzym
diſputuiąc/ nie gołymi ſłowy/ ále BOżymi/ y piſmem świętym/
ſwoiey rzecży tenże ſam ſzpetny ſzátan podpierał. ReszPrz 10;
Ieſcześ tu nie bárżo podpárł rżeczy twey/ hiſtorią tą o Węgrżynie
GórnRozm E4v.
»rzecz(y) pojąć (a. pojmować, a. przyjmować); pojąć, pojęcie
rzeczy; rzecz(y) niepojęte, mogła być pojęta« = causam accipere
Mącz [szyk zmienny] (28;1:8;4:1): MurzHist R2; BibRadz *4; poniewaſz naſzá pamięć niemoże wſzyſtkich rzecży poiąć/ á mało ich
ktore może zatrzimáć/ y zaledwie ku tey káżdey zoſobná doſtatecżna ieſt KwiatKsiąż Hv, D3, E3, K2v; Plumbeum esse in re
aliqua, Nie moc rozumem poyąć kórey [!] rzeczy. Mącz 306c, 42c,
138a, 316d, 406b; OrzQuin Aa2; SarnUzn Bv; GórnDworz F8v;
RejPosWiecz2 91; KuczbKat 1, 10; WujJud 49v, 167v; RejPosWstaw [413]; BudNT przedm b7; Cżłowiek zaś z przyrodzenia ſwoiego rzecży Boſkich [...] nie poymuie/ áni ich bez duchá Bożego
wyrozumiewa. CzechRozm 2v, 2v, 49, 146v, 185, 223; KarnNap
B4v; SkarŻyw 455; CzechEp 327, 376; NiemObr 91; Iż ćieleſne
rozumienie o tym [Najświętszym] Sákrámenćie nie tylko nic nie
pomaga/ ále owſzem wádzi ku poięćiu rzeczy Bozkich/ y táięmnic
niebieſkich. WujNT 333, 78 marg, 1.Cor 2 arg, 14, s. 582; SarnStat
*6; SkarKaz 122a, 276b, 277a, 417a.
»(po)znać (a. uznać) rzecz; poznanie (a. uznanie), znajomość
rzeczy; rzecz(y) mają (a. mogły(-a)) być poznane(-a)« [szyk zmienny] (18;7:1;3): OpecŻyw 119; OpecŻywPrzedm C4; RejKup f7v;
KromRozm I Av; BielKom nlb 6; BibRadz *7, I 346, II 135d marg;
BielKron 333v; Re perspecta et cognita, Vznawſzy y vważiwſzy
rzecz. Mącz 251a; OrzQuin A2; SienLek 30; GórnDworz Gg8v;
KuczbKat 1, 100, 235; WujJudConf 42v; RejPosRozpr cv; Ktorą
rzecż ieſlić Bog da poznáć z ſłowá ſwoiego/ tedy y to Chriſtuſowe z
niebá z ſtąpienie łácno poznaſz y wyrozumieſz. CzechRozm 28v,
27v, 221; ModrzBaz 27v; CzechEp 233, 253, 367, 416; ták też
Duch Boży znáiąc Bozkie rzeczy/ muśi być wnętrzny y ſpołiſtny
Bogu WujNT 582, 582 [2 r.].
»rzecz(y) przynosić (a. przynieść, a. donieść) itp., roznoszący;
rzecz(y) się doniosła (a. doniesie), odniesione« [w tym: o kim (1)]
= poinformować, zawiadomić o czymś; negotium deferre Vulg;
referre verbum PolAnt; res demanavit a. pervenit Mącz [szyk
zmienny] (12:1;2:1): FalZioł V 51v; Na thy rzeczy chtore byl pan
Soboczki przynyosl, thack my Luthphibaſza odpowyedzyal. [...]
LibLeg 9/51, 9/49v; Leop 2.Mach 4/44, Act 17/20; LeszczRzecz
A5v; BibRadz Ios 14/7; Gránwellan od piſał/ iż Ceſarz żadnych
ſmow oto niema s Papieżem/ áni ludzy żadnych ſłużebnych
przymuie/ nie wiem kto to tákie rzecży o Ceſárzu nie pewne
roznośi. BielKron 224; Mącz 208b, 483b; BudBib 3.Reg 2/30; BudNT przedm b7v; ZawJeft 12; WujNT Act 15 arg, 17/20; Bywáło o

334

RZECZ

RZECZ

tym po kilká Séymów w kole Poſelſkim, náwet przez Ich M. Pány
Poſły do Królá Iego M./ y do Senatu były té rzeczy odnieśioné.
SarnStat 314.
»do rzeczy przystępować (a. przystąpić), przyść, pość; k(u)
rzeczy przystąpić (a. przystępować), przystępowanie; w rzecz wstąpić« [w tym: czego (1), czyja (2)] = redire ad propositum a. ad rem
Calag; verba ad rem conferre, in rem praesentem ire Cn [szyk
zmienny] (11:3:2;7:1;1): RejRozpr D3; KromRozm III C5; OrzRozm
H4; Niechay pirwey tym pánom odpowiem/ ktorzy piękność nie
záwdy dobrą być powiedáią/ co kiedy vcżynię/ tedy y do rzecży
w.m. przydę GórnDworz Ll4v, D, F5; WujJud 5; RejPosRozpr cv;
StryjWjaz A3; A ták niezgody ná ſtronę tym cżáſem odłożywſzy/ do
wtorey rzecży przyſtąpmy. To ieſt/ do zágadánia żydowſkiego/ o
vrodzeniu Iezuſowym CzechRozm 149v, 32v, 139v, 146; ModrzBaz
81; Calag 569b; StryjKron 76; CzechEp 326; NiemObr 6, 31;
KochBr 150; Ale czás nam podobno w rzecz wſtąpić/ á okázáć to
iuż do koncá/ czemu ſye ia o rzeczpoſpolitą náſzę lękam. KochWr
26; ActReg 32; JanNKar C2v, D3; SarnStat 645.
»rzecz(y) rozbierać (a. rozebrać, a. przywieść ku rozbieraniu);
rozbieranie (a. (roze)branie) rzeczy; rzecz rozbierała się, rozebrana« [w tym: około czego (1), o czym (1)] = disceptare, disputare,
disserere, pensitare; disceptatio, disputatio Mącz [szyk zmienny]
(31;10;1:1): BartBydg 36; KromRozm I A2v; KromRozm III L8;
ſiedli záſię oycowie w Trydenćie ná Koncilium/ tám rozbieráli rzecz
o Pańſkim ćiele/ iáko ſie przemienia s chlebá w ćiáło BielKron 236,
129v, 232v, 235v, 406, 407v, 412v; Pensitator, Ten który vważá á
rozbiera rzecz/ Rozmyślny. Mącz 288c, 39c, 90a [2 r.], 288c, 333b
[3 r.], 336d [2 r.] (20); [trzeba, aby królowie i książęta] vmieli
dobrze poznáć/ vważyć/ y rozebráć káżdą rzecż v ſiebie GórnDworz Gg8v, L8v, Eev, Ggv; CzechRozm 125, 129; CzechEp 40,
349, 416; ia tylko niektore rzecży/ z liſtu [ks. Powodowskiego] do
Iego Krolewſkiey Mośći piſánego/ tákże z przedmowy/ przedśię
wźiąwſzy rozbieráć będę NiemObr 6, 6; LatHar 191, 321.
»rzecz(y) rozmyślać (a. obmyślać); rozmyślanie (a. obmyślanie) rzeczy; rzeczy mogą być rozmyślany« [w tym: o czym (1)]
= rerum contemplatio Modrz [szyk zmienny] (13;10;1): OpecŻyw 7,
35v; OpecŻywPrzedm C4v; ForCnR C3v; BibRadz *4 [2 r.]; Mącz
467b; HistRzym 71v; KuczbKat 250, 280; Błogi mąſz ktory
rozmyſla mądrze zacne rzecży [meditabitur bona] BudBib Eccli
14/21; ModrzBaz 8; [św. Dunstan] ná niektorych inſtrumenćiech/ ku
rozmnożeniu nabożeńſtwá/ y wdzięcżnieyſzemu rozmyślániu rzecży niebieſkich/ grawał. SkarŻyw 507, 57, 202, 235 [2 r.]; BielSen
5; LatHar 190, 603; WujNT 130, 860; SkarKaz 85a; Wiele rzeczy w
ſercu ſwym rozmyślam: á myśląc Boleię, y ſámego siebie trapię
CiekPotr 16.
»rzecz (roz)szyrzyć (a. rozszyrzać)« [w tym: o czym (1),
„sw(oj)a” (2)] = omówić szeroko jakiś temat; rozgłaszać coś [szyk
zmienny] (6): [są panie, które lubią słuchać] kiedy kto zle przed
nimi mowi o inych białychgłowach: [...] á gdy ná czo tákowego
nápádną/ á dowiedzą ſie cżego troſzkę/ to będą ſzyrzyć onę rzecż/
będą wołáć/ áby wſzytek ſwiáth wiedział GórnDworz X; CzechRozm 179; SkarŻyw 391; CzechEp 269; teyże ia też wolnośći chcę
vżyć/ áby mi to wolno było/ rzecż ſwoię roſzyrzyć y obiáśnić NiemObr 31, 21.
»rzecz, o rzeczach twi(e)rdzić; rzecz utwierdzić (a. utwierdzać,
a. potwierdzać, a. potwierdzić); rzecz utwierdza się, potwierdzona
(a. ućwierdzona jest); potwierdzenie (a. potwirdzanie, a. utwierdzenie) rzeczy« [w tym: o kim (2), czyja (8)] [szyk zmienny]
(21:1;8;1:4;6): BierEz D3v; OpecŻyw [61], 189v; ábowiem [ziele
pięćperst] cżyni cżłowieka wymownego y przijemnego, tę rzecż
wielki Woyciech twierdzi FalZioł I 102d, I 46a; RejRozpr B4v;
RejJóz O6v; KromRozm I M2v; MurzNT 56; BibRadz 1.Tim 1/7;
BielKron 116; Autores certissimos laudare possum Mogę pewne
skłádácze ná to prziwieść álbo niemi dowieść/ á rzecz ſwą potwirdźić. Mącz 186b; Asseverare ﬁrmissime, Mocnie którą rzecz
twierdzić Mącz [390]b, 16a, 89b, 110c; LeovPrzep Bv; RejAp 27;

CzechRozm 160v [2 r.], 193; Lecż cżáſu pokoiu [...] práwem trzebá
walcżyć/ niebronią. Chybá żeby ſię tráﬁł táki cżás/ iżby ſię ſpor
żadnym ſpoſobem roziąć niemogł bez oręża: iáko gdy świádkowie
przyśięgli rozną rzecż v ſądu twierdzą [contraria afﬁrmant].
ModrzBaz 63, 64v; SkarJedn 1; SkarŻyw 321; iż ſkoro co nowego á
ludźiom niezwycżáynego powiedźieli [apostołowie]/ tedy záraz
piſmo ś. przytocżyli: á thák nim rzecż ſwoię vtwierdzáli. CzechEp
140, 139, 193, 194, 209, 213 (10); NiemObr 63, 132, 138; WujNT
314; CiekPotr 15; SkarKaz 117a.
»(u-, wy)słyszeć rzecz(y); (po)słuchać (a. nasłuchać się),
(wy)słuchanie, słuchacz rzeczy; rzeczam przysłuchać się; słychana
rzecz« = audire rem PolAnt, Modrz; audire verba Vulg [szyk
zmienny] (43;16:3:1;1;6): OpecŻyw 11v, 91v; Ten [Jezus] byl [...]
vcżyciél onych ludzi ktorzy radzi ſluchaią tych rzecży ktoreé
práwdziwé ſą. OpecŻywList C2v; BielŻyw 41; WróbŻołt 61/12;
SeklKat G4, Zv; HistAl F7; KrowObr 2, 240; Leop Deut 5/27, 1.Reg
11/6, Is 66/8, Act 2/37, Hebr 2/1; PHilip Mácedońſki Krol gdy mu
powiedziano/ Iże od Nikanorá złe rzecży ſłyſzano/ Ktore mowił o
Krolu/ ten mu dáry poſłał RejZwierz 4; BibRadz 1.Par 17/20, Is
48/6, Act 19/28, 2.Tim 2/2, Hebr 2/1; OrzRozm D4v, I3v, K3v;
BielKron 35v, 42v, 139, 192v, 318v; KwiatKsiąż D4, D4v; Mącz
90a; SarnUzn Bv; RejAp 190v; Tákowym tedy trefnoſciam ludzie
ſie rádzi bárzo ſmieią/ iż thu iuż cżłowiek iną rzecż ſłyſzy/ á nie tę
ktorey cżekał GórnDworz Q5, S2v; GrzepGeom N2v; HistRzym 15,
18v, 19, 21v, 23v (8); RejPos 38v, 64v, 183; GrzegŚm 17; też
náſłuchawſzy ſie álbo nácżedſzy ſie onych rozlicżnych rzecży/
ſnádnie rozeznáć czo cudnie piſka á co nikcżemnie bęcży. RejZwierc 16, 91; WujJud a5; RejPosWstaw [1433]; BudBib Ex 2/15,
2.Reg 13/21; CzechRozm 107, 141v, 220; ModrzBaz 61, 132; SkarŻyw 28; CzechEp 160, 364; ArtKanc A7v, R18v; WujNT Luc 9/9;
WysKaz 14; SkarKaz 417a, 418a [2 r.].
»rzecz(y) uważyć (a. uważać, a. rozważać, a. rozważyć),
uważający; uważanie (a. uważenie, a. rozważanie, a. rozważenie,
a. poważanie) rzeczy; rzecz(y) uważyć się mają, rozważana (a.
mają być rozważone)« [w tym: uważać, rozważać (1), uważanie,
poważanie (1)] = rationes deputare, rem cognoscere a. inspicere
a. putare, res pensitata Mącz; cogitatum Calep [szyk zmienny]
(44:1;11;1:2): LibLeg 11/76v; BibRadz Eccli 16/22; Rozważyłem
ty wſzytki rzecży [Omnia haec tractavi Vulg Eccle 9/1] ſam w
ſobie iáſnie/ iż ſpráwiedliwi y mądrzy/ y ich ſłudzy ſą w ręku
Bożych. BielKron 81, 112; Mącz 213a, 251a, 288c [3 r.], 289b,
333a (17); SarnUzn A3; RejAp 6v; GórnDworz Gg8v; RejPos
40v; RejPosWiecz3 99v; przethoć podawam ty APOPHTEGMATA/ to ieſt krociuchnemi ſłowy długich rzecży rozważenia RejZwierc 209, 155v; RejPosRozpr c4; RejPosWstaw [213]v, [414]v;
CzechRozm 263v; máią te rzecży być rozważone y poznáne [Sunt
… ea cognoscenda]/ ktore pieniężną winę zbijáią/ á głowną
ſtánowią. ModrzBaz 27v; SkarJedn 290; KochPs 183; SkarŻyw
202; CzechEp 55, 205, 367, 369, 371, 416; NiemObr 102, 138,
152, 168; Calep 212a; Phil G; [św. Bernard] trzy rzecży w rozmyślániu męki Páńſkiey vważáć rádźi: to ieſt hiſtoryą y ſpráwę
męki: ſpoſob znoſzenia onych niezmiernych boleśći: á przycżynę
ták wielkich Páná náſzego ćięſzkośći. LatHar 260, 74, 81, 191,
325, 510; WujNT 193; SarnStat 144; SkarKaz 2a, 315b; CzahTr C4.
»rzecz(y), o rzeczach wiedzieć; rzecz (nie)wiadoma; (nie)wiadomość rzeczy; rzeczy, o rzeczach niewiadomy« [w tym: o kim (1)]
= incertum Vulg; comperta a. confessa res Mącz; rerum scientia
Modrz [szyk zmienny] (17:1;21;5;1:1): BierEz Cv; OpecŻyw 87v;
RejPs 27v; LibLeg 11/134, 181; SeklKat S; MurzHist T4v; GliczKsiąż D6v; Ale iż ku zbáwieniu nie ieſt rzecz beſpieczna przyſyęgáć komu o rzeczách niewiádomych/ dla tego opiſány ieſt kſtałt
przyſyęgi GroicPorz ſ; RejWiz 126v; Leop *B4v, Ps 50/8, Prov
28/2; BibRadz Eccle 7/28; BielKron 4, 333v; zaprawdę piſmo á
Xięgi ſą pewną rozmaitych rzecży pamięcią/ y wſzyſtkich wiadomych rzecży poſpolitą ápteką/ albo ſpiżarnią. KwiatKsiąż Hv; Tes-
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timonii dictio, Wyznánie rzeczy wiádomey. Mącz 86c, 119c, 241b,
303a, 337a; OrzQuin H4 [6 r.]; GórnDworz F7; BiałKat 71, 156; A
też poſpolſtwu doſtátecżnie wſzyſtkich rzecży wiedźieć áni potrzebá/ áni ieſt podobno. WujJud 182v; WujJudConf 256v; RejPosRozpr b3; ModrzBaz 8, 23v; StryjKron 155; CzechEp 55; NiemObr
85; PudłFr 53; Calep 94a; GrabowSet P3v; Siłá rzeczy wiemy z
ſámey trádiciey. WujNT Cccccc2; SkarKaz 38b; GosłCast 32, 49.
»rzeczy (A) [na kogo] wieść (a. wwodzić), wyświadczać; dowodzić [na kogo] rzeczy (G)« = rzucać oskarżenia, oskarżać kogoś
[szyk zmienny] (3:1;1): KrowObr 204; GórnDworz R3v; [Pan obiecuje] iż błogoſłáwieni wiecżnie będzyecie gdy wam ſwiát złorzecżyć będzye/ w wodząc ná was wſzytki złośćiwe rzecży kłamliwe
dla imieniá moiego RejPos 266v; [Zuzanna zawołała:] otho vmieram nic nie będąc winná tych rzecży/ ktore ná mię ći złośćiwie
wiodą [non faciens quicquam quorum isti malignati sunt contra
me]. BudBib Dan 13/43; Tedy rzekł Piłat [Jezusowi]: Nie ſłyſzyſz/
iáko wiele ná ćię rzeczy wyświadcżáią? LatHar 697.
»wracać (a. (przy-, z)wrocić) się do rzeczy, k(u) rzeczy« [w
tym: około czego (1), czyja (5)] = wrócić do tematu; ad rem redire
Mącz [szyk zmienny] (12:9): KromRozm I I4v; KromRozm II n3;
Ale przywroćmy ſye ku náſſey rzeczy. (–) Dobrze. Ná tymeś był
ſtánął/ [...] iż gdźye go [porządku apostolskiego] nie máſz/ tám nye
yeſt koſcyoł boży. KromRozm III L4, K7; Ad rem redi, Wróć ſie záś
k rzeczi. Mącz 353a, 105d; SienLek Ttt4v; Wrácáiąc ſie tedy záſię
do rzecży/ thák powiedam około ſtroiu/ áby dworzánin nic ſie wdy
od zwycżáiu nie odſtrzelał GórnDworz L7, O4v; RejPosWstaw 44v;
CzechRozm 78v, 202; StryjKron 395; CzechEp 76, 115, 229; NiemObr 59, 106, 109, 146; Ale wracáiąc ſię do rżeczy od ktoryżem
odſtąpił/ to ieſt od práwá waſzego [...]: wſpomnię [...] GórnRozm
Hv; CiekPotr 24.
»rzecz(y) (wy)mowić (a. (roz)mawiać), mowiąc(y) (a. rozmawiający); o rzeczy(-ach) mowić (a. rozmawiać), rozmowa; rzecz(y)
(były) (wy)mowione(-a), mowiły się (a. mowić się miała a. mogą)«
[w tym: przeciw komu (8), o kim, o czym (5)] = loqui verbum PolAnt; de rebus colloqui Mącz [szyk zmienny] (83:8;30:2;6:4): BierEz
C3v; onij téż ijm powiedalij ijż [Jezus] z mártwych wſtál/ a iuż ſie
Piotrowi vkázál A gdy ty rzecży rozmáwiali [Dum autem haec
loquuntur Vulg Luc 24/36]/ ſtanąl pán Iezus w poſrodku ich OpecŻyw 169, 21, 51, 62v, 167v, 176v; ForCnR B2v; PatKaz III 116;
vidzial Pitagoras iednego w cżiſtim vbraniu á on mowił rzecży nie
pocżeſne á grube y głupie y rzekł iemu albo mow rzecży ku twemu
odzieniu podobne, albo ſie oblecż w odzienie rowne ku twoim
obycżaiom. BielŻyw 32, 103; WróbŻołt L7v; RejPs 56; LibLeg
11/155v; KromRozm I Nv; MurzNT Ioann 16/33; KromRozm II a3v;
Acż pod czás rzecż ſpokoyną przećiw mnye mowili/ Wſſákoż w
ſkrytośći ſerc ſwych zdradliwye myſlili LubPs I3v, Rv, Zv; KrowObr 234; RejWiz 133; [królowa Saba] przyſſlá do Krolá Sálomoná/
y mowiłá snim wſſyſtkie rzecży [locuta est ei universa] kthore
miáłá w ſercu ſwym: y odpowiádał iey Sálomon ná wſſyſtkie rzecży
ktore mu zádawáłá Leop 3.Reg 10/2, Deut 5/27, 3.Reg 22/13, Iob
8/2, Ps 37/17, 100/7 (11); RejZwierz 4; Ty wſzytki rzeczy mowił
[Haec omnia locutus est] Iezus przez podobieńſthwá onemu zgromádzeniu ludu BibRadz Matth 13/34, Ios 14/10, Dan 7/8, 20, Hebr
12/24, Apoc 2/8, 12, 18; BielKron 19, 29, 45v, 86, 436; Allegoria.
Gdy ynſzą rzecz mowiemy á ynſzą rozumiemy Mącz 7a, 48d, 84c,
85d, 117a, 139d, 291c, 510b; OrzQuin Yv, Aa5; SarnUzn E7; RejAp 107; Przeto gdyż ſie iuż ták w. miłoſciam vpodobáło/ niechczę
ſie zbrániáć o ták zacney rzecży [tj. o miłości] mowić GórnDworz
Ll8v, Cv, C8v, F8v, K5, K5v [2 r.], Rv; HistRzym 19; RejPos 138,
234v; KuczbKat 340; WujJud a4, 221; WujJudConf 110v; RejPosWstaw 21v, 22, [1433]; BudBib Gen 32/19, 44/6, I 137a marg,
Iudic 11/11, Ps 86/3, Zach 10/2; HistHel D3v; BudNT Apoc 13/5;
Gdy ſie ták co w gromádę iednę wkłada/ á nie mowi ſie zoſobná o
ktorey iedney rzecży: tedy to trudniey może być porozumiano/ niż
gdyby ſie to ná iedney rzecży zoſobná pokazáło/ coby y o inſzych
miáło być trzymano. CzechRozm 231, A4, 54, 107v, 120v, 132v

(11); Krotkie zebránie wyżſzey mowionych rzecży [Epilogus]/
gdźie ſię ſpráwiedliwey woyny przycżyny powtarzáią ModrzBaz
127, 4v, 27v, 69, 98v; SkarŻyw 198; MWilkHist K2; CzechEp 54,
140, 283, 352, 412, 413; NiemObr 31, 138, 142, 147; ArtKanc A7v;
ActReg 51, 131; Dissertatio – Długa rozmowa o rzeczi nieiakiey.
Calep 333a, 364b, 395b; Bo iż Pan Bog wſzechmogący/ będąc
nawyſzſzą mądroſcią/ zwykł rzadko mowić/ y tylko rzecży ſwiętobliwe/ y potrzebne: ták [...] Phil G, G; OrzJan 68; LatHar 163;
WujNT Matth 12/34, Luc 22/65, s. 483 [2 r.], Hebr 3/5, Apoc 13/5;
SarnStat *6; SiebRozmyśl K2v; KmitaSpit Bv.
»rzecz(y) (wy)myślić itp., myślący; rzecz(y) zmyślone(-a) (a.
wymyślone, a. wymyślane); wymyślenie (a. zmyślanie) rzeczy« [w
tym: o czym (1)] = cogitare rem Mącz [szyk zmienny] (29:1;11;2):
BierEz C3v, Q3; OpecŻyw 43, 78v; Wierſze zkladay, wſzelkie
rzeczy ſubtelne wymyſlay, w naukach oſobnych ſie obieray FalZioł
V 53; Aczkolwiek oni vporni wymyſláli ſobie ná mię rozmáyte
rzeczy potwarne RejPs 180v; RejKup m7v, o8v; MurzNT Matth 9/4,
k. 111; LubPs I3v, K3v, L2, L3, N6; GroicPorz i4v; KrowObr 88v;
Leop Esth 9/24, Sap 3/14; niech wnidą narodowie w dolinie
Iozáfáth (marg) Niektorzy o tey dolinie wiele rzeczy wymyſlili nie
pothrzebnych mieniąc iż to mieyſce ieſt gdźie Kryſtus będźie ſądźił
wſzyſtki narody [...] (–) BibRadz Ioel 3/12, Eccli 16/22, Matth 1/20;
BielKron 126v, 132; GrzegRóżn N2v; Mącz 59b, 104a; GórnDworz
S8v; RejPos 225; GrzegŚm 30; Ey nie wierzę by to miał być narod
cżłowiecży/ Co przećiw rodzicom ſwym myſli tákie rzecży. HistLan B3, ktv; SkarJedn 241; CzechEp 39, 54, 232 [2 r.], 417;
NiemObr 114; pátrząc ná ſwé iáycá śilné/ Myśliłem rzeczy moim
zdániem pilné. Ieſli mię chce miéć ſczęsćié w tym nierządźie/
Niech mi da wedle proporciiéy mądźie. KochFr 58; WerGośc 252;
Przeczże ſię narody zburzyły/ á ludźie prozne rzeczy przemyśláli
[meditati sunt inania]? WujNT Act 4/25, Matth 9/4.
»rzecz(y) wykładać (a. wyłożyć, a. przełożyć, a. przekładać);
rzeczy wykład, wykładanie (a. wyłożenie, a. przełożenie), wykładacz; rzecz jest przełożona« = rem disputare Mącz; interpretatio
sermonum a. verbi PolAnt; rem explicare Modrz [szyk zmienny]
(29;9:8:1;2): (did) Zephira przedſię vmawia Iożepha (–) Wierę ſie y
ſama wſtydzę Iz cie takim dutkiem widzę Szyroko przekładaſz rzecży A wſzytko chczeſz mieć na pieczy RejJóz E6v; raczil my yeſth
yego Kro. m. roſkazacz rzeczi nyekthore przed waſcham Czeſſarſkam mczą przelozicz LibLeg 11/173; KromRozm II iv; BielKom
nlb 5; LubPs ffv; BibRadz *3v; BielKron 103, 103v, 115v, 210v,
246v, 330v; Enarratio, Wyłożenie/ wyyáſnienie trudnych á niewiádomych rzeczy. Mącz 241b, 21b, 127d, 249a, 303a, 333b (9); OrzQuin F4, F4v marg; LeovPrzep G3; GórnDworz O3v, S2v; BiałKat
193v; KuczbKat 59, 115, 320, 390; Confeſsioniſte fáłſzywie rzecżi
wykłádáią WujJud 54 marg, 38v, Ll4; BudBib Eccle 8/1, Dan 7/16;
HistHel C; CzechRozm 41v, 114v, 123v, 200v; ModrzBaz 100v,
132, 136; CzechEp 319; Oſtátecżna rzecż/ ktorą S. Athánázyuſz w
ſwoim Kredźie o S. Troycy wyłożył/ ieſt rożność nieiáka tych perſon LatHar 379, 260, 381; WujNT przedm 31.
»rzecz(y) (wy-, po-, z)rozumieć; rzeczy (D) wyrozumieć; o
rzeczy rozumieć; rozumieć się na rzeczach; wyrozumienie (a.
zrozumienie, a. porozumienie) rzeczy; rzecz(y) rozumieją się (a.
porozumieć się mogła), rozumiane, wyrozumiałe« [w tym: o kim
(2), około czego (1), czyja (1)] = causam accipere, rem tenere Mącz
[szyk zmienny] (44;4;1;1;21;2:2:1): BierEz F3v, P2; OpecŻywPrzedm C4 [2 r.]; Dla zrozumienia rzecżi niżey opiſanich trzeba
wiedzieć iz wſzytkie ſmyſły cżłowiece w głowie ſą zamknione.
GlabGad A5v, A2, E2; RejPs 27v; LibLeg 11/134v; KromRozm I
G3; MurzOrt B; Lukaſz ſpomináyąc yáko im [apostołom] Pan mękę
y zmartwychwſtánye ſwoye przepowyádał/ A oni/ powyáda/ tych
rzeczy nic nye rozumyeli. KromRozm II f2v, f2v, v2v; Trudno
náleść ze wſzytkim cżłowieká/ Co we wſzytko vgodzi z dáleká/
Coby káżdey rzecży wyrozumiał BielKom Av, nlb 4; GliczKsiąż
O7; LubPs G4; Ty rzeczy kthore tu [prorok] przypomina nie mogą
być o Ezechiaſzu rozumiane BibRadz I 358d marg, *5v, Matth
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13/51; BielKron 139v, 263; KwiatKsiąż E3, I4, L3v [2 r.]; Mącz
42c, 138a, 318a, 348d, 418b; OrzQuin H4; LeovPrzep bv; bo to
nieledá rozum/ ktori może rzecż/ ktorą wſzytcy iednáko w ten
cżás rozumieią/ ku inákſzemu wykłádu przyciągnąć GórnDworz
P7v, F8v, X4v, Cc2; GrzepGeom B4; RejPos 81, 131; RejPosWiecz2
91, 94; KuczbKat 80; Ieſli Pan Chriſtus iedno dla tych vmárł/
ktorzy mogą rzecży około Wiáry doſtátecżnie wyrozumieć/ tedyć
máło nieprozno w kośćiele prácuięmy. WujJud 182v; WujJudConf
251; BudBib I 445a marg; CzechRozm 3, 7v, 22, 27v, 146v (15);
SkarŻyw 317; CzechEp 133, 187, 333; NiemObr 82, 85; ReszPrz
34; GrabowSet Y; LatHar 91, 663; WujNT 231 marg, 582; SarnStat *6 [2 r.].
»rzecz(y) (wy)rzec; rzeczy są rzeczone« [szyk zmienny] (3;1):
Letatus ſum in his quae dicta ſunt mihi: [...] Vweſliłem ſie z thych
rzecży ktore mi rzecżono iże w dom boży mamy wniſc. WróbŻołt
121/1; BielKron 462v; GrzegRóżn Lv; SarnUzn D2.
»rzecz wywodzić (a. (wy)wieść, a. rozwodzić), wywodzący;
wywod rzeczy, około rzeczy, o rzeczy; wywiedzienie (a. wywodzenie) rzeczy; rzecz(y) się wywiodły (a. mogłaby się rozwieść)«
[w tym: o czym (2), czyja (5)] [szyk zmienny] (28:1;6:1:1;2;2): A
nye piſmem że czárt ſwoyę rzecz wywodźił/ gdy páná náſſego
kuśił? KromRozm I M2, M3v; KromRozm II a4; RejWiz A5v, 143v;
RejZwierz A2v; BielKron 226, 237; Appositissimis verbis usus est,
Cziſtemi słowy rzecz wywiódł/ pięknie mówił. Mącz 310a, 89b,
[114]b, 206d, 215d, 231d [2 r.], 323d, 436b; SienLek Vuu4v; A gdy
[dworzanin] treﬁ ná co trudnego/ áby ſłowy ktemu ſpoſobnemi/
rzecż onę ták wywiodł/ żeby ią káżdy poiąć/ á wyrozumieć mogł.
GórnDworz F8v; KuczbKat 30; CzechRozm 9v, 207v, 209; CzechEp
48; fundáment wiáry X iędza K anonika iáko ieſt zły/ to ſię potym
pokaże: gdy ſię kilká dowodow/ ktorymi rzecż ſwą wywodźi/ ná
plác wyſtáwią CzechEp 226, 123, 178, 180, 181, 247 (15); Argumentor – Wiwodze gruntownie rzecz wątpliwąm, albo niewiądomąm. Calep 94a, 93b; GostGospSieb +2.
»rzecz zaczynać (a. zacząć, a. począć); rzecz zaczyna się, zaczęta« [w tym: o czym (2)] [szyk zmienny] (5;1:12): Arcessere a capite rem aliquam, Rzecz od początku począć. Mącz 14d; SienLek
Vuu2v; GórnDworz Eev, Ii8v; Ale o tym doſyć/ do rzecży zácżętey
przyſtępuię/ o látách Sáulowych. CzechRozm 139v, 50v, 78v, 149v,
236 [2 r.]; CzechEp 163 [2 r.], 229, 272, 364; NiemObr 59, 146;
Alem ia od rzecży zácżętey/ ná rzecż bárzo pierwſzey przećiwną/
niewiem iáko vſtąpił: bo dobre vcżynki z wiárą Lutherſką walcżą
ReszList 183.
»rzecz(y) zada(wa)ć; rzecz(y) zadane(-a); rzeczy zadawanie«
= oskarżać (oskarżyć); oskarżenie; obiectum, propositum JanStat
(7;6;1): RejKup aa7; Gdźie też [ks. Powodowski] poſtępuie gniewem/ pomſty prágnieniem/ przećiw mnie y bráćiey mey/ [...] y
rzecży nieſłuſzney zádawániem/ [...] to ia [...] prawdą y ſzcżyrośćią
[postępować będę] CzechEp 6, 221, 337, 338, 342; [arcykapłan]
ſpytał P. IEzuſá/ mowiąc: Nie odpowiedaſz nic ná te rzecży/ ktoreć
ći zádawáią? LatHar 709; [ten, kto pozywa] iuż ma bydź ták gotów/
iákoby vkazał rzecz bydź prawdźiwą/ którą pozwánému záda.
SarnStat 148, 144, 532, 823, 827, 1078, 1248.
»rzecz zamykać (a. zamknąć), kończyć; rzecz się kończy, zamknęła się; rzeczy zamknienie, koniec« = kończyć temat, reasumować [szyk zmienny] (13:1;1:1;4:1): SeklKat T3v; GliczKsiąż M7,
Q2; wſzákże iż ſie co innego zácżęło/ [...] przeto wolę rzecż zácżętą
końcżyć á o tych niezgodách [obu testamentów] [...] potym pomyſlić CzechRozm 149v, 33, 116v, 202v, 236; SkarJedn 3; Zámknienie tey rzecży z nápominániem wſzytkich y X iędza K anonika ſámego CzechEp 259 marg, 22, 33, 238 [2 r.], 318, 327, 419,
420; [mógłbym] kilkiem ſłow tylko tę wſzytkę rzecż zámknąć/ y
Papieżá od wſzytkiey zmyſloney włádzy odſtrychnąć: á to tym
krotkim dowodem [...] NiemObr 48, 116, 143.
»rzecz(y) (w sobie) zamykać (a. zamknąć), mieć, zawierać (a.
zawrzeć), zamykający; rzecz(y) zamyka(ją) się, są, zawierają się,
zamkniona, zawarta« [w tym: są i zamykają się (1)] [szyk zmienny]

(12:5:5:2;11:5:1:2:1): SeklKat S; Rzeczy ták wyſokye á rozum
ludzki przechodzące/ ktore ſye w piſmye zámykáyą/ ſámy z ſyebye
trudne ſą KromRozm II n4v; Argument [psalmu 31]. ROzmáite
rzecży á bárzo poważne ten Pſalm ma w ſobye/ cżęſcią dzyękowánie/ cżęſcyą modlitwę/ cżęſcią [...] LubPs Hv; KrowObr 44v;
Zámkni krothkiemi ſłowy wiele rzecży [In paucis multa]/ by ćię
zrozumiano BibRadz Eccli 32/10, *5v, I 218v; Mącz 91b; RejAp
Dd; GórnDworz C3v; RejPosWiecz3 96; KuczbKat 320, 345; WujJud Ll; CzechRozm 178 [2 r.], 179, 200; ModrzBaz 116v; ModrzBazBud ¶5v; Oczko [41]; ktore [ewangelie wg św. św. Marka i
Łukasza] máią wiele rzeczy tych ktore ſię v Máttheuſzá y Ianá S.
náleść niemogą SkarŻyw 364; CzechEp 353, 383; CzechEpPOrz
**v; NiemObr 77; WerKaz 281; GórnRozm G [2 r.]; ktorebyś [te
książki] mogł od rzecży/ ktore w ſobie záwieráią/ y od dźieśiąći
cżęśći/ ná ktore ſą rozdźielone/ názwáć [...] Pſalterium Decachordum. LatHar +3v, kt, +12v, +++v, 66 marg, 69 [2 r.] (12); WysKaz
24; ták też cżáſem pod proſtym tytułem/ zámykáią ſię rzecży
wielkie y poważne KlonWor ded **2v.
»w rzeczach(-y), o rzeczy, z strony rzeczy zgadzać (a. zgodzić)
się; w rzeczach niezgodny; niezgoda rzeczy, około rzeczy« [szyk
zmienny] (18:2:1;2;1:1): Tknę kilko rzeczy w ktorych ſye Lutrowye
ſnámi zgadzáyą. KromRozm I L4, K2; KromRozm III E7v, E8v;
LubPs Xv; KrowObr B; BielKron 208; GórnDworz Aa7; WujJud
72v, 127v, 194, 217; WujJudConf 72v, 235; Tedy Grekowie y Rzymiánie z ſtrony rzecży wierze S. służących zgodzili ſię. SkarJedn
328, 37; Mowić tu teraz o tym nie będę/ iako ſię y w tym y w wielu
inſzych rzecżách nie zgadza X iądz K anonik z ſámym ſobą
CzechEp 93, 36, 186, 259, 336; NiemObr 175; WujNT 790; SarnStat 1284; Tegośmy żadną miárą obacżyć nie mogli/ Aby ſię w
iákiey rzecży kiedy zgodźić mogli. CzahTr E.
Wyrażenia: »rzeczy boskie (a. Boże), duchowne, niebieskie,
święte, bogomyślne« [w tym: boskie i duchowne itp. (5)] = res animi a. divinae Cn [szyk 60:23] (42:18:18:9:1): Theologia, navka
bosskich tayemnycz, bogomyslnych rzeczi BartBydg 158; BielŻyw
95, 103, 140; SeklKat G4; MurzHist R2v; KromRozm II iv; Pocżątek ieſt mądrośći/ bać ſie Páná Bogá/ Náuká ſwiętych rzecży/
ieſt rozumu drogá BielKom B6; KrowObr 59; Leop ZZ3v; BibRadz
*4 [2 r.], I 161a marg, 346, II 135d marg; BielKron 42v, 46v, 133,
133v; KwiatKsiąż D2v; HistRzym 71v; KuczbKat 1 [2 r.], 250;
WujJud 38v, 167v; RejPosRozpr cv; Błogi mąſz [...] ktory z roſtropnośći ſwey rozmawia o rzeczach świętych [disseret sancta].
BudBib Eccli 14/21; ktory [Duch Boży] ieſt rzecży niebieſkich duchownych napewnieyſzym wykłádácżem. CzechRozm 123v; nie
ieſt też to cżłowiecża ſpráwá przywieść kogo ku wierzeniu BOſkim
rzecżam/ ieſli mu ich BOG ſam nie obiáwi CzechRozm 146, 2v, 3,
15, 27v [2 r.], 49 (15); KarnNap B4v; Gdym był powiáda [Zofronius] w Cárogrodzie/ w dałem ſię z iednym zacnym cżłekiem
około rzecży duchownych w rozmowę SkarŻyw 102; Miał teſz [św.
Piotr z Werony] wielką chuć od Páná Bogá do duchownych y
Boſkich rzecży: mowić o nich/ cżytáć/ ſłucháć [...]/ to iego byłá potráwá y ochłodá SkarŻyw 372; [Epifaniusz] rzecż ſwoię o rzecżách
duchownych prowádził. SkarŻyw 454, 117, 202, 235, 252 [2 r.],
335 (12); CzechEp 103, 133; NiemObr 9, 82, 85, 170; dźień/ lub
wſzytek/ lub cżęść iego wielką/ ſtraw ná rzecży Boſkich vważániu
y rozbierániu LatHar 191, 113, 190, 603, 663; [św. Augustyn]
vczy/ iż o Bozkich rzeczách pewnym ſpoſobem od ſtárſzych podánym/ y zwyczáynymi ſłowy mowić mamy WujNT 735, 130, 333,
580, 582 [5 r.], 615, 860, Xxxxx3; PowodPr 51; SkarKaz 43b,
85a, 277a.
»głębokie(-a), wysokie(-a) rzecz(y)« [w tym: wysokie i głębokie (1)] [szyk 24:13] (19:19): OpecŻyw 51; PatKaz II 51v [2 r.];
Glębſſych nad ſię rzeczy niebaday [Altiora te ne quaesieris Vulg
Eccli 3/22]/ a cżoć Bog roſkazał to zawſſe roſmyſlay. SeklKat A5;
Iedno blaznyczo poſluchay Rzeczy glebokych nieruchay. RejKup
Kv, ſ3v; KromRozm II n4v, v2v; KromRozm III B8, N7; LubPs hh2;
BibRadz *4; BielKron 46, 46v, 124v; Nie obiecałemći ia wam
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powiádáć o rzeczách wyſokich/ w głębokiéy Teologiéy zámkniónych OrzQuin M, H4; SienLek 30; GórnDworz N3, N4, Bb7v, Dd8;
[ludzie prości] cieſzyli ſie niekthoremi podobieńſtwy ſwieckiemi/
myſląc o tey troiákośći perſon Boſthwá iedinego. [...] Acż to ſłába
nádzieiá ku podpárciu rozumu cżłowiecżego w ták głębokich
rzecżach RejPos 149, A6; RejZwierc 182; CzechRozm 245; Oczko
9v; SkarŻyw 201, 317, 543; CzechEp 192, 228; LatHar 81, 373
marg; WujNT 330; A Bozka Duchá ś. náuká/ máiąc rzeczy bárzo
wielkie/ wyſokie/ prawdźiwe y niepoięte/ o ſłowá nie dba/ y owſzem proſtą y nizką wymową wielkość y máieſtat prawdy ſwey
pokrywa SkarKaz 122a, 122a.
»rzecz(y) głowniejsze (głowna(-e)), przedni(ejsz)e, czelne
(czelniejsze)« = caput, prima Cn [szyk 15:8] (9:9:5): RejKup aa3v,
aa4; A nye mnimay/ áby máłe roznice myedzy nimi [luteranami]
były/ á ná ktorych máło należy. Y owſſem o czelnych rzeczach
náſſey wyáry. KromRozm I G2; KrowObr Qq4; BielKron Kkkk2;
RejAp Dd; Regeſtr przednieyſzych rzecży/ ktore te Kśiąſzki w ſobie
zámykáią. WujJud Ll; Trzym przednieyſze rzecży obacżył/ ktorymi
[Żydzi] wiáry ſwey podpieráli/ y onę nád inſze wyſtáwiáli.
CzechRozm 67, 186v, *, *2 żp; SkarJedn 106, D3; rácż W.M. wiedźieć iż trzy tylko rzecży głownieyſze biorę przedśię/ y ony ná troie
kśiążek dźielę. CzechEp *4; y tákie ſą między nimi niezgody około
rzecży przednieyſzey/ á práwie fundámentálney. CzechEp 259, 111,
151; CzechEpPOrz *4v; NiemObr 7, 71; WujNT kt, Xxxxx; A
gdźieby ſie Vizia niezgadzáłá in eſſentialibus w przednich rzeczách
[...]: Tedy z téy przyczyny y pozew, y cauſa oná wniwecz ſie obráca
SarnStat 1284.
»rzecz(y) jasna(-e)« = res clara, perspicuum Mącz, Cn; note
est Modrz [szyk 24:15] (39): Ale nye trzebá wyele ſlow/ áni
doſádow około rzeczy yáſney KromRozm III H4v, C; GliczKsiąż
E6; Mącz 227d, 418b, 446a; Aby byłá rzecż iáſnieyſza dokłádá
Duch s. Ianowi ſwiętemu w Táiemnicach ſwoich/ czo to ieſt zá
Bábilon/ y co ſie z nim dziáć ma. RejAp 143v; Inych drobnych rzecży nie wſpominam/ bo ſą iáſne/ iáko to/ áby ſie dworzánin nie
wydawał zá wielkiego żárłoká: zá wielkiego pijánicę GórnDworz
N2v, F7; BiałKat 96, 101, 178v; RejZwierc 191v; WujJudConf 248;
BiałKaz C; Ale wtak iáſney rzecży ſzkodá cżáſu y słow tráćić
BudNT przedm b3v; A iż y tám w iáſney rzecży/ ktorey ſie y ſlepy
domácáć może/ znácżnie Iozeff ſzwánkował: tedy [...] CzechRozm
170v; Inſze rzecży vmyſłnie opuſzcżam przez ſie iáſne/ o ktorych
[...] wieſz dobrze/ że ćię o nich nie trzebá/ iáko Zaká w ſzkole
wyucżáć CzechRozm 180v, 31v, 234, 267; ModrzBaz 23v; CzechEp
19, 154, 171, 176, 187 (13); CzechEpPOrz **2v; NiemObr 68; OrzJan 25; KlonWor 39.
»rzecz(y) jawna(-e)« = manifestum Vulg, Cn; res (per)celebrata Mącz, Cn; perspicuae et evidentes res Mącz; testata res Cn
[szyk 6:4] (10): Druga rzec też ſtąd iawna ieſt [Habes secundo] iż
Wandali Swewi y Burgundy byli z Germaniey nie Sarmatowie ani
Scitowie. MiechGlab 49; Leop Deut 29/29; Mącz 45d, 494c; Gdyż
ták przyrodzenié náſze ſpráwiło/ ábyſmy z iáwnych y wiádomych
nam rzeczy/ poſtępowáli ku rzeczam táiemnym y niewiádomym
OrzQuin H4; RejPos 81, 111; CzechEp 195; NiemObr 121; WysKaz 33.
»jedna(ż) rzecz« = ten sam temat, ta sama kwestia; to samo;
eadem sententia, idem Mącz; idem sententiarum tenor Modrz; una
res, unum Cn [szyk 24:1] (25): Bucerus czáſem z Sákrámentarzmi
przećiw Lutrowi/ czáſem przećiw nim z Lutrem dźyerży o yedneyże rzeczy. KromRozm I H4; KromRozm II d4, q2; Epitome, Latine, Commoratio, ﬁgura est, Gdy o yedney rzeczi/ długo rzecz bywa prowádzona. Mącz 106d, 33d, 86c, 233a, 438c, 441d, 453c
[2 r.]; OrzQuin Aa5; GrzepGeom P2v; [Pan chciał] ábychmy wſzyſcy iednę rzecż mowili/ y odſzcżepieńſtwá áby miedzy námi niebyły. WujJud 221; CzechRozm 128, 149v, 150 [2 r.], 152v, 158v,
262; ModrzBaz 116v; SkarJedn 21; CzechEp 262; NiemObr 138.
»mała(-e), maluchna rzecz(y)« = res parva PolAnt [szyk 7:1]
(7:1): BibRadz 1.Reg 25/36; ieſliże nieiáki poſtępek chcemy w nau-

kach mieć/ [...] mamy ſie oto pilnie ſtarać/ yżebyſmy ſie ſzkáradnie
w mnieyſzych rzecżach niepotknęli/ gdy ſię wſpinamy do więtſzych. KwiatKsiąż I; SarnUzn F7; BudNT Ii; NiemObr 101; (marg)
V Philozophow ſłow doſyć bez rzeczy. (–) Philozophia y mądrość
świecka/ máiąc rzeczy nizkie/ máłe y niepewne/ ſłowy długimi y
wydwornymi nágradza/ y vdátną ſię czyni. SkarKaz 122a; Proſzę/
odnieś wſzytko/ [...] Niezámilczay namnieyſzéy iákoś świádom
rzeczy. GosłCast 74, 10.
»rzecz(y) (nie)pewna(-e), nieomylna« = certum, ﬁrmum Vulg;
exploratum Mącz [szyk 19:19] (35:3): BierEz H3; MiechGlab *5v;
LibLeg 10/153, 11/135v, 138; RejKup c7v, f7v; MurzHist T4v;
KromRozm III C; iáſnie ſie to pokázuie/ że thylko cżterzy Ewángelie máią być przyięte/ á wſſyſtkie niepewnych rzecży bayki/
vmárłym rácżey kácerzom/ niżli kośćielnym żywym máią być
ſpiewáne. Leop *2v, Ier 33/3, Act 21/34; BibRadz Eccle 7/28, I
373d marg, 2.Mach 1/34; BielKron 224, 302, 324v; Ad te explorate
scribo, Piſzę ku tobie pewne y doſwiádczone rzeczy. Mącz 306b,
306b, 391a; OrzQuin H4; RejAp 190v [2 r.]; WujJud 127v; BudBib
Tob 14/6, 2.Mach 1/34; CzechRozm 234, 260v; MWilkHist I3v;
CzechEp 54, 97; KochFr 46; ZawJeft 12; SkarKaz 122a; CiekPotr
16; KlonFlis H3v; [bogini] Vacuna nići przędłá baykámi ſię báwiąc,
Dziwne rzeczy, y pewne y niepewne práwiąc. KlonWor **v.
»rzecz(y) niepodobna(-e), zmyślona (a. wymyśl(o)ne), fałszywa(-e), nieprawdziwe(-a), niesłuszna, nieprawe« [w tym: zmyślona
a nieprawdziwa (1)] = kłamstwo, fałsz, nieprawda; wymysł; falsa
HistAl, Mącz; fabulosum (est) Miech; verbum mendacii PolAnt;
commentitia res Mącz [szyk 18:14] (14:8:5:3:2:1): BierEz G2v;
OpecŻywPrzedm C4; A gdyż wſzytek ſwiat wypiſuiąc, [niektórzy
historycy] powiadaią aby rzeki Tanais, wolha, Dzwina z tich ſie
gor pocżynały, to ieſt Fałſz á rzec zmyſlona. MiechGlab 61, 62;
Ktorey [królowej] Anektánábus rzekł/ wiele rzecży fałſzywych
powiádaią [Falsa multa loquuntur]/ á wſzákże po długim cżáſie
tho ſie wypełni cos rzekłá HistAl A3v, B3; BibRadz Ex 23/7,
4.Esdr 4 arg; BielKron 54v, 61, 62, 127, 396v; Mącz 61c, 117a;
LeovPrzep a3v; GórnDworz O5v; RejPos 234v, 271; CzechRozm
29v [2 r.]; Y vwierzyłá cżártu oná niewiáſtá [tj. Ewa]: [...] chćiáłá
wiele vmieć á Bogiem zoſtáć. O opłákána niewiáſto/ iáko tákim
rzecżom niepodobnym wiárę dáieſz? SkarŻyw 261, [197]; CzechEp
6, 342; ReszPrz 84; GórnRozm F3, Mv; WujNT 647; SkarKaz 418a
[2 r.]; y dla tegoſz zwykły Puſzczáć o ludziách dobrych wieści
rozmáyte, Twierdzić pod przysięgámi rzeczy nieprawdziwe CiekPotr 15.
»rzecz (nie)podobna ku wierze(niu) (a. do wiary)« = probabilitas Mącz [szyk 2:2] (4): KrowObr 130v; Mącz 323d; GórnDworz
B3; Niepodobną do wiáry brácie rzecz powiádaſz. CiekPotr 45.
»rzecz(y) (nie)potrzebne(-a), pożyteczne (a. użyteczne)« = (per)necessaria, res necessaria Modrz [szyk 32:22] (43:11): Pocżynáią śię
rozlicżne á známienite Báśni [...]: z ktorych możemy wźiąć nieiáki pożytek ku [...] náucżeniu rzecży niepoſpolitych á pożytecżnych. BierEz
H2v; FalZioł +2v, V 96; [Varro Marcus] wiele kxiąg po ſobie zoſtawił,
znich niektore vżytecżne rzecży tuto położone ſą. BielŻyw 128, 8, 11,
13; LibLeg 11/49, 165v; RejPs 56; MurzHist A2; KromRozm II f3;
BielKom nlb 4; GliczKsiąż G; GroicPorz p4; BibRadz Is 48/17, I 461a
marg; Piſáli też [nasi pierwsi kronikarze] rzecży wiele niepotrzebnych/
iáko o fundáciach kośćielnych/ [...] wśi klaſztorne/ y gdziekolwiek
dzieſięćiny máią/ co tu niemiáło nic cżynić. BielKron 334, 4, 348v;
OrzQuin A2, Aa5; áczeſmy to y pierwey mowili: ale niewádźi rzeczy
potrzebney powtorzyć. SienLek 18v, Vuu2v; GórnDworz T7v, Bb8;
RejPos 337; BiałKat 153v, 193v, 221; RejZwierc 20; RejPosRozpr b3v;
BudNT przedm c4v; PaprPan Cc3v; ModrzBaz 1, 21, 24, 83v, 142v;
[papież modlił się, aby św. Piotr] niedopuſzcżał ná niegodnego potomká
ſwego żadney omylnośći/ w ták rzecży trudney á ſkrytey á kośćiołowi
Bożemu do vſpokoienia potrzebney. SkarŻyw 318, 252; StryjKron 145;
CzechEp 71; NiemObr 85; GórnRozm N; GostGosp 1; Phil G; LatHar
+5; Więc y przywileiów potrzebnych ktemu przyłożyłem/ y Arborem
Conſanguinitatis y Afﬁnitatum, y innych wiele rzeczy potrzebnych
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przydałem. SarnStat *4, *5, *5v, 159, 1262; Młodemu też by namędrſzemu/ nie przyſtoi ſtáre náuczáć/ ále ich o rzeczy potrzebne pytáć
SkarKaz 42b.
»rzecz(y) (nie)wątpliwe(-a)« = res ambigua Modrz; ambigua
JanPrzyw [szyk 16:2] (18): Numidyſkyego kroleſtwá biſkupy w Afryce
[...] pochwala Dámázus papyeż/ iż o rzeczach wątpliwych do nyego/
yáko do głowy/ [...] ſye vćyekáli. KromRozm III O8; áná drugim
poſadzeniu [doktorzy] mieli rzecży wątpliwe rozbieráć około piſma
ſwiętego. BielKron 235v, 335, 337v; GrzegRóżn H3; Res controversa et
plena dissensionis inter doctissimos, Rzecz wątpliwa ſwarliwa á o którą
ſie vczeni ludźie nie mogą zgodźić. Mącz [489]a; Siłáć przed tym w
Kośćiele Powſzechnym rzecży wątpliwych było/ o ktorych teraz
żadnego wątpienia niemáſz. WujJud 28, 28, 117v; ModrzBaz 132;
CzechEp 323; Calep 93b, 94a; GrochKal 18; WujNT przedm 19;
SarnStat 890; SiebRozmyśl F3.
»rzecz(y) nowe(-a)« = nova Vulg, PolAnt; novae res Cn [szyk 6:6]
(12): FalZioł V 51v; MurzNT 108v; CO mamy dźyerżeć o Lutrowey
náuce/ y wyela inych tákże wſſetecznych ludźi/ ktorzy nowe á
nyezwyczáyne rzeczy około Wyáry [...] wtaczáyą KromRozm II av;
BielKom F8; Leop Act 17/20; BibRadz Is 48/6; Kronika. tho ieſth/
Hiſtorya Swiátá [...] z rozmáitych Hiſtorykow [...] wybierána y ná Polſki
ięzyk wypiſána doſtháthecżniey niż pierwey/ s przydánim wiele rzecży
nowych BielKron kt; OrzQuin Yv; CzechEp 232, 233 marg; WujNT Act
17/20; SkarKaz 417a.
»rzecz(y) prawdziwa(-e), ist(n)a(-e), prawa(-e), podobna ku prawdzie« [w tym: ista, prawa (1), ista a prawdziwa (1)] = prawda; twierdzenie zgodne z prawdą; verum Miech, Mącz; veritas rei JanStat,
JanPrzyw; veritas PolAnt; axioma, enuntiatio, verisimilis res Mącz
[szyk 29:22] (41:9:2:1): OpecŻywList C2v; OpecŻywPrzedm C4;
MiechGlab 64; LibLeg 11/165v; MurzNT 199 marg; GliczKsiąż L3;
BibRadz Deut 13/14; wiele inſzych rzecży piſáli Zydowie o tym Krolu
[o legendarnym popie Janie]/ kthore nie godne ſą piſania/ gdyż więcey
ſą pletliwe niż prawdźiwe. BielKron 462v, 139; KwiatKsiąż C3, L2;
Mącz 49a, 254b, 391a, 394a; RejAp 161, 190v; Pátrzcieſz w.m. iáko
tho foremny ſpoſob zátrefnowánia/ [...] bo w tey mierze/ y zmyſlić co
thákowego nie wádzi/ y do rzecży prawdziwey nieco ſwego przycżynić/ á troſzkę ſkłámáć wolno. GórnDworz O5v, N6, O5v; HistRzym
36v; RejPosWstaw [1433]; BudNT przedm c4v; CzechRozm 69, 191v;
PaprPan Cc3; SkarJedn 340; SkarŻyw 97, 166, 249; MWilkHist I2v;
StryjKron 380; CzechEp 54, 213, 263, 337, 405, 412, 413; [anioł]
WSzedł ku pánnie cżyſtey/ mowiąc rzecży iſte/ bárżo vćieſzone/ nigdy
nieſłycháne/ żadnemu cżłowieku. ArtKanc A7v; KochProp 13; ZawJeft
12; OrzJan 40; iż iáko wiele który Mytnik od [tych] [...] którzy ſą
wolni od Mytá/ Cłá wyćiśnie/ niech im ono dwoiáko zápłáći: którą
winę Sędźia [...]/ dowiedźiawſzy ſie prawdźiwéy rzeczy [cognita rei
veritate JanPrzyw 43]/ niech wyćiąga. SarnStat 943, 148, 772; PowodPr 47; SkarKaz 122a; wiem że ćię obruſzy do mnie rzecż prawdźiwa/
Ale ia o to nie dbam gdyż to prawdá żywa. CzahTr Iv, G3v; KlonWor 47.
»rzecz(y) ([czemu]) przeciwna(-e)« = contrarium Modrz, Cn [szyk
47:8] (55): SeklWyzn 4v; yákoż ſą ći/ ktorzy ſye dádzą ſlyſſeć/ iż wolą
nic nyewyerzyć ponyewaſz ći ktorzy roznych y przećiwnych ſobye
rzeczy vczą/ yednáko piſmem S. náuki ſwey podpyeráyą. KromRozm I
M4v; MurzNT 18v; KrowObr 234; OrzQuin E4v; SarnUzn C6; GórnDworz Rv; Heretyk ten ieſt; ktory ſie Kośćiołowi Powſzechnemu vpornie ſprzećiwia/ y śmie vcżyć rzecży temu Kośćiołowi przećiwnych.
WujJud 20; WujJudConf 36; BudNT przedm b3, k. Kk3; iż to ieſt
poſpolite Zydowſkie mniemánie/ żeby obrzeſka wiecżnie miáłá trwáć
[...]: ále tego ſłowem Bożym niedowiodą: owſzem ſie rzecż przećiwna
temu łácno pokázáć może. CzechRozm 73v, 36, 54, 56v, 62v, 85 (15);
Iśćie ieſli ten dobrze cżyni/ ktory ſię mśći/ tedyć źle cżyni/ ktory zániedbawa mśćić ſię: ktorey rzecży przećiwną vkazałem/ nietylko z piſmá ś: ále też y z Filozoﬁey wyrokow. ModrzBaz 62v, 64v; StryjKron
385; CzechEp *4, 7, 31, 55, 158 (16); NiemObr 22, 41, 63, 132; ReszPrz 59; ReszList 183; LatHar +4v; WujNT 140; WysKaz 30; SkarKaz 81b.

»skryte(-a) (a. zakryte), tajemne(-a) (a. tajne), (tajemnie) zwierzone rzecz(y)« [w tym: tajemne a zwierzone (1)] = tajemnica; informacja poufna; abscondita Vulg, PolAnt; occulta Vulg; munita PolAnt; commissum Mącz; recondita Modrz [szyk 18:14] (18:12:3): FalZioł
[*8]v; BielŻyw 41; MurzNT Matth 11/25, Luc 10/21; Kto táiemną rzecż
wyda/ iáko krámarz bywa/ Ale wierny przyaciel/ táiemſtwo zákriwa.
BielKom B7v; LubPs gg5v; Leop Deut 29/29, Ps 50/8, Matth 13/35;
Otworzę vſthá moie w podobieńſtwách/ y opowiem ſkryte rzeczy
[eructabo abscondita] od záłożenia świátá. BibRadz Matth 13/35, Ier
33/3; OrzRozm D4v; [Joab rzekł do Abnera:] podź zemną ná ſtronę/
mamći rzecży táiemne od krolá powiedzyeć. BielKron 69v; KwiatKsiąż
E3v; Mącz 66d, 225d, 254b; OrzQuin A2, F2, F4v marg, H3, H4 (8);
LeovPrzep F3v; HistRzym 55; A Iż tu o wielu rzecżach roſpráwuiemy/
nie ták podobno trudnych á táiemnych/ iáko potrzebnych: przeto
niechay niebędźie zdrożno/ o vwiárowániu y gáſzeniu pożogi poſpolite
náuki tu położyć ModrzBaz 83v; SkarŻyw 98, 318; [grzechy przeciwko
VIII przykazaniu:] Spowiednych grzechow obiáwienie. Rzecży táiemnie zwierzonych ſzkodliwe inſzym opowiedzenie. [...] LatHar 118;
WujNT Matth 13/35.
»rzecz(y) trudne(-a) (a. zatrudnione(-a))« = difﬁcile PolAnt, Vulg;
res contorta a. difﬁcilis Mącz; res laboriosa PolAnt; arduum Modrz
[szyk 39:15] (54): KromRozm I M3; KromRozm II f3, n4v, o2; Mili
krzeſcziany prziſchedlem thu abich wam powyedzial o panv bogv.
Alycz to ſcha trudne rzeczi LibMal 1554/189v; RejZwierz A2v; Mącz
181a, 241b, 408b, 459b; bowiém onych trudnych á ſkrytych rzeczy/
których rozumem śięgamy/ nie może proſty á niećwiczóny náukámi
człowiek łatwie poiąć. OrzQuin Aa2, F2, H4 [2 r.], T; SarnUzn Gv;
LeovPrzep F3v; RejAp 3, 46; GórnDworz C7v; RejPos 271; BielSpr cv;
Bo ſie do tego Biſkupá wſzyſcy ſtárzy Oycowie y Biſkupi święći/ w
rzecżách trudnych około wiáry/ iáko do naywyżſzego Páſterza vćiekáli
WujJud 125v; Trudnieyſzych rzecży niſzli im ſproſtáć możeſz nie pytay ſię/ á tych ktore przewysſzáią śiły twoie/ nie baday ſie głupi. BudBib Eccli 3/21, c3, Eccle 1/8; BudNT 1.Petr 3/16; CzechRozm 29v, 205;
ModrzBaz 83v; Są káznodzieie/ co rzecży trudne y ſzkolne ná kazánie
nioſą: y mniemáią áby ludzie vcżyli [...]: á oni ſami śiebje dymámi
páſą: cżći prożney ſwey [...] ſzukáiąc. SkarŻyw 312, 201 [2 r.], 202, 312,
317, 318 [2 r.]; NiemObr 81, 93; GórnRozm Mv; LatHar 380; WujNT
519, 2.Petr 3/16, s. 814; ieſli któré rzeczy w przerzeczonych
przywileiách były trudné [si quae obscura JanPrzyw 13]/ tedy będą
obiáſnioné: á któré były wątpliwé/ wątpliwość im będźie odięta
SarnStat 890; SkarKaz 81a [2 r.], 117a, 275a [2 r.], 276b, 417a, 580a.
»widome(-a) rzecz(y)« = pewny argument, niezbity dowód [szyk
4:2] (6): Ale kiedy ty widomymi rzeczámi/ iáwnie y iáſnie ná Kácérzá
poiedźieſz/ vſtąpić ći plácu muśi. OrzQuin Aa2, Aa2 [2 r.], Aa2v, Aa3v;
(marg) Dobry ſie ſzerzy á zły ſam zginie. (–) A iżby to prawdá byłá/
puśćmy iuż chociay piſmo ná ſtronę/ á vcżyńmy ſobie w tym ſpráwę
rzecżámi iáſnie widomemi. RejZwierc 40.
»wielkie(-a), niemała rzecz(y)« = grandia, magna Vulg, PolAnt;
seriae res Modrz [szyk 40:29] (67:2): OpecŻywPrzedm C4; RejKupSekl
a3; KromRozm II f4v; KromRozm III A3; DiarDop 111; Náuczy ſie kto
cżyta/ od niey [mądrości] wielkich rzecży/ Ktore trzebá z rozumem/
mieć ná dobrey pyecży BielKom B4v; LubPs G4; Leop Iob 39 arg, Ps
37/17, Ier 33/3, 50/11, Iac 3/5, Apoc 13/5, ZZ3v; BibRadz Ier 33/3, Dan
7/8, 20, 4.Esdr 6/31; KwiatKsiąż I; Mącz 85d; OrzQuin H4, Mv, Yv;
SarnUzn B7; RejAp 107; Wielkich rzecży/ á poważnych/ niechay
[dworna pani] w krothochwilną rozmowę nie wthacża: áni w poważną
rozmowę/ żártow. GórnDworz X2, C3v, Ggv; GrzepGeom A4v; Tu w
máłym piſániu vyrzyſz rzecży wielkie GrzegŚm ktv, 13; WujJudConf
235; RejPosWstaw [1433]; BudBib c3, Eccli 3/23; BudNT Apoc 13/5;
StryjWjaz A2v; CzechRozm A2v, A4, 133v, 226; ModrzBaz 132;
ModrzBazBud ¶5v; SkarJedn 340; ktore [pisanie św. Tomasza z Akwinu] ácż ieſt wedle onych cżáſow w ſłowiech nie dworne/ ále rzecży
wielkich y głębokich [...] pełne. SkarŻyw 201; [chcę] piſáć/ o rzecżách
wielkich/ poważnych y świętych/ bo o Bogu iedynym prawdźiwym
CzechEp 103, 151, 285, 337, 412; X iądz K anonik w rzecży wielkiey/ y poważney śmiechem nárabia/ y niewiem kędy to wycżytał/ áby
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Antychryſt ná piaſku ſwoie mieſzkánie mieć miał. NiemObr 173, 71, 73,
101; Bo y w wielkich rzecżách dla tego Formularze ſą/ áby cżłowiek
wſzyſtkiego w głowie nie nośił GostGosp 1; LatHar 163; O iáko
wielkie rzecży o tobie powiedźiáno y nápiſano/ święte niebieſkie miáſto
Hieruzálem. LatHar 600; WujNT Iac 3/5, Apoc 13/5; WysKaz 14, 41;
SarnStat 314, 1272; SkarKaz 122a, 155a, 418a, 550a; GosłCast 50;
KlonWor ded **2v.
»wszy(s)tka, cała rzecz« [w tym: wszytka a cała (1)] [szyk 19:15]
(19:16): Yáſnye to káżdy obaczy/ gdy nye będźye vćinał ſlow/ ále cáłą
rzecz/ yáko thám ſtoi/ przedſye weźmye. KromRozm III I5v; GliczKsiąż
L5; thákżechmy naprzod w káżdych kſięgách kłádli Argumentá/ ktore
w ſobie rzecż wſzytkę ktora ſię tám w nich tocży krotko zámykáią
BibRadz *5v, Gen 43/7, Ios 14/7, 1.Reg 11/4, 25/37; BielKron 207;
SarnUzn Bv; GórnDworz S8v, T5; HistRzym 62v; Ale iáko niezgody
ſtárego Teſtámentu właſnym wyrozumienim piſmá ś. pogodzone [...]
mogą być. A to gdy ſie kto cáłey rzecży pilnie przypátrzy/ [...] tákże ſie
też y nowego łácno wſzyſtki pogodźić mogą. CzechRozm 146v, 130v,
147v, 156v, 191v, 236, 263v [2 r.], 266v; CzechEp 46, 242, 300, 318;
CzechEpPOrz *2v; NiemObr 48 [2 r.], 55; ywszytko KIM od niosłem
comi wm MMP. zlecic raczeł, [...] a rzecz całą [...] od wm MMP.
oddałem ActReg 169; WujNT 607; Bo y tu poiąć cáłéy rzeczy trudno, y
ku pámięći, y ku wyrozumieniu ieſcze trudniéy iest. SarnStat *6; Z tym
poſłał do Zorawiow IPS poſłá ſwoiego/ A pápugá wſzyſtkę rzecż
mowiłá od niego. KmitaSpit Bv.
»rzecz(y) zbawienne, ku zbawieniu a. do zbawienia potrzebne(-a)
(a. służące, a. należące), zbawicielne« [szyk 22:3] (17:7:1): ktory
[Jezus] z iedną niewiaſtą glębokié ij zbawicielné rzecży rozmáwiál/ ij
na wſſytko tzo pytala/ laſkawie odpowiedziál OpecŻyw 51; Dobreć y
rozmowy około wyáry y rzeczy zbáwyennych/ kyedy ſą ſkromne/
vtćiwe/ nye wſſeteczne y nye vporne KromRozm I N3, Av [2 r.];
MurzNT 78v; Duch S. [...] nápełnił przez was vſzy y ſerce moie/
zdrowymi/ mądrymi/ pożytecznymi/ itéż zbáwiennymi rzeczámi OrzQuin Aa5; RejPos 337; WujJud 38v, 49v; gdy roznicá iáka ieſt o
rzecżách zbáwiennych/ nie przeſtawamy ná ſámych gołych ſentencyach
Doktorowſkich y dowodźiech Conciliow/ ieſli ſłowem Bożym vtwierdzone nie bywáią. WujJudConf 37; SkarJedn A5; SkarŻyw 57, 235
marg; CzechEp 70, 253; CzechEpPOrz *3v; NiemObr 73, 77, 85 [2 r.],
91; LatHar 114, 395; ábyſmy wiáry/ y táięmnic wiáry/ y rzeczy potrzebnych do zbáwienia pytali ſię y vczyli od duchownych przełożonych náſzych. WujNT 441, przedm 27.
Szeregi: »rzeczy i kwestyje« (1): Liſty nákoniec Apoſtolſkie báwią ſię częśćią wykłádániem tych rzeczy y queſtiy/ o ktorych ná on
czás wątpienie było WujNT przedm 31. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rzecz i (a) materyja« [szyk 2:2] (4): ModrzBazBud ¶6; DO tey
ſerdecżney y wnętrzney modlitwy/ ktorą rozmyślániem názywamy/ trzy
ſię częśći álbo śiły duſze náſzey ſchodzą: Pámięć/ rozum/ y wola.
Pámięć/ máteryey y rzecży do rozmyślánia y vważánia ſłużących
dodáie. LatHar 662, 663, 664.
»nauki i rzeczy« (1): Nákoniec położyliſmy ná końcu Regeſtr
doſtáteczny wſzytkich náuk y rzeczy zbáwiennych/ ktore ſię w tych S.
kśięgách Nowego Teſtámentu zámykáią. WujNT przedm 27.
»rzecz i pisanie« (1): Ktokolwiek źle/ nieprzyſtoynie/ y niewłaſnie/
dowodząc rzecży ſwey y piſánia ſwego/ vżywa piſm ſtárych Prorokow
Izráelſkich y Iudſkich/ ten tego nie ieſt godzien/ áby piſmu iego
wierzono CzechRozm 125.
»(i, abo) słowo i (abo) rzecz« [szyk 13:3] (16): SarnUzn C5v;
thákowe zátrefnowánie/ z rzecży/ ábo ſłowá dwuwykłádnego/ podoba
ſie ſkoro naybárziej ludziom GórnDworz P7v, P7; SkarŻyw 583; CzechEp 147, 199, 328 [2 r.], 349, 371; KOCHANOVVSKI iedyny/ nieprzebráne morze Słow y rzecży oſobnych/ [...] Płácżą ćię Sátyrowie/ y
Panes Arkádiyſcy KlonŻal B; A on im [Jezus uczniom] rzekł: Nie
wſzyścy poymuią mowy tey (marg) Abo słowá tego, ábo rzeczy tey. Bo
słowo, ſpoſobem ięzyká Zydowskiego częſto ſię miáſto rzeczy kłádzie.
(–) WujNT Matth 19/1, przedm 12, 19, k. Xxxxx; SarnStat 1298.
[Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»rzeczy i wymowa« (1): [św. Bernardyn w młodości] z kazánia
ſię wracáiąc/ kazánie dziećiom cżynił/ y pomniał co ſłuchał/ pięknie
káznodziei/ y wrzecżách/ y w wymowie náśláduiąc SkarŻyw 459.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i (jako) in(n)e (a. insze, a. (inne) tym podobne)
rzeczy; i wiele i(n)nych (a. inszych) rzeczy« (13;9): WróbŻołt L7v;
SeklKat Z2; Mogłbych tego więcey okázáć/ wczym ſye Luter/
Melánchton/ [...] y ini tegoż cechu doktorowye [...] nye zgadzáyą/
yáko o modlitwye/ [...] o ceremoniách álbo obrzędźyech koſćyelnych/ o konciliach/ o wolnoſći woley człowyeczey/ o wyerze/ y o
wyele inych rzeczy: Aleby ſye przedłużyło. KromRozm I K2; [biskupi] ięli proſić mátki świętey cerkwie Krześćiáńſkiey/ áby tego
[króla Maksymiliana] racżyłá dopuśćić ná kroleſtwo koronowáć.
Arcybiſkup ich pytał ieſliby tego godzien był/ y o inne rzecży wiele
BielKron 329, 203, 321, 449; RejPos 138; BiałKat 71; Od tego ſą
Káznodźieie áby ludźie ták o Ceremoniach/ iáko o inſzych rzecżách náucżáli WujJud 207v, 141; BudBib 2.Esdr 6/6; CzechRozm
67v, 262; SkarJedn 248, 264; Te y tym podobne rzecży/ ktorymi
mię [ks. Powodowski] lży nieſłuſznie/ [...] iuż teraz ná zad odrzućiwſzy/ [...] pokażę/ iż to [...] nieſpráwiedliwie cżyni. CzechEp
88; Acżći y w tym [w nauce o bóstwie Chrystusa] iáko y w inſzych
rzecżách/ niewie ſam X iądz K anonik gdźieby miał nogę ſwą
poſtánowić. CzechEp 209, 418; LatHar 379; SarnStat *4; PowodPr 35.
Wyrażenia przyimkowe: »do rzeczy« = na temat; ad propositum Cn (1): [król rozkazuje sędziom] żeby ſie nie dáli rozćięgáć
ſtronóm w długich mowách [...]: á iżby w zwyczay weſzło, tego
któryby tákimi mowámi nárabiał, náprowádzáć ná ſzćieſzkę y
methodum, żeby do rzeczy mówił. SarnStat 46.
»od rzeczy« = nie na temat (1): Tho cżegom ia dołożyć ieſzcże
miał/ nieieſt tho ták potrzebne/ żeby bez tego dworzánin być nie
mogł: Y owſzem ieſt iákoby coś od rzecży tey/ o ktorey ſie mowi
GórnDworz V5v.
»miedzy in(n)emi (a. inszymi) rzeczami« = między innymi;
inter caetera Modrz (22): OpecŻyw 47; [Ireneus] wylitzáiąc kácerſtwá y błędy/ miedzy inſzymi rzetzámi/ wſpomina teſz ten błąd
Obrázy ſtáwiáć/ y kłániáć ſię przed nimi. KrowObr 112v, 17, 28v,
72, 86v, 233; Arcybiſkup miedzy inemi rzecżámi powiedzyał/ iż
wy tu ſiedźićie zá Polſkim kroleſtwem iáko za murem/ tákież
Niemcy s Fráncuzy. BielKron 410, 195v, 214v; GórnDworz S4,
Ccv; BiałKat 286; ModrzBaz 46; Miedzy innemi rzecżámi y o tem
byłá z Ormiány gadká/ ktorychby dni święćić mieli ty świętá/ to
ieſt/ Ziáſtowánie P. Máriey dziewice/ Národzenie S. Ianá Chrzćićielá/ y Národzenie y obrzezánie P: náſzego Iezuſá Chryſtuſá SkarJedn 318; CzechEp 131, 180, 190, 257; ActReg 64; Phil S3; KlonFlis A3v.
2. To, co jest przyjęte lub obowiązujące, zwłaszcza w jakiejś
grupie lub społeczności: norma, zasada postępowania; obyczaj,
prawo, przepis, tradycja; res Vulg, Mącz, PolAnt, Modrz, JanStat,
JanPrzyw; sermo, verbum PolAnt [zwykle w pl] (538): HistAl K4;
Wiele bym rzeczy mogł okázáć/ kthore s Práwá Bożego grunt máią:
Ale folguiąc krotkiemu piſániu opuſzczam. GroicPorz l4, dv, f4v,
z2; OrzRozm L2v; Mącz 45b [2 r.]; GórnDworz Hhv; BudBib
3.Esdr 1/31[32], 1.Mach 14/44, 45; HistHel [A2]; Wiele rzecży ieſt
[Multa sunt]/ ktore niemáiąc po ſobie żadney słuſzney do tego
przycżyny/ ſą wzwycżay wzięte: wiele ich ieſt/ ktore v ſtárych ludzi
w zwycżáiu były/ á teraz ſą zá Státut ábo zá Práwo piſáne wzięte
ModrzBaz 5, 2, 6; NiemObr 169; Dźiwna to rżecz ieſt/ ze wy
Polacy cudzoźiemcow w rżeczách dobrych náśladowáć niechcećie.
GórnRozm G4; Ale co tych złych rżeczy ieſt v was [tj. w Polsce]/
ták w práwie/ w porżądku do niego/ w vrżędnikách/ iáko y w ludźiách/ ktorym literá práwna/ nie ſens do wykrętow ſłuży GórnRozm I4, H3; SarnStat 1000, 1118.
Zwroty: »rzeczy chować« (2): Tyć záprawdę rzecży y obycżáie
chowámy [Istas … naturas et consuetudines obtinemus]/ ktore
ieſliby trzimáć chciał/ tobie ſie będzie widziáło gorzko á przikro/ á
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ieſliżeby thego trzimáć nie chciał/ nam nie możeſz inſzego obycżáiu
vſtáwić. HistAl I7v; Pierwa mądrość ieſt tá. Cokolwiek cżyniſz
mądrze cżyń/ á pátrz końcá. Wtora mądrość: Gośćińcá nigdy nie
opuſzcżay dla śćieſzki: Trzećia mądrość: Nie nocuy nigdy w tey
goſpodzie gdzie goſpodarz ieſt ſtáry/ á żoná młoda Thy trzy rzecży
choway á błogo thobie będzie. HistRzym 58.
»rzeczy (po)stanowić« (2): Ty rzecży zá dawnych cżáſow ludzye oni pogáńſcy [...] ſrodze poſtánowili/ Aby tákowe dzieći w
wiezyeniu do ſmierći były chowáne/ ktoreby rodzicow ſwych żywnoſcią y potrzebámi opátrowáć nie chciáły. RejPosWstaw [414];
ModrzBaz 97.
a. Zasada, norma wynikająca z nakazów religii; zwyczaj, obrzęd religijny; prawo Boże, przykazanie; też: postanowienie władzy
duchownej (233): SeklKat G4; RejKup m8; Coż tákyego náyduyeſz
w koſćyele poſpolitym/ co by było przećiw ſłowu Bożemu? [...] (–)
A za máło tego ći nowi káznodźyeye okázuyą? A to przyymowánye
ćyáłá Bożego pod yedną oſobą. Bezżeńſtwo wáſſe duchowne/ to
yeſt celibatus [...]/ wzywánye ſwyętych [...]/ Odpuſty/ Obrázy/ Pokuty/ álbo doſyć vczynyenya zá grzechy [...] (marg) Ktore rzeczy
zá ábuſus máyą Lutrowye. (–) KromRozm I P, G3v, O [2 r.]; [wiemy,
że Bóg Ojciec] z nieba wołaiąc/ Mat. 17. ſyna ſwoiego ſłuchać
kázáł/ i ktoby go wewſzech rzeczach od niego przykazanych nieſłucháł/ że ten będźie potępion MurzNT 126; KromRozm II f3v, g2v,
v, v4, y3; KromRozm III I4, L4v; GroicPorz mm4; A tzemuſz ſię
tedy teſz nieobrzezuiećie? tzemu Sobot nieſwięćićie? tzemu kozłow/ ćielcow/ y báranow nie ofﬁáruiećie. Ale rzetzećie/ iż ty rzetzy
były ćieniem/ aſz do Kryſtuſá? KrowObr 85, 92, 132, 221;
Nawięcey ſie tego Pan Moiżeſzowi zwierzył/ Gdy z nim ná gorze
Oreb dziwne rzecży mierzył. RejWiz 144; Leop Deut 24/18, 22,
1.Mach 2/64; OrzList e4; BibRadz Ex 35/1, I 104a marg, Deut
28/14, II 74c marg, 90d marg; Zákazał też záſię Pan Bog wiele
rzecży ludu Izráelſkiemu. Napirwey áby ſług nie obciążáli wielkimi
prácámi/ [...] (marg) Práwá y vſtáwy. (–) BielKron 36, 35, 36 marg,
43v, 88, 205v, Llll4; GrzegRóżn Ev [2 r.], E3, I3v, I4; w zákonie
nowym wiele rzecży ieſt/ kthore bog wźiął z ſtárego żakonu [!] HistRzym 96; iżći thych ſakrámentow á tych ſwiątośći ciáłá y krwie
ſwoiey pożywáć [Pan] roſkázuie/ tedy ſie ná tym pilnie obacżay/ że
cie tu Pan Kryſtus roſkázániem ſwoim/ do rzecży niepodobnych/
áni ku wierzeniu nieſłuſznych/ nie przypądza. RejPos 88, 84v, 88
marg; RejPosWiecz2 94v; Dwie rzeczy vczynili ná ónym Seymie
ſwoim Apoſtołowie: przodkiem/ błąd obrzázánia z wiernych z nieśli: nád to/ potrzebné ónych czáſów obrzędy chowáć poſtánowili.
BiałKat 136; KuczbKat 135, 330; ták Auguſtyn ś. piſze: Nie mamy
tego przeć/ że duſze zmárłych ludźi/ nabożeńſtwem álbo vcżynnośćią ſwych przijaćioł żywych wſpomagáne bywáią: gdy zá nie
álbo oﬁárę pośrzedniká (to ieſt Mſzą świętą) oﬁáruią/ álbo iáłmużny
w kośćiele cżynią. Ale tym tylko te rzecży pomocne ſą/ ktorzy gdy
tu żyli/ áby im to po śmierći pomoc mogło/ ſobie záſłużyli. WujJud
202v; A choćiaż nie záraz wſzyſtko było ná pocżątku Kośćiołá we
Mſzy/ co teraz ieſt/ (Poniewaſz pośledni Pápieże niektore rzecży
przycżynili) iednák wy tego co od nich świętobliwie [...] ieſt
vſtáwiono/ [...] łatániną zwáć nie máćie. WujJud 235v, 41, 76v, 91v,
195v, 199, 202v [2 r.]; WujJudConf 187v, 200; BudBib Lev 17/2,
Num 30/1, Deut 17/10, 11, Dan 4/17[14], Bar 5/43; StryjWjaz C4;
(marg) Roznosć zakonu Moyżeſzowego docżesnego od zakonu
Bożego wiecżnego. (–) Acżkolwiek wiele ieſt rzecży ſpolnych/ y
wiele ieſt miedzy obiemá roznic/ wſzákże [...] CzechRozm 89; Iż
kiedyby ſie kto ná dobrą ſławę moię tárgał/ kiedyby máiętność moię
brał/ bił y policżkował/ miałbym wſzytko to ćierpieć/ a o to z
ádwerſarzem mym nic nie cżynić? [...] (–) Y owſzem [...]. Choćiaż
tá rzecż bárzo ſie zda trudna ćiáłu/ á nie znoſna/ y nieprzyſtoyna/
rozumowi y rożſądkowi náſzemu. CzechRozm 227v, A6, 71, 76v,
80v, 89v (20); ModrzBaz 54; iż ſię bez ſpráwy y náuki/ y cżyśćienia
á plewidłá Kápłáńſkiego/ z nabożeńſtwá wiele rzecży w zabobony y
złe vzywánie/ obráca. SkarJedn 348, 184, 269, 348, 369; KochPs
157; SkarŻyw 394, 538 marg; CzechEp 80, 108; Abowiem niechay

żaden tego nie rozumie/ áby rzecży przymuſzone z ſtrony nabożeńſtwá/ Bogu ſię podobáć miáły: dobrowolnych chwalcow/ Bog y ſyn
iego miły chce. NiemObr 14; A nawięcey to ludźi obrażáło/ iż widźieli nieſtátecżność onych Oycow/ ktorzy zá Theodozyuſzá Ceſárzá: pochwaliwſzy iednę rzecż/ potym pręćiuchno/ k woli drugiemu
Ceſárzowi/ zgánili/ y potępili NiemObr 140, 75, 76; ReszPrz Av;
LatHar [+9]v, 78 marg, 80, 122, 269, 512; Stąd ſię vczymy/ iż Pan
Chriſtus wiele rzeczy oprocz tych ktorych ſam vczył/ zoſtáwił poſtánowieniu y ſpráwie Apoſtołow y potomkow ich (marg) Vſtáwy
Apoſtolskie. (–) WujNT 595, Matth 23/23, 1.Cor 9/15; SkarKazSej 657a.
rzeczy czego (4): Przeklęty kto niepełni (wſzech) rzeczy zakonu tego cżyniąc ie BudBib Deut 27/26, I 229a marg, 259a marg,
436c marg.
W charakterystycznych połączeniach: rzecz(y) boskie, cielesne, czynione, dobre (6), duchowne, dziwne (2), fałeszne, kościelne,
niczemne, nieczysta (2), niepodobne (3), nieprzystojna, niesłuszne
(2), niezabroniona, nieznośna, nowe, wniwecz obrocone, opisane
(napisane, wpisane) (6), pewne, podane (4), pomocne, potrzebne
(4), powinna, pożyteczne (4), przeciwna (2), przyjęta, przykazane
(rozkazane) (5), przymuszone, spolne, sprawowane, sprosna (2),
straszliwe, szkodliwe, święte (4), trudna, trwające na wieki, ustawające, ważne, wniesione, zakazane (5), zakonne (2), zalecona w
Słowie Bożym, zganione, zwirzchnie; bronić rzeczy (G), dochodzenie, doświadczenie, pochwalenie, przyjęcie, uczyć, używanie
(3); rzecz(y) (u)czynić (8), dopuszczać (3), (przy)kazać (rozkaz(ow)ać) (10), mierzyć, naśladować, odmieni(a)ć (2), opuścić,
(wy)pełnić (3), pieczętować, pochwalić, popisać (2), potępić, potwierdzić (utwierdzić) (2), przyczynić, przyjmować (4), sprawować, strofować, uznawać, wnieść do nabożeństwa, wyznawać,
zakazać, zalecać, zarzucić, zganić; do rzeczy obowięzować, przypądzać.
Zwroty: »rzecz(y) chować (a. zachowywać), dzierżeć, trzymać; rzeczy do chowania podane, dzierżany były« (7:1:1;1:1):
SeklKat Z; MurzNT Mar 7/4; KromRozm III L4v; W tey przyſiędze
[mnisi] trzy rzetzy ſlubuią chowáć. Naprzod poſluſzeńſtwo/ pothym
tzyſtość/ á trzećie vboſtwo. KrowObr 137v; [Jezus rzekł:] Vmieſz
przykazánia? Nie cudzołoz/ Nie zábijay/ Nie krádni/ Nie mow
fáłſſywego ſwiádectwá/ Nie cżyń zdrády/ Czći oycá twego/ y
mátkę. A on odpowiádáiąc/ rzekł mu: Miſtzru [!]/ te wſſyſthkie rzecży záchowywałem [haec omnia observavi] od młodośći moiey.
Leop Mar 10/20; KuczbKat 315; WujJud 143, 239v; Kiedy też
poyźrzemy w ony ſtáre Doktory kośćielne/ znaydźiemy v nich
wiele rzecży/ ktore oni trádycyámi Apoſtolſkimi zową/ á przedśię
ich dźiśieyſzy nie chowáią. NiemObr 75; WujNT Mar 7/4; WysKaz 18.
»strzec (a. przestrzegać, a. przystrzegać), strzeżenie rzeczy«
(4:1): KrowObr 23v; Kxięgi zakonu tego niechay nieodchodzą od
vſt twoich/ ále będzieſz w nich rozmyſlał wednie y wnocy/ ábyś
ſtrzegł y cżynił te wſſyſtkie rzecży [ut custodias et facias omnia]
kthore ſą w nich opiſáne Leop Ios 1/8; [wszyscy] iednę wiárę
prawdziwą/ [...] Apoſtolſką trzymamy/ przyſtrzegáiąc pilnie nietylko rzecżj gruntownych od Apoſtołow ábo od ich namieſtnikow nam
podanych/ ále też j pozwirzchnich Ceremoniy kośćielnych WujJud
140; CzechRozm 86, 225.
»rzecz(y) ustawić, (po)stanowić (a. postanawiać); rzeczy (są)
postanowione, ustawione; postanowienie (a. ustanowienie) rzeczy«
[szyk zmienny] (14:13;8:6;2): SeklWyzn Cv; SeklKat Z, Z2v; RejKup Xv; Kośći vmárłych ludzi cáłowanie We śkle/ vſtáwił y
wymyſlił Innocentius pierwſzy Papieſz tym imieniem wezwány/
rzetz ſproſną/ ktorą potym Lew wtory potwierdził KrowObr 197,
119v, 220v, 221; BibRadz Hebr 9/6; Ten to [papież] Grzegorz
vſtáwił w Niemcech iż żon kápłani nie máią. Ten też vſtáwił w
ſoboty mięſá nie iadáć/ y wiele inych rzecży vſtáwił. BielKron 177v,
39, 149v [2 r.], 150, 151v, 156v (14); RejPos 179v; BiałKat 136
marg; KuczbKat 150; Inſze też wſzyſtkie rzecży/ przez święte
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vſtáwy/ Powſzechne Concilia/ á ná imię od powſzechnego Synodu
Trydentſkiego podáne/ vſtáwione/ y obiáśnione/ bez wątpienia
prziymuię y wyznawam WujJud 27, 74v marg, Mm4; BudBib Eccli
35/5; SkarJedn 320, 329; SkarŻyw 300 [2 r.], 394, 538; á też to nie
podobna/ áby Apoſtołowie/ rzecży vſtáwie páná Chriſtuſowey/ y
piſmu ś. przećiwne poſtánawiáć mieli. NiemObr 146, 57, 68; LatHar 121; Ale vſtáwy y trádicie Apoſtolſkie/ y Oycow ś. ſtárych/ y
roſkazánia kośćielne/ każe nam Bog chowáć: nie iáko rzeczy od
ludzi y przez ludzie podáne/ ále przez Duchá ś. w kośćiele vſtáwione. WujNT 151; SkarKaz 242a, 315a.
Wyrażenia: »rzeczy gruntowne, bliskie fundamentow« (4:1):
GrzegRóżn F4; Lecż my y to znamy/ żeć ieſt w rzecżách niektorych
máłych niemal w káżdey Diocezyey nieiáka rozność/ wſzákże w
rzecżách przednieyſzych á gruntownych wſzyſtkie Kośćioły ſie zgadzáią. WujJud 185v, 14v, 140, 140v.
»rzeczy małe, lekkie« (2:1): WujJud 185v; Bo Grekowie náſzemi ſię Láćińſkimi Cerymoniámi y obrządkámi brzydzili: y [...] to
nam iáko iákie kácerſtwo zádáią/ iż w Sobotę pośćiem/ iſz krzyż S.
Páńſki/ ábo Ołtarze w poſt wielki zákrywamy/ iſz Alleluiey niezáwżdy śpiewamy: y inne rzecży lekkie ktore nabożeńſtwu ſłużą/ á
zgody nic nie pſuią. SkarJedn 370; (marg) Matth. 23. (–) Bo tu Pan
Pháryzeuſze ſtrofuie/ że oni mándat y práwo Boże przeſtąpić/ lekce
ſobie ważyli/ á rzecży bárzo máłe z wielką vśilnośćią záchowywáli
WysKaz 18.
»rzeczy śr(z)ednie, (ku używaniu a. uczynieniu) wolne« [w
tym: śrzednie, ku używaniu wolne (3)] = mniej ważne obrzędy i
ceremonie, sprawy drugorzędne z punktu widzenia religii [szyk 9:1]
(8:5): Wſzythko mi wolno/ ále nie wſzytko pożytecżno/ wſzytko mi
wolno/ ále nie wſzytko buduie. (marg) To ma być rozumiano o
rzecżách średnich o ktorych przed tym powiedał to ieſt pokármiech. rc. [...] (–) BibRadz 1.Cor 10/23, II 90d marg, 95c marg;
Artykuł XXVII. O Ceremoniach/ y o Porządkach Kośćielnych/ á o
rzecżách śrzednich ku vżywániu wolnych/ ktore media zową. WujJud b7 [idem] 205v; Ale tu przy tym przeſtrzegamy y vpominamy
pilnie/ áby miedzy rzecży śrzednie/ to ieſt wolne ku vżywániu álbo
nie vżywániu/ niebyłá pocżytána Mſza y vżywánie obrázow w
kośćiele Bożym WujJudConf 208, 208 [2 r.]; WujNT 606; SkarKazSej 684a.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i wiele (a. więcej) in(n)ych (a. inszych) rzeczy; i
in(n)e (a. insze, a. drugie) (wszy(s)tkie, podobne) rzeczy« (15;12):
bo y obrzezanye ktore [Bóg] byl przykazal w ſtarym zakonye
wnouym ſzakonye zlamal tak y ynſzych vyele rzeczy. PatKaz I 4v;
SeklKat Z2v; Bo Phariſeuſzowie i wſzyścy żydowie/ ieſliby częſto
ręku nieumywali niiedzą/ trzymaiąc vſtawę ſtarſzych/ Zrynku téſz
przyſzedwſzy ieſliby śię nieumyli/ nieiedzą/ I wielé inſzych rzeczy
ieſt/ ktoré przyięli dźierżeć [alia multa sunt, quae assumpserunt
prehendere] MurzNT Mar 7/4; KromRozm III L4v; ſtał ſie poſwarek Luterſkich y Papieſkich kapłanow o mſzą y o ine rzecży
BielKron 205v, 32v, 36, 37v, 149v [2 r.], 150 (12); MycPrz II B2v;
CzechRozm 14v, 72, 80, 101v, 252; SkarJedn 106, 370; niezápominay tego/ coć święte Koncylium Trydentſkie o obrzędách tey
wielebney oﬁáry [tj. Mszy św.]/ á miánowićie/ o ſzáćiech/ świecách/ y inſzych podobnych rzecżách/ powiedźiáło: że ie z podánia Apoſtolſkiego mamy LatHar 81; WujNT Matth 15 arg; SkarKaz 242a.
α. W funkcji orzecznika (27): WróbŻołt K5v; KromRozm I Iv,
Pv; KromRozm III K8; A co zowiećie prawdą y ſwiętymi vſtáwámi/
to ieſt kłamſtwo/ y rzetzy przeklęte/ od Oycá Dyabłá wymyſlone.
KrowObr 131v; Małżeńſtwo rzetz dobra. KrowObr 220v marg,
131v, 220v, 221 [3 r.], Ss4; Leop Lev 14/13; RejPosWiecz3 98v;
Spowieć [!] ſtára rzecż/ ieſzcże przed Báſiliuſem S. WujJud 83v
[idem] Nn3v; Abowiem choćiaż Pokutá/ obieránie Sług Kośćielnych/ y Małżeńſtwo ſą rzecży święte/ y od Bogá poſtánowione/
iednák Swiątośćiámi być nie mogą/ bo ich Pan Kriſtus ku temu nie
wyświadcżył. WujJudConf 159; A iż też obrzeſka y z innymi

zwierzchownymi zakonnymi vſtáwámi byłá rzecżą ćieleſną: tedy
nie mogłá być wiecżną/ ále vſtáć musiáłá. CzechRozm 73v; [abyśmy] áni do ich [heretyków] ſchadzek ſzli/ áni vſzu słuchánim báśni
ich nie mázáli: áni vmárłych ich do grobu prowádzili/ áni ſię w
małżeńſtwo znimi wdawáli. Bo to ſą rzecży Kátholikowi od Bogá y
kośćiołá zákazáne SkarŻyw 59; NiemObr 76; ReszPrz 56; LatHar
227 marg.
cum inf (5): iż ſtáwiáć w kośćiele obrázy/ rzecż ieſt święta/ y
od Apoſtołow ieſzcże podána. SkarJedn 227; SkarŻyw 162; Y dobra
rzecz ieſt wſtrzymáć ſię/ ábo záwſze/ ábo pewnych czáſow/ od
mięſá/ y od winá. WujNT 744, 430, 730.
b. Konkretne postanowienie lub zobowiązanie dotyczące życia
społecznego i politycznego: ustawa, umowa, rozporządzenie; warunek, zastrzeżenie; przywilej; też: wyrok sądowy, decyzja prawna
(279): Wſzyſtká tedy wilcża obec/ Poſłáli poſły do owiec:
Wiecżnego mieru żądáiąc/ Tę iednę rzecż wymawiáiąc. By wſzyſtki
pſy w ich moc dáły [...]. Owce głupie vwierzyły/ Pokoy z wilki
vtwierdzieły BierEz F2; Tego ſobie za krola wybierzcie ktory ſie
Boga boi [...], ktoryżby ludu ſwemu vżytecżne rzecży przikazował
BielŻyw 148; MetrKor 57/120v, 59/77v, 282; LibLeg 10/69v, 91,
93, 11/25, 28 (8); a ktobysie tem vſtavąm zprzecziviel, abo ich niedopvſcziel, taki ma bicz karąn viną ſtem grzivien. Ktorych rzeczi
Execucye Voyevodovie czynicz mayą. ComCrac 12v; ZapWar
1545 nr 2646 [4 r.]; Diar 87; ZYdom ty rzeczy ſą s práwá zábronione. Naprzod iż żaden Krzeſćianin niema s nimi ieſć áni pić. 2.
Zadnego vrzędu niemáią mieć/ ná kthorymby nád Krzeſćiány mieli
być przełożeni. [...] GroicPorz hv; PYeczęći ſą dwoiákie/ Iedny
ważne/ kthore do liſtu przyłożone potwierdzáią wſzelką Spráwę/
iáko ſą Pieczęći Krolewſkie/ Mieyſkie [...]. Drugie nie ważne/ kthore żadney rzeczy wieczney potwierdzáć niemogą/ iáko ſą pieczęći
oſobliwych Perſon. GroicPorz y3v, hv, i2, nn2v; Krol co z Rádą y s
Poſły vſtáwi/ to ma być wywołano/ Abowiem káżda rzecz niewywołána/ niema być poczytano zá práwo. UstPraw A; BibRadz Dan
4/14, 2.Mach 2/3; Krol Zygmunt [...] przymierze záſię wniwecż
obroćił/ ktore był poſtánowił miedzy Pruſy á miedzy Krolem Polſkim z Witułtem v iezyorá Mielná/ wſzákże potym tá rzecż zgodzoná byłá ná drugi rok/ to ieſt/ látá 1423. BielKron 386, 213v,
223v, 378v, 393, 416; Cavere testamento, Teſtámentem rzecz ogrodźić vtwierdźić. Mącz 41d, 42a [2 r.], 62a, 190b; BudBib Is 8/10,
2.Mach 2/3; Te rzeczy [Haec] y drugie im podobne/ o ktorych ná
inſzych mieyſcách mowić będźiemy/ ieſli godne ſą nazwiſká praw/
niech ſądzą mądrzi. ModrzBaz 72v, 24, 98, 135v; StryjKron 542;
BielSjem 28; [prawo to] modłá podług ktorey ludźie w ſpołecznośći
mieſzkáć y żyć máią. A tákiż ieſt wáſz Státut? á podobnaſz to rżecz
ieſt/ iżby był dárem Bożem/ gdyż ſię w drugich rżeczach z Bogiem
nie zgadza? GórnRozm E2v, B2v, E4v; PaprUp Lv; ActReg 106; A
ieſli co przećiwko Wolnośći/ Przywileióm/ Práwóm/ y Swobodom/
przerzeczonégo Króleſtwá vczynimy/ onym co vbliżáiąc/ y oné
pſuiąc w cáłośći álbo w częśći/ któréykolwiek rzeczy wysſzéy
miánowánéy [alicui praemissorum JanPrzyw 49]: to wſzytko niech
będźie nikczemno y prózno SarnStat 948, *6v, 52 [3 r.], 58, 78,
114 (38).
rzecz czego [= dotycząca czego] (1): A ták My tą vchwałą á
mocą Séymu tego ninieyſzégo [...] tę wſzytkę rzecz á ſpráwę Vniiéy
vmacniamy/ vtwiérdzamy czáſy wiecznémi. SarnStat 1027.
rzecz o czym (2): Iſćiec powinien fant wroćić táki iáko przyiął.
[...] Drugich rzeczy o fanćie pátrz/ Liſt CV. GroicPorz oo, oo3.
rzecz czyja, czego [= kto postanawia] (2): Y przyidzieſz do
oﬁárownikow Lewiego (rodu) y do ſędziego/ ktory będzie dni
onych/ y pytáć ſię będzieſz/ á (oni) oznaymią tobie/ rzecz ſądu
BudBib Deut 17/9, Esth 9/32.
W połączeniach szeregowych (6): A tym wſzyſtkim wysſzéy
nápiſánym rzeczam/ ártykułóm/ ſwobodam/ y wolnośćiam/ [...] żadné Státutá [...] nie będą nic mogły áni mogą ſzkodźić SarnStat
1064; Téſz Dekréty/ Zapiſy/ Reſignácie/ / Proteſtátie/ / práwné poſtępki/ Pozwy/ y wſzyſtkié Controwerſie/ / ſpráwy/ y té rzeczy/ któré
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ſą w kśięgi wwiedźioné/ Polſkim ięzykiem w Aktá ták Ziemſkié
iáko Grodzkié ná potym máią bydź wpiſowáné y wwodzoné. SarnStat 1213, 1064, 1174, 1193 [2 r.].
W formułach potwierdzających moc prawną [w tym: na [której]
rzeczy itp. (wiarę i) świadectwo (20), na wieczną pamięć [której]
rzeczy itp. (8)] (37): MetrKor 34/135v; [...] A dlya liepschey mocznosczi thich wſchithkich rzeczi wyſſchey namyenyonich, Pyeczancz
naſchą y thich panow Rad naſchich wyſchey myenyonich duchownich y swieczkich kazalismy prziwyeſsycz LibLeg 6/80; GroicPorz
p2v; Té tedy wſzytkié y kożdé z oſobná rzeczy w cáłośći y częśći
chcemy áby miáły moc Práwá wiecznégo [...]. Ná któréy rzeczy
wiárę y świádectwo ſwą ręką właſną podpiſáliſmy ſie/ y Pieczęć
náſzę kazáliſmy záwieśić SarnStat 1042; (nagł) Przywiley pierwſzy
wćielenia y ziednoczenia z Koroną Kśięſtw Oświęćimſkiego/ y
Zatorſkiego. (–) W Imię Boże/ Amen. Ná wieczną téy rzeczy pámięć: która tym piſániém ieſt opiſána. [...] SarnStat 1210, 4, 172,
381, 383, 885 (34).
W charakterystycznych połączeniach: rzecz(y) (u)czyniona (6),
małe (2), nieznośne, pobożne, potrzebne, pozwolone (3), przyjacielska, przykazane (2), (nie)słuszna (2), spolne, szkodliwe, ujednane, użyteczne, wieczna, wymyślone, zabronione (3), zakazane (2),
zgodzone, zniesione; rzecz(y) dokonały się, obwarowały się, ku
skutku przyszła (3), spełniła się (wypełniły się) (2), skutek wzięła;
rzeczy (G) artykuł, egzekucyja (8), mocność (umocnienie) (2), pamięć (8), pochwalenie, potwierdzenie (utwierdzenie) (2), powtarzanie, świadectwo (19); rzecz(y) chwalić, obwarować (3), odrzucić,
ogrodzić (zagrodzić) (6), opatrzyć, potwierdzić (potwierdzać, utwierdzić, utwierdzać) (6), pozwolić, przyjąć, przykaz(ow)ać (rozkazować) (5), umacniać, zamknąć, zawiązać.
Zwroty: »rzecz(y) (po)stanowić, ustawić; rzecz(y) się postanowią, (po)stanowiona(-e) (były a. są); postanowienie rzeczy« = res
contrahere Modrz [szyk zmienny] (8:1;1:11;4): LibLeg 10/69v,
11/25, 151v; LeszczRzecz A3v; Godźi ſię vmowy czynić á ſtánowić
rzeczy/ biorąc ſobie ná świádecztwo imię Boże. BibRadz I 11d
marg; BielKron 110, 305v [2 r.]; BudBib 1.Mach 14/46; Widźiałem
to ſam/ gdy wiele rzecży zacnych á potrzebnych poſtánowiono
[multa praeclara esse constituta] v nas/ zá vchwaleniem Slacheckiego ſtanu: wiele rzecży ſzkodliwych odrzucono/ zá nieprzyzwoleniem iego. ModrzBaz 24, 5, 29, 60; Rychleyby bez ſłońcá świát
być mogł/ niżli ludzie bez rządu y trzymánia rzecży tych ktore ſię
raz poſtánowią. SkarJedn 338; NiemObr 62; ActReg 49, 61; SarnStat 28, 112, 185, 211, 1000, 1025, 1107.
»rzecz(y) (s)pisać; rzeczy (są) opisane (a. napisane, a. w(y)pisane, a. zapisane); przepis, spisowanie rzeczy« [szyk zmienny]
(4;28;1:1): MetrKor 37/1; A obviązuyą sią y swe potomky isz to
wsistko y kasdą rzecz s ossobna w they vgodzie oppissana maią
sobie zyssczicz y spelnicz pod zakladem tysiaczią [!] zlotich
ZapWar 1548 nr 2668, 1549 nr 2657, 1550 nr 2655; LibLeg 11/28;
Leop Esth 9/20; UstPraw E3; BudBib 1.Mach 14/48, 49; 19 Ianuary. Z Litwą nie było sprawy bopisali terzeczy wponiedziałek
postanowione ActReg 61, 58, 73, 76; GostGosp 158; Wktórych
Kśięgách y Sądźiéch/ ieſli któré rzeczy będą wpiſáné [si quae
inscribentur inscriptiones JanStat 440] ábo zkauſy ábo z potrzeby
ludzkiéy: tedy niech będą przed wyſzćiem roku do kśiąg Ziemſkich
wnieśioné SarnStat 917; wſzákże iz ſą niektore rzeczy tu/ ktore w
przywileiu wćielenia nie ſą opiſáne: dla tego te Artykuły trzebá
wiedźieć/ dla ſpráwiedliwośći obywátelow źiemie Pruſkiey SarnStat 1117, 112, 139, 185, 211, 258 (20).
»rzeczy (za)chować, dzierżeć, trzymać; rzeczy mają być (a.
będą) chowane (a. zachowywany), (z)dzierżane; trzymanie rzeczy«
[szyk zmienny] (7:4:1;2:2;1): ListRzeź w. 23; LibLeg 6/157v, 11/163;
ktore rzeczy vyssey opisane y vmovione y vyednane maią dzierzecz myedzy sobą obye stronye poth zakladem dwu Seth kop
grossy ZapWar 1550 nr 2655; GroicPorz v3; LeszczRzecz A3v;
BielKron 393; Mącz 417b; SkarJedn 338; NiemObr 62; ActReg 76;
Iż którékolwiek rzeczy oſobliwie w przywileiu/ álbo w zapiśie będą

dotknioné/ té máią bydź dźierżáné SarnStat 51; Któré wſzyſtkié
y kożdé z oſobná rzeczy my Mikołay Biſkup Wármieńſki przerzeczony/ [...] ná wieki chowáć obiecuiemy [Quae omnia et singula
… observare promittimus JanStat 912] SarnStat 1127, 808, 811,
1000, 1040.
Wyrażenia: »obiecane, umowione (a. zmowiona), postanowiona(-e), przyrzeczona rzecz(y)« = obietnica; umowa; conditio, conventum, pactum Mącz [szyk 7:6] (5:5:2:1): LibLeg 7/103, 103v,
10/71v, 11/27v; Stare conditionibus Obiecáne rzeczy ſpełnić/ Trzimáć vmowę. Mącz 63a; Prodere ﬁdem, Przirzeczoną rzecz złámáć.
Mącz 92d, 272b, 410a, 416d, 417b [3 r.]; Co być może ſproſnieyſzego y mierzieńſzego/ iáko wiárę złamáć/ obietnic nie wypelnić/ álbo rzecżom vmowionym nie doſyć cżynić Phil O2.
»rzecz osądzona (a. przesądzona), skazana, sądowa« = postanowienie sądu, wyrok; res iudicata Mącz, Modrz, JanStat; decretum, iudicium Mącz; iudicatum, res decreta JanStat [szyk 43:12]
(51:3:1): RejKup ee6; ZapWar 1550 nr 2655; A od ktorey Sentencyey zárázem poki práwo ſyedźi nie áppelluią/ tá przychodźi w
rzecz oſądzoną/ y czyni Práwo między ſtronámi. GroicPorz bb;
EXekucya/ ieſt vczynienie ſpráwiedliwoſći Powodowi nád ſtroną
obwinioną/ wedle oſądzoney rzeczy/ álbo wedle práwá piſánego
GroicPorz cc3v, t4v, bb3, bb4v, cc, cc3v (12); UstPraw G2; Mącz
372b, 385c, 417b; Ná Krolá tedy to należy/ káráć te/ ktorzi rzecży
oſądzoney doſyć cżynić [iudicatum solvere]/ á co z ſądu przyidźie
płáćic [!] niechcą. ModrzBaz 96v, 95v, 96v [4 r.]; A wſzákóż/
[osiadły człowiek] może ie [swoje pieniądze] wyręczyć z áreſtu
przez ośiádłégo ſzláchćicá/ iż práwu doſtoi y rzeczy ſądowéy doſyć
vczyni. SarnStat 1161, 58, 432, 433, 514, 525 (31).
»[czyje (swoje) = na rzecz kogo] sprawne rzeczy [czyje = kto
spisuje]« = testament (1): Anno Domini 1584 wponyedzalek po
Kwjecy nyedzyely. Przyſzetſy slachetny pán bartoſz wasorſki wolowy, y dal ſzobyę wpiſzacz wxęgi naſz prawnyę Tę swoye ſprawnye
rzeczy Mantky swój ZapKościer 1584/66v.
»rzecz uradzona« (1): Yuż to dwánaſćie lat/ iáko Zygmunt on
Swięty vmárł/ iuż theż ośḿ Seymow będźie/ zá dźiſyeyſzego Páná/
iáko żadna rzecz ná żadnym Seymie vrádzona/ ſkutku ſwego niewźięłá OrzList h.
Szeregi: »rzecz a sprawa« (1): SarnStat 1027 cf rzecz czego.
[Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rzecz i uffała« (1): iest tho wolia, naſſza, [...] thakową rzecz y
vffałe, niny y na prziſſłe czaſy mocznie a nieodmiennie dzierżecz,
Thak yſz koſzdi thowarziſſz albo czeladnik Rzemieſła Rzezniczego,
ktory od ynąd prziwandruie, ma śie przodkiem listem Cechowim
wiwieścz ListRzeź w. 23.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i (wszy(s)tki(e)) in(n)e (a. insze) rzeczy; i wiele
inych rzeczy« (6;1): Alye mitho wedle starego obiczaya ma bicz
wybierano, y wſchitki ynne rzeczi przithem zwikle, bicz, mayą bicz
czinyoni wedlug articvlv wyecznim mirze zapyſſanego. MetrKor
40/825; LibLeg 10/71v, 11/27v; ZapWar 1545 nr 2646; Diar 53;
GroicPorz i2; VStawiono też/ áby ná potkániu káżdy męſzcżyzná im [paniom rzymskim] z drogi vſtąpił y pocżćiwie pozdrowił.
Zá ſtoł ná wyzſze mieyſce áby ſiadáły/ y wiele inych rzecży. BielKron 110.
Wyrażenie przyimkowe: »między inemi rzeczami« = inter caetera JanStat (2): MIędzy inémi rzeczámi vſtáwiamy [...]: iż klątwá
tá/ która do trzećiégo dniá trwáć ma/ która byłá y innych czáſów
chowáná po wſzyſtkich kośćiołách/ dla przyſzćia záklętégo/ od tego
czáſu przez żadnégo nie ma bydź chowáná SarnStat 225, 287.
Przen [czyja] (1):
Wyrażenie: »istotna rzecz« = przywilej (1): A iuż on znák [niewidomego ciała i krwi] nie będzie proſtym znákiem/ iedno mocnym
przywileiem á zaſlubieniem Pańſkim/ ſlowy iego iáko mocną piecżęćią vtwirdzony. Iż ten kto gi bierze/ iuż bierze to wſzytko co mu
Pan obiecáć á záſlubić racżył/ á bierze záraz y cyrograph y Páná
iſtotną rzecż ktora ieſt ná cyrographie nápiſána. RejZwierc 198.
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α. W funkcji orzecznika lub dopełnienia orzekającego (3): [...]
W te ſlowá poſtánowili Rzymiánie z Narodem Zydowſkim przymierze: Ieſliż by więc po tych to ſlowiech ći álbo owi/ chćieli co
przydáć álbo viąć do tego/ vcżynią to z ſpołecżnego przyzwolenia:
á cokolwiekby przydáli álbo vięli/ gwieſna á pewna rzecż będzie
[rata erunt]. Leop 1.Mach 8/30; ActReg 22; Phil E3.
3. To, czego ktoś się podejmuje, do czego się zobowiązuje (a.
zostaje zobowiązany): obowiązek, powinność; zadanie do wykonania; zakres działalności lub uprawnień, kompetencja; to, co ktoś
planuje zrealizować: zamiar; res Vulg, Mącz, PolAnt, Modrz, JanStat; ofﬁcium Mącz, Modrz, Cn; negotium PolAnt, Modrz; sermo
Vulg; arbitrium, munus, opus, provincia Mącz (229): March1Wiet
Av; Rzekł Ezop [do Ksanta] álboś zápomniał/ Coś wcżorá wiecżor
ſlubował. Wſzák maſz dziśia morze wypić Albo iednák ſwoy dom
ſtráćić: A tákeś tę rzecż vpewnił/ Y pierzćienieś w niey záſtáwił.
BierEz D4v, D4v; MetrKor 46/118; GlabGad F4; MiechGlab ktv
[2 r.]; RejKup c5; iż káżdy biſkup álbo kápłan z ludźi poſtánowyony/ dla ludźi bywa poſtánowyon/ w tych rzeczach ktore ſye ku
bogu ſcyągáyą. KromRozm III K5, K5 [3 r.], K7; (nagł) Przyſyęgá
Prokuratorſka. (–) IA: N: przyſyęgam Pánu Bogu wſzechmogącemu/ iż Sądowi chcę być poſłuſzen/ w tych rzeczach w ktorychem
wedle Práwá powinien GroicPorz e3; Leop 2.Reg 24/3, 2.Par
31/12, 14, 4.Esdr 4/42, Dan 10/21; BibRadz Gen 24/9; Poſpolićie
ludźie mowią/ że Krol nam dwie rzeczy ieſt powinien/ bronić nas/ á
ſądźić nas: obiedwie rzeczy Krolowi ſą przyſtoyne. OrzRozm S3v,
P; Poſpolitemu cżłowieku dał też [Romulus] trzy rzecży mieć w
ſwey mocy/ rádę wybieráć práwá ſie wywiádáć/ á woynę ſkázowáć
gdy krol każe BielKron 99v; Pocżął ſie też Krol Káźimierz prácowáć iákoby Vniuerſitas w Káźimierzu byłá/ [...] ale gdy w thym
[= wkrótce] vmarł/ nie przyſzłá ta rzecż ku końcowi. BielKron
376v, 40, 55v, 107v, 109v, 135 (11); KwiatKsiąż A3, O2; Quem hominem inveniemus ad eam rem utilem, Kogo naydziemy k tey
rzeczy potemnego. Mącz 482d, 14a, 276c, 333c, 406a, 430b, 496b
[2 r.]; Wieczna rzecz Kápłan ieſt/ á Król docześny ieſt vrząd. OrzQuin X4; Prot B4; Acż ia thego nie powiedam/ áby krolowie nie
byli winni o tho ſie ſtáráć/ iákoby poddáni w porządku/ w ſpráwiedliwośći/ y w dobrych zwycżáiach żyli: ále mi ſie widzi/ że to
doſyć ná nie/ kiedy oni ná tákie rzecży ludzie dobre á godne wyſádzą: bo właſna ich powinność/ á vrząd ieſt iuż dáleko wyſzſzy.
GórnDworz Ii2, L5; HistRzym 110 [2 r.], 111, 111v [2 r.]; BielSpr
59v; WujJud 155; RejPosRozpr c2v [2 r.], c3v; BudBib bv; CzechRozm A4v; Y do żadney potrzeby nigdy nie omieſzka/ Chociaż to
ná młodego bywa więc rzecż cięſzka PaprPan Iv; Boć to ſproſna
rzecż ieſt cżłowiekowi/ ták wiela rzecży ćiężar ná ſobie noſzącemu
[tj. królowi]/ ták ſię ſpráwowáć/ áby/ ieſliby co nagle vrosło/ miał
rzec/ nieſpodźiewałem ſię. ModrzBaz 106v; Láćinſka przipowieść
Aſinus ad lyram/ gdy ſie kto prze nikcżemność do rzecży zacney nie
godźi. ModrzBaz 134v marg, 13v, 21v, 23v, 106v, 131v; SkarJedn
77; Albo gdzie tych posłuſzeńſtwo/ ktorzy ſię z łácnych rzecży
ſtárſzym wymawiáią? SkarŻyw 16; [św. Antoni] prośił ſię do kuchniey garnkow vmywáć: bráćiey ſłużyć: komory vmiátáć: y ine poſługi podłe domowe odpráwowáć: mieniąc zwielkiey pokory/ iſz ſię
do inych rzecży niezgodził. SkarŻyw 543, 98, 341 [2 r.]; CzechEp
103; WerGośc 255 [2 r.]; Siłá ſię w wielu rżeczách władzey Krolowi vięło/ iáko y w tym/ iż nie może nikogo prżed śię pozwáć
chybá in cauſa ﬁſci, á ná Seym in criminali GórnRozm M4; Lecz to
w przód dobrze práwem ſwoim [Bóg] obwárował/ Zebychmy
ſłuſzné rzeczy iemu ślubowáli/ Y tákié którychbychmy záś nie
żáłowáli. ZawJeft 33, 40; ActReg 64; GostGosp 8, 26; Phil C3;
GrabowSet A2v, L2; OrzJan 11, 98; LatHar 682; SarnStat 285,
304, 312, 314, 898 [2 r.], 931.
rzecz czyja [w tym: pron poss (7), G sb i pron (3), ai poss (1)]
(11): BierEz D4v; BibRadz Gen 24/33; BielKron 184; Ofﬁcium
suum curare, Swey rzeczy pátrzáć. Mącz 73b; LeovPrzep A4; WujJud 3v; CzechRozm 49v; To tu Biſkupowi Rzymſkiemv w breẃ/ á
ledwie nie w oko: Gdy káżdemu Biſkupowi/ pewne ſtadko názná-

cża/ ktore páść y rządźić ma/ w drugiego ſię rzecży niewtrącáiąc.
NiemObr 57; BielSjem 32; WujNT 735 marg; SarnStat 389.
W charakterystycznych połączeniach: rzecz(y) ciężka, dobra
(2), łacna (2), niebezpieczna (3), niepodobne, nieznośne, obiecana
(5), okrutna, posłużone, powinna (3), przystojne (2), słuszna (4),
(nie)sprawiedliwa (2), święta, trudna (4), wieczna, wspaniałe, wymyślona, wysokie, wzięta na się, zacna; rzecz jest w [czyjej] mocy,
potrzebuje biegłości (prace) (2), przystoi [komu], przyszła ku
końcowi, rozwiedzie się; rzeczy (G) chwytać się, ciężar, dokazać,
domagać się, dowieść, patrzać, pilnować, przyględacz, przystrzegać (strzec) (2), rządzenie, używanie; rzeczy(-am) dosyć uczynić
(2), sprostać (2), zdołać (podołać) (3); rzecz(y) dzierżeć, kłaść
(przekładać, włożyć) [na kogo] (3), nosić (2), obiecać, obmyślawać,
podzielić [miedzy kim], poprzysiąc, przewieść (przewodzić, rozwieść, wywieść) (4), przyrzekać, rządzić, ślubować, upewnić, zadać
[komu]; do rzeczy (z)godzić się (2), sposobny; z rzeczy wymawiać
się; ku rzeczy(-am) potemny, przygotowywać się, przywodzić, władza; na rzecz(y) namawiać, obrany, poświęcony, wysadzać (2), zgodzić się; w [czyje] rzeczy wtrącać się; nad rzeczami postanowion,
przełożony; w rzeczach leniwy, niedbały (niedbalstwo) (4), omieszkanie, pomocnik, posłuszen, postanowion (2), pracować, przełożeństwo, przysłużyć się (służyć) (2), rowny, spolność mieć.
Fraza: »rzeczy (przy)należą (a. zależą) [na kogo, na co],
[komu, czemu] należą« [szyk zmienny] (10:4): Oto dwie rzeczy zalezą na ſprawiedliwego. Iedna zeby wolą pełnił zakon bozy. Druga
izby w nim vſtawicznie rozmyſlał. WróbŻołt Bv; GroicPorz e4, f2;
KrowObr 12; Drudzy theż [...] chcą vcżynić (oni zową) ogień niezágáſzony/ á co w ten ogień włoży/ złotem ſie sſtanie/ ſłuſznoby im
takież vſzy oſłowe przypráwić iáko Midáſowi/ gdy ſie tych rzecży
chwytáią/ ktore ſámemu Bogu należą. BielKron 26; Mącz 14a,
281b; GórnDworz Kk5; GostGosp 72; ſkázaliſmy: iż ilekroć
Stároſtowie byliby ználeźieni niedbáli w tych rzeczách/ któré ná
vrząd ich należą [in exequendis his quae ad ipsorum ofﬁcium
pertinent JanPrzyw 45]: tedy [...] niech będą karáni winą ſtá
grzywien SarnStat 944, 304, 335, 532, 1248.
Zwroty: »rzeczy (G) się (pod)jąć, podjęcie się; rzeczy (A)
podjąć (a. podejmować), przyjąć; za rzecz jąć się; podjęta rzecz«
= opus a. rem aggredi, curae habere rem, susceptum munus Mącz
[szyk zmienny] (5:1;2:1;2;1): Ale Ian Márgrabiá prośił Ceſárzá/ áby
go złą wiárą álbo Sumnieniem nieobowięzował/ wſzak wſzythki
inne rzecży podeymę/ okrom náruſzenia ſumnienia/ bo nie ledá oco
idzye. BielKron 233, 119; provincia Metap. Wſzeláki vrząd/ Poliecenie/ ſpráwá. Duram provinciam cepisti, Trudnyś ſie rzeczy
podyął. Mącz 328a, 73a, 138c, 147d, 237c, 386c; á [król] być
przytym/ kiedy ſie roſkazániu iego exequutia dzieie powinien/ y
podług cżáſu/ á pothrzeby/ ſam ſie też zá niektore rzecży/ iąć ma.
GórnDworz Gg8v, V2; ActReg 30; Conatus – Podięczie ſzie rzeczy,
vſziełowanię, wązenie ſzie. Calep 243b.
»rzecz polecić; rzecz (była) polecona (a. zlecona)« = commissum Mącz, JanStat; iussum, mandatum Mącz [szyk zmienny] (4;7):
Xánt ſie nieiáko poćieſzył/ Ezopowi rzecż polećił: Aby ią táko
ſpráwował/ Iákoby winien nie oſtał. BierEz C4; raczyl the rzecz
yego Kro. mcz ſtharoſtham ſſwoyem pogranycznem polyeczycz. Abi
ony ſpolnye ſpanem Voyewodam czaſch Seymowy zlozily. LibLeg
11/164; BielKron 231v, 369v; Mącz [176]a, 206c, 225d, 385c;
SkarŻyw 241; [przysięga woźnego:] we wſzyſtkich ſpráwách: y gdy
będę ná świádectwo wezwan/ wiernie zeznam: [...] y wſzytkie
rzeczy mnie zlecone wiernie okrom chytrośći y zdrády ſpráwowáć
będę. SarnStat 573; CiekPotr 49.
»rzecz poruczyć (a. poruczać), w poruczeństwie mieć, mający
w poruczeniu; rzeczy (G) zwierzyć (a. powierzać); rzeczy (są a.
mają być) poruczone, powierzone (a. zwierzone)« = res mandata
Mącz; res commissae a. committendae Modrz [szyk zmienny]
(7:1:1;3;4:2): LibLeg 11/49, 75v; GroicPorz f4v; Leop Ex 19/7;
proſił tedy Krol [Henryk VIII] Papieżá o rozwod [z Katarzyną] [...]
Papież thę rzecż porucżył dwiemá Kárdynałomá Kámpegiuſowi/ á

344

RZECZ

RZECZ

Eboráceńſkiemu BielKron 212, 221v; Tutelaris, Száfarz/ máyący
którą rzecz w poruczeniu. Mącz 467d, 67d, 205d; ModrzBaz [38],
129; SkarŻyw 241; ActReg 30; WujNT 735 marg; poruczamy tę
rzecz Wielmożnému y Sławętnym Lukaſzowi z Górki [...]/ z Ráycámi Poznáńſkiémi: áby poſtánowił y obwołáć kazał przeiazd y
mieyſcá: przez któré [...] z kupiámi [...] przeſzcié niech będźie
wolné SarnStat 1236, 389; Gdy Pan Bog wielką rzecz poruczał
Moyzeſzowi/ áby lud iego z mocy Pháráonowey wyiął [...]:
Moyzeſz rzekł: [...] SkarKaz 417a; CiekPotr 8.
»rzecz(y) rozkaz(ow)ać, przykazać; przykazane rzeczy« = imperata Mącz; negotium imperare Modrz [szyk zmienny] (6:1;1):
TEdy odpowiedziáł Tobiaſz oycu ſwemu/ y rzekł: Wſſyſthkie rzecży
ktoreś mi przykazáł oyce moy/ vcżynię [Omnia quaecumque
praecepisti mihi faciam]. Leop Tob 5/1; BielKron 81, 306; Mącz
280b; iżby [królowie] roſkázowáli rzecży ſłuſzne/ przyſtoine/ [...] á
iżby ten komu roſkażą/ ſłuſznie ono wypełnić muſiał. GórnDworz
Gg8v; ModrzBaz 98; SkarŻyw 497, 532.
»rzecz(y) sprawować (a. sprawić), odprawić (a. odprawować);
sprawca, sprawa, sprawowanie rzeczy« = rem gerere Mącz; praepositus negotiorum PolAnt; conﬁcere negotium, obire et exercere
ofﬁcium, rerum curator Modrz [szyk zmienny] (13:2;2:1:1): BierEz
C3v; KrowObr 124, 125v [2 r.]; BibRadz Gen 24/33; BielKron
168v; Habere procurationem alicuius rei, Mieć ná ſobie ſpráwę á
opatrowánie nieyákiey rzeczy. Mącz 73c, 205d, 206c; BudBib
1.Mach 12/45; CzechRozm 49v; ModrzBaz 8v, 98v, 132; [Bóg
mówił do Mojżesza:] á ćiebie poſłáć mam do Pharaoná/ ábyś wywiodł lud moy Izráelſki z Egiptu. A Moyżeſz długo ſię wymawiał/
mowiąc: com ia zá cżłek/ ábych tak rzecż wielką ſpráwić mogł?
SkarŻyw 479; WujNT 598 marg; gdy Podſkárbi Koronny oblicznie
będźie/ Podſkárbi Dworny nic tych rzeczy ſpráwowáć nie będźie/
któré zależą ná Podſkárbiégo Koronnégo SarnStat 335, 573; CiekPotr 66.
»rzecz (u)czynić, robić; rzecz(y) (bywały) (u)czynione(-a);
rzeczy uczynienie« = sermonem facere Vulg; res efﬁcere Modrz
[szyk zmienny] (21:2;2;1): W robocie tak ſie ſprawuią [pszczoły]: iż
nie wſzythki iednę rzecż robią/ ale nie ktore kwiatki noſzą wązę
zakładaią/ drugie materiją na woſk ſpráwuią, drugie plaſtri buduią,
drugie wody dodawaią. FalZioł IV 27d; DiarDop 99; GroicPorz
g4; Leop 4.Reg 11/5, Tob 5/1; Y wierzę że áni Plato/ áni Ariſtoteles/
brzydziliby ſie byli tym zacznym przezwiſkiem/ bo tho znáć iáſnie/
iż cżynili te rzecży/ ktore doſkonáłemu dworzáninowi należą: ieden
ćwicżąc Alexándrá Wielkiego/ á drugi krole Syciliyſkie. GórnDworz Kk5; [król] kazał po wſzytkim Kroleſtwie ſwym wołać
rzekąc: Kthożby kolwiek ty trzy rzecży vcżynił temu corkę krolewſką dádzą. HistRzym 110v, 66v, 110, 110v, 111, 111v [2 r.]; BielSpr
9; BudBib Deut 1/14; HistHel C2; ModrzBaz 84, 92v; GostGosp
94; vſtáwiamy/ áby káżdy Piſarz [...] Dworu náſzégo Biſkupiégo
[...] zá którąkolwiek rzecz vczynioną [super quacunque re conﬁcienda JanStat 240]/ [...] więcéy nic nád ſześć groſzy práſkich wyćięgáć áni bráć od niedoſtátecznych nie máią SarnStat 221, 310,
335, 1077, 1256; SkarKaz 4b; SkarKazSej 667b.
»rzecz(y) wypełnić (a. spełnić); rzeczy (wy)pełnienie, wypełniacz« [szyk zmienny] (10;4:1): Receptum ofﬁcium persolvere,
Obiecáną rzecz ſpełnić. Mącz 36b; Mandata exequi, Polecone rzeczy wypełnić. Mącz 385c, 59b, 116a, [176]a, 191b, 225d (10);
GórnDworz Eev; HistRzym 4v; A gdyby Káſztelan dla choroby
álbo dla innéy przyczyny ćiągnąć [na pospolite ruszenie] niemógł/
tedy ma ná mieyſce ſwé godnégo inégo ſzláchćicá náznáczyć/ ku
wypełnieniu przerzeczonych rzeczy [deputabit ad praemissa JanStat 695]. SarnStat 129 [idem] 302, 899.
Wyrażenia: »rzecz pospolita« = funkcja publiczna (1): Yákoby
też y wpogáńſtwye ten obycżay był/ Bękárt gdyby yákim był
cżyſtym cżłowyekyem/ á vroſl godnym/ ku rzecży iákyey poſpolitey/ yáko woyenney/ álbo ku vrzędu yákiemu/ dla nieyákyey
ſromoty á zelżenya/ zacyerano rodzice one nyepewne á nyeſluſſne
GliczKsiąż B5.

»urzędowe rzeczy« (1): A gdy ſie ziecháli s Papieżem [cesarz
Rudolfus] v Luzany/ thám po wykonániu ſwych vrzędowych rzecży/ rádzili około tego iákoby dobrze Rzecżpoſpolitą poſtánowili
BielKron 184.
»wielka rzecz« = opus magnum Mącz; res grandis PolAnt; res
maxima a. momenti magni Modrz [szyk 11:6] (17): nauyelkye rzeczy yeſt obrana y poſzwyączona ta myla panna [tj. Maryja] PatKaz
II 37v; GlabGad A4; BierRozm 22; Wiedzyeli też dobrze [Rzymianie] iż nieboſzcżyk krol wielkie rzecży nań [na Serwiusa] przekłádał/ á doſyć im cżynił/ przeto zmowiwſzy ſie wybráli go zá
krolá. BielKron 103, 168v; Mącz 147d; GórnDworz I3; BudBib
4.Reg 5/13; ModrzBaz 26, 102v, 106v; SkarŻyw 241 [2 r.], 479;
CzechEp 208; GostGosp 62; SkarKaz 417a.
Szeregi: »rzecz ani powinność« (1): Nie ieſtći rzecż áni powinność żadna Krolá Iego M. te wáſze Confeſſie rozbieráć/ y ſędźić o
wierze co błąd co prawdá WujJud 3v.
»rzecz albo (i) urząd« [szyk 3:2] (5): Ancillare ofﬁcium, Służebny vrząd álbo rzecz. Mącz 9c, 120b, 138c; SkarŻyw 473; tedy
Rzeczpoſpolitą ták poſtánowili/ żeby ſie káżdy ſwéy powinnośći
trzymał/ á pilnuiąc rzeczy iednéy y vrzędu ſwégo/ tą drógą łácniéy
[...] dobrá poſpólnégo [...] mógł brónić OrzJan 49.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i in(n)e (a. insze, a. (insze) wszy(s)tki(e)) rzeczy«
(5): A thám iuż [podwojski] będźie miał moc z roſkazánia Sędźiego
pozywáć/ Areſtowáć/ y inne rzeczy podług ſwey przyſyęgi czynić/
kromia wſzelkiego przenágábánia. GroicPorz g4, e4, f4v; BielKron
119; SarnStat 573.
4. To, co dotyczy człowieka (wyjątkowo: zwierzęcia) lub zbiorowości; przedsięwzięcie, zajęcie; sprawa (prywatna lub publiczna)
do załatwienia; dziedzina życia, funkcjonowania; zwykle w pl: ogół
spraw związanych z jakąś dziedziną życia; pożytek, interes, dobro;
to, co się wydarzy(ło) (a. dzieje się); wydarzenie, fakt; to, co kogoś
spotyka, dotyka; sytuacja, okoliczność; res Vulg, PolAnt, Mącz,
Modrz, Calep, JanStat, JanPrzyw, Cn; negotium HistAl, Vulg,
Mącz, PolAnt, Modrz, JanStat, Cn; opus Vulg, Mącz, PolAnt,
Modrz, JanStat, Cn; causa Mącz, Modrz, JanStat, JanPrzyw; sermo, verbum Vulg, PolAnt; fatum HistAl; condicio, locus Mącz;
actio, munus Modrz; casus JanStat; genus Cn (5905): MetrKor
34/133, 38/287, 46/47 [3 r.], 175v, 59/77v; Bowiem wſzyſtki rzecży
groźne/ Zwycżay ie cżyni pokorne: Rzadkich ſie rzecży wſtydamy/
Poſpolite zá nic mamy. BierEz H3v; Ludzie w wielu rzecżach
błądzą/ A nie dobrze ſwych ſpraw ſądzą. A gdy ſzkody popádáią/
Na ſzcżęſćie winę ſkłádáią. BierEz K; Słuſza w rzecżach ćierpliwym być/ Ktore inák nie mogą być: Y to ſzalon kto ſie kuſi/ Vydź
onego co być muſi. BierEz Lv; Mądremuć ſię ſwe podoba/ O innego
vrząd niedba: Bo widzi iż rzecży wſzytki/ Kożda ma ſwe niepożytki. BierEz N4v; Páiąk śię niegdy rozgniewał/ Iż iáſkołkę w
domu widział: A oná okny przelatáłá/ A prędko muchy łápáłá.
Więc iął z ſobą táko mowić/ Co mam z tą rzecżą vcżynić: Przeymuie mi me pożytki/ Wyiadáiąc muchy wſzytki. BierEz O2, A2v,
Cv, D2v, D3v, D4v (38); [Daj mi, Panie] ijżebych przez mieſſkaiątzą laſkę twoię/ wſſytki luboſci pelnil bych tobie/ a wſſytki
rzecży tobie przeciwné/ nienáwidzątz oddálil od ſiebie OpecŻyw
90v, 30 [2 r.], 84v, 91v, 134, 168v, 181v, [192]v; ForCnR B3v, D2
[2 r.]; PatKaz III 136v, 145v; HistJóz A2; KVropatwa acżkolwie
ptak w niektorych rzecżach ieſt chythry/ ale w thym głupi iże gdy
głowę ſkrije/ mniema aby wſzythkiey niewidziano FalZioł IV 22b;
Przetho brzemienna zawſze ſie ma tych rzecży ſtrzedz: ktore ſą
przycżyną odchodzenia płodu FalZioł V 31v; [planeta Wenus]
Panuie nad rzeczami roskoſznemi y weſolemi FalZioł V 51v; A
then dzień nicz nieſprawuy, y owſzem powſcięgay ſie od wſzelkiey
rzecży z Ludzmi ſtaremi/ z krolmi/ z kxiążęthy: nie miey ſprawy
żadney FalZioł V 52, +7v, I 78d, IV 46v, 52c, 55c (19); FalZiołUng
119; BielŻyw 19, 23, 31, 72, 165; BielŻywGlab nlb 11, 12, 14, 15;
Ten raz wypiſzemy gadki o rzecżach człowieku przyrodzonych albo
j ſzkodliwich czo ſie ticze iego chowania w iedle y w piciu GlabGad
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F4; Twarz ſrzednia miedzy długą á okrągłą/ tłuſtą á ſuchą, znamionuje cżłowieka ku wſzem rzecżam godnego więcey ku dobremu
GlabGad N2; Przeto gdy kthora niewiaſta ma brodę albo wąſi ieſt
to nad przyrodzenie [...]/ á ieſtliże taka ieſt młoda muſi też być
barzo gorącza y chciwa na wiele rzecży przeważna y też ſmiała
GlabGad O5, B7, C, F4, G8, M4v (15); KłosAlg A4; A thako
roſkazuemczy aby thy ſczeſſarzem od nas mowyl y sbaſzamy wthey
rzeczy nathen spoſſob. [...] LibLeg 8/26; o drvgymem [pośle] tesz
sliszal yz bil poslan za panem posnanskym niewiem z yakymy
rzeczamy ale powiadano yz niedoyachal a zadni niewie kedi sye w
vegrzech podzial LibLeg 11/[322]v; Ynsche rzeczi tedj thi Podlodowſkj bedziesz myal wpamięczy abisczie sye wnych zachowaly
wedlye navky, woley, roſkazania naschego LibLeg 11/82v; Sthal
ſzye przed rokyem nayaſzd na dwor yego Kro. mczi Snyathinſky.
kthora rzecz thak barzo ye go mcz obrazyla yſzh obſchaczowana zadnemv [!] pyenyadzmy bicz nyemoze. LibLeg 11/152v; Borzoboathem dal wyne pan Voyewoda yakobi mv za thiſzyancz wolow
wynyen bicz myal. bily dany Com miſſarze na the rzecz przeſz
krolya yego m. mlodego LibLeg 11/158v; kthore [przymierze] yſch
yeſth rozne wnyekthorich rzeczach od thego ſpyſkv kthoriſczye wy
podaly yego Kro.m. roſkazacz bedzye raczil napyſacz ye thak yako
bicz ma LibLeg 11/181, 7/35, 41v, 68, 98v, 99 (97); March3 X;
RejPs 24v, 68, 71v, 133v, 183v; ComCrac 11v; RejRozpr Av, A3, G
[2 r.], H2, K2v; ConPiotr 30, 34; Bo na rzecz przymuſzoną iuż
lekarſtwa nie maſz RejJóz I5; (marg) Obiecżane rżecży nykogo
nieminą (–) Widzę naznaczony czas nikogo nie minie A kiedy
komu prżydźie bez pochybnie zginie RejJóz K2v, B8v, C4v, D5,
D8v marg, Ev marg (18); SeklKat G4, Z3, Z3v; RejRozm 404; (did)
Poſeł woła abi wnet wſiſci ſłuchali. (–) Poſłuchaycze/ Poſłuchaycze
Inem rzeczam pokoy dáycze Bo ſiedzi ſędza ſtraſliwy Zwłaſcza
temu kdo [!] yeſt krziwy RejKup y8; Bo czo ma bycz ku czcżj Panu
Rzeczj ſą nie ſmaċżne. A czo kuczcżj Swiatu/ Cżartu Barzo yakoż
ſmacżne. RejKup ee7v, d7, r6, ſ6v, v8, x6v, aa6v, bb8; HistAl B5v;
KromRozm I Av, L2, M2; MurzHist Dv, Iv, O3, Q2; MurzNT 8v,
78v, 108v, 111 [3 r.]; KromRozm II i4, v, v3v, x4, x4v; KromRozm
III B7, F3, I8, P7; LibMal 1553/178; Diar 31, 44, 47, 54, 63, 65;
DiarDop 99, 103, 106, 114; Co ia dáley nędzny cżłowiek rzekę/ Do
bogá ſie w tych rzecżach vciekę/ Ten opátrzyć me śiroctwo racży
BielKom D4v; Cżłowiek myſląc pocżernieie/ Gdy ſie trunkiem nie
zágrzeye/ A ſkoro ſie zárumieni/ Ná káżdą ſie rzecż nie leni
BielKom E8v; Táńcuy ſkakay miłuy piy iedz/ A o inych rzecżach
nie wiedz BielKom F8v, nlb 3 [2 r.], A2v, F2v, F8v [3 r.], G;
GliczKsiąż E2v, E4, F, F2, F5v (13); Fáłeſzni náucżiciele pyſznemi
ſie rzecżámi páráyą. LubPs D4 marg, A5, Hv, N3 marg, N5v marg,
O6, R6v, hh2; GroicPorz a2; KrowObr B4v, 32v, 36, 49, 99v (13);
Ten [Hipokrates] cżłowiecżą náturę właſnie rozeznawał/ A przycżyny do káżdey rzecży ſłuſzne dawał. RejWiz 1v; A ieſliże koleryk/ tedy [gdy jest pijany] ſie wneth wádzi/ Ná ſwe właſne mnimánie iuż káżdą rzecż ſádzi. Iuż go nikt nie przeſwárzy/ bo on vpor
iego/ Cżyni go beſpyecżnego/ ma ſie zá mądrego. RejWiz 117v, A6,
2, 5, 8, 8v (21); Y rzekł do ludu Iudſkiego: Pobuduymy te miáſtá/ á
obtocżmy ie mury/ á vmocnimy ie wieżámi/ y bronámi/ y zamki:
poki wſzyſtkie rzecży [omnia] máią pokoy od woien Leop 2.Par
14/7; Gdybyś vźrzał potwarzy niedoſtátecżnych ludzi/ á bezpráwne
ſądy/ áno ſie przewraca ſpráwiedliwoſć w źiemi: niedziwuy ſie
tákowym rzecżam. Leop Eccle 5/7, Gen 15/1, Ex 2/14, Deut 1/21,
12/7, Ios 1/7 (39); RejFig Aa; (nagł) Do ſzácunkarzá cudzych
ſpraw. (–) [...] Nie wnet rzecży przypuſzcżay/ do rozſądku twego/
Gdyż ieden wyrozumieć/ niemoże wſzytkiego. RejZwierz A4;
HEráklites philozoph/ gdy tu był ná ſwiecie/ Cżęſto płákał wſpomniawſzy co ſie ná nim plecie. Ale by dziś z martwych wſtał/ wieręby ſie rośmiał/ Bo by ſie śmieſznych rzecży ze wſzech ſtron nápátrzał. RejZwierz 19, A2v, 89, 120; Ale ſie on [Józef] wzbraniał
powiedáiąc/ Oto pan moy nie wie o żadney rzeczy z tych co ſą w
domu [quid esset in domo] iego/ á wſzythki dobrá ſwe poruczył w
ręce moie. BibRadz Gen 39/8; Poſtáwił też y odźwierne v bran

Domu Páńſkiego/ áby thám żaden nie wchodźił ktoryby był
nieczyſtym w iákieykolwiek rzeczy. BibRadz 2.Par 23/19; Wſzytki
ſpráwy ludzkie ſą i iáwnie przed nim/ áni ſię mogą ſkryć rzecży
dalekie od ocżu iego. BibRadz Eccli 39/23; Wiemy też że tym
ktorzy miłuią Bogá/ wſzytki rzecży [omnia] ſpołu dopomagáią ku
dobremu BibRadz Rom 8/28; Przetoż thedy ſtáraymy ſię o rzecży
ktore [quae] pokoiowi należą/ y też ſpołecżnemu budowániu. BibRadz Rom 14/19, *3v [2 r.], I 3d marg, 11c marg, 73d marg, Deut
23/18 (56); Ten dzień ku wſſem rzeczam godny/ piſſarzom/ rachownikom/ nauczonym ſye przyłęcz/ taiemne pyſzma wykładay. Goski
A4; nieprzewracaymi rządu w thych rzeczách Bożego/ á iáko ſpráwiedliwość nie ieſt pierwſza nád prawdę/ ták niechay theż Wiárá
poślednieyſza nád ſpráwiedliwość niebędźie OrzRozm E3v; Práwo
ſwe vtráćił/ nádánia mu pobrano/ Kápłany iego wygnano/ Iurisdictią wſzytką wzgárdzono/ żadney mu rzeczy cáłey niezoſtáwiono:
Nákoniec/ z imieniá Kápłáńſkiego onego odárto OrzRozm Kv; wiemy w iákich rzeczách v ktorych Krolow Krzyſki Dworzáninem będąc Poſłem bywał OrzRozm R2, A3, Bv, B2, C3, D3v marg (16); Y
wierzymy ſtąd wſzytko dobre poymowáć od niego [od Boga]/ porucżáiąc mu káżdą rzecż w iego moc BielKron 1v; Káżda rzecż potrzebuie ćwicżenia BielKron 81v; [papież] rozeſłał liſty po wſzytkich kroleſtwach Krześćiáńſkich ná odpuſzcżenie grzechow wſzytkich/ obiecuiąc każdemu przez to wiecżne zbáwienie/ ktorzy ſie k
nim vcieką z oﬁárą pieniężną. Poſłał też k tey rzecży poborce s
ſkrzyniami do káżdey zyemie z oſobná BielKron 193; wiele też nierządnych rzecży w Ceſarſtwie/ ktore potrzebuią lepſzego poſtánowienia/ y poſłuſzeńſtwá. BielKron 209v; kthoremu [Marcinowi Lutrowi] gdy ſie wiele rzecży niepodobáło w náſzym Kośćiele/ piſał y
mowił przećiwko vſtháwam Papieſkim ogromnie BielKron 290v;
Legáth z Rzymá o thę rzecż do niego [króla węgierskiego] iechał/
áby żonę oſtátnią porzućił/ á z pierwſzą mieſzkał. BielKron 302v;
Vćiekł ſie thedy o pomoc Krol Ian do Thureckiego Carza Solimaná/
w ktorey rzecży ieździł Ieronim Laſki Woiewodá Sirácki BielKron
310v; (marg) Rádá około Pomorſkiey ziemie. (–) A gdy był Syem
około they rzecży w Polſzce vcżynion/ żadną miárą nie chćieli ná
tho przyzwolić ſláchtá Polſka/ iedno miecżem záſię dobywáć ſwych
kráin. BielKron 373v; Rádźili tedy towárzyſze Kolumbowi/ aby
iechał do Hiſzpániey/ á ſpráwę dał Krolowi o wſzytkich rzecżach
BielKron 442v; Potym vmyſliłem z Dámáſzku do Mechy gdźie
Machomet leży ćiągnąć/ cżęśćią dla kupiectwá/ cżęśćią widźieć ty
rzecży o ktorychem rozmáite powieśći ſłychał. BielKron 456, 21v,
24v, 26v, 29, 31v (143); GrzegRóżn L4; Tam ci ſię będzie trzeba
mieć na dobrey piecży/ Abyś ſię niedał uwieſć iakiey ſproſney
rzecży. Bo iako gęſte Mſzice nagle cię obſiędą Roſkoſzi ſwiata tego
KochSat B3v, B4; I acżkolwiek ku inſzym wielom rzecży ſą barzo
vżyteczne/ a wſzakoſz też ku zachowaniu ſtaroświeckiey pamięći
Xięgi piſm ſą barzo potrzebne KwiatKsiąż G4; Aczkolwiek też ty
rzecży iako polowanie/ ptakow/ y ryb łowienie w uſtawach Licurguſowych/ nie zá proznowanie ále za nauki młodziencżykow były
pocżytane. KwiatKsiąż P2, A, A3v, A4, B, C (55); Cynici, Secta
byłá Philoſophów którym ſie nic nie podobáło/ káżdey rzeczi s
vrągániem przigániáli/ y w wzgárdzeniu mieli Mącz 76c; Dare
palmam alicui, Znáć kogo być wyſzſzym w yákiey rzeczy. Mącz
91d; Magister ad aliquam rem, Miſtrz rozumny ku którey rzeczy.
Mącz 204b; Res in portu est, Rzecz beſpieczna yeſt. Mącz 314a; Ita
res postulat, Ták rzecz pożąda/ to yeſt ták muśi być. Mącz 315b;
Perrogo, Káżdego z oſobná o mniemánie/ widzenie y rádę pytáć ná
niektórą rzecz. Mącz 358a; Districtos in Rempub. gladios retundimus, Zábieżeliſmy gwałtowney rzeczy która ſie przećiw Rzeczypoſpolitey brátá. Mącz 421d; Exta tristia, Wnętrznośći ſmutne
rzeczy známienuyące. Mącz 465d; Foeliciter istam rem tibi venire
cupio, Boże dayći ſie ſzczęśliwie w tey rzeczy wodźiło. Mącz 480b;
Convenire de re aliqua, Zgromádźić ſie dla którey rzeczy. Mącz
481c; Ad manus rem revocare, Ku zwádzie rzecz prziwieść. Mącz
505c, 5d, 8b [2 r.], 10c, 15b, [18]a [2 r.] (218); ieſliże to tylko
oſtáteczné ſtáránie v nas być ma/ ábyſmy poczćiwość Przodków
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náſzych [...]/ tákiéż Potomkom náſzym cáło oddáli: tedy iné rzeczy
wſzytkié/ Tytuły/ Páńſtwá/ y bogáctwá/ máią być v nas Vanitas
vanitatum, & dolor, et afﬂictio ſpiritus: iáko Sálomon mądry mówi.
OrzQuin Hv; Bárzo tego pilnie ſłucháć będę/ bo mi powiádaſz o
tákowych rzeczách/ iákowych ia przed tym nigdy nie ſłyſzał.
OrzQuin O4v, C, C2v, Dv [2 r.], G, H3 (12); Prot C4; SarnUzn B6,
D8, E7v; Z pokoiu/ nienagle prácuy. Z prace/ nagle nieodpoczyway. Ale z kożdey rzeczy w drugą/ rządną miárą wſtępuy SienLek
10v, 2, 13v, 14, 18, 29; LeovPrzep b2v, b3, B4v, F3v; RejAp 72,
109v; A ieden pan Lupá Podlodowſki/ ktoremu ſie iáko Włoſzy
ſámi/ ták rzecżi od nich wynálezione nie podobáią/ miałby wielką
pogodę ſtrofowáć to wſzytko/ cobym ia tu powiedział. GórnDworz
C; Mnie ſie thák widzi [...]/ iż káżdy z nas/ iáko w inych rzecżach/
ták y około vpodobánia ſobie cżłowieká/ ma ſwe oſobne widzenie
GórnDworz C4; przeto poſpolicie ták bywa/ iż z miłośći/ ábo z
nienawiśći/ o rzecżach ſądzimy. GórnDworz D5; [trzeba] áby
[dworzanin] obacżył/ y vważył dobrze v ſiebie/ co to ieſt za rzecż/
ktorą cżynić ábo o ktorey mowić ma. GórnDworz I6; á kthemu áby
[dworzanin] nie w iedney rzecży był tylko ochędożny/ á w drugiey
nic/ ále we wſzytkim iednáko GórnDworz L8; Bywa y w tym trefność/ kiedi ktho w rozmowie przycżynę iákiey rzecży iną zmyſli/
niżli ieſt: ábo kiedy kto wykłáda po ſwemu imię cżyie/ ábo rzecżenie. GórnDworz Q3; iż żárt/ ábo kuńſztowna poſługá nic inego
nie ieſt/ iedno iákieś oſzukánie przyiacielſkie/ w rzecży áni ſzkodliwey/ áni obráźliwey: á ieſli czo/ tedy nie bárzo. GórnDworz S3v;
iż białegłowy śiłá kroć obłędy męſzcżyznſkie nápráwowáły/ y rzecży záwiedzione ze złey toniey wyciągáły GórnDworz Z3v; iż ktho
chcze miłość ſwą táiemną mieć/ trzebá ſie tych rzecży ſtrzedz/ ktore
ią rozgłaſzáią GórnDworz Dd2; ábowiem niemáſz ná ſwiecie tákiego cżłowieká/ kthory by ſie do wſzytkiego zgodzić/ y w káżdą
rzecż dobrze potreﬁć mogł. GórnDworz Ii7, B8, Cv, C7, C8v [2 r.],
D (94); GrzepGeom C4; HistRzym 11, 13v, 52v, 107v; Gdyż drzewo co żadnego owocu nie rodzi/ A iż ſie ná żadną rzecż iną nie
przygodzi/ Bywa záwżdy wrzuczone do ogniá ſrogyego/ Gdyż niechćiáło vcżynić pożytku żadnego. RejPos 156v; iż oni [zmarli wierni Pańscy] iuż thám w ręku á w opáthrznośći Páńſkiey ſą/ á nie
dotknie ſie ich żadna rzecż żáłoſna/ á iż iuż w roſkoſzy á w wielkiey
rádośći poználi y obacżyli ony niezmierzone pociechy ſwoie RejPos Ooo3v, 26, 33, 40, 40v, 43v (22); RejPosWiecz2 90v, 91v; RejPosWiecz3 98v; BiałKat 13v, 26, 75v, 158v, 163v (8); BielSat N3;
GrzegŚm 16, 39; Gdyż to ſłuſznie przyſtoi cżłeku poććiwemu/ Aby
on gdy przychodzi ku ſkońcżeniu ſwemu/ Porządnie wſzyſtki rzecży
roſpráwował w domu/ Ták iżby ni w cżym krzywdy nie było nikomu. HistLan E, ktv, C, C2, C3v, E, Fv, F2; GDyż ieſt ták wiele
rzecży ktore nam znácżą niezmierną moc Boſką [...]/ iż gdźie śie
kolwiek z ocżymá y z myślą obroćiſz/ bárzo pewne znáki wielkiey
mocy y dobroći Bożey oglądaſz KuczbKat 410, 55, 60, 195, 210,
220 (14); A mądrzy nas ták vpomináią/ iż ná ty rzecży ktore ſie
żadnym obycżáiem áni wroćić áni odmienić nie mogą napewnieyſze ieſt lekárſtwo zápomnienie. RejZwierc 151v; Bo kthora rzecż nie
będzye ſłuſzną rádą á roſtropnym rozmyſłem rozważona/ trudno
kiedi ma być y ſtátecżna y doſkonáła. RejZwierc 162v; Otoż ták
wiedz moy miły brácie/ iż Pan Bog nigdy nic bez przycżyny nie
cżyni/ á wiele ieſt rzecży co ſie bárzo dobrze ludziom podobáią/ á
przed Máyeſtatem iego bárzo zá złe bywáią oſądzone. RejZwierc
175v; Przeſtrogę przy káżdey rzecży/ Rádzę miey káżdy ná piecży
RejZwierc 232v, A2, A4v, B, 19, 21v (56); RejZwiercPodw 183v;
pijánice/ gámraći/ myſłiwcy s ptáki/ Alchimiſte/ y ći wſzyſcy ktorzy
ſie lekkiemi rzecżámi obieráią/ ći ſie nie godzą [ku sprawie wojennej] BielSpr 2v; Lepiey tu nieprzyiaćiela cżekáć w Ziemi v ſiebie/
niż tám do nieprzyiaćielſkiey Ziemie ćiągnąć na niepewną rzecż
BielSpr 59v, b4v, c, 20, 49, 52v, 73; Inſza rzecż ná on cżás byłá/
poki Ewángelia świátu niebyłá obiáwioná: Lecż teraz/ ktokolwiek
nie vwierzy/ to ieſt/ kto w Powſzechnym kośćiele nie ieſt/ wedle
Dekretu Páńſkiego będźie potępion. WujJud 138; W tych rzecżách/
o kthorych Piſmo Boże nic pewnego nie ſtánowi/ Zwycżay ludu

Bożego/ álbo vſtáwy przodkow náſzych/ zá przykazánie chowáć
mamy. WujJud 195, 12, 93, 146, 167v, 170v marg (10); WujJudConf 197v; KochList nlb 1; RejPosRozpr c4, c4v; RejPosWstaw
[212] [6 r.], [212]v, [213], [413], [414] [2 r.] (21); BudBib Ex 2/14,
Deut 1/32, 1.Reg 22/15 [2 r.], I 174c marg, 2.Reg 13/20 (25); BudBibKaw A2v; MycPrz I A4v, II B4; WierKróc A4v; Pogáni nád
wſzyſtkie rzecży ſtráſliwe/ śmierć naſtráſliwſzą bydź powiadáli.
BiałKaz B, F3 [2 r.], F3v, K2v, L4v; BudNT przedm a5, Luc 2/18,
Act 8/20[21], Ii6; W nas záś [Żydzi] wiele rzecży gánili: iáko to
naprzod: żeby wiárá náſzá Chriſtiáńſka nowa byłá: [...] CzechRozm
67v, 5, 9v, 24, 44v, 59v (34); áby wſzytcy ćichy á ſpokoyny żywot
wiedli/ áby káżdy ſwego bronić y vżywáć mogł/ áby od krzywd y
zábijánia káżdy był bezpiecżen: ábowiem dla tych rzecży w Mieśćiech y w káżdey Rzecżypoſpolitey obronę wynáleziono. ModrzBaz
3; Ktora rzecż [quod] ieſt ku vcżynieniu ſproſna/ tá y ku mowieniu
y ku myśleniu ieſt nieucżćiwa. ModrzBaz 10v; A przetoż trzebá ie
[dzieci] wodźić do Zborow świętych ná kazánia/ áby [...] Modlitwámi ſię báwiły/ y do tych ſię rzecży chętnie miáły/ ktoremiby y
naywyżſzego Bogá łáſki doſtąpiły/ y ludźiom ſię vpodobáły. ModrzBaz 11v; [Scypion] Zadną ſię rzecżą w doſtawániu doſtoieńſtw podpieráć niechćiał/ iedno tylko ſámą cnotą ábo męſtwem. ModrzBaz
43; A teraz iáka to ieſt wielka roſpuſtność/ że ty y o tey rzecży
inſzym vſtáwę cżynić chceſz/ o cżem ſam ná ſię vſtáwy żadney mieć
niechceſz? ModrzBaz 50v; ODprawiliſmy iuż rozbieránie o zbytku/
ktory bywa w pokármiech/ w ſzátách/ y w rzecżách Wenerze należących. ModrzBaz 55v; Ták wielu wyſtępkom y wádam poddan ieſt
żywot cżłowiecży/ iż ieſlibyſmy wiele rzecży [in multis] nieprzebacżáli/ á wyſtępkow ſobie zobopolnie nie odpuſzcżáli/ nie długoby
to towárzyſtwo á złącżenie ludzkie trwáło. ModrzBaz 65; Ma ſię
tedy o to ſtáráć vſtawcá/ áby ártykuły práwne krotkim wykłádem
obiáśnił/ dla báłámutow y wykrętácżow: y o rzecżách iednákich/
áby iednákie práwá nápiſał. ModrzBaz 100; [Hetman] ma być táki/
ktoryby y wiele rzecży naprzod vbácżyć [providere multa]/ y zprędká rádę dobrą dáć [...]/ á w ſámey woienney ſpráwie przodek mieć
mogł ModrzBaz 115, 1v, 6, 6v [2 r.], 7, 8 (127); Wiele rzecży w
piśmie S. ktorych ſię roku y dniá pewnego/ nie dopytaſz SkarJedn
98; Kośćioł S: gdy ſmutne rzecży roſzcżytá/ á ludzi do pokuty y
płácżu przywodzi Alleluiey/ ktora pieśń ieſt weſela/ nieſpiewa.
SkarJedn 239, 43, 58, 150, 189, 220, 293, 378; KochOdpr A2, C3;
Ale awa zechce Pan bóg/ że Król náſz [...] rzeczy té/ któré zdawná
popráwy wołáią/ ſam w ſwą klóbę wpráwi. Oczko A4; Ale tę ſubtylną obſerwácyą puśćiém ná ſtrónę: [...] że rok przeſtępny bywa ná
świećie do wſzyſtkich práwie rzeczy niezręczny Oczko 29v, A3
[2 r.], A4, 2v, 9, 11v; KochPs 6, 184; Chcąc tedy rzecż zániecháną
y práwie wludzkiey pámięći vmárłą ożywić [...]: vdałem ſie ná
wyłożenie żywotow świętych Bożych w ięzyk náſz Polſki. SkarŻyw
A2; [św. Eufrozyna] pádłá y Duchá oddáłá ſtworzyćielowi ſwemu.
A oćiec rzecżą nie ſpodziáną przeſtráſzony/ vpadł/ zá nią ná ziemię
iáko vmárły SkarŻyw 15; Oycowie w Konſtáncyey zgromadzeni w
rzecżách niektorych/ ná iego [św. Wincentego] rádzie przeſtawáli.
SkarŻyw 310, A2v, 31, 35, 36, 59 (29); KochTr 22; MWilkHist Hv;
Potym [król Kazimierz] do Sędomirzá odiáchał/ gdzie Seymował z
Polaki około woyny Pruſkiey/ á záraz ná drugi Siem w tey rzeczy
do Lęczyce iecháli. StryjKron 637, A, 667, 737; CzechEp 4, 36,
127, 170, 185 (8); CzechEpPOrz **v; KochJez A4; Ten Kárzeł [tj.
Karol Wielki] choćiaż był łáſkaw ná Biſkupy Rzymſkie/ przedśię im
tákiey władzey y zwierzchnośći/ iákiey dźiś vżywáią nie pozwolił.
Bo widząc niektorych niedbáłych/ ważył ſię pro autoritate ſua,
wiele rzecży ſtánowić y reformowáć. NiemObr 61, 5, 16, 33 [2 r.],
50, 66 (11); KochFr 58, 84, 132; Ták łákomſtwo bezecné ludzką
myśl fáłſzuie/ Ze mu nic/ okróm co wrzód rodźi/ nieſmákuie. A by
nie tá zła fébrá/ co nam ſmák zkáźiłá/ Ináczéy by zdrowa myśl o
rzeczách ſądźiłá. KochDz 105, 109; ReszPrz 53, 68, 75, 100; ReszList 156; WerGośc 250; WisznTr 23; BielSen 5; Stáraymyſz ſie o tę
rzecż/ coſmy przedśię wźięły/ Ieſli ták zániechamy/ pewnieſmy
zginęły. BielSjem 11, 6, 7, 9, 15, 29, 39, 41; KochPam 86; PAnu
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dźięki oddawaymy/ Iego łáſkę wſpominaymy/ Który hárdym miéſza
rzeczy/ A ſkromné ma ná ſwéy pieczy. KochPieś 44; PudłFr 25, 61;
Sam Pan Bog z niebá tu pátrzy/ ná wſzyſtki ludzkie dźieći/ Iáko kto
myśli y mowi/ y wſzelkie rzecży cżyni ArtKanc Q5, I5, M4v;
BielRozm 5 [2 r.], 9; iż niektore rżeczy/ práwo w opłotki ſwe
záwrżeć może/ á nie ktorych nie może/ zdawná miedzy ludźmi
wątpięnie ieſt co lepiey/ ieśli pod práwem żyć/ czyli pod władzą
człowieká cnotliwego y mądrego/ [...] ktoryby był miáſto práwá
GórnRozm Ev; ále oſobno w wielkiem zgromádzeniu/ gdźie
zwierżchnośći żadney nie máſz/ [...] iáko tám ktora rżecz ſkutek
dobry wźiąć może? GórnRozm M3v, A3 [2 r.], B3, B3v [2 r.], B4v,
C4v (18); KochPropKKoch 3; Vpadáią rzeczypoſpolité/ iáko y káżda rzecz wſzelka/ abo przewnętrzną/ ábo prze zwiérzchnią przyczynę. KochWr 20; Odmienność ſpráwuie/ Ze człék/ to ſmutek/ to
weſelé czuie: Z tych dwu ſtron żywot ieſt ſpoion człowieczy/ Y
tákim torem płyną wſzyſtkié rzeczy. ZawJeft 25; Roſkoſznym rzeczom wſzyſtkim/ przymiéſzano Nápoły żółći/ y ludźióm podano.
ZawJeft 27, 7, 12, 26, 28, 29; iedni Vkazowali zego [sejmu] trzeba
dla rzeczy wPropozyciey naznaczonych. ActReg 10; trzeba się Krolowi IM okilka rzeczy znim [panem kanclerzem] rozmowic. ActReg
27; Przyiechał był P. Gniezninski tego dnia pod Srzodę [...]/ chcąc
vnas wKole bydź y orzeczach namawiac, ale iz pozno przyiachał
tego dnia, dla tego vnas, wkole niebył ActReg 49; Otosz racz
WKM. te wszytkie rzeczy considerowac, y ztemi radami ktore są
przy boku WKM communikowac, aco się lepszego zda vczynię.
ActReg 95; Tak się były rzeczy zaciągnęły ze vludzi niebyło to
podobno, aby się spokoinie odprawic mogło ActReg 116, 3v, 4, 9,
10, 12 [2 r.] (71); Calep 69b, 88b, 246a, 251b, 278b (9); káżda
rzecż opátrznie ma bydź/ á ſzkody nie cżynić. GostGosp 136, 56,
76, 106, 136, 160; GostGospSieb +3, +4; GrochKal 23; Phil C, E2,
E3, K3 [3 r.], L4 (13); Siłá fráſunków mieſzka we złotéy koronie. A
ieſli ſię záżyie w rzeczách tych co wczáſu/ Przygodá zła/ ábo śmierć
porwie to bez czáſu. GórnTroas 23; Ciężki ból ſpráwiedliwie rzeczy
nie ſzácuie GórnTroas 40, 4 [2 r.], 7, 21, 27, 30 (12); KochCz A4v;
[Boże] Oświeć moy ſmyſł/ á roſpądź mgłę/ co duſzę trwoży/ Abym
ſię wyſtrzegáć mogł/ tobie brzydkich rzecży GrabowSet P2v, C3,
E4, S2; KochFrag 18; ták żył y Carz Turecki/ którégo/ iż w vſtáwicznéy ieſt pracy/ á nigdy nie odpoczywa/ ſłuſznie lękáią ſie ći/
którzy o żadnéy rzeczy inſzéy nie myślą/ ieno o próznowániu OrzJan 48; [królu, masz wojnę] z tákim/ któryć wiárę złamał [...]/ który
ieſt rozboynikiem praw ludzkich/ zmázą y ſzkodą wſzyſtkich rzeczy/ któré między ludźmi ſą święté/ vczćiwé/ y porządné OrzJan
101; álbo kto [jest] ták zły y przewrotny/ coby widząc v Turká rzeczy wſzyſtkié ná ćię gotowé/ mógłby Wáſzę Królew: M. vbeſpieczáć tym práwem przymiérza iego OrzJan 116, 7, 8, 17, 18, 22
(33); WyprPl C2; Proſzę ćię [Panie]/ niechże v mnie ſtánieią wſzytkie rzecży/ ktore ſą bez ćiebie LatHar 270; WIele rzecży potrzebá
do pożytecżnego y przyſtoynego odpráwienia tákiego nabożeńſtwá.
LatHar 664, [+11], ++7, 6, 50, 51 (29); RybGęśli C2v; [po ewangeliach i Dziejach Apostolskich] náſtępuią liſty Apoſtolſkie: ktore
oni piſáli o tych rzeczách/ o ktorych ná on czás przyczynę y
potrzebę piſánia mieli. WujNT 516, 133 marg, 163, Luc 2/19, s. 200
marg, Act 15/29 (28); á ieſli [pielgrzym] s tráfunku obacży/ áno ſię
niektorzy ſwárzą/ on tego áni bacżyć chce: Ieſli ſię też weſelą álbo
ſkacżą/ albo co inego cżynią/ przedśię on idźie/ bo pielgrzymem
ieſt/ y nic mu do tákowych rzecży. WysKaz 5; Miłuią ludźie rzecży
rozmáite/ á [k]iedy kto doſtępuie tego co miłuie/ ſzcżęśliwym go
być świát miánuie. WyzKaz 7, 7 [2 r.], 12 [2 r.], 27, 33, 35, 46; nie
iedno ſzkoły y Akádemie [Rzymianie] budowáli, ále ták dálece rzeczy przywiedli, że oná wſzyſtká powagá, oná ſławá y zacność
Grèciiéy wſzytkiéy [...] iedno przy Rzymiánách zoſtáłá. JanNKar
C, Av, A2v [2 r.], A3, B, Bv (12); iż gdy mátká vmrze/ dźieći
wſzyſtkich dóbr od oycá ſwégo biorą połowicę zá część y dźiedźictwo máćierzyſté: dla czego częſtokroć tákowi ſynowie w
młodych lećiéch będący nie vmieiąc rzeczóm áni mogąc rádźić/ ták
wźięté dźiedźictwo zwykli márnie trawić SarnStat 588; ACz w

wielu rzeczách prędkość bywa zálecáná: wſzákże táka prędkość w
ſądźiéch/ [...] nie ma bydź chowána SarnStat 691; Iż krótki czás
przyrodzenié vżyczyło nam żywotá/ á té rzeczy któré ku pożytkowi
y záchowániu towárzyſtwá ludzkiégo rodzáiu bywáią/ potrzebuią
długiéy pámięći: dla tego piſmo ludźie náleźli SarnStat 1210, *3v,
*6v [2 r.], *7v [2 r.], *8, *8v (61); SiebRozmyśl E4v; WitosłLut A2,
A4; KlonKr E4v; Więc iáko ſię rzecży pſuią/ ták też záśię napráwá
ich napewnieyſza. PowodPr 80, 19, 28, 29, 47, 54, 74, 78 [2 r.];
Poſt rodźi ſię ná oney piękney cnoćie/ ktorą powśćiągliwośćią od
rzeczy wolnych/ ábo wſtrzymawáłośćią zowiem. SkarKaz 120b;
Nie ludzka to ſpráwá/ zátrzymáć po wſzytkim świećie iedność
wiáry y wytrwáć wſzytki prześládowánia [...]. Ná tych tákich rzeczách poznáć rękę y śiłę Bożą y prawdę ſłowá iego. SkarKaz 241b,
39a, 43b, 120b [4 r.], 311b, 519b (13); VotSzl B3v, B4 [2 r.], B4v
[2 r.], D3, D4v; [nasi prawowładźcy] iednę rzecz raz chwalą, Drugi
raz záśię gánią. ieden raz ná Seymách Y Seymikách ták rádzą,
drugi raz przećiwnie. CiekPotr 78; Ráduię ſię z ſercá Ze ćię zdrowego widzę. (–) Wiem y wierzęć pewnie. Ale odłogiem inſze
rzeczy zoſtáwiwſzy, Co dziáłáią dzieći mé, ná to mi odpowiedz
CiekPotr 81, 5, 81; Com więć [!] ocżymá widźiał á drugie com
ſłyſzał/ Z tychem rzecży te Wierſze ták po proſtu piſał. CzahTr A4v,
D, D2, E3, E3v, G3, I4; GosłCast 7, 10, 27, 30, 66, 71; PaxLiz B2v,
B4v, Dv, D4v, Ev, E2v; SkarKazSej 662a, 691a, 695a; KlonWor ded
**2v, 1, 10, 41, 66; Eneaſz wſzytkim kazał/ by ſie gotowáli [do wyjazdu]/ Iedno ćicho/ áby znáć Dydonie nie dáli. Przed ktorą trudno
było zatáić tey rzecży PudłDydo A4v, B.
rzecz czego [= dotycząca czego] (10): MurzNT 8v; BielKron
222; KwiatKsiąż H4v; Choragus, Który rey wodźi/ Też/ który koſztunek czini/ á pieniądze wydáye ná taneczne y ynſzych gier rzeczi.
Mącz 52b; LeovPrzep F4; RejPos 140, 270v marg; A ty y ſynowie
twoi ſtobą będziećie ſtrzec oﬁárownictwá wáſzego/ wkáżdey rzecży
ołtarzá BudBib Num 18/7; ActReg 68; WujNT 789.
rzecz około kogo, około czego [= dotycząca kogo, czego] (6):
OrzRozm S4v; Iáko tedy we wſzyſtkich inych rzecżach około záchowánia żywotá náſzego [Pan Bóg] s pilnoſcią ſie ſtára/ thák też y
w tym/ ábychmy bez prawdziwey náuki nie zoſtáli RejPosRozpr
b3v; GórnRozm D; W rzeczách około wiáry/ ma ták káżdy ſłucháć
kośćiołá powſzechnego/ iáko dziatki rodzicow. WujNT 271, przedm
21; Z tey teſknośći ludźie niektorzy/ z nabożnego o tym rozmyślánia/ nápiſáli byli kśiążki o dźiećińſtwie P. IEZVSOWYM, domyśláiąc ſię rzeczy y dźiwow około tákiego dźiećięćiá y młodośći
iego. SkarKaz 38a.
rzecz z strony czego [= dotycząca czego] (1): Ponieważ tedy
Haeretykowie kośćiołá nie ſłucháią: ſłuſznie ſię ich [...] Kátholikowie wiárowáć/ z nimi w rzeczách z ſtrony nabożeńſtwá nie obcowáć [...] máią WujNT 76.
rzecz czyja, czego [w tym: pron poss (314) – „sw(oj)a” (206),
G sb i pron (87), ai (12), ai poss (11), „(sw(oj)a) własna” (10),
„cudza” (8), „czyja” (5)] (447): Bendącz yuſz w slużbie [czeladnik
rzemiosła rzeźniczego], aby painskiei rzeczi pilen był ListRzeź w.
27; Bo inych ludzi przygody/ Ktore ćierpią iteż ſzkody. Cżynią
cżłowieká mędrſzego/ W ſwych rzecżach opátrznieyſzego. BierEz
K4, L4v, O, O2v, P4v, R2v; OpecŻyw 33v, 108v; ForCnR E; MetrKor 38/500; Kto gi [alabaster] przy ſobie noſi, w ſwogich rzecżach
zwiciążczą zoſtanie. FalZioł IV 47c; Tak ſie przy czudzich rzecżach
miey iakobys ſwych nie opnſcił [!] BielŻyw 51; powiadał też
[Demokryt] ze ſłuſzniey ieſt w ſwych rzecżach ſkąpemu być niż z
ſzkodą czudzą ziſku patrzyc. BielŻyw 65; Przed wſzitkimi twemi
rzecżami cżaſu patrz, A tedy mow gdyż milcżeć nie ſłuſza. BielŻyw
130, 120; GlabGad O4v, O6, P2v, P5v; MiechGlab *2v; BierRozm
15; Iam powyedzial ysz thak kv panu memv wskazal yſz ma
poslacz posla kv roſzmowyenyu y posthanowyenyv rzeczy swoych
do Czeszarza ye go M LibLeg 7/98; Strzesz szią theſz wnaſzich rzeczach nyepotrzebnye skyem mowicz. LibLeg 7/104v; a wſchakoſch
yako ſlvdze prziſtoy my [lege: mi] rzeczi pana mego Kro. yego
mczi przeſtrzegacz LibLeg 11/175; [nasz poseł] opowye ſzye yſch
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yeſth poſlan kv Czeſſarzowy yego mczi od naſch w rzeczach Krolyowey yey mczi Vegyerſkyey LibLeg 11/186v, 7/34, 34v, 99, 100v,
105 (30); RejPs 54v, 58, 184v; SeklKat F, I2v, Lv; Ieſly czo baczys
poſobie Tedy proſe radz oſobie. A miey to na dobrey pieczy Wczas
poſtanow ſwoie rzeczy. RejKup h7, d6, e3, f8, r5; MurzHist Cv;
MurzNT 78v; KromRozm III O; BielKom nlb 3, C8, E5v, E8v, F5,
F8; RejWiz 20v, 69; Leop Sap 18/24, 19/1, Eccli 6/11, Is 41/22, Ez
16/55 [2 r.], Am 8/10; RejFig Bb3v, Dd4v; RejZwierz kt, 21v, 70,
72, 100v, 132v; Muſiemy zápomnieć wſzythkich náſzych rzeczy
áby chmy thym lepiey wezwánie náſze niebieſkie rozmyſláli. BibRadz II 44c marg, I 73d marg, 1.Reg 22/10, II 72a marg; Wenecya
ieſt Miáſto ſpráwą ſwą we wſzyſtkich rzeczách ſwoich chwálebne
OrzRozm T3v, A2v; Brácia ziednocżeni ktorzy przyięli Ewángelią/
ziecháli ſie do Brunſzwiku Marcá mieſiąca/ rádzić około ſwych
rzecży BielKron 216v; Poſłowie tedy Ewángelikow widząc iż ſie
wſzytkie rzecży ich ku walce sćiągáią/ rozieżdżáli ſie táiemnie do
domu ieden zá drugim. BielKron 225v; Przy Márgrábi ſtali Kſiążę
Báworſkie y Brzeſkie forythuiąc rzecż Krolá Polſkiego BielKron
[3322]v, 70, 194v, 207, 209 [2 r.], 209v (27); BielKronCies
Mmmm3; GrzegRóżn B4v; KwiatKsiąż H2v [2 r.]; Age. Nuż. Przed
ſię/ Prowadz ſwą rzecz. Mącz 5c; Alicui supplicare, Pokornie ſwą
rzecz przed kim przedłożić. Mącz [305]d, 9d, 42d, 94d, [95]a, 168c
(28); ále then niewdźięczny Poſeł/ á przekażcá/ náſzych rzeczy
wſzyſtkich/ to ieſt/ śmierć niechcąc iemu dłużey folgować/ wźięłá
go od tey niedokonáney roboty SienLek 44v; RejAp 75v, 120v;
GórnDworz Cv, V2, Bb8v, Dd8v, Ee5v, Gg5; Izaſz mnie nie wolno
w rzecżach mych cżynić to czo ſie mnie podoba RejPos 59, 113v,
252, 275, 330v; RejPosWiecz3 98v; BiałKat 155v marg; BielSat G3,
I4v; GrzegŚm 28; Pewnie kiedy vſłyſzym o dziwney nowinie. Ze ſie
dzyeći niewdzięcżne záſkrobáć w łeb muſzą/ Chociaż ſobie w
rzecżach ſwych ná wſzem dobrze tuſzą. HistLan D4v, Cv, D4v, E,
Ev; RejZwierc 50v, 62v, 86, 90v, 115 (9); BielSpr 44; ZMártwych
wſtánie Páná náſzego/ nie ták vważáć á ná nie poglądáć mamy/
iákoby ná iáką rzecż cudzą [...]/ ále ták iáko ná náſzę właſną
RejPosWstaw [1102], [212]v, [424]v, 44, [1103]v; A drugie rzecży
[Residua] Ioaſzowe/ y wſzytko co cżynił/ aza tego nie nápiſano
wkronice krolow Iehudſkich? BudBib 4.Reg 12/19, 4.Reg 15/36,
1.Par 26/32, 2.Mach 4/21, 9/20; BudNT Philipp 2/20; CzechRozm
159v [2 r.], 193v, 255; (nagł) Prokop Korzeniewſki. (–) [...] Iáko
widziſz iż Wenus nie ma go ná piecży/ Ale Marz iuż temu wierz
trzyma iego rzecży PaprPan Q2v, Y2v; do tego żołnierze ćwicżyć
trzebá/ iáko ſtraż we dnie y w nocy trzymáć/ iáko ią vkrywáć/ iáko
wypátrowáć y ſzpiegowáć rzecży nieprzyiaćielſkie ModrzBaz 111,
21v, 22v, 25v, 52v, 64 (17); SkarJedn 186; KochOdpr A4v, B2v;
Oczko 11, 30v; Przypátrz ſye rzeczóm ludźi bogoboynych/ Ze lat ná
koniec vżiją ſpokoynych KochPs 55, 38; SkarŻyw 46, 194, 248,
391; KochTr 22; StryjKron 59, 492; CzechEp 359, 369; NiemObr
89, 121; KochFr 3, 134; ReszPrz 8; ReszList 187; WisznTr 8; BielSen 16; BielSjem 11, 14; Nie rádá ćię ztąd puſczam/ á zwłaſczá bez
śiebie/ Ale iż poſpolitéy vſtąpić potrzebie Swoiá właſna rzecz muśi:
Iédź w dobrą godźinę KochPam 82, 84; KochPieś 16, 46; Bá łatwieć to ſtrofowáć rżeczy cudze/ y nie zoſtáwić nic nie pogánionego.
GórnRozm K2, B2v, F4, I3v, I4v, K, K3 [2 r.], L4v; ZawJeft 21;
widzę ze turbatus o rzeczy braciey swoich yswoie. ActReg 83;
zpilnością wḿ proszę, bądz mu wḿ wrzeczach iego pomocen
ActReg 109, 55 [3 r.], 73, 79 [2 r.], 81, 83 [3 r.] (25); Calep 1145b;
GrochKal 24; GórnTroas 41, 43; KochCn B4v; KochCzJan A2v;
OrzJan 30, 48, 75, 124, 127; WyprPl Cv; Swięći o rzecżách náſzych wiedzą. LatHar 325 marg, 18, 22, 233, 326, 532 (10); KołakCath C2; WujNT Matth 12/45, Luc 2/49, 11/26, 2.Petr 2/20, s. 259
(10); WysKaz 48; JanNKar C; SarnStat 209, 809, 1105, 1174;
KlonKr Cv, E4v; KmitaSpit B2v; PowodPr 45; Precz Venus lekomyślna, miey ſobie ſwe rzeczy: Nigdy mi do mey śmierci nie bądz
przyiaćielem CiekPotr 18; Ieſlim przyiacielowi ſwemu co dobrego
Vczynił, y o rzeczách iego wiernie rádźił. Nie baczę żebym prze to
záſłużył pochwałę CiekPotr 84, 45, 47, 73; GosłCast 69; KlonFlis

E; KlonWor ded **2, 23; PudłDydo A3; RybWit A3. Cf rzecz czyja
z kim; »już rzecz jest«, »to już nie jest moja rzecz«, »rzeczy idą«,
»rzecz się ma«, »na tym rzecz stoi«; Zwroty; »ku rzeczy«.
rzecz czyja z kim (1): Arcybiſkup w Rzymie będąc [...]/ mowił
też [z papieżem] około rzecży Polſkiey s Pruſy/ ktorzy ſie ſkárżyli
przed Papieżem iákoby im Krol wydárł Pruſy y Pomorſką źiemię.
BielKron 410.
W połączeniu z przymiotnikiem odrzeczownikowym [= kogo
interesująca; z kim a. z czym związana] [w tym: rzecz + przymiotnik
(325), przymiotnik + rzecz (189)] (514): [Dariusz pisał Aleksandrowi:] ábowiem gdys ieſt dziecię ſluſzno tobie y potrzebno áby
dziećińskie rzecży ſpráwował [puerilia pertractare] HistAl C4,
C6v; BibRadz 2.Mach 4/48; Goski A3v [2 r.]; OrzRozm S4v; Villico
et Villicor, Kmiecią ſie rzeczą obchodzę/ ná wśi ſie obieram/
wieyską rzecz á oráninę prowádzę. Mącz 496d; Viridarii servi,
Słudźi ogródnych rzeczy pilnuyący ziołá á kwiecie opátrzuyący.
Mącz 498d, 52b, 73c, 76c, 144c [2 r.], 194d (13); Weſzczną ſye
wielkie ſporki w ſpráwách rzeczy małżeńſkich/ iáko o poſági álbo
wiáná/ y dawne właſnośći Praw. LeovPrzep E2; RejPos 227v, 315v,
316; ModrzBaz 13; SkarŻyw 184, 333, 334; CzechEp 93; Vrzędnik
v rządnego Sláchćicá y v rządnego Kmiotká/ około roley y obory/
ma ſie porządku vcżyć/ gdy ma cżás wolny: y ma ſie z nim rozmowić/ y porádźić ſie go w káżdey goſpodárſkiey rzecży. GostGosp
8; Ták wiédzćie/ że rzeczy Máhometckié ſą té: obrzydły zbytek/ nie
człowiecza ſrogość/ zelżywa pychá/ y niewola nieznośna OrzJan
22; RybGęśli A3; SarnStat 146; GosłCast 67; KlonFlis H4v. Cf
»rzeczy boskie«, »rzeczy domowe«, »rzeczy kościelne«, »rzeczy
rycerskie«, »rzeczy świeckie«.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy narodu [= dzieje narodu] [zawsze: przymiotnik + rzecz] (4): Thu iuż Moſkiewſkim rzecżam teraz koniec vkłádam/ á o ſławnym z iechániu/ nigdy przed
tym niebywáłym/ krolow Krześćijańſkich Polſkiego y Węgierſkiego
s Ceſárzem Máxymilianem v Wiedniá/ piſáć pocżnę BielKron
412v; Pruſkie rzecży pocżnę ktore ſie v nich tocżyły przez ty látá
po śmierći Tyefená Miſtrzá Pruſkiego BielKron 415v, 336; StryjKron 345.
W połączeniach szeregowych (8): w ktorych [księgach] ſię rzecży ludzkie przeſzłe/ ſzcżęśćia/ przygody nagłe/ przirodzeniu niezwykłe vcżynki/ y nad to wſzyſtko/ położenia wſziſtkich czaſow
zamykaią. KwiatKsiąż G4v; iżeby [ubiór] był pocżcżiwy/ yżeby
niebył nazbyt przeſadzony/ ani też iakmiarz zániechany/ ale iakowy
będzie rzecży/ mieyſcu/ cżaſowi/ a zwłaſzcża nawiętſzey perſonie
przisłuchał. KwiatKsiąż Q; Servire scenae proverbium, id est, accommodare sese omnium moribus: loco, tempori, et personis servire, Wedle ſpoſobu rzeczy/ perſon/ tákieſz y mieyſc/ ſobie poczináć. Mącz 371b, 510b; iż ſtáry cżłowiek bárzo nieſpoſobny ieſt do
wiela rzecży/ do wiela zabaw/ do wiela roſkoſzy GórnDworz H6v;
RejPosRozpr c3; ModrzBaz 9v; LatHar 18.
W charakterystycznych połączeniach: rzecz(y) (nie)bezpieczna
(4), chwalone (godne chwały) (3), droga (6), dworna (2), ginące
(zginiona, zaginęłe) (4), gotowa (zgotowana) (7), gwałtowna (4),
haniebna (2), lekka (4), łatwia (6), (nie)mierne (2), miła (9), naprawione (godna poprawy) (3), niezwykła (niezwyczajne) (2), obciężliwa, obiecane (3), odkryte (3), okrutna (3), osobne (osobliwe) (3),
piękne (3), płon(n)e (8), (nie)pobożna (niezbożna) (4), pohamowana (2), postanowiona (7), proste (5), przedsięwzięta (2), przemijające, przyjemna (3), rozkoszne (3), (nie)rozmyślna (3), rzadkie
(3), skryta (19), (nie)smaczne (3), smutne (3), spodziewana (niespodzi(ew)ana, nienadziana) (6), spokojne (uspokojone) (4), sprosna
(10), stateczne (6), stracona (utracona) (5), straszliwa (9), szkarada (4), szkodliwe (24), (nie)tajna ((po)tajemna) (14), upadające,
upadłe (3), wdzięczne (2), zacna (11), zamieszane (2), zawichrzone,
zawikłane (2), znamienite (3), żałosna (3); rzecz(y) (prze)minęły
(7), (wy)niesie (przynoszą) [co] (6), okazuje się (pokazuje się, będą
okazane) (5), oznajmiła się, pachnie [czym] (2), podoba(ją) się (8),
pofortunią się, potrzebuje (potrzebująca) [czego] (17), pożąda,
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mogą się skryć (2), (za)szkodzi (może zaszkodzić) (8), tają się (zatai
się, utai się) (3), trwa(ją) (3), upadają (upaść musi) (3); rzeczy (G)
bać się (obawiać się) (9), bronić (5), chronić się (3), chwycić się
(chwytać się, chwatać) (6), dbać, doczekać, doględać (2), dojźrzeć,
dostąpić, doświadczyć (doświadczać, doświadczenie) (11), (s)kosztować (4), lękać się (przelęknąć się) (4), (o-, za)mieszkać (zamieszkiwać) (5), nadziewać się (spodziewać się) (2), naśladować
(5), pilnować (pilny, pilnujący) (16), pokusić (pokuszać, pokuszenie) (3), poprawić (naprawa, naprawca) (11), pozwolić (pozwolenie) (3), (za)przeć się (3), strachać się (ustraszać się) (2), (u)strzec się (przestrzegać się, wystrzegać się) (22), taić (5), używać
(używanie) (15), wstydać się, zaniecha(wa)ć (7), zaniedbawać (zaniedbanie) (2), żałować (4); rzeczy (G) ciężar, dostojność, ostrzeganie, przedłużenie, przejźrzenie (3), przyczyna (13), przykład (3),
(po)stanowienie (5), uczestnik (3), uspokojenie, utrata, uważenie
(rozważenie) (12), wznowienie, zabawa (6), zamieszanie, znak(i)
(8); rzeczy(-am) błogosławić, dogadzać (dogodzić) (5), dufać (2),
(za)dziwować się (14), folgować (5), dać pokoj (3), przekażać (być
na przekazie) (3), przyganiać, przyłożyć się, przyzwyczajać (się)
(zwyczaić się) (3), radzić (3), wierzyć (wiarę dawać) (4), zabieżeć
(zabiegać, zabieganie) (27), zastawić się, zdumieć się; rzecz(y)
błogosławić, (s)chwalić (8), (u)czynić (25), forytować (6), ganić
(10), (z)jednać (7), lekce (lekko) ważyć (5), (po)mieszać (5), miłować (10), naprawi(a)ć (naprawować, poprawować, znaprawiać)
(7), obiec(ow)ać (11), odkrywać, odmienić (3), odrzucać (odrzucić,
porzucić) (6), okaz(ow)ać (pokaz(ow)ać, ukaz(ow)ać, ukazujący)
(17), opuścić (opuszczać, popuścić) (20), mieć na pieczy (31), przedłużać (3), przeszkodzić, przypuścić (przepuścić, przepuszczać, dopuścić, dopuszczać) [na kogo] (7), przywieść [na kogo] (7), przywieść (przywodzić) [ku czemu, w co] (14), sposobić (2), (po)stanowić (postanawiać, ustawi(a)ć) (39), strofować (4), uspokoić
(uspakajać) (2), wzgardzać (wzgardzić) (9), wziąć (brać) przed się
(10), wznawiać (odnawiać) (2), zamilczeć (3), zaniedbać, zataić
(2), (o)zdobić (ozdabiać) (6), (po)znać (poznawać, rozezn(aw)ać)
(14); rzeczami(-ą) bawić się (bawiący się, zabawiać (się), zabawiony) (33), brzydzić się (6), gardzić (8), (za)mieszać (zamieszawać) (4), parać się (8); iść (zejść się) dla rzeczy (2), posłać (posłan)
(3), przyjechać, zgromadzić się; do rzeczy (przy)godzić się (4),
potrzebny (3), pożyteczny, przekaza, przeszkadzać, przyjechać,
skłonność (skłonny, skłoniony, nakłonić się) (6), (nie)sposobny (2),
wezwany; od rzeczy hamować (pohamować się) (2), odchylać się,
odwieść (odwodzić (się), odwodzony) (6), powścięgać się (powściągliwość) (4), warować się, wstrzyma(wa)ć się (4), wybawiać, wymować, wystrzegać się (ostrzegać się) (4), z(a)błądzić (2), zachowywać się; około rzeczy bawić się (zabawiać się) (6), frasować się
(2), obierać się (4), radzić (się) (rada) (5), sjem (2), trwać; ku
rzeczy(-am) chęć (chuć, chutliwy) (3), czas, (nie)fortunny (3), (nie)godny (6), gotowiuchny, obrany (wybrać) (2), obrocić się (obracać
się) (3), omieszkały, pilność, pobudzać, pochopny (2), pogoda (2),
posłać (przysłać, posłany, wysłać, wysłany) (13), potemny, potrzebny, (nie)pożyteczny (użyteczny) (6), przygadzać się (przygodzić
się) (3), przyłożyć się, przystęp (4), skłonny (skłonność, skłonić się)
(5), sposobny (3), stosowny, trafny, wyjachać (przyjachać) (2),
wzywać; na rzecz(y) baczność (baczyć, (mieć) baczenie) (7), chciwy
(2), dbać (3), gotowy, kasać się (2), lenić się, oglądać się (11),
ostrożny, mieć pieczą, pogoda (pogodny czas) (2), posłać, potrzebny (2), (nie)pożyteczny (4), przygodzić się (zgodzić się) (7), przystawać, przyzwolić (zezwalać) (2), puścić się (2), rozmyślać się
(rozmyślić się, rozmysł) (11), schodzić się, skwapiać się (ukwapiać
się) (3), śmiały (2), wzgląd mieć (2); o rzecz(y) ciążyć, dbać (dbający) (12), frasować się (2), kusić się (pokuszać się) (11), posyłać,
pracować się (mieć pracą) (2), radzić (się) (3), starać się (staranie
(się)) (28), uskarżać się (uskarżający się) (2); w rzecz(y) ugodzić
(ugadzać) (4), wmietać się (2), wplętać się, wskakować, wstępić
(wstępować, wstępujący) (7), wtrącać się; za rzecz(y) ch(w)ytać się
(2), jąć się (imać się, ujmować się) (3), wsadzić się, wstydać się,

wziąć się; z rzeczami przyciskać, (przy)słać (posłan) (3), przyść; na
rzeczach(-y) mylić się, nieużyteczny, zabawić się, zaszkodzić
(szkodliwy) (2); o rzeczy(-ach) bawić się, pieczołować, postanowienie (2), przykazanie (rozkazać, rozkazanie) (4), radzić (rada)
(19), sprawę da(wa)ć (2), starać się (staranie) (14), troszczyć się
(2); w rzeczach(-y) (po-, za)błądzić (błąd) (9), błogosławić (błogosławieństwo, ubłogosławion) (6), (nie)cierpliwy (3), dręczyć (udręczon) (2), dufać (2), ganion, (z)grzeszyć (grzeszny) (7), iść, (przy-,
z)jechać (jeździć) (13), kochać się (kochanie, zakochanie się) (13),
mieszkać (omieszkanie) (2), napominać, naśladować, obierać się
(obieranie się) (4), odmienić się (odmienny, odmiana, przemiana)
(4), odprawę wziąć, opuścić (opuszczać) (2), (z)ostawić (2), pilny
(6), [jak] sobie poczynać (7), postanowienie, [jak] postępować (postępić) (9), pożyteczny (pożytek, użyteczny) (9), (s)przeciwić się
(przeciwny) (6), przedłużenie, przestrzegać (wystrzegać) (2), (po)radzić (się) ((po)rada, radzenie) (16), rozny (rozność) (6), (w)skazać (rozkaz(ow)ać, rozkazanie) (6), (po)słać (przys(y)łać, posłan,
poseł) (42), (u-, wy)słuchać (posłuszny, posłuszeństwo) (20), staranie, szkodzić (szkodzien) (2), ślepy (zaślepiony) (4), trwać (2),
uciec się (uciekać się) [do kogo] (3), wątpić (2), wykroczyć (2),
wystrzegać, zabaw(k)a (2), zdać się [na kogo].
Przysłowia: FalZioł V 71v; Mierność choway w káżdey rzecży
BielKom E4; RejWiz 37 [2 r.]; RejZwierz 136; BielKron 258; Mayą
też [młodzieńcy] być powćiągani iżeby w inſzich rzeczach należączych ktemu żywotowi przeſmiernimi niebywali. KwiatKsiąż Dv;
Mącz 228a, 338d, 389a; Ale iednák y w thym/ iáko w káżdey iney
rzecży miáry potrzebá/ bo kiedy też kto názbyt ſtátecżny/ á ſkromny/ hnet go ábo zá hárdego/ ábo zá głupiego mieć ludzie będą.
GórnDworz L2, V6; RejZwierc 15 [2 r.], 25v, 54, 109v, 143v, 148v,
Aaa4v; Strum R4; ModrzBaz 18, 113v; GórnRozm Bv, M3, M3v;
Miárá w rzeczách to tá trwa/ y beſpiecznie ſtoi/ A odmiány gwałtownéy nigdy ſie nie boi. GórnTroas 22; GosłCast 26. [Ogółem 28 r.]
Gdy co dziáłaſz mądrze dziáłay/ A koniec rzecży przegląday.
BierEz Nv, H3; RejJóz E4v [2 r.]; Koniec káżdey rzecży ma być
ná pyecży. RejWiz 49 marg, 48, 49, Cc6v; RejZwierc 146. [Ogółem
9 r.]
BierEz I4; GroicPorz b3v; gdyż z dawná przypowieść ieſth/
w zgodźie máłe rzecży wielkiemi ſie zſtawáią/ á w niezgodźie y
wielkie vpádną BielKron [3323]; RejPos 334; Z máłych w pokoiu
wielkie rzecży roſtą RejZwierc 227; VotSzl B2; KlonWor 51 [2 r.].
[Ogółem 8 r.]
Bo to ieſt nie lada czo przeyrzeć przyſzłe rzecży A nikt vpaſcż
nie może kto ie ma na piecży RejJóz K4, K4 marg; RejWiz 32,
129v; RejZwierz 127; RejZwierc 87v; PaprPan L2; Futura bene
prouide. Przyſzłe rzecży przeźieray y mądrze rozważay CzahTr C4.
[Ogółem 8 r.]
BielŻyw 92; RejJóz I2; Mącz 19a, 33c; Bo y Mędrczy ták o tym
piſzą/ iż káżda rzecż gwałtowna nie może być iedno ſzkodliwa. RejZwierc 15; Lecż trzebá ſkromnie: Bowiem rzecż ſkwápliwa Cżęſto
ſzkodliwa. KlonFlis E. [Ogółem 6 r.]
Ale iako wiecz mowią, Niepotrzeba wiechy wybornemu winu/
á ſama ſie rzecż dobra chwali. FalZioł +2v; Káżda rzecż dobra ſamá
ſie záleca poſpolićie mowią/ Láſkáwy Cżytelniku ModrzBazBud ¶5;
SkarŻyw A3v; WerKaz 291. [Ogółem 4 r.]
RejJóz O [2 r.]; Zle kto rzecży przypádłe/ lekce ſobie waży.
RejZwierz 128.
bo záwżdy powiádáią/ iż wcżás zábiegay káżdey rzecży. RejZwierc 134, 76v marg, Bbb2v.
GórnRozm L2; á téż ná świećie rzeczy nie zrázu zwykły do
ſwéy przychodźić perfectiiéy. JanNKar A4v.
bo kto máłych rzecży nie waży/ znienagłá vpáda. bo wielkie
rzecży bez máłych ſtać nie mogą. GostGosp 2.
Kto ſie kocha w rzecżach proznych Nie miewa więc pożytku
znich. BierEz Kv.
pirwey rzecż wyrożumiey toż ſie ku niey miey. BielŻyw 35.
ysz smalich wielkie rzeczi powſtawayą LibLeg 10/66.
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Niewiem yako dzys twoyą rzeć Podobno yako roſkowa RejKup v3.
Nihil ex omni parte beatum. Proverb. Zadna rzecz nie może
być bes przygány. Mącz 23d.
Záwżdy nam zákazáne rzecży więcey ſmákuią. RejPos 337v
marg.
ponieważ rzecży poſpolite [publicae res] máią być przekłádáne
nád kádżego [!] właſne. ModrzBaz 124v.
Frazy: »rzecz jest (a. była, a. będzie) (rzeczy są (a. były, a.
będą, a. bywają))« = dzieje się, zdarzy(ło) się; res est Vulg; facta est
res PolAnt [szyk zmienny] (16): MiechGlab *2v, *3v; LibLeg 10/70,
11/26; Diar 93; Leop Iudith 6/10, Eccli 35/7; BibRadz II 141b
marg; Quid rei sit rogitant, Co zá rzecz yeſt pytáyą ſie? Mącz 357d;
wſzákoż dozwalam tego w.m. ábyś oſoby nie miánował/ ále nam
w.m. rzecż powiedz/ iáko byłá. GórnDworz Cc8v; Y rzekł mu
[przybyszowi] Dawid/ ſkąd idzieſz? Y rzekł do niego/ z obozow
Izráelſkich vſzedłem. Y rzekł kniemu Dawid/ Co ſię tám dzieie?
(marg) Wł/ co zá rzecż byłá? (–) [Quid evenerit] BudBib 2.Reg 1/4,
Deut 4/32, I 194c marg; [Piotr rzekł:] Wy wiećie rzecż ktora byłá
[scitis factum verbum; wiećie co ſię ſtáło BibRadz] po wszey
Iudſkiey (ziemi) pocżąwſzy od Gálileie po nurzániu ktore przepowiedał Iohan. BudNT Act 10/38[37], Mar 13/4; Phil I.
»(już) [czyja(-e)] rzecz(y) (jest a. są) [jaka(-ie)]« [w tym: zła
(3), dobra (2), trudna (1); z elipsą orzeczenia (4)] = ktoś znajduje
się w jakimś stanie a. sytuacji; jakoś idą czyjeś sprawy [szyk zmienny] (14): (did) Kupieċ powieda iż mu Doctorowie zlie pothuſzyli.
(–) [...] Wzyawſy pieniedzy biegly przeċ Powiedzyąwſy iuż zla twa
rzeċ. RejKup h6, f6v, v3; LubPs G3v; RejWiz 132v; Ieſli będzieſz
cżyſty y w proſtoćie chodził/ wnet ocući ſie ktobie [Bóg]/ y vcżyni
ſpokoyny przybythek ſpráwiedliwośći twoiey/ Ták dálece/ że pierwſze rzecży twoie były mále [priora tua fuerint parva]/ á poſlednieyſze bárzo ſie rozmnożą. Leop Iob 8/7; BielKron 179, 195v,
203v; Mącz 466a; RejZwierc 146v; Bądź Ty Pánie ma obroná/ boć
moiá rzecż ieſt ſtráconá ArtKanc Q9v; Słuſzna ieſt, iákie moie rzeczy ſą, ábym znał, Y iáko mię w mym ſtanie ſzczeście przyciſnęło
CiekPotr 36; IVżeſz rzecż dobra náſzá/ Pánno Miłośćiwa/ Niechćiey być W.M. daley iuż w nicym troſkliwa PaxLiz D3v.
»tak(ow)a (a. ta) rzecz jest« = tak właśnie jest; tak wygląda
sytuacja (4): Abowiem to co śię zemną dźieie takowá rzecz iéſt/
iaką nigdy przedtem niebyła MurzHist Ov; KwiatKsiąż I2; Si ita res
fert, Gdyż táka rzecz yeſt/ y yeſli ták yeſt. Mącz 121d, 19b.
»to (już) nie (jest) moja (a. nasza) rzecz« = mnie (nas) to nie
dotyczy, nie interesuje (nie powinno interesować), to nie moja (nasza) sprawa (4): WróbŻołtGlab A5; Ale to nie naſza rzecz a czo
nam do tego Pomy przed ſię dla ſwych ſpraw RejJóz M8; A przecżże ſię to działo? To iuż nie náſzá rzecż/ ſądy Páńſkie ſpráwiedliwe/ á
dziwne ſpráwy á wola iego ſwięta to niechay rozeznawa. RejZwierc
185; CiekPotr 3.
»(to) nie (jest a. są) rzecz(y) [czyjej] głowy, możności, sił«
= sprawa przerastająca czyjeś możliwości, ponad czyjeś siły
(1:1:1): LubPs ee; A może żaden odemnie niecżekáć/ iákoby od
vſtawce praw/ doſtátecżnego opiſánia praw. nie ieſt rzecż moiey
możnośći [non est hoc facultatis meae] ModrzBaz 73v; TVby był
plác/ co mowić o Duchownym ſtanie/ ktorych pierwſza powagá
dziśia chodzi tanie: [...] Ale iż to nie náſzey/ rzecż ták wielka/ głowy/ Daywá pokoy: Bożych ſług nie tykaywá ſłowy. BielRozm 34.
»rzeczy się dzieją (a. poczną się dziać) (rzecz się działa)«
= haec facta sunt PolAnt, Vulg; haec aguntur Vulg; res gesta est
Mącz; res agitur Cn [szyk zmienny] (64): OpecŻyw 11v; HistJóz Ev;
BielŻyw 169; [król] raczill thak y karacz y opatrzycz. abi na pothim
thakye rzeczi nyeprziſthoyne na granyczi ſſye nyedzyali. LibLeg
11/134v, 11/186v; MurzNT 8v [2 r.], Mar 13/29, Ioann 1/28; Ale
mowi [Salomon]/ iż ſtych rzetzy dotześnych y pototznych/ kthore
ſię dzieią pod ſlońcem/ rozumem przyrodzonym żadny tzłowiek
niemoże wiedzieć KrowObr 53; Leop Eccle 4/3, 2.Mach 4/30,
Ioann 1/28, 1.Cor 14/40; Niemáſz tám fortelá żadnego/ gdźie ſye

iáwnie rzeczy dźieią OrzRozm F3v, N; BielKron 79, 107v, 110,
140v, 203v; Mącz 144d, [234]a, 461c; Prot B4v; A Komety yzali
kiedy nieprzynośiły wiele złego Polſzce/ czytay Kronikę o rzeczách
ktore ſye dźiały thák ſześćdźieſiąt lat y czterzy/ gdy Polſká byłá
przeſtráſzoná/ y ná poły ſpuſtoſzoná od Tátárow LeovPrzep a4v, B3;
RejAp 75v; GórnDworz Ee2v; HistRzym 21v, 27; RejPos 4v, 140,
287v; BiałKat 163v, 283v; [czekaj] Aż ſie Pan Bog nád námi ſmiłuie/ Ty burzliwe cżáſy záhámuie. Przezeń ſie ty wſzyſtki rzecży
dzieią/ Iż ſie ludzie y tám y ſam chwieią. BielSat H2; GrzegŚm 59;
KuczbKat 110, 165; RejZwierc 42v; BudBib 2.Mach 4/30; CzechRozm 126, 183v, 232; wiele ſię też złych á przewrotnych y karánia
godnych rzecży dzieie [pleraque … ﬁunt] ktorych niekarzą/ á tę
wymowkę po ſobie máią/ iż ſą wzwycżay wzięte. ModrzBaz 5v, 13,
19, 101v; SkarJedn 379; SkarŻyw 57, 251, 341; NiemObr 41; ReszHoz 127; ActReg 77, 144; KochPij C2; LatHar 325, 593; WujNT
264, Act 26/26; SarnStat 1206; Bo takowe rády y zabiegánia rzecżom/ ktore ſie to nie cżcżo ábo cżáſem y pijáno [...] dźieią/ rzadko
z gruntu y drożnie prowádzone bywáią PowodPr 72.
»rzeczy idą (a. (po)szły) itp. [jak]« [w tym: czyja (5)] [szyk
zmienny] (27): RejWiz 136, 138v, 193; BielKron 112, 202, 202v,
304, 334v; KochZg B; RejPos 78v, 348v marg; BielSat M4; RejPosRozpr c3v; Záwſzeć Bog cnotliwego ma ná pilney piecży/ Iákoż
tym podług myſli idą wſzytki rzecży PaprPan E3; SkarJedn 188;
KochTr 23; CzechEp 4; ZawJeft 46; Tak mię teraz Pan Bog widzę
chce mieć Ze wszytkie rzeczy co iedno pocznę in contrarium mi
idą. ActReg 158, 24, 51, 109, 117, 173; SarnStat 1226; Ieſt nas ieſzcże wiele w Polſzce żywych/ ktorzy pámiętamy poki ſie cżyiá powinność ná Seymach śćiągáłá: á ſzły rzecży dobrze. PowodPr 77, 2.
»rzecz z kunsztu wyszła« = skończyły się żarty (4): RejJóz Kv;
Aczoż ony głębſze piſma A Iuż ta rzecz ſkunſtu wyſla Y tobieċ
chory nieboże Ten Pop thu nicz niepomoże RejKup m5, o8v; RejFig Dd5v.
»([jak]) rzecz się ma (rzeczy się mają)« [w tym: o kim (1),
czyja (1)] = ita (sic, quod) res est Mącz, Modrz, Cn; ita (sic) se
habet PolAnt, Vulg; ut se res habet Mącz; sic res habet, sic est
factum Cn (32): Ktoreégo [Judasza] dziewitza mariá gdy vzrzala/
przywitáwſſy go przod miloſciwie zopytala/ iako by ſie o iéy milym
ſynie rzecż w ieruzalem miala. OpecŻyw 85v; ForCnR B3; LibLeg
10/64v, 11/20v, 28v, 106v; KromRozm III O8v; BibRadz Act 12/15;
BielKron 232; KwiatKsiąż K2; Tu isti narrato omnem rem ordine ut
factum fuit, Powiedz mu wſziſtkę rzecz yáko ſie w ſobie ma. Mącz
241a, 278d, 353b, 391a; GórnDworz O6; A záprawdęć ták śie rzecż
ma/ kiedy my nawięcey mnimamy iżeſmy iuż zginęli y Boſki rátunek ſtrácili/ tedy Pan Bog nawięcey z wielkiey dobroći ſwoiey
ſzuka nas y ſtára śie o nas KuczbKat 375; ModrzBaz 30, 60; Ieſlićby
Kryſtus zmartwychwſtał/ Dopieroćby ſwoy błąd rozśiał. [...] Co
inſzego powiádayćie A tym żártom pokoy dayćie. (–) Nie żárt
miłośćiwi Kśięża Nieinácżey/ ták ſię rzecż ma. MWilkHist D2, Dv;
Gdyż ludzkié ná tym świećie ták ſie rzeczy máią/ Choć zrodzeni od
bogiń/ przedśię vmiéráią. GórnTroas 21; LatHar 492; WujNT Act
12/15, 24/9; CiekPotr 58; PaxLiz B, E2v.
~ Formuła rozpoczynająca relację: »tak się rzecz ma« (5):
KromRozm III P8v; BielKron 231v; Ná koniec zámilcżeć ſię niegodzi iego [św. Abramiusza] Apoſtolſkiego ſercá y duſz prágnienia/
ſktorym ſię ieſzcże ná koniec popiſał. Acż rzecż ma przodek
ſmutny/ ále weſołem dokonánim ochłodzi cżytelniká. ktora ſię ták
ma. [...] SkarŻyw [236]; Będźieć ſię on [pijanica i marnotrawca]
rzkomo vdawał przed ludźmi zá dobrze maiętnego [...]/ á ono ták
wiele o nim możeſz rozumieć/ iáko o onym śláchćicu co w oſtrogách chodźił/ á ná koniu nie iezdźił. Co iżbyś lepiey zrozumiał/ ták
ſię rzecż ma: Był ieden Ziemiáninek [...] WerGośc 223, 244. ~
»[o czym] tu rzecz namniejsza« = to nie ma znaczenia, mniejsza o to (1): [pleban] Niedba o przyſley przygodzie Iedno o ſwieczkach/ o wodzie. A to ſtąd bymu zly [lege: szły] dary Niezapomnial
y ofyąry. [...] To mu ſię zda napyluieyſa [!] O wierze tu rzecz namnieyſa. RejKup l4.
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»o (a. [ach]) nędzna, [płaczliwa] rzeczy; o mizerna rzecz«
(1;1): O rem lugubrem, O miſerna lámentliwa á żáłobliwa rzecz.
Mącz 199b; Rem miseram adverbium dolentis, O neſtetis [!]/ O
nędzna rzeczy. Mącz 353c; [Więc [stary człowiek] chodźi o trzech
nogách/ owſzem cżworonogi Zſtáie ſię [...]. Y cżołga ſię po źiemi;
Ach rzecży płácżliwa/ Ze tákiey nędzy Stárość/ biedna docżekiwa.
ProtKonterfet B].
»jako rzecz potrzebuje, pożąda; wedle (a. podług) potrzeby
rzeczy« = pro re nata, prout res postulat Mącz (1:1;3): naprzod
krziwdi poddanich naſich przeloza y obczyaza. thak yako banda
rozvmyecz wedlye potrzebi rzeczi. LibLeg 11/132; Mącz 328a,
353b; RejPosRozpr c3; Któré to woyſko [morskie, tj. ﬂotę, król] ták
ſpoſobi y poſtánowi/ iáko rzecz będźie potrzebowáłá [ut res et
necessitas suadebit JanStat 109] wedle porády ſtanów Koronnych.
SarnStat 134.
»rzecz [kogo] potyka (a. potkać może) (rzeczy [kogo] potkały)« [szyk zmienny] (9): [Zeﬁra mówi do Józefa:] Wielka cie to
rzecz potyká Pani ſie twa o tym pyta Czocz by k woli czynić miała
A iakoć by pomagała RejJóz E3v; RejKup r4v; Diar 57; BibRadz
4.Esdr 8/57[59]; BielKron 49v; A kthoraż cie iuż ſzcżęſliwſza rzecż
kiedy ná ſwiecie potkáć może/ [...] gdyż wieſz/ żeś ſie iuż sſtał
iedno ciáło s Pánem ſwoim/ gdyż wieſz żeś ieſt wdzyęcżnym ſtworzeniem Bogu Oycu ſwemu RejPos 90; A ták wſzedł wdom ſyn
iego weſoły/ y powiedział oycu ſwemu ony wſzytki rzecży ktore go
potkáły [magnalia quae facta fuerant] wziemi Medſkiey. BudBib
Tob 11/12, 4.Esdr 8/57[59]; SkarŻyw 304.
»rzeczy się (prze)toczą (rzecz się toczy); przetoczenie, tok rzeczy« [szyk zmienny] (17;1:1): Rozmáithe ſą mniemánia wykłádáczow otym tho czáſie/ w ktory ſie ty rzeczy toczyły co ſą wtey
Hiſtoryiey [tj. w Księdze Rut] nápiſáne BibRadz I 148c marg; BielKron 143v, 173, 227v, 233, 398v (8); Annales, Dzieye roczne/ To
yeſt/ Hiſtoria gdzie wſziſtky przigody y yne rzecży które ſie kolwiek
czaſów tych álbo przeſzłych przetocziły/ bywáyą ſpiſowáne. Mącz
10d, 162a; KochOdpr B2v; SkarŻyw 208; StryjKron A3v; ReszHoz
127; Powiédz nam/ iákim tribem rzeczy ſye toczyły Niżli oboie
woyſká ku ſobie przybyły? ZawJeft 12; GórnTroas 24; Ták bowiém
rzeczy tok bieży/ iż w ten czás dopiéro poznaſz ſczęśćie ſwoié/
kiedy ie vtráćiſz OrzJan 38; LatHar 578.
»rzeczy przychodzą (a. przyszły, a. przyść miały, a. idą) itp.,
przychodzące (rzecz przychodzi (a. przyszła))« = coś się zdarzy(ło), dotknęło (dotknie) kogoś; res percutit Mącz; inveniunt verba
PolAnt [szyk zmienny] (30:1): OpecŻyw 105; TarDuch D5v; LibLeg
11/41, 43v; Tu [w psalmie 79] prorok żałobliwie opłákawa rzeczy
przyſlych ktore miáły przydz ſrodze ná zbor krzeſćiáńſki zrozgniewania páńſkiego RejPs 118; BielKom F2; LubPs T4; Leop 2.Par
7/22, Is 41/23, 42/9, Dan 10/14; BielKron 18v, 81, 105v, 156, 196;
Omnia licet concurrant, By też nie wiem co záwadzáło/ By ſie
wſziſtki yrzećywne [!] rzecży zeſzły. Mącz 74b, 243c, 475a; OrzQuin Z3; NIewiem iákoby kto mogł thák opátrznym być/ iżby ſye
mu niegdy Przygodá nieprzydáłá: á zwłaſzczá gdy nas wielkie
rzeczy nádchodzą/ pierwey/ niżli możem co dobrze á co źle porozumieć. SienLek 14v; LeovPrzep a3v, b2v; GórnDworz Ll3; RejPos
133, [279]; BudBib Deut 4/30, 4.Esdr 13/57[58]; ArtKanc T; LatHar 728; WujNT Luc 21/26.
»rzeczy się przyda(wa)ją (rzecz się przydała)« (6): MetrKor
34/135; Liſt Doctora Matieia z Miechowa do pana niektorego, o
rzecżach ktore ſą albo ſie przydawaią w dalekich ſtronach połnocznych. MiechGlab *3v, *5v; BibRadz 1.Cor 10/11, 2.Cor 11/28;
A oni [uczniowie idący do Emaus] rozmawiáli weſpołek o tych
wſzykich [!] rzecżách/ ktore ſię przydáły [de his omnibus quae
acciderant Vulg Luc 24/14]. MWilkHist I3.
»rzecz(y) się przygadzają (a. przygodziły(-a)), przygodne(-a)«
= accidentia Vulg; contingens Mącz (8:3): OpecŻyw 167v; MurzNT
88v; Leop 3.Esdr 2/25; bo wſzytkim iednáko rzecży przychodzą/
ſpráwiedliwemu y krzywemu/ dobremu y złemu/ [...] ſwiętemu y
grzeſznikowi/ przyſiężnikowi y chroniącemu ſie przyſięgi. Toć ieſt

nagorſze miedzy wſzemi rzecżámi/ iż ty rzecży przygadzáią ſie
wſzem iednáko. BielKron 81v; A ták wziąwſzy liſt od Podkrolego/
iechałem z Luzytaniey do Liſybony: ktore ſie im [lege: mi] rzecży
przygadzały w płynieniu/ opuſzcżam dla krotkośći. BielKron 460v,
265v; Multa improvisa necopinata incurrunt, Wiele ſie nienádźiánych rzeczy przigadza. Mącz 265d, 440a [2 r.]; BielSpr 28v; BielSjem 8.
»rzecz(y) przypadają (a. przypadną, a. mają (a. mogą) przypaść, a. przypadać muszą), przypadłe, przypadające (rzecz przypada
(a. przypadnie)); przypadek rzeczy« = venerint sermones, accidentia Vulg; res circumvallant Mącz [szyk zmienny] (21:13:2;1): RejJóz
A2, O [2 r.]; LubPs Xv marg, cc6; RejWiz 44, 120v, 121, 153v, 192;
Leop Deut 30/1, 3.Esdr 2/17, 25, Sap 19/4, Eccli 12/17, Ier 44/23;
RejZwierz 128; ktorzy [stoicy] pokłádali [...] rzecży przypadaiące
nie od Bogá ále s przygody ná cżáſy przychodzić káżdemu. BielKron
156; Mącz 218c; GórnDworz K5; RejPos 133v, 208v; Abowiem
káżda rzecż vważona przed tym iuż nigdy thák ſtráſzna być nie
może/ iáko tá kthora gwałtem á nieobácżnie przypádnie. RejZwierc
171, 14, 22, 76v, 82v, 209, 253; GórnRozm M3v; GostGosp 60;
ludźie záś báczni/ ináczéy ſobie poſtępuią/ że rzeczy nád ſpodźiéwánié przypádłych/ dobrze záżywáią/ á ſczęśćiu zá vpominek bárzo
dźiękuią. OrzJan 67; LatHar 648; WujNT 2.Cor 11/28; SarnStat
1225; GosłCast 64; Vwlec (mowi [Cycero]) cokolwiek drugiemu/
ábo cżłowiekowi z vymą y ſzkodą drugiego cżłowieká ſwoy pożytek
mnożyć: ieſt to bárźiey przećiwko przyrodzeniu/ niżli śmierć/ niż
vboſtwo/ niż boleść/ niż inſze rzecży ktore mogą przypáść/ ábo ná
ćiáło/ ábo ná te dobrá powierzchnie. KlonWor ded **3v.
»na tym rzecz stoi (a. stanęła); tak rzeczy stanęły« [w tym: czyja (1)] = ita res est Mącz (4;1): BielKron 307; Ine eo cardo vertitur,
Ná tym rzecz ſtoyi/ álbo wiśy O to grá idzie. Mącz 38c, 353b; Namawiali PP. sprawę Litewską ale nihil conclusivé iednak tak rzeczy
staneły aby te sprawy przez Deputaty się odprawowały in crastino
zPany Litewskiemi ActReg 51; GórnTroas 29.
»rzecz się traﬁła (a. przytreﬁ) (rzeczy się przytraﬁły (a. przytreﬁć się mogą)); traf rzeczy« = eventus respondit Mącz [szyk
zmienny] (7;1): LibLeg 7/41v; RejJóz G5v; RejWiz 145v; Mącz
410b; á oni [uczniowie Jezusa idący do Emaus] rozmawiáli miedzy
ſobą o tych rzecżach kthore ſie były ná ten cżás przytráﬁły. RejPos
110v; ModrzBaz 106v; Y tráﬁłá ſię rzecż dziwna/ ktorey ſię zámilcżeć niegodzi. Gdy przyſzli z ćiáłem [św. Medarda] ná to mieyſce
gdzie Krol iemu ſam pogrzeb obrał/ [...] ćiáłá ruſzyć żadną miárą
zmieyſcá niemogli. SkarŻyw 528; Eventum – Trafmeiakiey [!]
rzeczy. Calep 376a.
»rzecz się zmieniła; odmiana (a. odmienność, a. przemienność) rzeczy; odmiana (a. przemiana) w rzeczach« = rerum inclinationes Mącz; rerum conversio a. mutatio a. vicissitudo Modrz
[szyk zmienny] (1;4;5): LibLeg 11/41; RejFig Dd3; Mącz 57c; LeovPrzep C; Boć tá ieſt przemiáná w rzecżách/ iż ktorzi cżęſto zwyćiężcámi bywáli/ ći też cżáſu ſwego z wyćiężeni bywáią: á ktorzi
bywáią zwyćiężeni/ ći roſkazánie zwyćiężcow ſwoich cżynić muſzą. ModrzBaz 105, 102v, 106; Oczko 2; OrzJan 29; áby ná to wſpomnieli [nabożni ludzie]/ iż ná tym płácżliwym pádole tey ſię odmiány rzecży weſołych z żáłoſnymi/ y fortunnych z nieſzcżęſznymi
ſpodźiewáć máią LatHar 491.
»rzecz się (z)stanie (a. miała się stać, a. nie może się odstać),
stana (rzeczy się (z)staną (a. mają się stać, a. się stają)« = res facta
est Vulg, PolAnt; res gesta est a. obtigit, factus Mącz [szyk zmienny]
(48:1): [uczniowie Jezusa szli do Emaus] iakoby rozpácżaiątz o
miſtrzu ſwym/ ij ſmutliwie ſpolu gádaiątz o wſſytkich tych rzecżách
ktoré ſie ſtaly ij przygodzily ijch miſtrzowi [Vulg Luc 24/14].
OpecŻyw 167v, 21v, 22, 85; [poseł] yeſth na naſſ wielky dwor przyyechal y powyedal nam othich rzeczach. Ktoreſzye na granyczach
polſkich a walaſkich myedzy wamy a walaſkym woyewodą ſtali.
MetrKor 46/175; LibLeg 11/40v, 142; A kiedy ſie ktora rzecż/ niemoże iuż odſtać Czos działać iedno panu/ ża [!] wſzytko dziękować
RejJóz B7, M6v; MurzNT Luc 1/20, 24/21; A Pan Bog duchow
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Prorockich/ poſlał Angioła ſwego/ áby okazał te rzecży ſlugam
iego/ ktore ſie máią rychło ſtáć [quae oportet ﬁeri]. Leop Apoc 22/6,
Iudic 19/30, 2.Par 32/9, Esth 2/1, Is 42/9, Bar 2/2 (9); BibRadz
2.Mach 1/33, Matth 28/11, Apoc 22/6; Factus, Stána rzecz/ Rzecz
która ſie ſtáłá. Mącz 113d, 257d, 353a; GórnDworz P6v; HistRzym
127v; BiałKat 76; HistLan A2v; BudBib 3.Reg 13/32, 2.Mach 1/33;
CzechRozm 160, 245; [Bóg rzecze do Adama:] niezáchowałeś przykázánia mego/ á śmiałeś ieść zákazány owoc. Y powiádáć począł
Iádam iáko ſię rzecż ſtáłá: Niewiáſtá/ powiáda/ ktorąś mi dał zá
towárzyſzá/ dałá mi y iadłem. SkarŻyw 262, 99, 277, 341, 348;
MWilkHist Dv, I4, K; CzechEp 194; ActReg 96; LatHar 262, 319;
PowodPr 15; SkarKaz 347a.
Zwroty: »rzecz(y) (do-, s)kończyć itp.; rzeczy (G) (do)konać
(a. dokończyć), koniec (a. (do-, s)kończenie, a. wykonanie); rzecz
się (do-, s)kończy (a. mogła się skończyć, a. dokonała się), koniec
weźmie itp., skończona (a. dokonana, a. wykonana); rzeczam koniec« [w tym: koniec a skończenie (1); czyja (1)] = ﬁnis rei PolAnt,
Mącz; eventus, res exitum habet Vulg; concludere causam, rem
transigere, res ﬁnem invenit, catastrophe Mącz [szyk zmienny]
(12;7:18;7:7:3;1): Nie ći tylko rzecży konáią/ Ktorzy wielkie śiły
máią BierEz L4v, D4v, Nv; FalZioł V 50; Athak proſzy yego Cro
M. aby V.C.M. tho opatrzycz raczil aby they rzeczy rychly konyecz
bicz mogl, aby beſz voley pana mego na polya yego M. pastherze y
zowczany [!] y Barany nyechodzily. LibLeg 7/33, 11/19, 21, 21v,
78, 108v (9); RejWiz 49, Cc6v; Leop Ruth 3/18, Sap 11/15; BibRadz Eccle 7/9; Solon potym rzekł/ trudno mam cżłowieká ſądzić
ſzcżęſliwym zá żywotá iego/ gdyż niewiem iáki ieſzcże koniec
weźmie ſwoich rzecży ná oſtátku BielKron 112, 54v, 208, 229v,
299v; KwiatKsiąż K2; Inchoata perducere ad exitum, Poczęte rzeczy skończić. Mącz 96d, 11a, 41a, 43c, 56c, 320b (11); OrzQuin
M3; proſzę Páná Bogá/ o przedłużenie żywotá/ ábym záczęthéy
rzeczy dokonáć mogł/ ku rozmnożeniu chwały iego SienLek 196;
LeovPrzep H; RejAp 104; BudBib 4.Esdr 14/25[26], 2.Mach 9/25;
ModrzBaz 8v; SkarJedn 313, 314; KochPs 183; SkarŻyw 309;
StryjKron 467; CzechEp 168, 327; CzechEpPOrz **1; BielSjem 8;
ZawJeft 12, 13; ActReg 76; Calep 1054a.
»rzecz(y) [jaką(-ie)] mieć« [w tym: czyja (1)] = znajdować się
w jakiejś sytuacji, położeniu; in causa esse Mącz [szyk zmienny]
(8): OpecŻyw [27]v; In superiore conditione et caussa poni, Lepſzą
rzecz mieć. Mącz 42d; Deteriore conditione esse, Podleyſzą rzecz
mieć. Mącz 451a, 32d, 180d, 214c, 281b; znam cię pánie miły.
Máiąc ſwoie ſzczeſliwe rzeczy, z nieſczeſliwych Mych ſię śmieieſz.
CiekPotr 36.
»rzecz(y) odłożyć (a. odkładać), odwłoczyć, przewlec« = res
extracta est Modrz [szyk zmienny] (15:1:1): LibLeg 11/20v, 48v;
Papież odłożywſzy inne rzecży ná kázálnicę wſzedſzy kánonizował
to ieſt opowiedział być vwielbionego od Bogá S. Stániſłáwá przez
znáki dowodne BielKron 362v, 107v, 219v, 228v, 379, 423v; Mącz
99b; Woiewodá ieden [...] miał ten obycżaj/ niemal káżdą rzecż/
ábo do kilká dni/ ábo przynamniey do iutrá odłożyć GórnDworz R,
O, V2v; ModrzBaz 90v; StryjKron 472; NiemObr 24, 59; że [...]
godźi ſie/ inſzé wſzyſtkié rzeczy ná ſtronę odłożywſzy/ do téy ſáméy
woyny wſzyſtkim ſie rzućić OrzJan 111.
»rzeczy opatrzyć (a. opatrować, a. przepatrować), opatrzający;
rzeczy opatrzą się, były opatrzone; nieopatrzność, opatrzenie rzeczy« [w tym: ku czemu (1), czyja (8)] = rebus consulere Modrz [szyk
zmienny] (15:1;1:2;1:1): BierEz P2; ForCnR Dv; GlabGad M5v;
LibLeg 11/135; GliczKsiąż Dv; Sam tedy hetman wſzyſtki rzeczy
rozmyſliwſzy ſię gdy cżas ieſt wyprawować á ie opatrywać ma
KwiatKsiąż O4; Hospites accurare, Gośćinne rzeczy opátrowáć.
Mącz 73c, 21d, 42a; W Obierániu Potraw/ k ſwemu przyrodzeniu/
niemnieyſza pilnoſć ma być: á nieopátrzność tákich rzeczy ſzkodę
czyni. SienLek 5; RejPos 286; Kto iedzie ná dáleką drogę przepátruie rzecży ſwoie. RejZwierc 131v marg, 136v, 154, 200v, Aaa4v;
WujJud 86, 208v; KarnNap A3; ModrzBaz 14v, 26v; GórnRozm
I4v; SarnStat 429.

»(o)powiedzieć (a. (roz)powiadać) rzecz(y); wypowiedzenie,
wymowa rzeczy« [w tym: czyja (5)] = (z)relacjonować wydarzenia,
(o)powiedzieć, co się stało; przedstawi(a)ć sytuację; narrare verba
PolAnt; narrare rem Mącz; praedicare sermonem Vulg [szyk zmienny] (38;1:1): BierEz B4, Q4v; HistJóz Ev; LibLeg 10/91; Leop Act
12/17; Zátym Saul ſzedł z polá zá wołmi y rzekł/ Co ſie dźieie
ludowi iż płácze? Y powiedźieli mu wſzytkę rzecz mieſzczánow z
Iábes. BibRadz 1.Reg 11/5, Is 48/3, 2.Mach 1/33; BielKron 49v, 50,
214, 217, 362v, 398v, 424; Compertum oculis ferre, Widźiáne rzeczy powiedáć. Mącz 279a, 241a; nie będę ſpominał dzieiow ſtárych/
bo te w.m. báſniámi zowieſz/ ále powiem rzecż ſwieżą/ o iedney
ieſzcże niſkiego ſtanu białeygłowie GórnDworz Aa4v, P6v, Cc8v;
HistRzym 42, 43, 43v, 56, 72v; HistLan C2; RejZwierc 92v; BudBib
Tob 11/12, 2.Mach 1/33; Powiádał y drugą rzecż Ian S. Iáłmużnik/
ktorey ſam był świádom. Tráﬁł ſię tu w mieśćie práwi niedawno/
ieden Mnich nie ſtáry [...] SkarŻyw 99, 52, 57, 99, 193, 208, 546;
MWilkHist Dv; Ecphrasis, Est mera puraque rei gestae enarratio
[...] – Właſtną rzeczi wymowa. Calep 348a; WujNT Mar 1/45, s.
188 marg.
»rzecz(y) poczynać itp.; rzecz(y) się zaczęła (a. wszczynały
się) itp., poczęta (a. zaczęta), poczynająca; początek rzeczy« [w
tym: czyja (3)] = res inchoata Mącz, JanStat; inchoata, (in)coepta
Mącz; rem ordiri, rei (rerum) exordium Modrz [szyk zmienny]
(26;10:20:1;4): BierEz A4v; PatKaz II 65; FalZioł IV 46c, 50b, V
49v [2 r.], 50 [2 r.], 52, 52v; LibLeg 7/42 [2 r.]; RejJóz D6v;
SeklKat E4v; DiarDop 106; GliczKsiąż H, L3v; KrowObr 26; Pátrz
pilno iż káżda rzecż niżli ſie zácżęłá/ Muśi mieć iáki przodek ſkąd
ſie też wżdy wzyęłá. RejWiz 128; przetho [cesarz Maksymilian] poſłał tego roku do Włádźiſłáwá krolá Węgierſkiego/ áby rzecż pocżęta około małżeńſtwá potomkow ich ſkutek ſwoy wzyęłá. BielKron
412v, 57v, 117, 232v, 299v, 304; KwiatKsiąż L4; Ingredi in causam,
Rzecz począć álbo w rzecz wſtępić. Mącz 148a, 13b, 96d, 211d,
[269]a, 360d (10); bes znáku Krzyżá ſ. żadnéy rzeczy ná Swiećie
dobrze áni pocznieſz/ áni dokónaſz. OrzQuin M3; SienLek 196;
GórnDworz E3, Hh8; RejPos 4v, 56v, 78v; KuczbKat 355; RejZwierc 80v, 115v; BudBib 3.Esdr 8/69; CzechRozm 134v; A prozno
ſię też tego ſpodźiewáć/ áby z rzecży źle zácżętey co dobrego vrość
miáło. ModrzBaz 44v; żebyſmy rzecży ábo [...] od iáiá niepocżynáli/ ábo od tego cżáſu/ ktorego naywyżſzy Pan zákłádał fundámenty źiemie. ModrzBaz 106, 99v; SkarJedn 313; SkarŻyw 30; NiemObr 42; BielSjem 8; Temerarius – Ten ktori z ſtrzaskiem nie rozwazaia rzecz nie iako poczina Calep 1051b, 920b, 1054a; GrochKal
12; SarnStat 55; PowodPr 44.
»rzecz(y) przypominać itp., (za)pamiętać itp.; na rzecz pamiętać, wspominać; rzecz(y) w pamięci (a. pamiątce) będą (a. będzie),
pamiętne; rzeczy pamiątka (a. pamięć), przypominanie, rozpamiętywanie, rozpominanie, wspamiętanie; pamięć o rzeczach« [w tym:
czyja (1)] = rem meminisse a. recordari a. repetere, rei (rerum) meminisse a. memoria a. recordari Mącz; rei memor JanStat [szyk
zmienny] (23:11;1:1;2:1;11:1:1:1:1;1): ForCnR B3v; RejJóz M6v;
Leop Sap 19/4, Philipp 3/13; Czekał vpadku Papieſkiego y vrzędu
iego (iż niedawne rzeczy wſpomionę) Ioannes Viklew, Ioannes Hus,
[...] y inſzych rozlicznych kácerzow doſyć OrzList h3; BibRadz
Philipp 3/13; [Skanderbeg pisał do Amurata:] opuść iuż ſrogie
pogroſki ná pothym/ á z zwyćięſthwá ſie Węgierſkiego niechwal/ á
mnie tych rzecży nieprzypominay/ ktorymi mię nigdy ná ſwą ſtronę
nienáwiedzieſz BielKron 246; KwiatKsiąż I, L2v; Suam quisque
homo rem meminit, Każdi ſwą rzecz pámięta. Mącz 343b; Memoriam spero sempiternam fore, Mam zá to że tá rzecz w wieczney
pámiątce będzie. Mącz [407]b, 215a, 261d, 296a, 348c, 361d, 501c;
GórnDworz Ee4; RejZwierc 100v [2 r.]; Przetoż y kápłánem ieſt
[Chrystus]/ ſam oﬁáruiąc/ y ſam oﬁárą będąc. Ktorey rzecży táiemnicą y rozpámiętywániem chćiał áby byłá powſzednia kośćielna
oﬁárá WujJud 236; RejPosWstaw 42, [1103]; BudBib 2.Mach 2/13;
CzechRozm 104, 126, 253; PaprPan N4v; ale tym więcey są terzeczy pamiętne ktore się in Oculis KIM działy ActReg 77, 107; Orz-
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Jan 55, 122; LatHar 200 marg, 321; SarnStat *8, 995; GosłCast 39.
Cf »przeszłe rzeczy«, »stare rzeczy«.
»rzecz rozsławi(a)ć; rzecz się rozsławiła, rozgłosi się, (jest)
sławna (a. rzeczy są rozsławione)« = diffamare sermonem Vulg
[szyk zmienny] (2;2:1:5): MurzHist E2; RejWiz 173v; A gdy też y
Lizymách pobroił wiele świętokradztwá zá rádą Menelauſową/ á tá
rzecż poſpolićie ſię rozſławiłá [divulgata extra fama]/ Zebráło ſię
mnoſtwo ludu przećiw niemu BibRadz 2.Mach 4/39; RejPos 287v;
SkarŻyw 341; (marg) Oćiec pátrząc ná świátłość S. Witá oślepł. (–)
Rozſławiłá ſię rzecż oná/ y zbieżeli ſię pogánie w dom Hile/ pytáiąc
co mu ſię zſtáło? SkarŻyw 552; Calep 480a; [Jezus uzdrowił
trędowatego] y rzekł mu: Pátrz ábyś nikomu niepowiedał [...]. Lecz
on odſzedſzy począł opowiedáć y rozſłáwiáć tę rzecz WujNT Mar
1/45, s. 192 marg; GrabPospR N2v.
»rzecz(y) sprawi(a)ć (a. odprawi(a)ć) itp.; w rzeczy(-ach) sprawić (a. sprawować (się)); o rzeczy (A) sprawować; rzecz(y) odprawowały się, (mają (a. mogą) być (a. była, a. będzie)) sprawowane(-a) (a. odprawiona, a. sprawiane, a. sprawione); sprawowanie
(a. sprawa, a. sprawienie) itp., sprawca rzeczy; w rzeczach sprawa
(a. odprawa), sprawca« [w tym: czyja (49)] = rem gerere Mącz,
Modrz, JanStat; agere causam, rem (res) agere a. tractare Mącz,
Modrz; negotia pertractare HistAl; facere opera Vulg; negotium
promovere, explicare res Mącz; opera perﬁcere PolAnt; munera
exercere, res administrare a. efﬁcere, cura a. gubernator rerum, res
administrata a. gesta Modrz; (rerum) tractatus JanStat; gestio negotii, actio a. administratio a. curatio a. expeditio rerum, administer Cn [szyk zmienny] (148;4;1;1:27;36:1;11:3): BierEz A3, Dv,
Ev, P2v, Q4v; wiaruymy ſie wielkiégo ſwietſkiégo broienią [!]/ ij
dwornych rzecży ſprawianiá/ ktoré cżas tratzą ij ſlużbę bożą ij
chwálę zamieſſkáwaią. OpecŻyw 58, 44; doſzycz doſtateczną Inſtructyąſmy thobye daly wedlye kthorey rzeczy naſze sczeſzarzem
Thureczkim yednacz a sprawyacz maſz MetrKor 38/500; PatKaz II
78v; FalZioł IV 48a, V 32, 51v, 52v [2 r.], 53; Chciałliby lepak ty
cżyiey rady vżywać patrz pilnie iako ſwe rzecży ſprawuie, bo ktho
przy ſwoim nie rządnie cżini, iakoż inemu radzić ma. BielŻyw 44;
BielŻywGlab nlb 15; CZemu tilko ſam cżłowiek ma ręce (–) [...] iż
cżłowiek ieſt zwierzę nad inſze rozumne y miſterne, przeto ku ſprawowaniu rzecży miſternich y ſubtilnych potrzeba było cżłonkow
takowych. GlabGad D3; BierRozm 21; KłosAlg A4v [2 r.]; LibLeg
6/118v, 7/9v, 3, 34, 10/92 (17); SeklWyzn Av; RejJóz B3v; SeklKat
Fv; RejKup E, e8v, F, x4v; HistAl C4, C6v, F5; KromRozm I H2;
BielKom C5; BibRadz I 21b marg, Ex 18/20, 1.Reg 18/16, 3.Reg
2/19, 3.Esdr 4/11, 1.Mach 4/24; Spráwuie teraz Kromer v Ceſárzá
rzeczy Krolá ſwego wiernie/ y poważnie OrzRozm P4, R; BielKron
86, 98v, 141, 154, 206 (14); KwiatKsiąż C3v, G2, K2, L3v, O4;
Filium docuit quatenus esset quodque curandum, Náucził ſyná yákim ſpoſobem álbo yáką miárą wſzelka rzecz ma być ſpráwowána.
Mącz 338d; Avocata rebus gerendis senectus, Stárość odwodźi od
ſpráwowánia rzeczy. Mącz 504c, 8c, 42a, 42d, 72b, 144d [2 r.] (25);
OrzQuin C4v marg, Y4; GórnDworz K7v, Z8v; HistRzym 120; RejPos 128v marg, 186v, 202v [2 r.], 329v; RejPosWiecz2 91v; KuczbKat 295 [3 r.]; Ale to ieſt ćichy/ ktory w ćichośći/ w ſkromnośći/ á
w nadobney pomierze wſzytki rzecży ſwe ſpráwuie/ y ludziom y
Rzecżypoſpolithey ſłuży. RejZwierc 139v, A6v, 71, 84, 247v;
BielSpr 26v, 28v, 47, 50, 58v, 59v, 65; WujJud 207; RejPosRozpr
c2v; BudBib Eccli 3/18, 1.Mach 3/32; HistHel C; MycPrz II C3v;
CzechRozm 21v, 51v; KarnNap A2v; A ták Monárchowie álbo Krolowie/ pilnie tego doględáć máią/ áby onym vrzędy dáwáli/ ktorzi
ſámi przez ſię vrzędom doſyć cżynić/ á wſzytkiego doyrzeć/ y
wſzytkie rzecży ſpráwowáć mogą ModrzBaz 45; Dobrze mowi
Cicero: Kto przyſtępuie do ſpráwowánia rzecży [Ad rem ... gerendam]/ niech ſię tego ſtrzeże/ áby nietylko to obacżał/ ieſli oná rzecż
vcżćiwa ieſt/ ále też y to/ ieſli iey może ſproſtáć. ModrzBaz 45v, 6v,
8, 13, [16], 18 (21); SkarŻyw 171, 202 [2 r.], 286, 299, 412; Wielką
żáłość ſmierći ſwoiey Kazimierz [Wielki] Krol wten czás Polakom
vtrapionym po ſobie zoſtáwił/ Bo Krol nowy Ludwik iáko Cudzo-

ziemiec żadnego do ſiebie Polaká niepuſzczał/ á wſzyſtki rzeczy
przez tłumácze odpráwował StryjKron 452, 365; CzechEp 244;
ReszPrz 44; WerGośc 203; PudłFr 34; Dla tegoż [Bóg] błogoſłáwić
racżył/ dźień śiodmy, y on poświęćił/ chcąc by w nich ſwe rzecży
ſpráwował/ w ſześć robił, w śiodmy odpocżywał. ArtKanc M6v;
GórnRozm M3v; ActReg 9, 49, 89, 96, 133, 136; Executor – Dozorca abi rzecz beła odprawiona, wikoniwacz. Calep 387a, 362a,
513a, 1006a; GostGosp 18, 98; Phil P3, S4; OrzJan 124; Iam ſwé
rzeczy odpráwił/ co było potrzebá/ Tylkom ieſcze zápomniał ſuſzonégo chlebá. WyprPl B2v; LatHar 95; RybGęśli A3; WujNT 232
marg; VStáwiamy: iż oyćiec zá żywotá ſwégo będźie mógł potomſtwu ſwému/ y żenie [...] poſtánowić pewné opiekuny/ [...] którzy
brónić y ſpráwowáć rzeczy tych śiérót będą mogli/ áż do lat wysſzéy námięnionych SarnStat 584, *3, 31, 42, 46, 269 (13); SiebRozmyśl F3, K2v; GrabPospR L4v; PowodPr 53; SkarKaz 313b
[2 r.], 456b; KlonFlis H3v; Baw ſię pracą/ gnuśnego ſtrzeż ſię prożnowánia: Spráwuy rzecży poważne/ niechay błáznowánia. KlonWor 40.
»świadczyć o rzeczach; w rzeczach za świadka brać; świadek
(a. testes) rzeczy, przy (a. w) rzeczach, na rzecz; świadectwo
rzeczy« = rei (rerum) testis Vulg, Mącz, Modrz, JanStat; testis verborum Vulg [szyk zmienny] (4;1;13:5:1;1): RejWiz 188v; Ia Iezus/
poſlałem Angiołá ſwego/ áby wam ſwiadcżył o tych rzecżách
[testiﬁcari vobis haec] w kośćielech. Leop Apoc 22/16, Ruth 4/10,
Act 22/15, Hebr 3/5; BibRadz Ier 29/23, Apoc 22/16, 20; Citare
testes alicuius rei, Dáć ſwiátki ná którą rzecz. Mącz 53b; RejAp
166v; Otośćie ſwiádkowie tey rzecży/ iże mi źiemię ſwą przedał
HistRzym 73v; Y dla tegom to dziś chciał mieć moi pánowie/ Abyſcie wſzytkich rzecży mych byli ſwiádkowie. HistLan Ev; CzechRozm 137, 137v, 138v; ModrzBaz 87; wiemy iż ná to obráni byli
Apoſtołowie od Chriſtuſá paná/ áby byli świádkámi/ doſkonáłymi/
tych rzecży ktore ſłyſzeli/ y widźieli NiemObr 35, 35; ActReg 79;
WujNT Act 5/32; SarnStat 258, 958, 996, 1056.
»rzecz(y) (u)ci(e)rpieć, (z)nosić (a. znaszać, a. znoszywać),
wytrwać; cierpliwość, znoszenie rzeczy; rzecz(y) (nie)znośna(-e)«
= intoleranda res Vulg; res ferre a. tolerare Modrz [szyk zmienny]
(18:12:2;2:1;4): OpecŻyw 48v, 78v, 101, 183; DZiwna to ieſt rzecz
wſſechmogący boże iż ták długo wytrwáć możeſz thák nieznośne
rzeczy RejPs 123v; MurzNT Luc 24/26; KrowObr 154v; RejWiz
128v; Leop Num 11/10, 4.Esdr 4/27, Sap 18/1, 3.Mach 7/6; Nic ſię
nie boy tych rzecży ktore maſz ćierpieć [...]: Bądź wierny áż do
śmierći/ á damći koronę żywotá. BibRadz Apoc 2/10, I 276a marg,
2.Tim 2/10; BielKron 87, 393; KwiatKsiąż M4v, N2; Mącz 284b,
418b; BiałKat 28v; CzechRozm 235; Piąta [cnota królowi należąca]
ieſt/ męſtwo á wielkie ſerce/ ſkromnie wſzytko znośić/ ták ſzcżęśliwe iáko też przećiwne rzecży [omnia ferre, et secunda et adversa] ModrzBaz 15v, 32v, 69, 84v; SkarŻyw 46, 50, 454; MWilkHist
Kv; PaprUp Fv; ActReg 116; GórnTroas 66; LatHar 134, 583;
WujNT 21, Luc 13/2; Y przetoż zapálczywym rádzą/ áby z dáleká
gniew vpátrowáli/ ſkądby mogł przypáść/ á nań ſię nágotowáli: áby
ćierpiliwie káżdą rzecz znośili SkarKaz 314a.
»w rzecz(y) wda(wa)ć się, wdawający się; udać się na rzecz(y)« = aggredi rem, animum ad rem inclinare Mącz [szyk zmienny] (26:1;6): LibLeg 11/77; GliczKsiąż O3v; Qwáṕcyeſz ſie wſſyſcy
złośnicy á yuż odſtęṕcye precż/ Gdyż ya z wámi iścye nye chcę
wdáwáć ſie w żadną rzecż LubPs bb4v; RejWiz 132; RejZwierz 42v;
Piſze o nim [o Neronie] Swetonius iż był do piąći lat mierny/ vcżył
ſie piſmá rozmáitego od Seneki/ á potym ná wſzytki złe rzecży/
niecnoty/ brzydliwośći/ y okrucieńſtwá ſie vdał/ ták iż nie ieſt
godno áby co o nim dobrego piſano BielKron 144v, 55v, 173;
KwiatKsiąż C; Mącz 42a, 57c, 147d; SienLek 193; Iż gdy go [Pana]
Licemiernicy á ći mędrkowie kthorzy dufáią [...] w godnoſciach
ſwoich/ poſądzáli á ſzemráli o nim/ iż ſie ták w nieprzyſtoyne
rzecży wdawa/ á poſpolituie z grzeſzniki/ [...] [słuchaj] iáko im odpowiedział RejPos 168, 72 [3 r.], 166v; RejZwierc 140v, 215;
CzechRozm 250v, 253; O Pánách świeckich/ iſz ſię w rzecży du-
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chowne w dáwáć niemogą. SkarŻyw 394 marg, 300, 394 [2 r.];
CzechEp 404; BielSjem 9; ActReg 80; WujNT 93; Dobrze gdy zoná
pilnuie kądziele, Gdy dworkom, prządkom, roſkázuie śmiele. Nie
wdawáiąc ſię w nieprzyſtoyne rzeczy, Rządy domowe niechay ma
ná pieczy. KlonKr C2; SkarKaz 42b; PaxLiz D4.
»rzecz(y) widzieć, oglądać, ujźrzeć, obaczyć; na rzecz(y) patrzyć; rzeczom przypatrzać się; widziane rzeczy« = widzieć to, co
się dzieje; być obserwatorem a. świadkiem zdarzeń; videre verbum
PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (24:5:3:2;11;1;3): BierEz G2v, K, L4,
Mv; PatKaz II 65; LibLeg 11/165; RejKup Hv, l5; HistAl I7;
KrowObr 1v; Leop Eccli 34/12, Ez 21/29, 2.Mach 12/22, Ioann
1/50, Act 22/15, Apoc 22/8, ZZ3v; BibRadz Iob 13/1, Is 66/8, 1.Petr
1/12, Apoc 22/8; BielKron 81, 120v; Mącz 279a; WIele ták ſkrytych
rzecży ná ſwiecie widzimy/ Ze o nich ni rozumieć ni mowić vmiemy. RejAp AA5v, 166v, 176v; Chłop ieden (bywſzy w Krákowie/
ná then cżás/ gdy poſłowie Kſiążąt Pomorſkich/ Krolowi [...] hołd
[...] cżynili) przed drugiemi w kárcżmie powiedał: Iáko tám ná
wiele cżyſtych rzecży pátrzał GórnDworz P4; RejPos 270v; RejZwierc 269; BudBib 2.Mach 7/6; páſterze mowili miedzy ſobą.
podźmy aż do Betlehemá/ á oglądamy rzecż tę co śię ſtáło BudNT
Luc 2/15; CzechRozm 174; Zywot S. Symeoná ſłupniká/ wypiſany
przez Theodoreta Biſkupá Cyreńſkiego/ ktory ſam na niektore rzecży pátrzył SkarŻyw 28, 15, 113, 179, 184, 478, 527; NiemObr 35;
KochWz 142; OrzJan 135; GrabowSet B2v; WujNT 197 marg,
Ioann 1/50; SkarKaz 580a; KlonWor 27, 33.
Wyrażenia: »rzecz(y) boskie(-a) (a. boże(-a)), niebieskie, duchowne, święte(-a) (a. świętobliwe, a. ktore za naświętsze mają),
zbawienne(-a), duszne, Pańskie, (Bogu) poświęcone« [w tym: duchowne a niebieskie itp. (20)] = res divinae Mącz, Modrz, Cn;
caelestia HistAl, PolAnt; sacra res, sacrum Mącz, Modrz; res Dei
PolAnt, Modrz; divina, sacrosanctum Mącz; sanctitas, sanctum
PolAnt; spiritualia Vulg; sanctum opus JanStat; res animi Cn [szyk
166:94] (71:68:65:54:9:6:5:2): OpecŻyw 51; PatKaz II 78v; PatKaz
III 97; FalZioł V 51; Nigdy wſtydliwieyſzy niemamy być, iedno
gdy ſie czo boſkich rzecży dotycże. BielŻyw 88, 103; KłosAlg A4;
[grzechy przeciw III przykazaniu:] Wdzień niedzielny ktorego nic
niedziałamy kazania/ y ynich ſwiętich rzeczy omieſkać. [...] SeklKat
G2v, G, Gv [2 r.], G2, G2v, G3, G4v, T2; HistAl A7v; MurzNT 93v,
Ioann 3/12; ktory [rozum] w rzeczach boſkich ſlepy yeſt KromRozm
II iv, pv; KromRozm III A6, B7, C3v, F2v, M, P4; KrowObr 42v,
166 [2 r.], 186v, 207, 207v, 214; RejWiz 178v marg, 180, Cc6v;
Ktory krom żony ieſt/ troſſcże ſie o thych rzecżách ktore Páńſkie ſą
[quae Domini sunt]/ iákoby ſie podobáł Pánu. A kto ma żonę/
troſſcże ſie o rzecżách ſwieckich [quae sunt mundi]/ iákoby ſie żenie podobał Leop 1.Cor 7/32; OrzList h2; BibRadz I 73c marg,
381a marg, Sap 3/16, II 110d marg, 130c marg; OrzRozm A2v, A3,
D; [w Ratyzbonie] dekret vcżynili ná kápłany áby ſie ſłuſznie miernie w powśćiągliwośći ćiáłá obchodzili pod winámi/ to ieſt zá
ſwięte rzecży pieniędzy nie brali/ [...] niekupcżyli/ w kárcżmach
niebywáli/ ſzáty według ſtanow nośili BielKron 201; KwiatKsiąż
D2v, D3; Mącz 117d, 224b, 363c [2 r.], d, 442c; SarnUzn B6; SienLek 1v; LeovPrzep a3v; RejAp 11, 76v, 102v, 141v, 143v; GórnDworz Bb7v, Gg, Ll5; HistRzym 122; RejPos 63, 151v, 153v [2 r.],
242v; RejPosWiecz3 98v; BiałKat 368v; KuczbKat 1, 55, 105 [3 r.],
150, 180, 295 [2 r.]; Obrázy pámięć náſzę ku niebieſkim rzecżam
wzbudzáią. WujJud 48 marg, 47v, 48, 62, 79v [2 r.], 182v [2 r.]
(11); WujJudConf 38v, 79v [2 r.], 166v; RejPosRozpr c2v [4 r.], c3;
RejPosWstaw [1102]v [5 r.], [1103]v, 111; BudBib Num 7/9, 1.Par
26/32, 1.Mach 13/3, 14/42; BiałKaz D; BudNT przedm a5v, Ioann
3/12; Trudno też ma ſumnienie iego przekonáć/ y ſerce ku ktorey
rzecży zbáwienney przywieść/ ieſli tego Bog ſam w nim nie ſpráwi.
CzechRozm 3; ábowiem ćieleſnemu [człowiekowi]/ rzecży Boſkie ſą
iednym głupſtwem/ áni ich wyrozumieć może CzechRozm 266v,
A6, 27v, 56v, 70, 71 (20); KarnNap A2v; ModrzBaz 2, 55v, 56,
80v, 107v (8); ma być táka iedność/ żeby wſzyſcy Chrześćiánie w
rzecżách duſznych byli iáko mąſz ieden y ćiáło iedno/ ſerce iedno/ y

duſzá iedná. SkarJedn 203, A5v, A6v, 17 [2 r.], 18, 43 (20); iſz my
obrázow zá Bogi nie mamy/ áni im żadney cżći Boſkiey niedáiem:
ále tylo mámy ie zá znáki rzecży świętych/ ktore w obrázách
cżćiemy. SkarŻyw 189, A3, 14, 28, 35, 36 (31); CzechEp 5 marg,
32, 54, 163, 233 [2 r.] (12); NiemObr 16, 67, 83; ReszHoz 132;
Swiát nie dba ná Boſkie rzecży/ iedno gdy przyidą niemocy/ ná
then cżás dobrym chce być ArtKanc O4v, Q5v; KochWr 21;
ZawJeft 36; Calep 245a; Phil I2; OrzJan 107; [Duchu Święty] Rácż
mi dáć rozum więtſzy/ [...] rozſądek y rádę w rzecżách duchownych
y świeckich doyźrzálſzą LatHar 34, 2, 114 [2 r.], 234, 489, 592
(13); Ani tedy nam kápłanom nie godzi ſię wdáwáć w twe vrzędy:
áni ty Ceſárzu nie maſz mocy ná rzeczy Bogu poświęcone y vrzędy
kośćielne. WujNT 93, przedm 14 [2 r.], s. 264, 387, 430, 1.Cor 2/13
(10); SarnStat 198, 1001; SkarKaz 42a, 80b, 82a marg, b, 277a (9);
CiekPotr 38; A gdźie około wiáry y rzeczy bozkich zgody nie
máſz: tám y w rzeczách świeckich y w policyey być nie może.
SkarKazSej 684a, 684a [2 r.], b.
»dobre(-a) (a. ktore zowiemy dobremi) rzecz(y)« = sprawa,
zjawisko oceniane pozytywnie; to, co jest dobre; pożytek; dobro,
pomyślność; bonum (bona) HistAl, Vulg, PolAnt, Modrz; vera
Mącz; verbum bonum PolAnt; bonae res Modrz [szyk 63:52] (115):
PatKaz II 65; ktorey rzeczy konyecz dobry wſzytka rzecz dobra
PatKaz III 145v; FalZioł +2v, V 52; BielŻyw 19, 54, 169;
GlabGad A4v, E4, L7v [2 r.], L8v [2 r.], N2, N3; SeklKat E4v, T2;
HistAl I5v, K4v; KromRozm I H2, O; KrowObr 162, 214v, 221;
RejWiz 48, 133; y ſpráwiedliwośći zakon w ſtwornośći ſtánowili:
áby rownie dobre y żłe [!] rzecży prziymowáli ſpráwiedliwi Leop
Sap 18/9, 2.Par 6/41, Prov 14/22, Sap 4/12, Ier 33/9; RejZwierz
5v; BibRadz Sap 10/8, 1.Mach 14/9, Gal 4/18; BielKron 19, 189v;
A przeto ieſliże ſie [dziatki] dobrym rzecżam á wybornieyſzym
náukam za pocżątku przizwycżáią/ tedy ty międży inſzemi będą
mieć nápierwſze/ y iákoby wodzá ich zawzdy náſladować będą.
KwiatKsiąż K3v, B2, Q2; Mącz 351a; OrzQuin M3 marg; RejAp
77v; Acż poprawdzie wiele ieſt rzecży/ ktore ták ná pirwſzym poźrzeniu/ zdádzą ſie dobre/ á ſą złe: drugie záſię/ zdadzą ſie złe/ á ſą
dobre. GórnDworz L3v, H3v, L3v, X8v, Y3v, Eev, Ee4; RejPos
201, 333v; BielSat I4v; KuczbKat 355; Abowiemći nam nigdy z
dobremi á s pocżćiwemi rzecżámi żadney burdy nie potrzebá/
iedno z niepocżćiwemi á z nie przyſtoynemi RejZwierc 17, B2v,
28, 70, 77v, 131 marg (12); Przeto złe zwycżáie máią być nápráwowáne/ á dobre rzecży dla nich pſowáne być niemáią. WujJud
189v, 257; RejPosWstaw [1432]; BudBib c3v, 3.Reg 14/13; CzechRozm 224; ModrzBaz 8v, 9, 12v, 15, 17, 70, 92; ModrzBazBud ¶5
[2 r.]; SkarJedn 354; Duſzá chce do dobrego/ á ćiáło y ćieleſność
niechce: y zgołá do káżdey dobrey zbáwienney rzecży/ wielką
trudność cżyni. SkarŻyw 261; MWilkHist Cv; StryjKron 522;
CzechEp 44; NiemObr 11, 41, 88; KochMRot A2; WerKaz 291;
BielSjem 14; KochSob 58; ArtKanc M4; ále nie ieſt prżećię żadna
rżecz ták dobrá/ ktoreyby człowiek złego ſumnienia ná złe obroćić
nie mogł. GórnRozm F4, C4; ZawJeft 35; ActReg 55; GórnTroas
[3], 66; OrzJan 69; LatHar 366, 571; RybGęśli C3v; WujNT 607,
Tit 3/8; SarnStat 306; KlonKr D2; Y owi Phlegmátycy/ iáko
barſzczykowie/ rzeczy dobrych/ świętych/ Bozkich/ ſpráwiedliwych/ popieráć y gorąco ich odpráwowáć nie mogą. SkarKaz 313b,
313b, 518a; Przeſtańćieſz ſie fráſowáć: gdyż cżego potrzebá/ W
rzecży dobrey pomoże/ y ſam Pan Bog z Niebá. PaxLiz B3v; SkarKazSej 693b, 695b; KlonFlis D3v.
»domowe(-a) rzecz(y)« = domestica Vulg; res domestica a.
familiaris Modrz [szyk 6:4] (10): Przyiaćiel ieſli zetrwa ſtobą ſtale/
będzie tobie iákoby rowięnnik/ á w domowych rzecżách twych
vcżyni wiernie Leop Eccli 6/11, *B2; Columen familiae, Podporá
rzeczy domowey/ to yeſt ná kiem goſpodárſtwo leży. Mącz 60c;
GórnDworz Hh5v; Ná mężá należy z poſtronnemi ludźmi ſpráwowáć to co ma być ſpráwowano/ záś niewieśćie przyſtoi/ o domowych rzecżách ſtáránie mieć. ModrzBaz 55, 2v; GórnRozm K; ZawJeft 7; ActReg 113; GostGospSieb +2v.
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»rzeczy domowe [= ojczyste, krajowe]« [szyk 2:1] (3): Wſzák
wiećie że zá Krolowánia/ y pánowánia iego. Nietylo około domowych rzecży fortunnie śię wam powodźiło. Ale teſz y vwoiennych
potrzebách Pan Bog was ſzcżęśćił BiałKaz L2; OrzJan 113;
PowodPr 46.
»rzeczy (samych) dotykanie (się) i doświadczenie« = praktyka
[szyk 1:1] (2): Nie tylko myślenim/ ále dźiáłánim y dotykánim ſię
rzeczy/ y długim doświádczenim rośćie y nábywa ſię mądrość do
rządow ludzkich. SkarKazSej 663a, 660a.
»dziwne(-a), cudowne rzecz(y)« = mirum Mącz, Cn; mira a.
miranda res, miraculum, ostentum Mącz [szyk 23:15] (37:1): OpecŻyw 54; Spectaculum magnum, res magna, digna admiratione,
dzywna rzecz BartBydg 147b; WróbŻołt rrv; RejPs 71v; Swiętym
twym co ſą ná zyemi dziwneś rzecży zyáwił [Panie] LubPs D3, H4,
I3; RejWiz 114v; Leop ZZ3v; Mącz 151a, 223c [2 r.], 250d, 324c,
445c, 458b; RejAp 191v; HistRzym 55; A ták oni mędrcy y oni
doktorowie widząc onę mądrość dziećińſtwá onego [tj. słuchając
12-letniego Jezusa]/ [...] z wielkim dziwem á práwie s ſtráchem
zádziwowáli ſie thák dziwnym rzecżam RejPos 38v, 12v, 38v, 150,
163v, 270v; Zywot iego [św. Medarda]/ iáko ná Kápłáńſkim ſtanie
był świętobliwy/ á v Páná Bogá przyiemna ſłuſzbá iego: z wiela ſię
rzecży cudownych pokázowáło. SkarŻyw 527, 15, 113, 179, 243,
277 (11); Calep [753]b; OrzJan 20; LatHar 263.
»w każdej rzeczy, we wszy(s)tkich (a. wszech, a. wszel(a)kich,
a. każdych) rzeczach« = w każdym przedsięwzięciu; zawsze; w
każdej dziedzinie, pod każdym względem; in omnibus HistAl, Vulg,
PolAnt, Mącz, JanStat; in cunctis Vulg; circa omnia Mącz; in re
omni Modrz; in omnibus rebus JanStat [szyk 99:1] (51:49): BierEz
H3, I2; OpecŻyw 191; PatKaz III 146v; FalZioł V 52, 71v; BielŻyw
20; GlabGad M5, N4, O3, O8; Bo byſmy yemv radzy zatkim
dobrem szanſzyeczsthwem kthore nam okaſzvye wkaſdey rzeczy
nam mozney zachowaly LibLeg 7/37, 7/41; ComCrac 11v; RejJóz
E4v marg; Alexander we wſzytkich rzeczach ieſt bárzo dowćipny y
vmieiętny HistAl Ev; MurzNT 46, 103v; BielKom E4; GliczKsiąż C;
KrowObr 222v; RejWiz 48, 170; Leop Deut 12/7, 2.Par 18/6, Eccli
21/31, Dan 3/29, 2.Cor 6/4 (8); [Ostrorogowie] Oſtro ná ſwą powinność/ bacżą w káżdey rzecży/ Oſtro y boiaźn Páńſką/ miewáią
ná piecży. RejZwierz 55, 89v; Y Był Abráhám bárzo ſtáry/ y podeſzły w lećiech/ A Pan mu błogoſłáwił we wſzytkich rzeczách. BibRadz Gen 24/1, I 303d marg, 353v, Philipp 4/12; OrzRozm Dv, I2,
S2v; [Gieza] powoławſzy k ſobie pánow/ ſyna/ żony/ y innych
przednieyſzych obywátelow/ vpominał ie áby Páná Bogá w káżdey
rzecży przed ocżymá mieli BielKron 299v, 99v, 237v, 258, 401v;
KwiatKsiąż F, L3, Pv; Moderatus in omnibus vitae partibus, We
wſzelákich rzeczách skromny. Mącz 228c, 54b, 280a, 330c, 338d,
389a, 413d; GórnDworz E2, E8v, I5, L2, N3 (8); HistRzym 90; RejPos 257 marg; BiałKat 306; HistLan F6; KuczbKat 240, 400; RejZwierc 15 [2 r.], 54, 109v, 116v, 144v (9); WujJudConf 216; Strum
R; CzechRozm 5; Eſt genus hominum qui eſſe primos ſe omnium
rerum volunt, Nec ſunt tamen [...]. To ieſt/ Ieſt rodzay ludźi/ ktorzi
chcą áby ie przednieyſzymi w káżdey rzecży miano/ á nieſą ModrzBaz 39v, 4, 8v, 18, 25v, 97v (9); NiemObr 11; Cnotá tedy ma
przodek/ iáko w káżdéy rzeczy/ Tak y w małżenſtwie/ y tę naprzod
miéy ná pieczy. KochDz 104; GórnRozm Bv, Fv, M3v; Phil S4;
KochCn B4; KołakCath C4v; SarnStat 266, 1096; CzahTr A4.
»rzeczy kościelne« = res divinae Mącz [szyk 11:6] (17): Tho
práwo ieſth dwoiákie/ Duchowne y Swieckie. Duchowne/ kthore od
Papieżá y od Biſkupow dla rządzenia rzeczy koſćielnych ieſt vczyniono. GroicPorz a2; BielKron 163v; Mącz 117d; A w ten cżás też
záprawdę ſzły ſzcżęſliwie rzecży Koſcielne/ ták/ że ácżkolwiek naymocnieyſze kſiążętá tego ſwiátá przeſládowáli ogniem y miecżem
Koſcioł Páná Kryſtuſow/ wſzákże on przedſię zwycięſcą zoſtał RejPosRozpr c3v; SkarJedn 146, 221, 223, 348, 363; PRzed tym máło
niſzli Perſowie Rzymſkie Páńſtwo woiowáli/ [...] był ieden goſpodarz kośćielny/ ábo Oekonom ná imię Theophilus/ dobrego żywotá/
y bárzo pożytecżny ſpráwcá rzecży kośćielnych SkarŻyw 171; [św.

Bonifacjusz] puśćił ſię znowu do Rzymu/ chcąc ſię ſam obecnie
około kośćielnych rzecży z Papieżem námowić SkarŻyw 518, 299,
300, 335, 394, 518; WujNT 93.
»rzecz krześcijańska« = wiara, religia chrześcijańska, chrześcijaństwo [szyk 3:1] (4): MurzHist H2v, S2; Przodkiem Krol [węgierski Ludwik] nápomináł/ áby z mężnym ſercem á z dobrą myſlą
wſzytcy ku bitwie [z Turkami] ſzli/ przypomináiąc o co im idzie/ iż
dziś oycżyznę ſwą/ dziáthki/ żony/ á co więtſzego/ rzecż wſzytkę
krześćiáńſką ná ſobie nioſą BielKron 307v, 178v; [Tám [w Łucku w
1429 r.] tráktowáli o Rzecż Krześćiáńſką/ Ná moc Pogáńſką StryjGoniec R].
»(nie) leda rzecz« (2): RejRozm 395; A ty ktoryśię wdobryi
mierze a ſtanie być mięniſz/ bacz aby to tak było/ Boc niéleda rzeczy potrzeba/ aby kto mogł o ſobie cwierdźic/ iże w dobrym ſtanié
ieſt MurzHist P2.
»mała(-e) (a. małej wagi), maluczka(-ie), drobne rzecz(y)« [w
tym: tak(o) mała itp. rzecz (5)] = sprawa małej (mniejszej) wagi,
błaha, nieskomplikowana, prosta; drobnostka; minimum PolAnt,
Mącz, Vulg; parvum PolAnt, Modrz; res futiles Modrz; res minimi
pretii Cn [szyk 59:18] (68:5:4): BierEz C4, I4, P; Wijém żeby ſzedł
s tobą pán Staroſta Swáwolá/ ale go ku tako małey rżecży nie wzywáy. ForCnR C; FalZioł V 1v; By też przynamnieyſzich rzecżach
opatrznię działały. BielŻyw 129, 63; LibLeg 10/66; KromRozm I
I3v, O; MurzNT Luc 12/26; Diar 83; BielKom C2; LubPs ff4;
GroicPorz b3v; KrowObr 199v [2 r.]; RejWiz 146; BibRadz 1.Reg
22/15, I 346a marg; OrzRozm C2v; Amurath fráſował ſie ſam w
ſobie iż ták około máłey rzecży wiele ludzi potraćił. BielKron 248v,
209v, 246, [3323], 397v; KwiatKsiąż A; Mącz 263c; A przeto pánie
Boiánowſki nie żoẃ [!] w.m. drobiozgiem żadney tey rzecży/ kthora páná w cżymkolwiek popráwić może/ niechay iáko chce máła
będzie. GórnDworz Ii6v, D5v [2 r.], I3v, I7, I7v, L2; RejPos 321,
321v, 334; HistLan A4v [2 r.]; RejZwierc 100v [2 r.], 142v; RejPosWstaw 42; BudBib b2v; CzechRozm 238v; PaprPan Cc3v;
ModrzBaz 6v, 55v, 65; KochPs 202; SkarŻyw 127, 130, 207; CzechEp 28, 207, 208, 404; GórnRozm E; ActReg 10, 71; Pan wielki nie
ma ſie páráć rzecżámi máłemi/ y obćiążonym goſpodárſtwem.
GostGosp 4, 2, 124; GórnTroas 62; LatHar 132, 630; WujNT Luc
12/26; SkarKaz 84a [2 r.]; Ktoryby [...] ſkaźcą ábo zdraycą ſkárbu
tego Rzeczypoſp: w namnieyſzey rzeczy był doznan/ áby poena
capitis, infamiae, et conﬁſcatione bonorum był záraz karan. VotSzl
E, B2; CzahTr K; GosłCast 27; Bo tám [w Wenecji] lud poſpolity
nie rządźi: tylo w rzeczách máluczkich/ y nienależytych/ zdánia ich
pytáią. Lecz rzeczy poważne do trzech ſię przy kśiążęćiu ſtaczáią/ y
oni wſzytkim władną. SkarKazSej 691a; KlonWor 51.
~ »aż do najmniejszej rzeczy« = w każdym (najdrobniejszym)
szczególe (1): iż ći ſámi ktorzy ſie onym rzemięſłem paráią/ znáią to
iáſnie/ że oni z gruntu/ áż do naimnieiſzey rzecży wſzytko rozumieli. GórnDworz Kk6v. ~
»nagła rzecz« (4): KwiatKsiąż O4; A zwłaſzczá gdy y inemu
lekárſtwu czáſu niemáſz [krew puszczać]: w nagłey rzeczy/ gdźie
niemoc nie da ſye rozmyśláć. [...] śmiáłośći trzebá SienLek 32v;
Młynarz ma bydź grobley pilen [...]: bo ſie to cżęſto przytraﬁa/ co
ſie iednemi tacżkámi źiemie zápráwić może/ tego potym kilká wśi
nie zápráwi/ gdy nagła rzecż przypádnie/ á pocżnie ſie grobla rwáć.
GostGosp 60; SarnStat 165.
»w na(j)mniejszej(-ych) rzeczy(-ach)« [z przeczeniem] = ani
trochę, wcale; nigdy [szyk 11:1] (12): KromRozm I O2v; LubPs cc
marg; Chce też I.C.M. pilnie thego ſtrzedz/ aby poſthánowiony
pokoy w namnieyſzey rzecży z ſtrony I.C.M. niebył náruſzony BielKron 332, 101v; Mącz 320b, 389a, 463d; áby ſie białeygłowie
wſzeláką rzecżą záchował/ á przylubił: nie obrażáiącz iey w iedney
naymnieyſzey rzecży GórnDworz Cc6; MycPrz II C4v; A chcećieli
ná potym tákże beſpiecżni być od tych duſznych nieprzyiaćioł/ trzymayćie ſie mocno iednego/ świętego/ powſzechnego/ Apoſtolſkiego
kośćiołá/ w żadney rzecży namnieyſzey od iednego vſtaw/ zwycżáiow y dekretow nie odſtępuiąc. ReszPrz 92, 91; aby w zadney na-
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mnieyszey rzeczy zstrony naszey yludzi naszych niewykracało się
przeciwtemu postanowieniu. ActReg 144.
»rzecz(y) (nie)poczciwe(-a), (nie)uczciwe(-a)« = res honesta,
honestas, honestum Modrz [szyk 30:14] (24:20): BielŻywGlab nlb
15; że vcżony ſlugá ktory z náuki docżyta ſie/ co yeſt przyſtoynego/
á co nye yeſt/ nye podeymowałby ſie nigdy they ſzkárádey poſlugi/
áby páná ſlucháć w rzecżách nyepoććiwych/ nyeſluſſnych/ nyezależáyących/ myał GliczKsiąż I2v, E3; GroicPorz mm3; RejWiz 4,
51v, 174; BibRadz Philipp 4/8; Ale iż zwyczay ieſt poczćiwſzey
rzeczy/ pierwſze mieyſce dáwáć/ niewiedźieliſmy źiółká/ poważnieyſzego/ á ktoréby w więtſzéy poczćiwośći było/ [...] iáko ieſt
pokrzywá SienLek 197; RejAp 120v; GórnDworz K6; RejPos 257;
HistLan F6; KuczbKat 260; RejZwierc 12v, 17, 28, 131, 140v (8);
Cnotę ſąd ſpráwiedliwy miey ná dobrey piecży/ Y wſzytek vmyſł
kieruy do vcżćiwych rzecży. PaprPan Cc3v, N4v, Y; Dobre zwycżáie pochodzą z wiádomośći y zabáwy vſtáwicżney rzecży vcżćiwych/ á ſproſne przychodzą z niewiádomośći á zabáwy złych
ſpraw. ModrzBaz 5v, 5v, 6 [2 r.], 8v, 20v, 21v (14); Phil B4, K3;
WujNT 565 marg; CzahTr G3; GosłCast 29.
»rzecz(y) (nie)podobne(-a), (nie)możne(-a)« = non est impossibile verbum PolAnt, Vulg; (im)possibilia Vulg [szyk 19:11] (28:2):
OpecŻyw 99; MurzNT 93v; [Jezus modlił się:] Oycże/ wſſyſtkie
rzecży tobie ſą możne [omnia tibi possibilia sunt]: przenieśże ten
kielich odemnie Leop Mar 14/36; BielKron 244; GórnDworz Ii8;
Abowiem toć ieſt táiemnicá á ſpráwá wiáry ſwiętey/ wierzyć
rzecżam niepodobnym/ ktorych áni ocżymá oględáć/ áni rozumem
ogárnąć nie może. RejPos 67v, 56v, 63, 71v, [73], 88 [3 r.] (15);
WujJud 70; BudNT Luc 1/33; SkarŻyw 26; CzechEp 17; Póki zákwitła młodość ſtoi w ſwoiéy mierze/ Lekka myśl/ niepodobné
rzeczy przed śię bierze KochFrag 15; WujNT 190 marg, Luc 18/27;
[Anioł mówił do Maryi:] Oto [Bóg] ćiotkę twoię Elżbietę poćieſzył/
że ſynem záſtąpiłá Choć ſtára: y która dotąd niepłodną byłá. Teraz
iuż ſzoſty mieśiąc/ iák ią zową płodną/ Rzecz bowiém niepodobną/
Bóg ſpráwi podobną. SiebRozmyśl F3; SkarKaz 160a, 609b.
»rzecz(y) (nie)potrzebne(-a) (a. ktorych potrzeba), (nie)pożyteczne(-a) (a. użyteczne)« = utilia Vulg, Modrz; necessaria Modrz,
Cn; apinae Mącz; negotia necessaria, supervacua PolAnt; res
commoda a. (per)necessaria a. salutaris Modrz; necessarium opus
JanStat [szyk 64:17] (60:21): BierEz O4v; Też myſlenie moczne o
iakiey rzecży potrzebney, ſzcżkawkę traci. FalZioł V 83v, I 156b, V
1v, 103; LibLeg 7/37 [2 r.], 11/61v; MurzNT 111; Lepyeyći go [syna] dáć do ſzkoły niżeliby myał po polach/ vlicach/ bąki ſtrzelać/
álbo około inſſych rzecży nyepotrzebnych ſiebye zábáwyáć. GliczKsiąż K2v, L2v; To mowi Pan odkupićiel twoj ſwięty Iſráelſki: Ia
Pan Bog twoy/ ktory ćię vcżę vżytecżnych rzecży/ y ſpráwuię ćie
ná drodze po ktorey chodziſz. Leop Is 48/17, 1.Tim 1 arg; Názaiutrz
w dzień świętego Máttheuſzá [...] ſthałá ſie koronácya Krolowey/
máło też nie podobná małżonkowey/ oprocż niektorych rzecży
pániam niepotrzebnych. BielKron 330, 24v, 173; KwiatKsiąż D4, L;
Mącz 12b; OrzQuin Aav; SienLek 193; GórnDworz K7v, Z8v; RejPos 128v marg, 242; KuczbKat 295; RejZwierc 22, 26, 28, 113v,
147 (8); BielSpr 16v; RejPosWstaw [413]; BudBib Eccli 3/23,
2.Mach 4/23; CzechRozm 205v, 224; KarnNap A3; Tákie dworſtwá
ſpráwiły to/ iż ledwie ieden drugiemu o rzecżách ták ſzkodliwych
iáko y pożytecżnych/ prawdę przyiaćielſkie rzec może. ModrzBaz
60, 6, 25v, 43v, 90v, 92 (9); SkarJedn 382; Oczko A4; To Ambrozyus ſługá Chryſtuſow/ ták iákom w kśięgách nálazł ku cżći tak
zacney Męcżenicżki wypiſał: áby ták rzecży pożytecżne zápomnienim nie záſzły SkarŻyw 71; StryjKron 552; NiemObr 41; ActReg
98, 133, 155; GostGosp 124; OrzJan 137; LatHar 257, 673; WujNT
391, 1.Tim 5/13, Tit 3/8; JanNKar A3v; SarnStat 79, 198, 1001,
1090, 1315; GrabPospR N2v [2 r.]; PowodPr 47, 72; GosłCast 39;
SkarKazSej 695b.
~ »w niepotrzebnych rzeczach« = bez potrzeby (1): Czy [lege:
Ci] grzeſą przeciw bogu/ ktorzi w niepotrzebnich rzeczach wſpominaią y mię boże. SeklKat F.

»w rzeczach potrzebnych« = w potrzebie [szyk 2:1] (3): LibLeg
11/70v; Rozwaz ze v ſiebie ti znamięnite obietnicze/ ktore pan Bog
obieczuie tim ktorzy/ wyznawaią ymię iego/ á na wſpomożenie go
w wſzelkich potrzebnich rzeczach wziwaią SeklKat F4v; NiemObr
160. ~
»rzecz(y) (nie)przystojne(-a)« = absurda, probrosa Modrz
[szyk 19:7] (26): LibLeg 11/134v; GroicPorz h2; RejZwierz 19,
105v; áby [dworzanin] miłuiąc páná ſwego/ woley iego/ y roſkazániu doſyć cżynił/ czo może cżyſcie być bez pochlebſthwá: bo ia
rozumiem w rzecżach przyſtoynych/ á pocżćiwych GórnDworz K6,
Kk3v; RejPos 166v, 168; BiałKat 229; A tháki nieobácżny cżłowiek iuż dwiemá ſzkodzi/ y ſobie iż ſie vwieść da/ y onemu co mu
pozwoli rzecży ſzkodliwych á iemu nieprzyſtoynych. RejZwierc
38v, 17, 140v; CzechRozm 51v; Bo/ ktorym ſię więcey podoba
proznowánie y pieſzcżotá niewieśćia/ ktorzi ſię báwią rzecżámi
cnoćie nieprzyſtoynemi [rebus alienis dignitate virtutis student]/
[...] ći niech wiedzą/ że ſię od śláchetnośći przodkow ſwych wyrodźili: nic im niepomogą ſtárodawne Herby ModrzBaz 42, 12, 17v,
43, 81; Phil L4; [grzechy przeciwko II przykazaniu:] Piſmá S. y
rzecży Boſkich/ ná żárty/ y rzecży nieprzyſtoyne vżywánie. LatHar 114; SarnStat 79; GrabPospR N2v [2 r.]; KlonKr C2; PowodPr 37, 48.
»(nie)słuszne(-a) rzecz(y)« = aequum Modrz, Cn; aequitas
JanStat, Cn; (il)licita HistAl; iusta, res mala PolAnt; iusta et legitima causa JanPrzyw [szyk 13:12] (25): GlabGad N3; SeklKat H2;
zależy ná krola [...] áby ſluſznych rzecżi nie przeſtępował/ á záſię
nieſluſzne opuſzcżáiąc. HistAl G3v; GliczKsiąż I2v; LubPs B2;
gdyż pełen ſwiát dziś dziwnych głowek. Co y omácmie wſzytko
iáko we dnie widzą/ A by rzecż naſłuſznieyſza przedſię o niey ſzydzą. RejWiz 2; Gdyż gi [rozum] Pan ná to dáie/ áby ſłuſzne rzecży/
A co ieſt przyſtoynego/ miał káżdy ná piecży. RejWiz 139, 132;
Gdy ruſzyſz woynę przećiw nieprzyiaćiołom/ tedy ſie káżdey
rzeczy nieſłuſzney ſtrzedz maſz. BibRadz Deut 23/9, Lev 19 arg, I
273v, 1.Mach 7/12; BielKron 437v; KwiatKsiąż M; GórnDworz
Ee3; ábychmy w ſłuſznych rzecżach y tych rodzicow ſwych cieleſnych nie odſthępowáli/ á s pocżćiwoſcią roſkazánia ich náſládowáli/ á zwłaſzcżá kthoreby nie było nád wolą Bogá Oycá náſzego. RejPos 40v, 72 [2 r.]; RejZwierc 147; ModrzBaz 70; SkarŻyw
147; CzechEp 404; SarnStat 561, 941; PowodPr 48.
»rzecz(y) niesłychana(-e), niewidane« = coś niezwykłego, niespotykanego, przechodzącego ludzkie wyobrażenie; inaudita res
Mącz [szyk 4:4] (7:1): záprawdę ſtráſzliwe á nie ſłycháne rzecży w
tym kościele ſwiętym zdawná ſie tocżą BielKron 173, 122v; Mącz
20a; SkarJedn 192; Y rzecż ſię ſtáłá nieſłychána/ zdomu nierządnego z dziewictwem nieſkáżonym pánná wyſzłá SkarŻyw 341, 30;
Paradoxa, Latine admirabilia, inaudita, et quae sunt praeter opinionem – Dziwne a niesłichane rzeczi. Calep [753]b; GosłCast 64.
»rzecz(y) (nie)sprawiedliwa(-e)« = res iniusta Vulg; iniquum
PolAnt; iustum Modrz [szyk 9:2] (11): BielŻyw 19, 39; WróbŻołt
100/3; GliczKsiąż H2v; LubPs X2v; Nie kładłem przed ocży ſwe
rzecż nieſpráwiedliwą: co przewrotność cżynili nienawidziałem ie.
Leop Ps 100/3; BibRadz Eccli 17/12; Zadne záprawdę niemoże być
bacżenie ná rzecż ſpráwiedliwą á vcżćiwą/ gdźie wſzytko do pożytku ćiągną. ModrzBaz 20v; NiemObr 26; Phil F3; SkarKaz 313b.
»rzecz(y) (nie)widome, (nie)widziane(-a), ktorych nie było widać; niewidomość rzeczy« = non apparentia Vulg [szyk 22:5]
(17:8:1;1): Podnieśćie ſercá wzgorę/ to ieſt ábyśćie ſię ſercámi
wáſzymi niezáwieſzáli/ ná tych ziemſkich/ y widomych rzetzach:
Ale ná Pánie Iezu Kryſtuſie/ ktorego ćieleſnymi otzyma niewidzićie
KrowObr 196; Leop Hebr 11/1, 7; RejZwierz 18; GórnDworz Bb7v,
Mm5; BiałKat 36; KuczbKat 1; RejZwierc 7; BudNT Hebr 11/12[7];
ktora [nasza nadzieja] ſie opiera o rzecży niewidome/ duchowne y
nápotym przyſzłe CzechRozm 264v; SkarJedn 17; SkarŻyw 301,
478; CzechEp 177; NiemObr 68, 69, 92; Bo ieſt [wiara nasza]/ iáko Páweł S. powiedźiał [Hebr 11/1]/ dowodem/ álbo znákiem rzecży niewidomych. LatHar 380; WujNT Hebr 11/1, s. 777 [2 r.],
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Cccccc3v; Mátká ſię iego [Jana Chrzciciela] Duchem świętym
nápełnia/ y iáko prorokini rzeczy niewidome widźi/ táiemne poznawa/ y przyſzłe przepowiáda. SkarKaz 576a, 82b, Oooo3a; SkarKazSej 679b.
»ni(k)czemne(-a), prożne(-a), marne, podłe(-a), tszcza rzecz(y)« [w tym: niczemne, podłe itp. (5)] = vanum PolAnt, Vulg; res
nullius momenti Mącz, Calep; hilum, nauci Mącz, Cn; vile Vulg;
gerrae, tricae Mącz; inane, non aliquid PolAnt; res inanes Modrz
[szyk 23:17] (17:12:11:4:1): BierEz Kv; BielŻyw 67, 68; RejPs 44;
BielKom F3; Ocyec gdy ſyná ſwego nye poſtánowi/ [...] ſyn nye
máyąc poſtánowyenya á wodzá yákyego/ vda ſie ná márne rzecży.
GliczKsiąż O3v; RejWiz 96v; Leop Ier 15/19; Widźiałem wſzytki
ſpráwy ktore ſą pod ſłońcem/ á oto wſzytki rzecży ſą prożne [universa sunt vanitas]/ á trápią myſl. BibRadz Eccle 1/14, Prov 21/6,
Ez 21/29, Am 6/13, 2.Tim 2/16; Then [Bolesław Chabry] był náſzym Krolem Polſkim napierwſzym koronowánym/ vrodzenia/ obycżáiow/ śmiáłośći/ ſtałośći/ niepoſpolitych: [...] nie pętáiąc ſie prożnemi rzecżámi BielKron 345v, 78v [2 r.], 79, 79v, 82; Mącz 145c,
156b, 230b, 242b, 354b, 451b, 464b; RejPos 60v; RejZwierc 165;
RejPosWstaw 111; BudBib Is 40/17, Am 6/13; MycPrz I A2; ModrzBaz 7v, 56; SkarŻyw A2, 13; CzechEp 93; Calep 562a; LatHar 587;
WujNT Act 14/14.
»niniejsze(-a), teraźniejsze(-a), (już a. teraz) będące, potoczne,
przytomne(-a), dzisiejsze, tuteczne, [bytne] rzecz(y)« = obecne, teraźniejsze, bieżące sprawy albo wydarzenia; praesentia HistAl,
PolAnt, Mącz, Vulg; instantia PolAnt, Vulg; res praesentes Modrz
[szyk 28:12] (17:12:4:3:2:1:1): BierRaj 23; BielŻyw 44; Przeto
wſzelki [człowiek] ma ciągnąć aby miał mądrość ktoraż ſie we
trzech rzecżach zamyka: aby wſzelki vmiał ninieyſze rzecży ſprawować, dawne á przeſzłe pamiętać, á na cżaſi prziſzłe zawſze mieć
bacżnoſć BielŻywGlab nlb 15; HistAl F5, H2v; [w Piśmie Świętym
są] obyáwyenya/ ták przyſzłych yáko przeſzłych y potocznych
rzeczy/ to yeſt ſpraw bożych około ſtworzenya y rządzenya śwyátá
KromRozm II i4v, b2, pv; RejWiz 18; BibRadz Rom 8/38, 1.Cor
3/22, Hebr 13/5; OrzRozm Q2v; BielKron 112, 333; KwiatKsiąż H;
Mącz 64d; RejPos 66; BiałKat 76 [2 r.]; RejZwierc 41, 88, 209;
RejZwiercTrzec Aaa2v; BudBib 4.Esdr 7/16; CzechRozm 126v, 133,
135, 135v [2 r.]; [sprawujący władzę] záwżdy niech śię rozumu rádzą: rzecży dáwnieyſze z teráznieyſzemi niechay zrownawáią/ á
biorąc znich wzor niechay przyſzłe rzecży opátruią ModrzBaz 26v;
CzechEp 36; LatHar 95, 662; WujNT ktv, Rom 8/38, 1.Cor 3/21; Bo
kto ná káżdy dźień pomni że ma vmrzeć/ gárdźi rzecżámi ninieyſzymi/ á do przyſzłych ſię kwápi WysKaz 47; SarnStat 1272;
SkarKaz 580a; [BudBib 1.Cor 3/22].
»nowe(-a), świeże(-a) rzecz(y)« [w tym: nowa i świeża (1)]
= coś, czego jeszcze nie było, nowość, nowinka; nowe zjawisko,
sprawa; niezwykłe wydarzenie; też: to, co się stało niedawno; nova
Vulg, Modrz, Cn; novae res Mącz, Cn; novitas Mącz [szyk 34:21]
(52:4): OpecŻyw 46; LibLeg 11/40v; MurzHist M3v; KromRozm III
I2v; jeśliżeby też jakie nowe rzeczy a złe się wszczynały, [trzeba
się starać] aby się też jakiemi nowemi ustawami tak zahamowały,
jakoby to złe dobrego dawnego postanowienia w RP n(aszej) nie
psowało a nie targało. DiarDop 106; RejWiz 85; Leop Is 42/9; OrzList b3; Bo ten był obycżay v Rzymian/ iż Stároſtowie powinni byli
záwżdy Senatowi obiawiáć nowe rzecży/ ieſli ſie kędy w ktorych
krainach dzyały BielKron 140v; [Ludwig Wartoman mówi o sobie:]
WIele ich [podróżników] przedemną było y po mnie będźie/ ktorzy
záwżdy chćiwi byli wiedźieć nowych rzecży/ á położenie/ ſpoſob/ y
záchowánia rozumieć poſtronnych kráin/ y ludźi w nich mieſzkáiących [...] BielKron 455, 24v, 25, 193v, 209, 236 (10); Recenti
negotio, Poki yeſzcze nowa y ſwieża rzecz yeſt. Mącz 348b, 229d,
251d, 406a, 423b [2 r.], 458b; OrzQuin V2v; GórnDworz Aa4v,
Hh8; Potym go [Jana Chrzciciela kapłani] pytáli: Gdyżeś nie ieſt
Kriſtus/ áni Heliaſz/ áni Prorok/ cżemuż krzćiſz/ á thy nowe rzecży
wymyſlaſz RejPos 12v, 12v; ModrzBaz 39, 106v, 137; SkarJedn
182, 184, 192; Y powiádáł [Jan Jałmużnik] świeżą rzecż ktora ſię

byłá w Cyprze niedawno ſtáłá. W Perſyey práwi/ był ieden więzień z Cypru [...] SkarŻyw 99, 30, 319; StryjKron 390; CzechEp
232 [3 r.]; NiemObr 42; ReszPrz 95, 109; GórnRozm C2, K3v; ActReg 18 [2 r.]; OrzJan 75, 125; JanNKar A3v; PowodPr 44; KlonWor 33.
»(czter(z)y) ostateczne (a. ostatnie), poślednie rzeczy« = (quatuor) novissima Murm, Mymer1, Vulg; ultima HistAl [szyk 6:3]
(6:3): Murm [207]; Quatuor Novissima. Die vier leczte dynger.
Cztyry poſlednie rzecży. [...] Smiercz. [...] Sąd boży. [...] Ray. [...]
Piekło. Mymer1 43, nlb 2; HistAl F5; Pámięthay ná oſtátecżne rzeczy á przeſtań nieprzyiáźni: ábowiem ześćie y śmierć wiſzą nád
tobą w przykazániu iego. Leop Eccli 28/6; HistRzym 135; Bo
pewnieby mię nigdy żadna niepráwość nie vplątáłá/ gdyby one
cżtery oſtátecżne rzecży/ to ieſt/ pewna śmierć/ nieuchronny ſąd/
gorące piekło/ y niewyſłowiona niebieſka rádość/ z pámięći moiey
nie wypływáły. LatHar 639, +++2v, 640.
»pewna(-e) (a. upewniona), nieomylne rzecz(y)« [w tym: pewne a nieomylne (1)] [szyk 7:2] (9:1): Bo wiárá w pewnych á nieomylnych rzecżách ieſt vgruntowána WujJud 82v; SkarŻyw 100;
NiemObr 76; (nagł) O zywocie ludzkim. (–) FRáſzki to wſzytko
cokolwiek myślémy/ Fráſzki to wſzytko cokolwiek czyniémy. Niemáſz ná świećie żadnéy pewnéy rzeczy/ Próżno tu człowiek ma co
mieć ná pieczy. KochFr 4; SkarKaz 279a [2 r.]; PaxLiz D4.
~ »dla pewniejszej rzeczy« = dla pewności, aby mieć pewność
[szyk zmienny] (2): gdy ieſzcże był dzyecięciem [matka Achillesa]
rozmocżyłá w iezyerze piekielnym Wulkánowym/ iąwſzy iedną
ręką zá piętę á drugą zá plecy/ y sſtał ſie wſzytek iáko żelázny/
okrom tych mieyſc gdzye ręką trzymáłá/ s tey przycżyny/ iż od
Apoliná o nim odpowiedź miáłá ſkoro ſie vrodził/ iż miał być o
żeńſką płeć zábit v Troiey/ mnimáiąc áby tym thego vſzedł. A dla
pewnieyſzey rzecży dáłá go chowáć ná gorze Peleo brátu ſwoiemu
Chironowi BielKron 56, 393; [KsięgaSądIwk 50]. ~
»położenie, postępek, postawa, stan rzeczy« = rerum status
Modrz; profectus rerum JanStat [szyk 5:2] (3:2:1:1): Porucz mu
[Panu swemu] iedno wſſytek ſtan rzeczy ſwoich á duffay mu iſćieć
on też práwą wiárą będzie pilen ćiebie y wſſytkich ſpraw potrzebnych tobie. RejPs 54v; Novi omnem rem, Wiem wſziſtkiey rzeczy
położenie. Mącz 250b, 117d; ModrzBaz 26v; OrzJan 135; Nie ieſt
rzecz ſłuſzna/ áby nieſpodźianym przypadkom ſczęśćia poſtępki
rzeczy były poddáné SarnStat 952; PudłDydo A2.
»pospolite(-a), spolna rzecz(y)« = dobro wspólne, pożytek publiczny; medium Mącz; publica res Modrz; commune, publicum Cn
[szyk 12:7] (13:6): Ptacy ſie niegdy zlećieli/ A wálny ſyem o to
mieli: By rzecż ſpolną opátrzyli BierEz P2; BielŻyw 119; GroicPorz
e2v; ten [papież Urban] vſtáwił áby wſzytki dochody duchowne nie
ściągáły ſie ná iednę perſonę/ iedno ná ſpolną rzecż. BielKron 151v,
116; Mącz 213b, 405a; ModrzBaz 35, 44v, 69v, 124v; Tám [na
sejmie] z ſobą pomowimy w rzecżách poſpolitych BielSjem 15; O
poſpolite rzecży pilnie ſie ſtáraymy: A ná ten cżás pożytkow właſnych zániechaymy. BielSjem 16, 5, 9, 16; KołakSzczęśl Cv; PowodPr 72; Bo wiádoma rzecz ieſt/ iż one ná dwánaśćie tablicách
práwá Rzymſkie/ ná trzy częśći rozdźielone były. Pierwſza o religiey: druga o poſpolitych: trzećia o poiedynkowych rzeczach. SkarKazSej 678b.
»rzecz(y) potoczne(-a) [= zwykłe, codzienne]« [szyk 6:2] (8):
KrowObr 53; który [Sokrates] rádźi Geometryéy ſye vczyć tylé ilé
potrzebá ieſt do rzeczy ototych potocznych/ iáko do mierzánia ról/
Imienia/ etc. GrzepGeom B2v; CzechRozm 245v; PaprPan L;
CzechEp 163; Bo iáko w rzecżách potocżnych/ mądry á długi rozmyſł/ nie máło świátá [lege: światła] podáie y przynośi temu/ ktory
cokolwiek przed ſię bierze: ták y w duchownych toż właśnie bywa.
LatHar 663, 76, 629.
»rzeczy potoczne« = sprawy mniej ważne, drugorzędne [szyk
3:3] (6): iż wſzytki ſtárego teſtámentu kſięgi zdawná od kośćiołá
przyięte ná iednochmy mieyſce znieſli/ á záſię Apokryfá y ty o
ktorych nie ieſt pewna wiádomość/ y tylko w rzecżach tych
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pothocżnych ſą przyięto/ oſobnochmy ie do inſzych kſiąg włożyli
BibRadz *5v; Ieſzcżeby mi ſie też y to widziáło/ żeby pan obrał
drugą mnieyſzą rádę/ ktora by ſie nie w wielkich á głownych/ ále w
domowych/ á pothocżnych rzecżach s ſtárſzym kołem porozumiewáłá GórnDworz Hh5v; CzechRozm 138v; Papieſz około potocżnych rzecży omylić ſię może/ ále około wiáry nigdy. SkarŻyw
213 marg; CzechEp 163; SarnStat 1272.
»rzecz(y) poważne(-a), (prze)ważne« = res graves Modrz [szyk
15:11] (16:10): March1Wiet A2; bo bi nam nieprziſtalo bedacz
poddanimy aſlugamy naschich panow abismy miely yednacz tak
wielkie a wazne rzeczi przes posli miedzi sobą. LibLeg 11/76;
LubPs ddv; KrowObr 194v; RejZwierz A2, A4; W Wielkich rzecżach á w przeważnych lud Hiſzpáńſki niedáwnych cżáſow ſwiátu
wſzemv ſie okazał/ s pochwałą niemáłą krolow ſwych y s ſwoią/
tákież ſpożytkiem ſwoim. BielKron 445; Abowiem ktorzi na daremno krnąbrnie prziſięgayą/ takowi częſtokroć zwyczayą ſię
krzywo w rzechach [!] ważnych przyſięgać. KwiatKsiąż D3; Mącz
12b; SienLek 157; GórnDworz K7v, O8; RejPosWiecz3 [97]v; RejZwierc 15v, 87v, 113v, 140v, 147; STárodawny á dobry ieſt obycżay
[...]/ iż oni/ ktorzy iakie o rzecżach poważnych kśięgi álbo z
dowćipu ſwego piſzą/ albo z ięzyká na ięzyk przekłádaią/ zwykli ie
wielkich ſtanow Pánom [...] ofﬁárowáć BudBibKaw A2; ModrzBaz
26v; Phil B4; SarnStat 1012, 1022; PowodPr 72; SkarKazSej 691a;
KlonWor 40.
»szczęśliwy (a. (nie)szczęsny, a. fortunny) rzeczy powod (a.
postępek, a. powodzenie); rzeczy szczęsnych powod« = (nie)szczęśliwy przebieg wypadków [szyk 8:3] (10;1): CzechEp 87; Boleſław
[Śmiały] tákże choć ſczęſnym rzeczy powodem był ſławny/ przećię
króleſtwo drzewiéy vtráćił/ niżeli ſwéy zbytniéy chćiwośći mógł
miárę náleść. OrzJan 93; którzy [książęta niemieccy] zátym nie
ſczęſnym powodem rzeczy ſwoich/ Páná Bogá o to proſzą/ ábyś
wáſzá kró: M. [...] wżdy kiedykolwiek mógł ſie wywięzáć z tych
śideł przymiérza tego/ którémi [...] wáſzę kró: M. Turczyn vwikłał
OrzJan 127, 13, 62, 66, 81, 94; [Boże] rácż rodźice moie [...] od
grzechow wſzelkich/ y bronić/ y ocżyśćić: á dobrym ie zdrowiem/ y
ſzcżęśliwym potocżnych rzecży poſtępkiem opátrzywſzy/ rácż záraz
łáſką twą [...] obdarzyć LatHar 629, 76, 507.
»rzecz(y) prywatne(-a)« [szyk 4:3] (7): Teraz kiedy Szláchtá
tákiey Wolnośći [...] doſtáłá/ wáſze rzeczy priuatne lepſze ſie sſtáły/
ále Rzeczpoſpolita wielką vymę wźięłá. GórnRozm B2v; OrzJan
47, 48, 55, 71; JanNKar B2; A przetóż wſzytkié priwatné rzeczy,
iáko ſą nárrácie/ długié rei geſtae, Tranſáctie/ , Ordinácie/ , Przywileie,
Incorporácie/ [...]. Té wſzytki rzeczy do Metryki ſtátutowéy odſyłamy, [...] która ná końcu Státutu będźie przydána SarnStat 101.
»przeszłe(-a) (a. przedeszłe), (prze-, z)minęłe rzecz(y)« [w
tym: przeszłe albo zminęłe (1); pamiętać, wspominać itp. (11)]
= praeterita HistAl, Vulg, PolAnt, Mącz, JanStat, Cn; quae praeterierunt, antiquitas Vulg; priores PolAnt; antea facta Cn [szyk
47:19] (59:8): BierRaj 23; Radzić maſz z przedłużenim tak aby
przikłady zminęłych rzecży ku teraz będącim dawał. BielŻyw 44;
BielŻywGlab nlb 15; GlabGad B3; RejPs 184v; RejJóz P2; Słyſzeliſmy iż twoy vmyſl [Aleksandrze] mądroſcią kwitnie y iáſnieie/
iż przeſzłe rzecży pámiętaſz/ ninieyſze zrządzaſz/ máiąc znáiomoſć
o przyſzłych HistAl H2v, F5; KromRozm II b2, i4v, pv, t4; KromRozm III B7; LubPs Z4v; RejWiz 18, 185; Leop Sap 11/13, Eccli
42/19, Ez 16/55; RejZwierz A4, A6v; BibRadz I 371b marg, Is
65/17, Sap 11/13; OrzRozm Q2v; Przeſzłych rzecży álbo minęłych/
ludzka ſtárożytność też piſáć nie zániedbáłá przygod ludzkich
rozmáitych/ kthore naprzodku piſáli vcżeni mężowie BielKron
333v, 107v, 131v, 320v, 333; KwiatKsiąż G4v, H; Mącz 163c, 189c,
304a, [305]c, 350d; RejZwierc 12v, 88, 138v, 153, 154, 209; RejZwiercTrzec Aaa2v; BudBib I 296d marg, 301d marg; CzechRozm
53, 133, 133v [2 r.], 143v; SkarŻyw 173; KochTr 25; StryjKron A,
742; CzechEp 168; ActReg 96, 116, 161; Monumentum – Pamiątka,
przeſzłei rzeczi. Calep [673]a; LatHar 662; WujNT ktv; SarnStat
369, 382, 906; SkarKaz 580a.

»rzeczy przyrodzone; przyrodzenie rzeczy [czyich]« [szyk 3:2]
(4;1): SLedz ieſth riba morzka iako piſze then Iſido rus o przyrodzeniu rzecży gich. FalZioł IV 30a; Wyłożyłem tymi cżaſi Problemata, to ieſt gadki, Nie plotki ani mataninę, ale opowiadanie
przycżyn rzeci rozmaitych przyrodzonych GlabGad A3; iż Słońce
álbo Mieſiąc idąc ſwym okręgiem niżey tego Zodiáká/ náſtępuie
ná ty przerzecżone známiona álbo ſłopnie/ przeto cżynią odmiennośći na źiemi w ludzkich ſpráwách/ w dobytkách/ w żywnośćiách/
y w innych rzecżach przyrodzonych BielKron 263v; SienLek 2;
PudłFr 18.
»(na potym) przyszłe(-a), będące [= przyszłe], potomne rzecz(y)« [w tym: (o-, prze)powiedać, prorokować itp. = przepowiadać
przyszłość (79)] = futura Miech, HistAl, Vulg, PolAnt, Mącz, Calep,
JanStat, Cn; res futurae Mącz, Modrz, Calep; fata nascentia HistAl;
posterum, ventura Vulg; supervenientia PolAnt; res eventura Calep
[szyk 158:82] (237:2:1): BierEz L, S4; OpecŻyw 77, 94, 180; ForCnR C3v; HistJóz Bv, E3v; Cżarnokxiężniczy kładą gi [kamień
celonites] pod ięzyk/ á thak rzecży przyſzłe ludziem przepowiadaią
FalZioł IV 50d, IV 50d, 58a; BielŻyw 12; ACżkolwie ſą niektorzy
czo mienią aby rzecży przyſzłe mogły być poznawane po liniach, to
ieſt, brozdach niektorich na dłoni ręku przyrodzonych y wyrażonych, wſzakoż ia [...] niebarzo dowierzam GlabGad P, B3, L4v,
L7v, P; MiechGlab 56; RejPs 118, 184v; RejJóz Fv, K4 [2 r.], L4;
RejKup ee7; HistAl A3, A7v, C2v, C6, F5 (8); KromRozm I C3v;
MurzNT 8v; KromRozm II b2, gv, i4v, pv, t4; KromRozm III B7;
DiarDop 112; LubPs gg5; KrowObr 162; RejWiz A7v, 4, 32, 71,
129v (8); Leop 3.Reg 14 arg, 4.Esdr 4/27, 5 arg, Eccle 3/22, 4/13,
Sap 19/1, Is 41/22; RejZwierz 22v, 127; bo ieſliż ſą bogowie tedyć
muſzą wiedźieć wſzythko/ ále iż nie wiedzą przeſzłych áni przyſzłych rzecży á przetoż też nie ſą bogi. BibRadz I 371b marg, I 353v
[2 r.], Is 41/22, Rom 8/38, 1.Cor 3/22; [rzeczpospolita] w pokoiu
potrzebuie Oratorá/ ktoryby mądrze y o przyſzłych rzeczách rádźił/
y przedeſzłe rzeczy ſądźił/ y ninieyſze rzeczy w cále Rzeczypoſpolitey záchował OrzRozm Q2v, G2v, Q2v; Cżłowiek záprawdę
ktory ſie rozumem przyrodzonym ſpráwuie/ ná cżás od Páná Bogá
pożycżonym/ ná trzech rzecżách opátrzność ſwoię ma ſádzić/ tho
ieſt/ ná przeſzłey/ ninieyſzey/ będącey. BielKron 333, 3, 17, 18v, 23,
46 (18); oscines, Ptacy z których ziewania pisku y wołánia wieſzczbiarze práktikę á wieſzczbiárſtwo o prziſzłych rzeczách bierzą.
Mącz 271a, 20c, 64d, 87d, 112a, 147b (17); Miły Orzechowſki/ dał
ći Bóg pióro/ otworzył ći téż/ iáko widzę ná przyſzłé rzeczy/ któré
ná Polſkę idą/ oko OrzQuin Z3, Z2; Prot A4; LeovPrzep F3, F3v,
G4, I4v; RejAp AA7v, BB2, 2v, 76v, 120 (8); GórnDworz Z;
HistRzym 127v, 128; RejPos 66, 67v, 244, 275, 327; BiałKat 20v,
98v, 156 [2 r.], 158v; GrzegŚm 59, 62; Oney niebożąthku [tj. Ewie]
záchciáło ſie być práktykarką á wiedzyeć przyſzłe rzecży/ wneth
vrwáłá iábłko y ſkoſztowáłá RejZwierc 2, B2v, 14, [283], 41, 76v
[2 r.] (26); BielSpr 38v; RejPosRozpr c2, c3; BudBib I 296d marg,
465a marg, 4.Esdr 7/16, Iudith 9/4, Sap 8/8, Eccli 40/2; ktory
[Duch Boży] pod podobieńſtwy zwierzchnych/ ćieleſnych/ á iákoby
iuż przytomnych rzecży/ duchowne ná potym y przyſzłe/ zdáleká
zwykł pokázowáć. CzechRozm 135, 42v, 53, 69v, 71, 71v (15);
PaprPan L2; ModrzBaz 26v, 89; SkarJedn 93, 400; SkarŻyw A3v,
35, 173, 251 marg, 332 (8); KochTr 25; StryjKron A; WerGośc 222
[2 r.], 225; Sam Bóg wié przyſzłé rzeczy/ á śmieie ſye zniebá/
Kiedy ſye człowiek troſcze więcéy niżli trzebá KochPieś 10; GórnRozm K3v; KochWr 20; trzeba WKM. szanowac człowieka takiego
cuius opere et labore y przeszłe się rzeczy stały y przyszłe odprawowac maią ActReg 96, 61; Calep 410b, 832a, 838b, 839a [2 r.],
856b, [994]a, 1103b; LatHar 95, 593, 662; WujNT ktv, s. 300,
Ioann 16/13, Rom 8/38, s. 566 (10); WysKaz 47; SarnStat 369, 382,
905; SkarKaz 119a, 518a, b, 576a, 580a; CzahTr C4; GosłCast 24.
»rowne(-a) [= niewielkie, zwykłe, mało ważne] rzecz(y)« [szyk
9:1] (10): Ono ſnadz żadne ſtworzenie Kiedy zna vpokorzenie Nie
moze ſie nigdy ſrożyć A z rowną ſie rzecżą drożyć RejJóz E7;
Ktemu ieſzcze nienawiedźił go [Pan Franciszka Spierę] iaką rowną
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rzeczą/ ale tak cięſzką i tak niepomyźlonéi ſrogośći bożyi pełną
żeby téſz twarſzy kamienia był/ ktoby go i złośći ſwoich poirzáwſzy
nań niezapłakáł MurzHist B3v, A4v; RejZwierz 23v; BielKron 208,
348v, 410; RejAp 26v; RejPos 270v; LEVIS CVLPA zowią, gdy
kto niewiedząc circumſtánciy ábo okolicznośći godnych vważenia
grzéſzy. A ieſli w równych á potocznych rzeczach, to zową Leuiſsima culpa. SarnStat 1272.
»rzeczy rycerskie, wojenne, waleczne, bojowe, żołnierskie«
= sprawy związane z wojskowością; wojskowość; res militaris
Mącz, Modrz; militia, res bellicae Mącz; arma Modrz [szyk 33:26]
(44:9:3:2:1): Ale wſzytek lud Izráelſki y Iudſki miłowáł Dawidá/
ábowiem on ſprawcą ich był w rzeczách boiowych BibRadz 1.Reg
18/16; RejZwierz 40; [Koloman mówił] Iż nie ſłuſzna rzecż krolom
około rycerſkich rzecży z niewiáſthámi ſie obieráć BielKron 350,
86, 98v, 99v, 170, 176 (16); KwiatKsiąż O, O4v, P; Mącz 147a,
256d, 423c; też záſię niechczę/ áby [dworzanin] [...] nie vmiał łágodnie mowić/ iedno s fukiem/ á wſzitko o woiennych rzecżach
GórnDworz D6, K3v; BielSat G3, G4v, N3; Bo ieſli tylko ná then
ſpokoyny á ná ten pomierny żywot oględáć ſie będziemy/ tedy [...]
áni do Rycerſkich rzecży/ áni do ſpraw Rzecżypoſpolitey iużby
nikogo nie było. RejZwierc 144v, 242; Piąta Cżęść/ O Spráwie y záchowániu Tureckim w rzecżách Rycyrſkich. BielSpr 50, b4v, 1, 26v,
28v, 36 (12); BiałKaz L4; PaprPan A3; [Aleksander Sewerus] nic
nieſtánowił/ okrom vcżonych á mądrych ludźi/ [...] á około Práwá y
ſpraw ſądowych/ rádźił ſię ludźi w Práwie biegłych: záś o rzecżách
rycerſkich rádźił ſię żołnierzow ſtárych ModrzBaz [16], 45 [2 r.];
SkarŻyw 164, 167; BielSjem 39; Otoż iáko Rzeczpoſpol: Lácedemońſká/ ktora tákże ku rycerſkiem tylko rżeczám byłá ſpoſobiona/
poki walczyłá/ kwitnęłá/ á ſkoro w pokoiu śiedźieć poczęłá/ záraz
vpádłá/ y zginęłá GórnRozm L4, L4; KochFrag 42; OrzJan 40, 63;
Gotowość w rzeczach woiennych y inné Appáraty woienné. nieprzyiaćielá od vporu hámuie. SarnStat 125, 422; KlonKr Cv.
»(s)przeciwne(-a), przykre(-a), nieszczęśliwe, niefortunne, nieszczęsne rzecz(y)« [w tym: przeciwne a przykre (1)] = przeciwności losu, nieszczęścia, przykrości; niebezpieczeństwo; adversae res
Mącz, Modrz; acerbum Mącz, Cn; adversa Modrz [szyk 27:24]
(44:4:2:1:1): Naprzod bacż iako pán iezus będątz buog ij cżlowiek/
[...] miál tu ſſcżęſcie ij nieſſcżęſcie/ albo rzecży przeciwné. OpecŻyw [27]v, 48v, 183; FalZioł IV 48c; Scżeſcie żawżdy ieſt poddane
przeciwnim rzecżam. BielŻyw 52; RejJóz A2; LubPs T4, Xv marg,
aav, bb3 marg; KrowObr 154v; BielKron 265v; Acerba ferre robusti
animi est, magnaeque constantiae, Przećiwne á przykre rzeczi cierpieć yeſt/ ſtałego vmysłu y wielkiey ſtátecznośći. Mącz 418b, 74b,
445d, 461d; GórnDworz Ll3; RejPos 307; BiałKat 78v; RejPosRozpr c4; RejPosWstaw [1103]; BiałKaz B4v; ModrzBaz 15v, 23v,
69; WerKaz 306; LatHar 134, 491, 587; Y względem zapłáty [Pan]
vcznie ſwe pobudza/ ku znoſzeniu ćirpliwie rzeczy przećiwnych
WujNT 21; SarnStat 1022.
~ »w (s)przeciwnych, niefortunnych, nieszczęśliwych, przykrych rzeczach« = w przeciwnościach, w nieszczęściu, w czasie
niepomyślnym [szyk 11:9] (17:1:1:1): Nie winuy nikogo w przeciwnych rzecżach BielŻyw 37; LubPs Hv, T4; BibRadz I 26b marg;
Dał nam Pan Bog tego Iopá ná przykład/ áby káżdy nie roſpacżał w
rzecżach przećiwnych/ á w ſzcżęſciu wielkim żadney wiecżnośći ná
tym ſwiecie nie pokłádáli. BielKron 27v, 183v, 258, 382; Mącz
121d; LeovPrzep b2v; GórnDworz H6; BiałKat 203v, 208v; RejZwierc 86v; WujJudConf 106; RejPosWstaw 44; Ale gdy Krol bądz
Hetman ſerce ma Lwie w ſobie/ [...] Zaden ſtrach tákowego nigdy
nie vwiedźie/ Ktemu w przećiwnych rzeczách/ trwożyć ſie nie będzie MycPrz I C4; CzechRozm 99; LatHar 567; SarnStat 1095. ~
»stare (a. zastarzałe(-a)), dawne, pi(e)rwsze, staradawne(-a),
dalekie, przednie rzecz(y)« [w tym: pamiętać, wspominać itp. (7)]
= antiquitas Vulg, Mącz; vetera PolAnt, Vulg; antiqua Mącz, PolAnt; priora, verba antiqua PolAnt; res antiquae, desueta a. vetustate obliterata res, praeterita Mącz; res superiores Modrz; prima
Vulg [szyk 21:8] (12:8:5:2:1:1): BielŻywGlab nlb 15; á ſnadz przy-

pomionę y ony przednie rzeczy tylko że ſie nam miáſto báśni
niepodobne widziały by były powieſćiami przodkow náſſych nie
vtwierdzone. RejPs 114; LubPs Fv marg; KrowObr 26; Leop Ez
16/55; BibRadz Eccle 1/11, Is 48/3, 2.Cor 5/17; BielKron 79; Repetere memoria res antiquas, Powiedáć o ſtárych rzeczách. Mącz
215b, 196a, 215c, 235a, [305]c, 350d, 385d, 427c; OrzQuin R;
RejAp 176; GórnDworz Zv; BielSat D3; BudBib 1.Par 4/22, Sap
8/8; CzechRozm 38; ModrzBaz 26v; ActReg 79; Té rzeczy dawné/
kiedy ſobie ná pámięć przywodźi [cesarz turecki]/ wié tákże bárzo
dobrze o tych rzeczach świéżych/ y o rzeczach wáſzéy K.M. co ſie
dźieie. Wié żeś wáſza K.M. z tych poſzedł/ przed któremi drżáłá
Aziia. OrzJan 75; A ták ieſli kto w Chriſtuśie nowym ieſt ſtworzenim: ſtáre rzeczy przeminęły/ oto ſię wſzytkie nowe sſtáły. WujNT
2.Cor 5/17, Apoc 21/4.
»szczęśliwe(-a), fortunne, wesołe rzecz(y)« [w tym: wesołe i
fortunne itp. (2)] = szczęście, pomyślność; laeta, secunda, secundae
res Modrz [szyk 16:5] (16:4:3): HistJóz Bv; RejJóz A2; Prorocy
fáłeſſni fortunne rzecży obiecowáli/ á Micheaſz niefortunne/ y był
przeto wſádzon do kazni Leop 3.Reg 22 arg; RejPos 90; KuczbKat
425; A przeto nikim gárdźić niemamy: káżdego dobrą chęćią y powinnośćiámi záwżdy náſzemi vſzánowáć: ſzcżęśliwe y przećiwne
rzecży ſkromnie znáſzáć ModrzBaz 69, 15v, 23v; LatHar 491, 651;
SarnStat 1022; CiekPotr 36.
~ »w szczęśliwych, fortunnych rzeczach« = w szczęściu, w
czasie pomyślnym; in bonis PolAnt; in prosperis JanStat [szyk 7:2]
(7:2): Staẃ ſię wiernym przyiaćielowi vbogiemu ábyś ſię z nim ſpołu weſelił w rzeczách ſzczęſliwych. BibRadz Eccli 22/26; BielKron
183v, 258, 382; LeovPrzep b2v; Przeto bądź záwżdy ſtały thák w
przećiwnych/ iáko y w fortunnych rzeczach BiałKat 208v; CzechRozm 99; LatHar 567; [obowiązujemy się króla polskiego] bądź w
ſczęśliwych bądź w nieſczęśliwych rzeczách nigdy nieopuſczáć
SarnStat 1095. ~
»rzecz(y) świeckie(-a) (a. świata tego, a. (ktore są) na świecie),
ziemskie(-a) (a. ktore są na ziemi), (do)czesne(-a), ludzkie(-a) (a.
człowiecze(-a), a. człowieczeńskie), cielesne(-a), śmiertelne« [w
tym: cielesne, ziemskie itp. (22)] = zwykle: sprawy doczesne, przyziemne; potrzeby materialne; wartości, dobra ziemskie; terrena
HistAl, PolAnt, Vulg; res humanae Mącz, Modrz, JanStat; humana Mącz, Modrz; prophanum Mącz, Vulg; quae sunt mundi Vulg;
res fortuitae a. corporis a. hominum a. mortalium Modrz [szyk
191:124] (102:75:72:48:39:1): BierEz I3; Iezus mily odpowiedziál:
Iż wſſytcy ktorzy rzecży czeſné opuſſcżaią dlá ijmienia mégo/ ſkorotz więcey wezmą/ a nad to/ żywot wiekuiſty otrzymaią. OpecŻyw
56, [34]v, 56, 58, [170]; OpecŻywPrzedm C3; PatKaz III 144;
[Arystoteles] na żadne ſwiecſkie rzecży nic niedbał, iedno ſie
zawżdy z mądroſcią obierał. BielŻyw 90, nlb 4, 54, 103, [126], 128;
KłosAlg A4; WróbŻołt B7v [2 r.], G3, K7v, pp8, qq4v; RejPs 65v
marg, 112v, 125 marg, 168v; Karze pan Bog ludzi dla takowego
Bałwophalſtwa á niewiernoſci dwoiakym obyczaiem naczeſnich
rzeczach y wiecznym potępienim [...]. Naczeſnich rzeczach karze/
głodem/ walką/ morem/ vboſtwem/ ſkodamy/ wrzody/ niemocamy/
ſmiercią milich prziacioł [...] y ynimi roſmaytimy cięſkoſciamy.
SeklKat D4v-E; Tu ſię mamy nauczyć iako ſię mamy rzędzić wrzeczach/ á dobrach czeſnich tak naſzich iako bliznego naſſego.
SeklKat Lv, A2v, G4, G4v, L3v, L4v, Tv, T2; HistAl A7v; MurzHist
C3; MurzNT Ioann 3/12; KromRozm II l2, pv; KromRozm III N4;
GliczKsiąż F2; LubPs aa5 marg; [świeckie prawo] od Krolow dla
rzeczy Swieckich bywa poſtánowiono. GroicPorz a2v; [Apostoł nie
zakazuje małżeństwa] Tylko to przypomina co w małżeńſtwie bywa: Iż ſię małżonkowie o rzetzy tego ſwiátá więcey poſpolićie
ſtáráią/ ktore ku żywnośći/ y opátrzeniu żony/ dziatek/ y tzeladki
należą/ á niſſli dziewicá/ ktora ieſt od tákowego ſtáránia wolná
KrowObr 226v, C3, 53, 77v, 99 [2 r.], 186v (14); RejWiz 54; Leop
1.Cor 7/33, 34, Philipp 3/19; OrzList h2; BibRadz *4, *7, I 73c
marg, 88c marg, 346 (8); Widźiſz W.M. teraz Boſkie y ludzkie/ Duchowne y Swieckie rzeczy miedzy ludźmi być zámieſzáne/ ſtárgáne
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y ſkáżone. OrzRozm A2v, A3, D, E4 [2 r.]; BielKron 4v, 194v, 209,
221v; KwiatKsiąż G2, G4v, M4; Rerum humanarum despicientia,
Wgárdzánie [!] ludzkich álbo cielesnych rzeczy. Mącz 405d, 224b,
363d, 493c; SienLek 1v; LeovPrzep bv [2 r.], b3, E3v; RejAp 57v,
76v [2 r.], 104v, 113, 141v; GórnDworz Gg; HistRzym 40v, 71v,
102, 117, 122v; RejPos [36]v, 63, [73], 87, 102 (21); RejPosWiecz3
98v; KuczbKat 280, 405; RejZwierc 132, 137, 176; Ieſt Pan Chriſtus
głową náſzą: prawdá/ ále y Krol Iego M. ieſt głową náſzą/ to ieſt/
kroleſtwá tego/ w świeckich rzecżách. WujJud 122, 48; WujJudConf 79, 79v; RejPosWstaw [1102]v [9 r.], [1103], [1103]v, 111;
BiałKaz D; BudNT Ioann 3/12; CzechRozm 56v, 70, 74, 75v, 79
(25); (nagł) Koriczińſcy. (–) [...] Fortunie nie vfáią bo co iedno
dáłá/ Wſzytko záraz przepili by záś nie pobráłá/ Ale ſławę á cnotę
máią w pilney piecży/ A o te máło trwáią tu docżeſne rzecży PaprPan H3, L2v; KarnNap F4v; Bo to należy ná Biſkupy/ y ná
Sprawce rzecży ludzkich/ áby ſtanu ſzkolnego ze wſzytkiey mocy
bronili/ á w cáłośći iy záchowáli. ModrzBaz 131, 2, 8, 14v, 39, 45v
(18); SkarJedn 17, 188, 204, 324, 358 (8); ieſt bóg żywy/ Który
świát/ y ludzkié rzeczy Vſtáwicznie ma ná pieczy. KochPs 77;
SkarŻyw 13 [2 r.], 202, 206, 207, [223] (24); KochTr 9, 11; Bo gdy
ſię też w tym z ſtrony rzecży potocżnych źiemſkich/ y cżłowiecżeńſkich [ksiądz Powodowski] nie poſtrzeże/ áżći też y w Boſkich/
niebieſkich/ duchownych będźie muśiał ſzwánkowáć CzechEp 163,
4 marg, 32, 89, 233 [2 r.], 234 (14); Tymże też podobieńſtwem
nápomina nas duch Boży/ ábyſmy żywot ſwoy/ ná świećie/ ſkromny/ y pokorny wiedli/ iáko pielgrzymom przyſtoi/ nie przywięzuiąc
ſię tu/ do żadney rzecży źiemſkiey NiemObr 13, 9, 13, 16, 27, 43;
KochFr 115; ReszHoz 136 [2 r.]; BielSen 5; KochPieś 51; iż człowiecze rżeczy wſzyſtkie/ te trży końce/ ábo ieden z nich iáko zá cel
prżed ſobą máią/ to ieſt potrżebę/ pożytek [...] y poćiechę GórnRozm Ev, D, Fv; KochWr 21; ZawJeft 36, 38; ActReg 139; Coż
záſię ieſt nikcżemnieyſzego/ iáko tylko vmyſł ſwoy mieć do rzecży
ſwieckich ziemſkich/ ná kſtałt bydlęciá ſkłoniony/ á nie rzecży
duchowne/ niebieſkie y wiekuiſte obmyſlawáć. Phil I2, N2; GórnTroas 21; KochCn B3; Proſzę [Panie] zá krolmi/ kśiążęty/ y przełożonemi wſzelkiemi [...]: áby w ſądźiech ná ſámę tylko ſpráwiedliwość ſię oglądáli/ á ták ſpráwowáli rzecży docżeśne/ żeby wiecżnych nie vtráćili. LatHar 95, 22, 34, 135, 253, 381 (14); WujNT
przedm 14 [2 r.], s. 44, 148, 271, Ioann 3/12 (12); SarnStat 998;
KlonKr D2; PowodPr 7 [2 r.], 17; SkarKaz 85a, 277a, 314a [3 r.],
422a, 455a, 456b, 609a; CiekPotr 38; SkarKazSej 684a [3 r.];
KlonWor ded **2v, 9, 67; (nagł) SONET V. O nietrwáłey miłośći
rzeczy świátá tego. (–) SzarzRyt A2v.
»rzecz(y) trudne(-a), ciężkie(-a)« [w tym: trudna a ciężka (4)]
= to, co jest trudne, skomplikowane; kłopot, trudność, uciążliwość;
res arduae Modrz, JanStat; dolor Vulg; res laboriosae PolAnt;
angustiae, ardua, opus arduum, difﬁcilis nodus, gravis a. negotiosa
a. nodosa res Mącz; res durae Modrz [szyk 33:29] (47:19): Cżáſu
pátrzay w kożdey rzecży/ Cżáśći [lege: czas ci] trudne rzecży lecży
BierEz I2, B4v; OpecŻyw 101; FalZioł V 51v, 52; WróbŻołt
106/39; RejKup F, k8v; MurzHist B3v, Mv; GliczKsiąż L3v; LubPs
O5; RejWiz 82; BibRadz Eccle 1/8; Wierzę ia temu/ że ty tego nie
rozumieſz: bo wy zwykli mowić o rzeczách trudnych bez náuki/ ták
iáko ślepi mowią o fárbie bez oczu. OrzRozm B2; BielKron 232v,
244 [2 r.], 393; Tak tędy [lege: tedy] z pierwſzych lat maią być
poſtanowione dziatki/ yżeby ſię y o wielkie rzecży kuśić śmiáły/ y
trudne rzecży znoſzywać mogły. KwiatKsiąż N2, I4; In summas
angustias inducere, W trudne á w cięſzkie rzeczy kogo w wieść.
Mącz 10a; Ardua evadere, Z trudnych ſie rzeczy wyplieść. Mącz
472d, 15b, 229c, 245a, 249a [2 r.], 281b; OrzQuin M; GórnDworz
Ii8; BiałKat 371; RejZwierc 15v, 28; WujJudConf 249; CzechRozm
131, 245; gdy [zwierzchny pan] nietylko słowy przykázuie/ ále
przykłádem ſwym idźie przed wſzytkiemi/ [...] Będą mu wſzytcy
posłuſzni z chęći á nieponiewoli: w rzecżách trudnych nieopuſzcżą
go/ rzecży ták weſołe iáko przećiwne ſpolne ſobie znim będą
rozumieć ModrzBaz 23v, 116, 129; SkarJedn 61; yzali ktora rzecż

ieſt Bogu trudna? SkarŻyw 285, 26, 206, 332 marg, 371, 462, 472
marg; StryjKron A3v; PaprUp Fv; ActReg 80, 185; OrzJan 14, 46,
135; SarnStat 1105; PowodPr 83; SkarKaz 41a; Ktorey [sławy]
trudno powetowáć/ Lepi iey zrázu ſzánowáć. Niż iey znowu nábywáiąc/ Cięſzkie rzecży przebywáiąc. CzahTr [D2]v; GosłCast 64;
SkarKazSej 660a; KlonWor 12.
»wątpliwe(-a), niepewne(-a), omylne rzecz(y)« [w tym: wątpliwe a niepewne (1)] = dubia, incerta, res dubiae a. incertae Modrz
[szyk 13:12] (14:9:3): BierEz H4; PatKaz I 15v; BierRozm 8; RejPs
122; LibLeg 11/41v, 42; RejJóz I2; Wiedz pewnie á nie mnimay
kiedy co ſpráwuieſz/ Bo ná wątpliwey rzecży/ vmyſł záhámuieſz.
BielKom C5v, C5v; RejWiz 7; tákże y w wąthpliwych rzecżach [o
kniaziu moskiewskim] mowią: Bog wie á Hoſpodar wielki. BielKron
429, 334v; Aliquem suspendere et animum alicuius suspendere,
Zoſtáwić go w niepewney rzeczy. Mącz 289c; A ták pátrz iáko to
omylnikom omylne rzecży tedy też omylnie wychodzą/ á prawdá
ſwięta záwżdy iáko ſłońce oſwiećić ſie muśi RejZwierc 84, 8v,
[782]; ModrzBaz 18, 25, 129, 129v, 133; Przijaćielá ći zemnie ná
wieki nie máią/ Którzy w rzeczách niepewnych pewnośći ſzukáią.
KochPs 42; Phil H4; OrzJan 14; WujNT Iac 4 arg.
»rzecz(y) wieczne(-a), wiecznie trwające« [szyk 10:3] (12:1):
OpecŻyw 56; KrowObr 77v; RejAp 96v; RejPos 311; RejZwierc
132, 137v; WujJudConf 79v; CzechRozm 70; SkarJedn 202; W ktory [psalm 2] gdy kto weyźrzy iáko ieſt o Iezuśie Chriſtuśie [...]
nápiſány: vyźrzy w nim Bogá [...]: á przy nim też dopiero meſyaſzá/
ábo pomázáńcá iego. Naprzod Dawidá iáko ﬁgurę: á potym Meſyaſzá Iezuſá ſyná iego wedle ćiáłá iáko ﬁgurowánego. Lecż onego
w rzecżách źiemſkich ćieleſnych/ y docżeśnych tylko: á tego záś w
niebieſkich/ duchownych y wiecżnych. CzechEp 287; Prózno ma
miéć ná pieczy Smiertelné [lege: Smiertelny] wieczné rzeczy: Doſyć ná tym kiedy wié/ że go to nie minie/ Co z przeyźrzenia pánſkiégo od wieku mu płynie. KochPieś 10; LatHar 95, 630.
»wielkie(-a), niemałe rzecz(y)« = res magna(e) Mącz, PolAnt,
Modrz, JanStat; magna(-um) Vulg, PolAnt, Calep; magnalia Vulg;
summa res Mącz; res graves a. maximae Modrz; grave negotium
JanStat; res permagna a. permagni momenti Cn [szyk 100:43]
(140:3): A gdy iuż bylo po wiecżerzy/ tedy [Jezus] ijm iąl rozmaijté
rzecży powiedatz o ſweé męce/ iako wielkié rzecżi ij męki miál cirpietz OpecŻyw 78v, 60; BielŻyw 63; BierRozm 21; WróbŻołt 130/1;
LibLeg 10/66, 11/76; RejJóz E3v; KromRozm I I3v; MurzHist Mv,
Tv; MurzNT 116; A iż vſtáwy koſcyelne opyewáyą/ áby o rzeczach
wyętſſych nic nye było vchwalono bez Rzymſkyego biſkupá/ [...]
KromRozm III P5; Diar 42, 43, 82; BielKom C2, G5; Naydzye tákowych doſić/ ktorzy nic nye vmyawſſy/ ſadzą ſie ná wyelkye rzecży GliczKsiąż L6, N8v; LubPs ddv; KrowObr 194v, 199v; Rzekł
mu [młodzieńcowi] ſtárzec/ á wſzák wieſz iż to roſkoſz ſtárych/ Aby
mieli rozmowy o rzecżach niemáłych. RejWiz 20v; Leop 1.Par
17/19, Ps 130/1, Bar 2/2, Ioann 1/50; OrzList e4v; RejZwierz 42v;
BibRadz 1.Reg 22/15; Mam to ſobie zá oſobliwe ſzcześćie then
dźień dźiśieyſzy/ ktorego dniá ták wielkie y ták zacne rzeczy/ tu v
mnie w Zurowicách mowią ſye/ y dźieią. OrzRozm N, Iv, I2, R;
[Kasandra wołała do ojca:] ieſli ſleſz w tákich rzecżach wielkich do
Greciey/ poſliſz wielkie ſprawce á nie płoche álbo młode. BielKron
55v, 78, 196, 208, 209v, 211 (11); KwiatKsiąż C2, C4v, E2v, E3v,
H3, N2; Tempestas Metaph. Pobudzenie/ powſtánie/ poruſzenie yákich wielkich rzeczy. Mącz 443d, 229c, 233d, [234]a, 338b, 423a
(9); OrzQuin E3, M, Tv; SienLek 14v; naydzie drugiego/ ták mądrego/ czo ſie nie będzie chciał z nikim wdáwáć/ iedno wſzytko s
pány [...]: á choć nie będzie miał żadney ſprawki/ przedſię [...] poſtáwą/ twarzą/ rozkłádániem rąk/ będzie pokázował/ iáko wielkie
rzecży ná iego głowie záwiſły. GórnDworz L5v, D5v, F8v, L4v,
Hh5v; RejPos 143v, 305v marg, 321v, 334; BiałKat 26, 371; GrzegŚm 7; HistLan F5v; KuczbKat 335; RejZwierc 15v, 87v, 101, 131,
227; WujJud 86; RejPosWstaw 42; BudBib Deut 4/32; CzechRozm
238v, 245; ModrzBaz 2, 12v, 26v [3 r.], 40v, 47v, 73v, 99v; Tymże
obycżáiem Chryſtus opátrzył kośćioł ſwoy/ áby iednego wſzyſcy
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ſłucháli/ w rzecżách zwłaſzcża trudnych á wielkich SkarJedn 61,
A*v, 18, 114, 313, 348, 358, 368; KochPs 194; SkarŻyw 16, 34,
207, 478, 479; CzechEp 194, 207, 407; KochFr 131; ReszHoz 135;
BielSjem 16, 29; BielRozm 34; Calep 462a, 480a, 629b [2 r.]; bo by
nawiętſza rzecż/ vpádnie/ gdy około niey nierząd GostGosp 148, 2;
Iam doznał/ y káżdy dźień ludźie doznawáią/ Iż z trzaſkiem wielkié
rzeczy w proch ſie obracáią. GórnTroas 23; LatHar 246, 583, 630;
KołakSzczęśl A2v; RybGęśli A3; WujNT Ioann 1/50; SarnStat 503,
1105; PowodPr 79; SkarKaz 42b, 122a, 609b [2 r.]; CiekPotr 63;
GosłCast 36; PaxLiz D4.
»rzecz(y) (ku) wierze służące (a. ktora wierze służy), do wiary
(a. wierze) należące (a. należyte)« (6:5): Tę pewność ma kośćioł
Boży w rzecżách wierze ſłużących: iż Papież około zbáwienney
náuki y práwowierney wiáry nigdy zábłądzić nie może SkarJedn
205; nie idzie tu o śpiewánie Alleluiey/ áni o święconą wodę [...]/
áni o brody zapuſzcżone álbo podſtrzygáne: ále o rzecży Wierze S.
ſłużące [...]: bez ktorych zdrowa náuká y cáła wiárá być nie może
SkarJedn 349, 114, 309, 314; [Bolesław Chabry] O żádną ſię rzecż
bárziej niegniewał iáko o wzgárdę rzecży Bogu y wierze służących.
SkarŻyw 357, 26, 538; ReszList 185; WujNT przedm 9, s. 516.
»wysokie(-a) rzecz(y)« = magna Mącz [szyk 7:1] (8): [Boecjusz uczył:] Cżłowiecże pomni á ſamego ſie poznay, poznay ktos
ieſt [...], iakie naſienie było z ktoregos ſie narodził, iakiż pokarm w
żywocie matki twej brał, włayniech á w mocżu byłes zawarty, á
cżemu teraz tak wielę żądaſz, á wyſokich rzecży chwataſz. BielŻyw
171; GlabGad P2; Leop *2v, YY4v; BielKron 227; Petere sublime,
Ná wyſokie ſie rzeczy ſadźić. Mącz 295b, 444c; GostGospPon 169.
»złe(-a) (a. ktore się złemi zdadzą, a. złościwa), niedobre(-a)
rzecz(y)« = to, co jest złe; zło; też: nieszczęście, trudność, kłopot;
mala(-um) Vulg, Mącz, PolAnt, Modrz, JanStat, Cn; res mala
PolAnt, Modrz; incommodum JanStat, JanPrzyw; res impia PolAnt;
falsa Mącz; prava, vitiosa Modrz; quod iniquum est, malitia, vitium
JanStat; calamitas, pestis Cn [szyk 121:38] (157:2): BierEz B2v;
PatKaz III 88v; Rzecży złych a mierzionych nie miłuy ani mow.
BielŻyw 19, 19, 145; gdyż każdy z nas kthemu ciągnie aby
thrzymał rzecż dobrą á zaſię chronił ſie rzecży złey. GlabGad L8v,
A4v, L7v [2 r.], L8v [2 r.]; LibLeg 11/154v; SeklKat T2 [3 r.];
KromRozm I H2; KromRozm III L2v; DiarDop 106; GliczKsiąż E3,
E4v; LubPs ee3; Day Boże [...]/ ábyſmy przes iey [Maryi] przytzynę/ od przyſlych złych rzetzy/ y od ſmierći wietzney/ y nagłey byli
wybáwieni. KrowObr 162, 162, 169, 214v, 221 [2 r.]; RejWiz 133,
192; A ieſli przypádną ná ćię złe rzecży [si incurrerint tibi mala]/
naydzieſz go [nieprzyjaciela] tám pierwſzego/ y iákoby pomagáiący
będzie kopał doły pod nogámi twemi. Leop Eccli 12/17, 3.Reg 14
arg, 21/21, 29 [2 r.], 4.Reg 21/12, 2.Par 7/22 (23); RejZwierz 5v,
91; BibRadz Ps 100/3; OrzRozm B; [Prorok rzekł Dawidowi:] wybieray ſobie s tych trzech rzecży złych iedno złe ktore chceſz/ álbo
trzy dni mor wielki ná lud twoy/ álbo trzy mieſiące nieprzeſpiecżność mieć od nieprzyiacielá/ álbo ſiedḿ lat głod w kroleſtwie
twoim. BielKron 73v, 3v, 19, 49v, 81v, [842] (16); KwiatKsiąż C,
G3v; Mącz 33c, 351a, 379d, 459b, 477c; OrzQuin Z2; SarnUzn G7;
LeovPrzep E2; gdzyeby Dworzánin [...] ná złego á niepobożnego
páná treﬁł/ hnet ſkoro to pozna/ ma odſtáć od niego/ to dla tego áby
ſie nie zdał być pochwalcą złych rzecży GórnDworz L2v, L3v,
Hh7; RejPos [137], 138, 199v; BiałKat 78v [2 r.], 218v [2 r.];
KuczbKat 325, 435; gdyż złoto á bogácthwo ieſt they mocy ná ſwiecie/ iż nie máſz ták złey rzecży ktoreyby w dobrą nie obroćiło: á
niemáſz też ták dobrey ktoreyby w złą obroćić nie mogło. RejZwierc 70, B2v, 71v, 177v [3 r.], Bbb3; BielSpr 10, 46; WujJud ktv;
WujJudConf 65v; RejPosWstaw [212] marg; BudBib c3v, Eccle 8/3,
5, Eccli 20/9; BiałKaz A4v, B; CzechRozm 253; ModrzBaz 5v, 6
[2 r.], 10v, 15, 19 (9); SkarJedn 354; Ach wſzechmocny Boże/
Przed ktorym zła dobra rzecz ſkryta być niemoże/ Ktory ſam myſli
ludzkich w ſkrytościach doznawaſz/ Dobrym dobrą odpłátę/ złym
záś źle oddawaſz. StryjKron 522; KochMRot B2v, B3; Otoż iż od
nas z Włoch więle [!] ſię do Polſki złych rżeczy prżynośi/ trżebaby

y muńſztuki z támtąd prżynieść te/ ktoremi we Włoſzech wyſtępki
hámuią. GórnRozm I3, C4, E2v, G2v, G4, H3v, M2; PaprUp F;
GórnTroas [3], 66; OrzJan 69; [grzechy przeciw II przykazaniu:]
SLubow Pánu Bogu vcżynionych łamánie: ábo nierozmyślne ich
cżynienie. Krzywoprzyśięſtwo. Niepotrzebna/ ſkwápliwa/ ábo o
rzecż złą vcżyniona przyśięgá. LatHar 114; RybGęśli C3v; WujNT
607, 728; SarnStat 21, 262, 573, 588, 631 (11); KlonKr D2, E4v;
PowodPr 47; SkarKaz 420b, 518a; GosłCast 29; SkarKazSej 661b.
»zwi(e)rzchn(i)e (a. zwi(e)rzchowne), zewnętrzne rzeczy«
= quae sursum sunt Vulg [szyk 7:4] (10:1): BierRozm 8; KromRozm
III F3v; GórnDworz Ee4; á cżáſem też y zewnątrz nas gábáiąc/
[szatan] rzecży zewnętrznych vżywa: álbo ſzcżęśliwych/ chcąc ludźie w pychę podnieść: álbo nieſzcżęśliwych/ chcąc im roſpácż
ziednáć. KuczbKat 425; CzechRozm 135, 227; NiemObr 92 [2 r.];
LatHar 76; Iedni bowiem z pogány zwierzchne tylko rzecży Vpátruią/ y máią ná wſzyſtkiey ſwey piecży [...]. A to ſobie zá płochy
ſen y bayki máią/ Gdy im o przyſzłym wieku drudzy powiádáią.
KołakSzczęśl A3; WujNT Col 3/1.
»w żadnej rzeczy« = w niczym; nigdy; pod żadnym względem,
w żadnej dziedzinie; in nulla re Modrz (21): GlabGad O4v; a od
tego czaſſv wi przyacziel nasz any poddany panſtwa waschego od
nas any od livdzi naſchich wzadney rzeczi krziwdi any czieſkosczy
niebedzieczie miely LibLeg 10/67v, 11/70v; RejWiz 37; Leop Esth
16/15; BibRadz *4, II 103a marg, 2.Cor 12/11; Integerrimus et illabatus homo, Człowiek vprzeymy á w żadney rzeczy nienáruſzony.
Mącz 165b; Nullo tibi loco deero, W żadney cie rzeczy nie opuſzczę. Mącz 253a, 230b; GórnDworz Ee4v; Abowiem fráſowna myſl
á ku cżemu dobremu przygodzić ſie może? bo y vboleie/ y nicz
ſobie w żadney rzecży pomoc áni porádzić nie może. RejZwierc 87,
151, 227v; PaprPan E4; ModrzBaz 66v; ReszList 168; á w żadney
rzecży nie pobłażay ſobie Phil S4; LatHar 596; CiekPotr 91.
Szeregi: »(i, tak) czas(y) (jako) i (a, albo) rzecz(y)« = res et
tempus Mącz, Modrz [szyk 4:3] (7): Rerum et temporum inclinationes, Przemienność czáſów y rzeczy. Mącz 57c; RejZwierc 231,
251v; WujJudConf 227; Známienićie Ageſilaus Lacedemońſki Krol
mowił/ że z onemi mieſzkáć żądał/ ktorziby wdźięcżni á krotoﬁlni
byli/ ktorziby też wedle rzecży y wedle cżáſu/ záſmęćić przyiaćielá/
á cżáſem też ſprzećiwić mu ſię vmieli. ModrzBaz 17; Ták wielka
bywa cżáſem rozmáitość y rozność ták w rzecżach iáko y w cżáśiech/ iż nie dźiw/ że o nich ták wiele cżáſem bywa rozumow (iáko
ieſt w przypowieśći) ile głow. ModrzBaz 65; OrzJan 126. [Ponadto
w połączeniach szeregowych 2 r.]
»rzeczy i dzieje« (1): Persequi antiqua, Stárych rzeczy y dzieyów ſie wywiádowáć. Mącz 385d.
»(tak) ludzie (a. osoby) (jako) i rzeczy« (2): á ktore oſoby/ y
rzecży ten Kośćioł Rzymſki gáni y potępia/ oni [Ormianie] teſz y zá
zgánione y potępione máią SkarJedn 319; OrzJan 131. [Ponadto w
połączeniu szeregowym 1 r.]
»rzecz(y) i miejsce(-a)« [szyk 1:1] (2): Bo dźiś/ przemyſłem/
nie iednym lecż troim/ Dźiwnym ſpoſobem/ vcżynność vdáią/ Nie z
cnych rátunkiem/ ále z zyſkiem ſwoim. Tą [tj. uczynnością]/ rzecż y
mieyſce/ pilnie rozmierzáią/ Iáko y kiedy: á kędy pożytek Więtſzy
obacżą/ tám chęć obracáią. GrabowSet Y2. Cf »na wszystkich
miejscach i przy wszystkich rzeczach«. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 4 r.]
»na wszystkich miejscach i przy wszystkich rzeczach« = wszędzie i zawsze (1): Wſzákże choćiaż obecnie ieſt Pan Bog ná wſzyſtkich mieyſcách y przy wſzyſtkich rzecżách/ żadnym kreſem niezámierzony/ [...] iednák w Piſmie Bożym cżęſtokroć to bywa powiedano/ iż mieſzkánie ſwoie ma w niebie KuczbKat 380.
»rzeczy i postępki« (2): RejZwierz A3; [Bonifacjusz] poſłał do
Rzymu do Papieżá/ iuſz Grzegorzá trzećiego/ o wſzytkim mu ſpráwę dáiąc/ á o niektore wątpliwośći wrzecżách y poſtępkách kośćielnych/ miedzy nowym pogáńſtwem/ náuki żądáiąc. SkarŻyw 518.
»rzecz albo praca« (1): Przyſtoi też Mężowi/ áby śie iáką rzecżą álbo pracą vcżciwą záwżdy báwił KuczbKat 260.
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»rzecz(y) albo przygoda(-y)« (2): na kołaciey onegdayſzey
ſtała ſie gadka j pytanie miedzi niektoremi vcżonymi o rzecżach
albo przygodach ktore bywaią w ſtronach połnocnych za Sarmatiami MiechGlab *3v; BielSpr 10. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»rzecz(y), (a, i, albo) sprawy(-a)« = res et causae Modrz; causae et negotia JanStat [szyk 15:3] (18): LibLeg 7/103, 10/71v,
11/27v; ku iego [Boga] czci y chwale wſziſtki naſze dobre ſprawy
czinić y ięmu ie ſamemu poleczac/ y wſziſtki rzeczi/ y ſprawi naſze.
SeklKat F, Fv; Bo ludzki rozum nyebyeſkich á boſkich rzeczy y
ſpraw doſyęgnąć nyemoże KromRozm III A6; KwiatKsiąż I2; Mącz
42c, 117c, 250d; RejPos 201, 252; ModrzBaz 92v; bo ta [przyszła
nadzieja] wrzeczach ysprawach ludzkich barzo niepewna. ActReg
139, 133 [2 r.]; Calep 915b; SarnStat 146.
»rzeczy i zabawy« (1): ábowiem ći wſzyſcy/ ktorzy do tey
Compágnijey [tj. Towarzystwa Jezusowego] wſtępuią/ opuśćiwſzy
rzecży y zábáwy docżeſtne/ cżęść dobrą káżdego dniá/ ná rozmyſlániu y roſpámiętywániu iego [Boga] dobrodźieyſtw y miłoſierdźiu
trwáią ReszHoz 136. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »(jako, także) i (a(l)bo, ani) in(n)e (a. insze, a. tym
podobne, a. drugie) (wszy(s)tki(e), podobne) rzeczy; i in(n)ych (a.
inszych) wiele (tym podobnych) rzeczy« (141;22): OpecŻyw 54;
FalZioł V 53 [2 r.], 105v; Ieſtliże też ſie ożęniſz, wiecżna pracza
tobie zawſze naſtanie, narzekanie, fukanie, poſagu na ocży wymiatanie, niewiara żony z żenſkimi przyiaciołmi gniewanie, y inſze
rzecży BielŻyw 50, 63, 69, 93, 102; RejPs 84, 100, 186; Nowini
oTatarzech y oynschich rzeczach ktore pan voyewoda krolowy ye go
m wſkazvye ti ſą yego k.m. wſdzyeczne. LibLeg 11/49, 6/118v,
10/71v, 11/27v, 44, 76, 161; Swiat też nas vwodzi rzeczamy ſwieczkimy/ iako ieſt zona/ maiętnoſci/ czeſc ſwiecka/ y chwala luczka/ y
yne rzeczy SeklKat Tv, C4v, D4v, G2, G2v, T2, Y3, Y3v; RejKup
e4v, q8v; HistAl C2v; MurzNT 8v, 43v, 88v, 116; ZapWar 1551 nr
2684; KromRozm II k4; KromRozm III D5v; Diar 35, 73; GliczKsiąż D3, E3, F2v, I8, K2v; też [duchowni] z bronią niemáią
chodźić/ ſzat koſztownych/ oſtrog pozłoćiſtych nienośić/ do kárczmy niechodźić/ s cudzymi żonámi niemięſzkáć/ gry niepátrzáć/
około łowow ſye niebáwić/ iáſtrząbow/ ogárow niechowáć/ y innych rzeczy nie przyſtoynych ſye wiárowáć GroicPorz h2, v v;
KrowObr 42v; Gdy [...] cżytamy. Iż cżárt wiátry y ognie ſrodze nań
[na Hioba] przywodził/ Domy łamał/ y w inſzych rzecżach wiele
ſzkodził. RejWiz 150, A6; Leop 2.Mach 12/11; BibRadz II 103a
marg; OrzRozm S4v; [papież Pelagius] Vſtáwił wiele rzecży kościelnych ták w práwie/ kanoniech/ iáko y w inych rzecżach. BielKron 163v; [Polacy zmienili swe obyczaje] ábowiem iáko pierwey
nośili włoſy długo/ tak záſię krotko/ tákież ſzáthy/ zbroie/ obycżáie/
pićie nie mierne/ y wiele tákich rzecży odmienili BielKron 409v;
tám nowe rády niektore były miedzy imi [...] vthwierdzone miedzy
Krolmi á Ceſárzem/ thák o małżeńſthwo iáko o z iednánie y o ine
rzecży. BielKron 413v, 6v, 78, 102, 108v, 143v (22); Mącz 10d,
23c, 115c; OrzQuin Y4; SienLek 10v; RejAp BB, 30v; GórnDworz
G4v, L7v, Z8v, Ee2v, Ee7v (10); Thák iż ná Fáráoná [Pan] przepuśćił żáby y ine dziwne rzecży RejPos 56, 5, 5v, 24, 38v, 72 (11);
GrzegŚm 45; Bo to cżłowiek z przyrodzenia ma/ áby ná ſpráwę
rzecży potrzebnych cżás pewny obracał/ iáko ná odpocżywánie
ćiáłá/ ná ſpánie/ y ná rzecży inſze tym podobne. KuczbKat 295; A
ták bez gniewu á bez ſzkodliwego obruſzenia śiłá ſobie rozumny
cżłowiek/ y krzywdy/ y káżdey rzecży inſzey/ nágrodzić może RejZwierc 77, Bv, 26, 28, 112v, [121]v, 160; BielSpr 73; WujJud 62,
208v, 236; WujJudConf 215; BudBib 2.Mach 12/11; MycPrz II Bv,
D; Zakon zá grzeſznego pocżytał/ ktoby ſie vmárłego/ trędowátego/
niecżyſtego/ ábo cżegokolwiek/ y kogokolwiek ſplugáwionego [...]
dotknął/ choćby to z niewiádomośći cżynił. Tákże ktoby iadł źwierzątko/ ptaſzká/ rybkę/ wedle zakonu niecżyſtymi názwáne: y wiele
tym podobnych rzecży. Ewánielia záś grzechu w tey mierze żadnego nie ſtánowi. CzechRozm 96, 104, 142, 225v, 241, 253; Drugim

zábraniáią rzemiosłá ich robić/ tákże oráć/ kupcżyć/ vcżyć ſię/ y
wſzytkich tych rzecży [omnia ea]/ ktoremi ábo żywność/ ábo inſze
pożytki bywáią nábywáne. ModrzBaz 107v; niech [żołnierze] miłuią trzeźwość: zbytku/ y wſzelákiey roſkoſzy w potráwách y w inſzych rzecżách niech ſię ſtrzegą ModrzBaz 113v, [16], 17, 19, 43, 86
(12); SkarJedn 18, 314, 348; Oczko 21v; ále iz nie nákáżdy
prżypadek ieſt práwo piſáne/ przeto mądrego Sędźiego y pytánia w
ſądźie potrżebá/ y śiłá inſzych rżeczy ktore do prawdy vkázuią
drogę. GórnRozm G, B2v; PaprUp Fv; Ktoby mógł wyliczyć/ iáko
wiele zwad/ iáko wiele mordérſtwá/ y innych wiele hániebnych
rzeczy ſie dźieie/ prze to zbytnié/ á nie mierné pijánſtwo? KochPij
C2; LatHar 356, 513, 662, 663, 665; WujNT 430, 738; ná prośbę
Ziem Ruſkich ſkázuiemy: [...] á żeby ſzláchtá tych Ziem iáko y w
inych Ziemiách byłá od cłá y targowégo wolna: tákże y w inych
rzeczách [in aliis JanPrzyw 49] téyże wolnośći niech vżywa SarnStat 948; Téż iż poddáni Páná Naiáſnieyſzégo Królá/ y Króleſtwá
Polſkiégo/ [...] którzy dla ſpraw álbo kupiectwá álbo innych rzeczy
do źiem którychkolwiek náſzych Pruſkich/ y zakonu przyiecháliby:
[...] niemáią bydź zátrudniáni y zápowiedáni SarnStat 1100, 184,
401, 904, 960, 1045, 1103; PowodPr 70 marg, 78.
Wyrażenia przyimkowe: »k(u) rzeczy [czyjej]« = dla czyjegoś
dobra, na czyjąś korzyść (10): ony kv swey rzeczy movyą kaſzdy
zaszwem LibLeg 7/99; RejJóz G7; (did) Czart ſię ſmieie iż mu
[kupiec] Plebanem groży. (–) Dobrze ydzies myly ſlugo Mey
nadzieie lecz niedlugo. Dobrze ydzyes ku mei rzeczy Ieſly wplebanowey pieczy Swoię nadzieie ſtanowyſz RejKup h3v; BielKom
G5; Assumere oratores dicuntur aliquid cum quid ad causam faciens assumunt, Nieco ku ſwey rzeczy ciągnąć. Mącz 432c, 196b;
bo ći [prokuratorzy] ſubtelnie/ á ku ſwey rżeczy práwá wykładáć
vmieią/ áby proſtość práwá/ chytrośćią wynicowáli. GórnRozm Fv,
K3; ActReg 73; CiekPotr 83.
»miedzy in(n)emi (a. inszemi) rzeczami« = między innymi,
prócz tego, poza tym; inter alia, inter caetera JanStat [szyk 23:2]
(25): LibLeg 11/133; tám nátym Concylium/ miedzy inſzymi rzetzámi/ pobudził był Dijabeł niektore Biſkupy/ iż chćieli kxiężey/ [...]
żony właſne odiąć KrowObr 230; [w 1509 r. król Zygmunt] złożył
ſyem w Piotrkowie ná Pány y Rycerſtwo Polſkie/ ná ktorym miedzy
inemi rzecżámi vrádźili/ áby Krol w małżeńſthwo Swięte wſtąpił/
dla potomká Rzecżypoſpolitey potrzebnego. BielKron 406v, 74v,
200v, 230v, 255v, 305v; Pandora, Iedná niewiáſtá wſzelákiemi dáry
od bogów obdárzona z niebá ná ziemie (yáko poete wymyśláyą)
zesłána która miedzy ynſzemi rzeczámi febrę/ ſuchoty y yne
choroby s ſobą prziniosłá. Mącz 275b; [chłop opowiadał:] Było ſie
tám [w Krakowie] ná wſzytki ſtrony cżemu dziwowáć/ ále miedzy
inemi rzecżámi/ to mi ſie naydziwnieyſza zdáłá. Cżłowiek iákiś/
[...] ná potworney grał trąbie/ ták iż co raz/ to iey ſobie niemal puł
łokciá w gárdło puſzcżał/ y záś wyimował/ y záś znowu wpychał.
GórnDworz P4, Dd2, Hh5; WujJud 81v; SkarJedn 260; StryjKron
717; ReszHoz 136; gdy ták v Ianá S. mowią [aniołowie]: Godny ieſt
báránek/ ktory zábity ieſt/ wźiąć (miedzy inſzymi rzecżámi) cżeść/
chwałę/ y błogoſłáwieńſtwo. LatHar 260, 257; JanNKar A3v, C2,
C3, D3v; SarnStat 193, 971, 1120.
»przed wszy(s)tki(e)mi rzeczami« = przede wszystkim; primum
omnium Vulg; ante omnia Mącz (3): PIlnie thedy proſzę/ áby ſie
napierwey przed wſzyſtkiemi rzecżámi działy/ proźby/ modlithwy/
przycżyny Leop 1.Tim 2/1; Mącz 36c; (nagł) Opiſánie y rozdźielenie złodźieyſtwá [...]. PRzed wſzytkimi rzecżámi/ trzebá ogránicżyć Złodźieyſtwo/ y rodzáie złodźieiow wylicżyć KlonWor 3.
»z [jaką] rzeczą« [w funkcji okolicznika sposobu] (3): Paratus
et meditatus venit, Z nágotowáną y s roſmyſlną rzeczą przichodźi.
Mącz 213a; áby [dworzanin] z gotową rzecżą [= przygotowany] do
wſzytkiego (możeli tho być) przyſzedł/ mali czo mowić/ áby ſie
domá ná tho nágotował: mali też co cżynić/ tedy wtąż GórnDworz
N3v; SkarŻyw 437.
bibl. »po tych rzeczach, po tej rzeczy« = potem, po tych wydarzeniach; post haec, post verba haec a. ista (a. verbum hoc)
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PolAnt [szyk 6:1] (6:1): Y było porzecżach tych/ vmárł Iehoſzua
ſyn Nunow ſługá Iehowy/ było mu ſto y dzieſięć lat. BudBib Ios
24/29; (Lecż) po tych rzecżach nie zwroćił Iárowehám ze złey
drogi ſwey BudBib 3.Reg 13/33, Gen 22/1, 48/1, I 194c marg,
3.Reg 17/17, 21/1.
a. To, co się chce osiągnąć, zdobyć; to, do czego się dąży, cel;
życzenie, pragnienie; przedmiot prośby, żądania, modlitwy; też: to,
co się otrzymuje (zwłaszcza od Boga) (307): Cżęſto ludzie Bogá
żądáią/ Ktorych rzecży potrzeb nie máią: Kiedy z nich ćięſzkość
pocżuią/ Potym więc tego żáłuią. BierEz I3; [małż prosił Boga:]
rácż mi to dáć/ Bym w ſwym domv záwżdj mogł trwáć: Choćia bych
ſpał álbo chodził/ Bych go záwżdy z ſobą nośił. A tedy Bog małżá
ſpytał/ Przecżby ták trudney rzecży chćiał BierEz P3v, F2v;
OpecŻyw 2, 177v; Przyiacielowi [tych rzeczy] żądać [= życzyć]
mamy, ktorich ſami potrzebuiemy. BielŻyw 108, 20; Nozdrze ſubtilne á nie wielkie znamio nuje cżłowięka dowcipnego/ wiernego,
czudnych rzecży żądliwego GlabGad O, A3v, C2v, M3v, M7, N8;
[król] wdziencznye przymuye poſelſtwo i wſkazanie pana voiewodi
Multanſkiego [...]. Alie iſſ dvv rzeczi zanda Iedney zebi iego k.m.
onego za ſina przyanl Drugiei iſſbi iego bronil moczą i pomoczą
– t czo ſie pirwſſei rzeczi doticze rad iego za ſina
ſwoyą. Krol iego m
veſmye [...], Alye czo ſie obroni doticze tedi [...] LibLeg 6/55;
WróbŻołt nn8; WróbŻołtGlab A2v; RejPs 38v, 59; RejJóz E7v;
Modlitwa nic ynego nie ieſt iedno proſba do pana Boga o niektore
rzeczy ż ządzą y zwiarą złączona. SeklKat R4v, G4; RejKupSekl
a6v; HistAl G7v; MurzHist D4; MurzNT 78v, Ioann 17/7; GliczKsiąż D; LubPs G2v; KrowObr 54 [2 r.], 176; A gdy iuż ná tym
gruncie fundáment záłożyſz/ Iuż ſobie káżdey rzecży ſowito przyſporzyſz. (marg) Grunt/ Páńſka łáſká. (–) RejWiz 186v; Leop 3.Reg
3/13, 1.Par 17/16, Matth 18/19, 2.Cor 6/10, Philipp 3/7, 8 [2 r.],
13; BibRadz I 103c marg, 3.Reg 2/16, Sap 16/3, II 88b marg, Rom
8/32; OrzRozm Lv, O2 [2 r.]; BielKron 76v, 78, 79v, [842]v, 137v
(8); KwiatKsiąż C3v, F4; Cancellos sibi circumscribere vel circundare, Yednę rzecz przed ſie wzyąć. Cyl ſobie wſtáwić. Mącz
33a; Duos parietes de eadem dealbare ﬁdelia, Proverbium, S yedną
rzeczą dwie chcieć oſięgnąć. Mącz 125d; Pecunia tibi non exigua
opus erit ad id quod paras, Będźieć potrzebá nie máło pieniędzy k
tey rzeczy ná którą ſie gotuyeſz. Mącz 279c, 13c, 91b, 183d, 227a,
270a (12); ták też dworzánin/ ſtáráiąc ſie wſzytką śiłą/ o rzecży
doſkonáłe/ niechay ná tym przeſtáie/ cżego doſzedł GórnDworz
N3v; ále náuká w.m. ieſt/ ábyś vśilnie żadney rzecży nie prośił
GórnDworz O4, E7v, Y6, Aa6v [2 r.], Bb4, Kk8, Mm2v [2 r.],
Mm3; HistRzym 105v; Sroga to rzecż záprawdę/ kto to v ſiebie
lekce waży/ iż dla oto tych krothkotrwáiączych rzecży/ tráći ſobie
wiecżne wdzięcżne roſkoſzy ſwoie. RejPos 7; Iż ocż iedno będzyemy śmieć zupełną wiárą prośić Bogá oycá náſzego w imię iedynego
ſyná iego/ żadna nam rzecż nie będzye odmowioná. RejPos 131v
marg, 68v marg, 133v, [155]v, 195, 216v [2 r.] (12); GrzegŚm 10,
11; KuczbKat 395 [2 r.], 405; Pan woła/ nie ſzukaycie ſkárbow ná
ziemi [...]/ ſzukaycieſz pirwey ſkárbu niebieſkiego/ á ia wam to
obieczuię iż wam ty wſzytki ine rzecży ná ziemi ſnádnie przypádną.
RejZwierc 67, 38, 154v; WujJud 55v [2 r.], 63v, 91v, 184, 223, Llv;
RejPosRozpr b3; RejPosWstaw 110v [3 r.]; BudBib 2.Reg 24/3, Ps
26/4, 1.Mach 3/34; CzechRozm 75v, 223v, 259; ModrzBaz 6 [2 r.], 7
[2 r.], 8v, 74, 83 (10); SkarJedn 185, 186; KochPs 29; [król węgierski z małżonką ślubowali] ieſli by Pan Bog od tych poháńcow
iego ziemię obronił/ á corkę im dał: iſz ią ná ſłużbę iego do zakonu
[...] oﬁárowáć mieli. Wyſłuchał ich Pan Bog/ y oboię rzecż łáſkáwie
dał/ y pokoy od Tátárow/ y corkę SkarŻyw 159; [Bolesław Chrobry] o żadną ſię rzecż pilniey nieſtárał/ iáko o rozſzerzenie wiáry
Chryſtuſowey/ á wykorzenienie báłwochwálſtwá z onjch nowo náwroconych ludzi ſwoich. SkarŻyw 357, 75 marg, 207, 284, 470,
496 [2 r.]; á drudzy [...] onego vmárłego [Hozjusza] iákoby Bogiem
miał być wzywáią/ Polſkę w opiekę [...] zlecáią/ y wiele tych rzecży
od vmárłego żebrzą: ktorych y żywy nie miał/ że ſtrách y mowić
CzechEp 81; NiemObr 9; ZapKościer 1584/45v; KochMuza 26; Wi-

dźiałem ludzkié ſtáránia/ [...] Nie trwáłéy władze tytuły/ Wśi/
Korony/ y Infuły. O któré nigdy nie dbáli/ Którzy Bogá miłowáli:
Y ći/ którzy mądrzy byli/ Tákiémi rzeczy gárdźili. KochMRot B3v;
WerGośc 268; PudłFr 76; ArtKanc S8; GórnRozm I4v; ActReg 11,
25, 76, 78, 173; Calep 1027a; [Cycero] dwu rzecży nawięcey pożądał. Pirwſzey/ żeby vmieráiąc zoſtáwił w wolnośći lud Rzymſki
[...]. Drugiey/ żeby do tego káżdemu przyſzło/ áby ſie dobrze R.P.
záſłużył. Phil F; GórnTroas 21; Dar Boży tedy głádkość/ á dar
známienity: Bo ieſli go ten nie da/ z inąd nie nábyty. Iáko ſą inſzé
rzeczy/ których człowiek może/ Zá ſwym ſtárániém doſtáć: tu nic
niepomoże. KochFrag 23; OrzJan 134; wiemy to z piſmá S. że wiele rzecży Pan BOg dáwáć niechce/ [...] iedno zá prośbą Swiętych
ſwoich LatHar 328; Może go [Boga] chory prośić o te pięć rzecży/
[...] o grzechow odpuſzcżenie/ o świętą ćierpliwość/ o cżęſtą poćiechę/ o lepſze zdrowie/ [...] ábo nákoniec o dobre w łáſce Bożey
ſkonánie. LatHar 649, +2v, +11, 21, 22, 52 (13); KołakSzczęśl B2v;
RybGęśli D2v; WujNT Matth 18/19, Mar 4/19, Act 8/21; WysKaz 6,
10 [3 r.]; Záprawdę żadney rzeczy, o ktorą mię prosiſz, Odmowić ci
nie mogę CiekPotr 25; Miły Skárbku prze náſzę przyiaźń niech dźiś
iednę Rzecz v ćiebie vproſzę. CiekPotr 89, 18, 22; KlonWor ded
**3; SzarzRyt C3v.
W charakterystycznych połączeniach: rzecz(y) błahe, cudna
(3), (od Boga) (po-, przy)dane (8), doskonałe, droga, krotko trwające (2), marne (2), miłe, nieprzystojna, nieśmiertelne, obrzydłe,
podłe, pożądane (4), szkodliwe (3), trudna (3), (nie)uczciwe (poczciwa) (3), zacne (2), zwykła; rzecz(y) będzie odmowiona, przypadać
będą (przypadną) (8), skutek wzięła, do skutku przyszła; rzeczy (G)
chcieć (zachciewać się, chciwość, chcenie) (12), czekać, domagać
się (6), dosta(wa)ć (2), dostąpić (dostąpienie) (3), odmawiać (odmowić) (4), potrzebować (mieć potrzeb, trzeba) (3), pragnąć (pragnienie) (10), prosić (uproszenie) (11), przysporzyć sobie, szukać
(szukanie) (12), winszowanie, (po)żądać (pożądanie, żądający, żądliwy) (39), żebrać, życzyć (2); rzecz(y) da(wa)ć (podawać) (26),
darować, dostać, (o)dzierżeć (2), osiągnąć (osięgać) (5), otrzymać
(5), przedsięwziąć, uprosić (8), utracić, zwolić; o rzecz(y) kusić się,
prosić (prośba) (41), starać się (staranie) (10), żądać (3); o rzeczach starać się (4).
Zwroty: »o (nie)rowne(-ą) rzecz(y) (po)kusić się; nierownych
rzeczy kusić się« (5;1): RejPs 88v; KwiatKsiąż L2; SkarŻyw 32; O
nierowne ſie rzecży nie pokuſzę/ Ale vſtąpić przyrodzeniu muſzę
WisznTr 24; Tákże też nie to zgubiło one Krole cne/ iż ná woynę
iecháli/ ále to/ że ſię o nierowną rżecz pokuśili proſto ſię rżućili z
motyką ná ſłońce. GórnRozm A2; KochPij C2v.
»na rownej (a. małej) rzeczy przesta(wa)ć (a. zosta(wa)ć)«
= cultu tenuissimo vivere Mącz [szyk zmienny] (12): BierEz O4v;
RejRozpr A4v; RejWiz 50v; Contentus est parvo, Ná rowney rzeczy
przeſtáye. Mącz 447b, 449a; GórnDworz Cc5; Przyiedzie przyiaciel/ iuż mu miło ná onę nadobną zgodę á ná onę wdzięcżną
ſpołecżność páthrzyć/ áno mu oboie vſługuią/ oboie wdzięcżną
ochotę vkázuią/ thák iż ná rowney rzecży przy oney ochocie woli
tám káżdy zoſtáć/ niżli ondzie gdzieby mu y korcem záſępiwſzy
nos doſypowano (marg) Iáka roſkoſz wzgodzye m[a]łżenſkiey. (–)
RejZwierc 32 [idem WerKaz], 20, 143v; WerKaz 305; PudłFr 9;
VotSzl C3.
Wyrażenia: »dobre(-a) rzecz(y)« = bona PolAnt, Vulg [szyk
9:7] (16): Powiadał też Socrates że niemamy nic od Boga żądać
iedno dobrych rzecży, bo on wie czo komu potrzeba ieſt BielŻyw
54; SeklKat E3, N2v; MurzNT Matth 7/11; KrowObr 116, 175;
Leop Ier 33 arg, ZZ3v; OrzRozm Ov; RejPos 326; KuczbKat 410;
CzechRozm 92, 199v; ModrzBaz 43; Ieſli wy tedy/ będąc złymi/
vmiećie dáry dobre dáwáć ſynom wáſzym: iákoż więcey Oćiec
wáſz/ ktory ieſt w niebieśiech/ da rzeczy dobre tym ktorzy go proſzą? (marg) Te rzeczy dobre, ſąć łáská y dáry duchowne wſzytkie; y
cokoluiek zbáwieniu duſznemu należy. (–) WujNT Matth 7/11.
»rzecz(y) (do)czesne, ziemskie, cielesne, świeckie(-a)« [szyk
9:5] (10:2:1:1): Pan Chriſtus [...] vczi nas proſſic rzecży duſnych/ y
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cieleſnych tak iako tu obaczym wtey modlitwie ktorą zowiem
pacierz. SeklKat Sv, N4v, S2v, S3; LubPs N2v marg; KrowObr 53,
62; iż gdy ſie ták ſpráwowáć będzyemy/ iż nam y ty rzecży wſzytki
márne á docżeśne [...] bárzo ſnádnie przypadáć będą. RejPos [219],
313v; Przeto niemamy ſłucháć tych/ ktorzy powiedáią iż śie
ludźiom Chrześcijáńſkim dobr tego żywotá od Páná Bogá prośić
niegodźi. (marg) Rzecży cżeśnych mamy prośić od Páná Bogá. (–)
KuczbKat 405; RejZwierc 38; RejPosWstaw [1102]v; SkarŻyw 173;
LatHar 6.
»mała(-e) rzecz(y)« [szyk 9:1] (10): BierEz O4v; Zátym oná
rzekłá/ Proſzę ćię o iednę máłą rzecz [Petitionem unam parvam ego
peto] [...]/ A Krol iey odpowiedźiał/ Proś miła mátko/ ábowiem nic
tobie odmáwiáć nie będę. BibRadz 3.Reg 2/20; Mącz 449a; SkarJedn 100; Pan Bog máłe rzecży dáie/ ábyſmy ſię więtſzjch ſpodziewáli. SkarŻyw 496 marg, 173; PudłFr 9; ActReg 81; GórnTroas 19;
VotSzl C3.
»rzecz(y) niebieskie, duszne (a. duchowna(-e)), wieczne (a.
wiekuiste), boskie« [szyk 13:7] (10:5:4:1): tak ymyą to marya ym
cząſzczyey byua wzyuano a ſpomynano pobudza ządzą ku nyebyeſkych rzeczy pragnyenyu PatKaz III 126; SeklKat N4v, Sv, S3;
LubPs N2v marg; KrowObr 62; WujJud 162; RejPosWstaw [1102]
marg, [1102]v [2 r.], [1103]; Ia [mówi Mądrość] ieſtem mátká
piękney miłośći [...]. Y dáię rzecży wiecżne [Do … sempiternos]
wſzytkim ſpołu dziatecżkam moim ktorem to Bog roſkazał. BudBib
Eccli 24/21; CzechRozm 265v; SkarŻyw 13, 297; [Boże] rácż nas
dżdżem przyſtoynym opátrzyć/ ábyſmy z więtſzą nádźieią ſzukáli
rzecży wiekuiſtych/ gdy nam nie będźie ſchodźiło ná potrzebách
docżeśnych. LatHar 623, 7, 177, 673, 676.
»(nie)podobna(-e), niemożne rzecz(y)« [szyk 5:1] (5:1): BierEz D4v; Nad gniewem panuy, á nie możnych rzecży nieżąday.
BielŻyw 11, 15; [Kolumb prosił króla] áby mu w thym pomocen
był/ co przed ſie wźiął/ to ieſt/ w dálekie Kráiny ná morze záiecháć
[...]. S cżego Krol y krolowa vcżynili wielki pośmiech/ rozumieiąc [...] iż niepodobney rzecży żądał. BielKron 440v, 369v; WujNT 563.
»rzecz(y) (nie)potrzebne(-a), pożyteczna, nieużyteczne« [w
tym: potrzebna i pożyteczna (1)] [szyk 9:5] (8:5:2): BielŻyw 54;
SeklWyzn 3v; Diar 78; nieſromotá ieſt rzeczy potrzebney y też pożyteczney/ ktorey domá nie máſz od ſąśiádá prośić. OrzRozm T4;
Mącz 14b; OrzQuin L3v; KuczbKat 330, 410; RejZwierc 177; Phil
F2; Nie wielomodlſtwá tedy/ ále wielomowſtwá [...] Pan zakázuie/ to ieſt/ ábyſmy niepotrzebnych rzeczy/ proznymi/ zbytnimi á
wydwornymi ſłowy ſię nie domagáli. WujNT 26, 30, 89; SkarKazSej 671a.
»(nie)słuszna(-e), sprawiedliwa rzecz(y)« = iusta res Vulg;
iustum PolAnt [szyk 10:7] (16:1): MetrKor 61/223; Diar 78; DiarDop 99; Leop Num 27/6; Optimum atque aequissimum orat frater,
Słuſzney rzeczy żąda. Mącz [269]d; więc [dworzanin] o rzecży
ſłuſzne/ y przyſtoyne/ prośić będzie/ odiąwſzy od prośby od ſwey
to/ coby páná obráźić mogło GórnDworz K7; RejPos 161; BudBib
1.Mach 7/12; CzechRozm 203v; ModrzBaz 90v; SkarJedn 186, 189;
Y wyſocy/ y niſcy [bogowie]: świádki mi dziś bądźćie/ Zem rzecży
ſpráwiedliwey od Troiánow żądał KochOdpr C3v, A4; SkarŻyw
319; BielSjem 17; GosłCast 29.
»wielkie(-a) rzecz(y)« (9): RejPs 29; BielKron 109v; Arcadiam
postulare Proverb. O wielkie ále nieużyteczne ſie rzeczy ſtáráć. O
tytuł tylko ſtać króm pożitku Mącz 14b; RejPos 201; BielSat I4v;
iſz kto vbogim ſłuży/ Chryſtuſowi ſłuży/ á ieśli ná tey poſłudze
zdrowie ſtráći/ nád to cżłowiek Chrześćiáńſki niema mieć więtſzey
rzecży/ ktoreyby prágnął/ á ktorąby mu Chryſtus lepiey nágrodzić
[...] mogł. SkarŻyw 461, 32; NiemObr 87; BielSjem 15.
»złe(-a) rzecz(y)« = malum PolAnt; res mala Modrz [szyk 2:1]
(3): iż przyrodzenie náſze ieſt przes grzech ſkáżone/ [...] więcey ſię
n[a]m chce złych rzetzy/ ániſſli dobrych KrowObr 116; BibRadz
1.Cor 10/6; Bo rzecży złey pożądánie niemoże być dobre ModrzBaz 59v.

Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i in(sz)e (a. (insze) wszystki(e)) rzeczy; i wiele inszych rzeczy« (5;1): [wierzę] ze on [Bóg] nam dał ciało y duſze y
yne rzeczy dawa/ yako ſą/ zdrowie/ pożywienie/ odzienie/ roſum y
yne rzeczy ktore ku ciału y duſzy należą SeklKat N4; KrowObr 53;
Leop Act 17/25; CzechRozm 204; W tey modlitwie [...] nietylko o
chleb prośimy/ ále też o grzechow odpuſzcżenie/ y o inſze rzecży.
ModrzBaz 53.
b. To, co powoduje określony skutek, sprawia, że coś się dzieje,
wywołuje jakieś emocje lub reakcje, wpływa na coś lub na kogoś:
powód, przyczyna; wzgląd, motyw; czynnik (315): Trzy ſą rzeczy
nalepſze ktore ſzwyączą czlouyeka, czyſtoſzcz ſercza, dobrych
uczynkow obfyte czynyenye zdobrem umyſlem, a oblycznoſzcz ducha ſzwyątego PatKaz III 144; iż ten ktory ma zoſtawić vrinę/ niema zbytnie z Szafranem, ani cżarney kapuſthy ieſć/ ani cżyrwonego
wina pić/ [...] y owſzem ani ſie gniewać/ ani barzo robić/ abowiem
ty rzecży odmieniaią vrinę, czyniącz iey cżyrwoną barwę. FalZioł
V 2v, V 2 [2 r.], 35; Dwie rzecży ſą radzie na przekazie, vkwapienie
á gniew. BielŻyw 16, 126; WróbŻołt oo; RejPs 59, 123; A ták ſie
prawie zbłaznili [prości ludzie] Wſſytkę wiárę w to włożyli Iż go
żadna rzecz nie zbáwi Ieſtli go kxiądz nie wypráwi RejRozpr A4;
RejJóz A3v, D4v, E3v, F2v [2 r.], P8v; iedna ſama [wiara]/ á niezadna yna rzec/ naſze ſąmnięnie zatroſkane á zaſmuczonę [...] zroſpaczi wybawia. SeklKat V, K3v, Xv; MurzHist O; Abowięm s ſérca
wychodzą złé myśli/ zabjaniá/ cudzołoſtwa/ [...] fáłſzywé świadeſtwa/ bluźnierſtwa/ Tyć ſą rzeczy [Haec sunt] któré nieczyſtęm czynią człowieka/ Alé nievmytęmi rękoma ieść/ nieczyſtęm człowieka
nieczyni. MurzNT Matth 15/20, k. 116 [2 r.]; Diar 65; chroń ſie
prożnowánia/ Zbytnim koſztem vbyorow twarzy málowánia. Bo ty
rzecży ſpráwuią w cżłowieku chćiwośći/ Y przywodzą ku háńbie y
ku wſzetecżnośći BielKom C6v; LubPs A4, C2v, gg6; (nagł) Przyczyny prze ktore kto niemoże być Sędźiem. (–) TRzy rzeczy ſą ná
przekáźie áby kto niebył Sędźiem: Przyrodzenie/ Práwo/ Zeńſka
płeć. GroicPorz b2v; Bo iednák może być wiele przyczyn/ kthore
Sędźiego od Exekucyey ſkazánia mogą odwieſć. (marg) Rzeczy od
Exekucyey odwodzące. (–) GroicPorz cc4, oo3; KrowObr 139,
188v; Rzecży czo cżynyą żywoth ſzcżęſliwy. RejWiz 55v marg;
Powiedáli o iednym á on ſie dziwował/ Kiedy widzyał iż ſie krol o
co záfráſował/ Powiedáiąc: o wierę bych ia krolem zoſtał/ Nie
byłáby żadna rzecż ocżbych ſie zátroſkał. RejWiz 70v; Niechay cie
ni zazdrość ni gniew nie vnośi/ Ani nádęta pychá gęby twey nie
wznośi. Bowiem tymi rzecżámi záwżdy brátá twego/ Rychley
możeſz obráźić s ſercá vpornego. RejWiz 187v, 142, Dd2; Leop Sap
18/25, Ier 10 arg; BibRadz Num 11/10, I 281a marg, Eccli 26/32,
1.Petr 1/6; y mnieć żadna rzecz byłá Ewánielikiem nieuczyniłá/
iedno hániebny á ſproſny żywot Kśiężey. OrzRozm H2v, A2v, A3v;
BielKron 108, 236, 244; Iacob z Carariey [...] tę iednę rzecz náprzećiwko ſczęſciu iego być ſądźył/ iż niebył [...] w naukach wyzwolonych biegłym. KwiatKsiąż F4v, B4, C2v, L4v, P2v; Reportare
solatium ex aliqua re, Wziąć pociechę z niektórey rzeczy. Mącz
400a, 3a, 151a, 205c, [234]d, 243c (12); OrzQuin Y4v; Prot A3,
A3v, A4v; Káżda thedy rzecż/ kthora ku ſmiechu pobudza/ vweſela
nas/ y dáie ſerczu ochłodę GórnDworz O2v, K6, L2v, Ov, O2v, O7,
Ll4, Mm7; TEn wſzechmogączy Pan/ nigdy żadną rzecżą nie był
więczey obráżon/ iedno gdy gdzye iáwnie bluźniono á poſromocano było ſwięte imię iego/ y ſpráwy y vſtáwy iego RejPos 194v,
138, 272, 273v, 282; RejPosWiecz2 92v; BiałKat 336; A żadna ich
[dzieci] ina rzecż nie przywiodłá k temu/ Ze ták ná wſzem ſłużyły
pilnie oycu ſwemu/ Iedno gdy ſie o oney ſkrzyni dowiedziáły/ W
ktorey ſie bárzo wielkich ſkárbow nádziewáły. HistLan C2, F4;
Zadna rzecż więcey poruſzyć ſerc y vmyſłow náſzych niemoże/ nád
tę ſámę/ kiedy vtrapienia/ boleśći/ y męki iego [Chrystusa] wſzyſtki
ſobie rozmyślamy á rozważamy. KuczbKat 40, 264; RejZwierc 73,
74, 162; Strzeżćie ſie tákowych vtrat ktore męſtwu ſzkodzą. Koffel/
Kártá/ ſpolne zwády wſzyſtko złe przywodzą. Bo ty rzecży z
Mężow dobrych cżynią niewieśćiuchy BielSpr b2v; WujJud a5v,
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136v; Cypryan ś. męcżennik powiáda/ że ſie nie mamy żadną rzecżą chlubić/ gdyż nic właſnego náſzego nie ieſt. WujJudConf 114v;
Złorzecżeńſtwo rozlicżne ieſth. Są bowiem przećiwko Pánu Bogu
bluźnirſtwá/ ſą potwarzy przećiwko ludzyom/ ſzkáráde obmowiſká
álbo ſzácowánia. A ty rzecży dziwne záburzenia wſzcżynáią miedzy
ludźmi. RejPosWstaw [1103]v, [213], [1432]v; BudBib 1.Reg 8/6,
Sap 18/25, Eccli 25/1, 40/5; (marg) Zkąd omyłki w Nowem teſtamencie. [...] (–) Trzy przednieyſze rzecży widzę/ ktore nam tych
błędow námnożyły/ [...] Pierwſza ieſt głupſtwo piſarzow/ Druga/
chytrość albo zdrádá Heretykow. A trzećia omylność tłumácżow.
BudNT przedm b4; CzechRozm 68v, 261v; Záś żołnierz/ ácżkolwiek
wielem rzecży zſtawa ſię krnąbrny/ y ná roſkazánie niedbáły/
wſzákże niemniey/ gdy go niekarzą/ á gdy o przełożonych źle rozumie. ModrzBaz 114v, 33, 53, 67, 67v [2 r.], 113 (10); Gryzłá tá
rzecż barzo Greki/ iſz ſię ták kośćioł Rżymſki y Láćinſki ſzerzył/
zwłaſzcżá miedzy Bulgáry SkarJedn 229, 218, 219, 357 [2 r.], 362;
Oczko A2, 3v, 30v; z młodośći mey tá mi ſamá rzecż kácerſtwá
obrzydziłá: gdy mi powiedziano/ iſz ſię żegnáć krzyżem S. zákázuią. SkarŻyw 92; Bodłá ta rzecż bárzo cżártá/ iſz grzechow v
dworu vbywáło SkarŻyw 508, 47, 171, 304, 348, 354 [2 r.], 388;
StryjKron 707; KochSz Bv; KochWz 142; ReszList 184; WerKaz
279; Męcżeńſtwem y głodem wiele ich poległo [...]. Inych popalono/ drudzy potonęli/ Od ſkąſánia gádzin inſzy poginęli. A niektorzy ćienkiem włośiem podawieni/ Ledá márną rzecżą s świátá wypłoſzeni. WisznTr 33; BielSjem 25; ArtKanc T5v; Bo żadna rżecz
rychley nie zgubi Rzeczypoſp: iáko wnętrżna niezgodá GórnRozm
C3, A2 [2 r.], A2v, F4; Trzecie vitium idzie z nienawiśći Exultatio,
to ieſt/ rádość w tych rzecżach/ gdy ſie co nieſzcżęſliwego powodzi
bliźniemu náſzemu Phil Q2; GórnTroas 9, 42, 51; OrzJan 35, 45,
89 [2 r.]; poſtánow to potężnie w ſercu twoim/ [...] że niechceſz
onego dniá/ Páná Bogá twego/ żadną rzecżą/ [...] obráżáć LatHar 3,
158, 162 marg, 315, 580, 640; WujNT Matth 15 arg, Mar 7 arg, s.
194, 496, 547, 633; WysKaz 42; SarnStat 917; KlonKr B4v; SkarKaz 352a [2 r.], 609a, 635b, Oooo2d; CiekPotr 19, 20; GosłCast
33; SkarKazSej 667b; KlonWor ded **3v.
Ze zdaniem przydawkowym (2): Zacy ktorzy z Xántem ſtali/
Ezopá ſie nieco bali: Gdy w śmianiu vſtá rozdźiewiał [...]. Y mowili miedzy ſobą/ Brzuchem ſie śmieie á nie gębą: [...] Spytaymy go
co zá rzecż miał/ Iż ſie táko roſkoſznie śmiał BierEz B2; LubPs
F marg.
Wyrażenia: praw. »rzecz(y) pomocna(-e)« = usprawiedliwiona
przyczyna nieobecności w sądzie; res subsidiariae JanStat [szyk
6:5] (11): (nagł) O Pomocney rzeczy w Práwie [...]. (–) LEgale
Impedimentum w Práwie zową/ ſłuſzną iáką przyczynę/ kthorą ſye
Pozwány może wymowić/ przecz ná Roku náznáczonym nieſtánął/
álbo Sądownemu ſkazániu doſyć nie vczynił. GroicPorz q3, q2,
q2v, q4, ſ3, x2v, oo; BEdźie powinien Sędźia [...] od ſtron ſtoiących
przed vczynieniem ſkazánia pytáć/ ieſliby mieli iákié [...] obrony
Práwné ſłuſzné ku popiérániu ſwéy rzeczy [...]. A będźie wolno
oboiéy ſtronie przywodźić rzeczy pomocné/ y ſłowné/ y liſtowé
przed vczynieniém ſkazánia SarnStat 159 [idem (2)] 557, 824,
1254; [Pomocne rzecży/ álbo legália impedimentá cżtery ſą/ więzienie/ chorobá/ pielgrzymowánie w cudzych źiemiách/ y wypráwá
woienna. SzczerbSpecSax 310].
»rzecz wymyśl(o)na« = fałszywa przyczyna, wymówka; res exquisita JanStat (4): o który zakład do ſądu Ziemſkiégo álbo Grodzkiégo P. pozwány álbo potomkowie iego pozwáni/ ná piérwſzym
roku iáko záwitym będźie powinien álbo będą powinni ſtać/ żadną
rzeczą wymyślną bądź práwną álbo niepráwną ich nieuchodząc
álbo roku nie zwłócząc SarnStat 1252, 1250, 1253, 1256.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu wieloczłonowym: »i (wszystki) in(sz)e rzeczy« (3): MurzHist R2v; [Panie
Boże] wybii znás łakomſtwo próżną chfáłę/ ſzkodliwé przyiacielſtwa i inſzé rzeczy dlá których niedbámy nic/ gdy nám káżą co
przeciwko woléi pańſkiéi czynic MurzNT 76; Ale wiecie w.m. co
niewſtydliwe cżyni białegłowy? naprzod złe wychowánie: pothym

vſtáwicżna prośbá męſzcżyznſka: więcz zdrádá: nuż dáry: vboſtwo:
nádzieiá: ná oſtátek boiaźń/ j tyſiąc inych rzecży/ ktore pod cżás/ y
iednę ſwięćiczę ze ſtátecżnośći zwiodą. GórnDworz Ll7v.
Wyrażenia przyimkowe: »dla rzeczy« = z jakiejś przyczyny, z
jakiegoś powodu; przez wzgląd na coś; rei gratia Vulg; ex re Mącz;
ob rem, pro re Modrz (58): OpecŻyw 13; Aczkolwiekciem przedtym dobrá bywała tato goſpoda [gospodarza Prawdy]/ a wſzakoż
teráż dlá mnogich rzecży widzi ſie niezwolná/ abowiem iey goſpodarż z ninieyſzimi ludźmi nicz nieumie [...]/ a zwłáſzcża żádne
krotochﬁle w domu prze [= dla] młode ludźi nie chowá ForCnR
A2; PatKaz I 1v; PatKaz III 89, 89v; FalZioł V 17a; Iednego też
cżaſu w Attenach było nakażone powietrze aż ludzie barzo marli,
tedy Ipocras kazał nawozić około miaſta wiele dębiny y z liſcim y
kazał palić, ktoremże dimem ono złe powietrze zagnał á mor
przeſtał/ dla ktorey rzecży mieſzcżanie Attenſci ſobie vradzili aby
Ipocraſa za boga cżcili BielŻyw 68, 1, 23, 104, 105, 152; LibLeg
11/173v; SeklKat G3v; BibRadz *4v; BielKron 449; Afﬁci molestia
ex re aliqua, Popáść ſmutek y troskánie dla niektórey rzeczy. Mącz
[114]c, 122b, 182d, 323d; nietylko ſámo záćmienie [Słońca] rzeczam ná świećie ſzkodźić będźie: ále ſye przyłączy ſkutkom złączenia wielkiego czwártolátnego. A przeto dla thych dwu rzeczy opowiádam przyść wiele znácnych y lámentliwych przygod LeovPrzep
D3; iż dziſieyſzych cżáſow/ máło tych ludzi/ ktorzyby ſmieli/ nierzkąc vmrzeć dla rzecży pocżćiwey/ ále wniść thelko w niebeſpiecżeńſtwo. GórnDworz Ee2v, L; HistRzym 50; WujJud 194, 216;
RejPosWstaw [1102]; Strum L4; Aza więcey będźiem przypiſowáć
ludźiom bez męſtwá y bez rozſądku/ ktorzi ſię drugie krzywdźić/
niewalecżne ná rękę powábiáć/ ludźi ledá z przycżyn á dla málucżkich rzecży zábijáć náucżyli? ModrzBaz 62v; [sędzia] ni iedney
ſtronie niech niebędźie przychylnieyſzy/ á dla iedneyże rzecży/
niech iednego kijem/ á drugiego słowkiem niekarze ModrzBaz
87v, 39v, 62; CzechEp 4, 27; ktorzy dla rzecży máło vcżćiwych kogo ſłáwią/ álbo dla rzecży pocżćiwych y ſławnych gánią/ okázuią
głupſtwo ſwe y przewrotność vmyſłu. Phil K3, C3; OrzJan 94; LatHar 134.
~ Wyrażenie: »dla tych rzeczy, dla tej rzeczy« = dlatego, z tych
powodów; huius rei gratia, super his Vulg; huius gratia PolAnt
(8:4): [Chilon] ku iednaniu á rokowaniu przyiacielſkiemu do
Korinthu poſłan był, gdzie tam nalazł ſtarſze warcząby [!] igraiące,
wnet dla tey rzecży nie chciał z nimi daley rokować, mouiąc [...]
BielŻyw 10; March2 D4; WróbŻołt 103/33; Leop Is 57/6, Ier 9/9,
Eph 3/1; Ieſliż ſię popędźiſz ſłowy przećiw przyiaćielowi/ nie boyże
ſię gdyźći ieſzcze zoſtawa mieyſce poiednánia/ tylko by nie były
wymowki/ pychá/ obiáwienie táiemnice/ ábo vderzenie zdrádą/
ábowiem dla tych rzeczy [in his] odbieży ćię káżdy prżyiaćiel.
BibRadz Eccli 22/25; KwiatKsiąż Dv; GórnDworz Gg2v; BudBib
1.Mach 13/4; CzechEpPOrz **1; ActReg 118.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »albo (ani) dla innej rzeczy, i dla innych (a. inszych)
rzeczy« [w tym: w formule przysięgi (4)] (4:3): TarDuch D5; [Przysięgam] Roſterkow w Mieſćie niedopuſzczáć: Sierot y Wdow podług ſwey możnośći bronić. A tego nie chcę opuſćić/ dla przyiáźni/
mierżiączki/ boiáźni/ dárow/ álbo inney rzeczy. GroicPorz c, d2v,
d4v, e4; [św. Chryzostom pisze:] Przetoć ia zdumiewam ſię nád
thym miáſtem [tj. Rzymem]. Nie prze doſtátek złotá/ nieprze ony
budowánia ktore ma/ áni dla inney rzecży/ ále iż ma ony ſłupy
kośćielne [tj. świętych Piotra i Pawła]. SkarJedn 91; SkarŻyw 93. ~
»z rzeczy« = z jakiegoś powodu; ze względu na coś; za coś; ex
re Mącz, Modrz (19): Vcżſie krzeſcianinije z námnieyſſé rzecży
bogu milému dziękowatz. OpecŻyw 64, 8; PatKaz II 76, 79v; Theż
ze threch [!] rzecży [Tales] dziękował ſzcżeſciu, to ieſt, iz cżłowiekiem był á niebeſthią że mężem á nie żoną, iż litteratem á
nielaykem BielŻyw 4; GlabGad G2; RejKup c7; BielKron 333v;
Contrahere adversam valetudinem ex re aliqua, Przyść w chorobę z
niektórey rzeczy. Mącz 461b; GórnDworz Ff3; WujJud 128; Ale
ieſt ich wiele tákiego przyrodzenia/ ktorzi z málucżkiey rzecży
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łácno biorą wielkie obráżenia. ModrzBaz 66; Z Wielu ſię rzecży w
tym żywoćie tey S. pánienki [św. Austreberty] zbudowáć możeſz/
wierny Chrześćiáninie SkarŻyw 194; WerGośc 203; Rozdźiel ſobie
wſzytkę ſpowiedź ná cżtery cżęśći/ ná myśli/ ſłowá/ vcżynki/ y
opuſzcżenia. Dayże ſię winnym z tych cżworákich rzecży/ iákoć
ſumnienie pokázuie LatHar 136.
~ Wyrażenie: »z tych (a. takich) rzeczy, z tej rzeczy« = dlatego, z tych przyczyn (3:1): FalZioł V 17d; WEſołem był s tych
rzecży kiedy mi powiedano/ Iż do domu Páńſkiego s tą ochotą idź
miano LubPs cc3; Exire ex caussa, Wymowić ſie z tey rzeczy/ álbo
wypráwić ſie z tey przyczyny. Mącz 42c; SiebRozmyśl G. ~
»o rzecz(y)« = z jakiegoś powodu, z jakichś pobudek; o coś;
pro re(bus) Mącz, Modrz (24): OpecŻyw 3v; BielKron 92; Dimicare
pro re aliqua/ Wádźić ſie o nieyáką rzecz. Mącz 220c; [poczciwy a
stały człowiek] iáko Anyoł záwżdy w pomiernośći ſwey zoſtawáć
będzie/ á o żadną ſie rzecż záfráſowáć nie może. RejZwierc 74, 77,
230v; miałem dobrégo cnotliwégo ſługę/ á o máłą rzeczem go pozbył. Strum R2, R2; nieták iáko poſpolićie cżynią niektorzi/ co dla
nędzney chwały/ o málucżkie rzecży łápáią przycżyn niebezpiecżeńſtwá: á o ledá słowecżká chcą ręką cżynić. ModrzBaz 62, 78;
SkarŻyw 211, 291, 357, 414; LatHar 22; [książę Olelkowicz] ták
był gorącym á vprzeymym wyznawácżem Religiey náſzey Powſzechney/ iż go żaden nie widźiał áby ſię o iákąkolwiek inſzą
rzecż bárźiey obruſzyć miał/ iáko kiedy ſłyſzał kogo wiárę powſzechną bluźniącego. WysKaz 42; Bowiem Rycerz vcżćiwy porządnie podnośi Woynę/ o rzecży ſłuſzne: iáwnie ią ogłośi Będąc w
cżym vkrzywdzony KlonWor 30.
~ Wyrażenie: »o tę rzecz« = z tego powodu, o to; propter hoc
PolAnt (5): BielKron 234; Mącz 480d; á przecż ſię gniewaſz ſobie o
tę rzecż? BudBib 2.Reg 19/42, 2.Par 16/10; [Cesarzowa żądała,
aby papież na powrót uczynił patriarchą heretyka Antyma] Gdj [papież] liſt przecżedł rzekł: o tę rzecż wmrzeć [!] mam/ á tego nigdy
nie vcżynię. SkarJedn 135.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwuczłonowym: »i o in(n)e (rowne [= podobne]) rzeczy« (2): ábowiem [w
Atenach] gdy vbogi cżyńſzu nie miał dáć/ thedy mu gárdło wzyęto/
tákież y o ine rowne rzecży. Tedy ten Solon w mieſcie ty niedoſtátki
nápráwił BielKron 121v, 230. ~
»prze(z) rzecz(y)« = z jakiegoś powodu; ze względu na coś; per
res Vulg (12): IEzus mily odpowiedzeniá mu [Piłatowi] niedál/ a to
prze cżworaką rzecż. Nápirwéy dlá glębokoſci pytaniá/ bo pytál
Pilát tego/ cżego by niemogl rozumem oſięgnątz/ [...] OpecŻyw
130v, 3v; KrowObr 51v; Leop Sap 11/5; HistRzym 14v; LatHar
276; WujNT Hebr 6/18.
~ prze rzecz czyją [= ze względu na kogo] (1): [Tarsja rzekła
Apollonowi:] bo ieſtem przedaná kurwogoſpodarzowi á wywiodęli
ćie z łodźi Anátagor kſiążę ſlubił mię od niego wyſwobodzić/ rzekł
iey Apollon: Mną nie będzieſz wyſwobodzoná bo prze rzecź [!]
dziewki/ ſwego ſlubu niezruſzę. HistRzym 24v.
Wyrażenie: »przez te (a. one) rzeczy« = przez to; przez wzgląd
na to (3): Bo prze ktore rzecży [Per quae] kaźni ćierpieli nieprzyiaćiele ich/ dla niedoſtátku pićia ſwego: w onym gdy obﬁthowáli
ſynowie Iſráelſcy/ weſelili ſie. Przez te rzecży [per haec]/ gdy im
niedoſtawáło/ dobrze ſie im ſtáło. Leop Sap 11/6; GórnRozm M3;
LatHar 586.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwuczłonowym: »i przez wszelkie insze rzeczy« (1): Wyſłuchay mię Pánie/
przez te wſzytkie rzecży: y przez wſzelkie dobrodźieyſtwá twoie/
ták inſzym/ iáko y mnie vcżynione: y przez wſzelkie inſze rzecży/
ktorych oko nie widźiało/ vcho nie ſłyſzáło/ y ſerce ludzkie ich nie
poięło. LatHar 586. ~
5. Sprawa poddana pod osąd, wymagająca rozstrzygnięcia
prawnego; przedmiot skargi, sporu sądowego; przypadek prawny;
rozprawa sądowa, spór, proces (też o sądzie Bożym); causa Vulg,
Mącz, Modrz, JanStat, JanPrzyw, Cn; res PolAnt, Mącz, Modrz,
Calep, JanStat; iudicium Vulg, PolAnt; actio, negotium Mącz,

JanStat; lis Mącz, Cn; quaestio Calep, JanStat; controversia Mącz;
articulus, casus JanStat (910): Iakom szya szthoba vyednyal
owszyszthky rzeczy gy othe szkrzynye okthoresz mye poszwal
ZapWar 1513 nr 2134, 1513 nr 2134, 1550 nr 2665; [wilk i liszka
oskarżali się wzajemnie o złodziejstwo] Y dáli śię ná ſędziego/
Małpieżá bárzo mądrego: Iżby ie on o to ſądził/ Spráwiedliwie
rzecż rozgodził. BierEz N3v, N4; A tedy Mądry káże ijm wyſtępićz/
ij pocżnie z ijnymi ławniki tę rzecż rozważaćz/ ij na tym ſtanęło
aby ią na wiéce odłożili ForCnR Ev; BielŻyw 141; Ieſcze ty rzeczy
do ſądu duchownego prziſluſſayą, Czary goſla, czynſſe Koſczielne
vieczne y doczeſne. vyderkofﬁ poſwiątne ComCrac 20, 19v; a tha
rzecz prziſſla do naſch na Syem Coronni. LibLeg 11/159; RejKup
bb3v; A jeśliby sędziowie około ktorej się rzeczy nie zgodzili, tedy
maior pars ut concluderet et decretum ferret Diar 93, 93; WIęźień
wypuſzczony z więźienia/ gdy iáką vgodę s ſtroną vczyni dobrowolnie około rzeczy o ktorą ſyedźiał: powinien onę vgodę pełnić.
GroicPorz ſv; Plenipotencyą ták odbyć [= unieważnić] może/ ieſli
ieſth niedoſtáteczna/ ieſli w obec we wſzytkich ſpráwách vczyniona/
á rzecz oſobliwey mocy ktemu potrzebuie GroicPorz t2; OPiekun
przyrodzony powinien vczynić Inwentarz y viſćić śierotam ich
dobrá/ áby im tego nie vtráćił/ y owſzem nie może ſye wdáwáć w
opiekę poki Inwentarzá nieuczyni. [...] chybá w rzeczách ktore
odwłoki nie ćierpią. GroicPorz ee3, h3v, qv [2 r.]; A przedſię ty
cżyń co chceſz/ będą áppellowáć/ Ze rzecż zá to nie ſtánie co
będzye koſztowáć. RejWiz 123v, 97; [córki Salfadowe rzekły Mojżeszowi i kapłanom:] Oćiec náſz vmárł [...]. Ten niemiał ſynow á
przeto cżemu ſie głádzi imię iego z fámiliey iego/ że ſyná niema?
Dayćie nam theż dzierżáwę miedzy rodziną oycá náſſego: Podał thę
rzecż Moizeſz ná rozſądek Páńſki. Leop Num 27/4; Piſárze od
zapiſu iedney rzeczy niemáią bráć iedno groſz. UstPraw Cv; Kogoby ná prędcze pozwano w Sąd Krolewſki/ thákiemu Sędzya ma
rzecz roſpowiedzyeć vrzędnie y dáć mu ią ná ſpiſku UstPraw H3,
A3, B2, Cv, C4v, H3, I2, I3v; BibRadz 2.Mach 4/43; OrzRozm L;
BielKron 207v; Disceptare controversias aliquorum, Miedzi dwie
ſporne ſtronie wſtępić/ á rozwieść rzecz słowy. Mącz 90a;
Antequam in ius aditum est, Niżli ſie w ſąd wdály/ álbo/ niż rzecz
przed práwo prziſzła. Mącz 104c; Non liquet, yeſzcze rzecz nie
yaſna yeſt/ Był obyczay mowienia ná ſądziech/ gdy która rzecz
potrzebowáłá więtſzych dowodów/ tedy ták Sędzia mówił, Non
liquet. Mącz 195b, 14a, 44b, 49d, 80a, 173c (18); HistRzym 74;
CzechRozm 233; Wiele oſob powodowych ábo też pozwánych
cżynią przedmowy/ do rzecży o ktorą idźie/ nic nienależące.
ModrzBaz 94; Bo ſię godźi áby ſędźia y máieſtatem vrzędu ſwego/
y práwy ſámemi/ od wſzelkiego gwałtu był obwárowan: áby tym
wolniey o káżdey rzecży wyrok ſpráwiedliwośći służący cżynił.
ModrzBaz 95, 30 [2 r.], 61, 81v, 86, 86v, 88 [2 r.], 89v [2 r.]; Oczko
A2v; SkarŻyw 511; ZapKościer 1582/27v, 35; też rzecż thę/ w
ktorey ſąd cżłowiek żaden nie potreﬁ/ iemu [Bogu] śmiele oddawamy/ y ná iego ſię dekret ſpuſzcżamy. CzechEp 55, 33, 53, 74;
[waszego prawa] nikt nie vmie: co znáć nie iedno z decretow rożnych w iednákiey rżeczy GórnRozm E4v; Y [fałszywi świadkowie]
niewſtydliwie prży oczach Sędźiow biorą pieniądze/ żeby o tákich
rżeczách prżyśięgáli/ o ktorych iáko żywi nic niewiedzą. GórnRozm G3v, C3, D, F4, G3, K2v; ZawJeft 40; y Starosty oniektore
rzeczy odesłano do Trybunału, atam kozdy Starosta przegra ActReg
72, 72; że nie ták niedbále ma to być odpráwowano/ gdzie idzie o
żywot ludzki/ ále ma być pilne rozbieránie rzecży ważnych Phil
L3, L3; Rzeczy któré ſądowi ſwému záchowuie Król, z ſtrony práwá Mieyſckiégo. SarnStat 320; A ten Státut ma ſie śćiągáć nietylko
ná przyſzłé rzeczy/ ále téż ná przeſzłé [ad futura … ad praeterita
JanStat 71]. SarnStat 398; Aby [sędzia] vmiał rozeznáć rzeczy,
vmieiętny. SarnStat 488; Abowiém [prokuratorowie] vmyślnie
zwykli ćiągnąć rzeczy/ ták iż nietylko Sędźiowie powiátowi/ ále téż
Król [...] nie w ten czás kiedy chćieli/ ále kiedy Prokuratoróm ſie
podobáło ſądźili. SarnStat 571; vſtáwiamy: iż gdy kto chce o
vczynek mężbobóyſtwá kogo winić/ y przećiwko komu czynić [...]:
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niż trzy látá wynidą/ ode dniá tákiégo vczynku vczynionégo/ ma do
ſądu tę rzecz [hoc JanStat 607] wniéść. SarnStat 611; Zgádzáć ſie
káżdemv wolno póki ſie rzecz z Sądem nie ſkończy. SarnStat 894
marg, 52, 87, 143, 147, 155 (78); [prokuratorowie] nowe Proceſsy
ábo poſtępki práwne wymyśláią: iż rzecży iáſne ták vplotą/ że
kilkákroć/ á zgołá poki oni chcą/ po oſtátnich ſądách gdźie koniec
miał bydź one ćwicżą. PowodPr 64.
rzecz czego [= czego dotycząca] (3): A ieſliby kto chcąc odſterknąć tego/ który rozdźiału dóbr prośi/ przał go bydź krewnym/
[...] w tákowéy ſpráwie Kommiſſarze w rozdźieleniu dóbr nie máią
poſtępowáć: ále tę rzecz ſporu [decisionem controversiae JanStat
403] o krewność y bliſkość ku dobram/ do ſądu Ziemſkiégo odeſłáć
máią. SarnStat 839, 150, 870.
rzecz od kogo (12) cf »rzecz mowić«, »rzecz sprawować«.
rzecz około kogo, około czego (6): Bo przełożeni świeccy/ Ceſarze y krolowie nie mogą być ſędziámi w rzeczách około wiáry:
iedno ſámi Biſkupi y przełożeni duchowni. WujNT 461. Cf Frazy;
»rzecz sprawować«, »o rzeczy świadczyć«, »rzecz około dziedzictwa«.
rzecz z strony kogo [= kogo dotycząca] (1): Ale ty rzeczy s
ſtrony śierot zależą ná opátrznoſći Rádźieckiey/ ktorzy ſą Supremi
omnium Orphanorum tutores. GroicPorz p3.
rzecz (na)przeciw(ko) komu (7): to theż [powód] pilnie ma
rozmyſláć/ áby ſpráwiedliwą rzecz przećiw pozwánemu záczynał/
áby bliźniego ſwego wprozne nakłády y ku Przyſyędze nie wiodł.
GroicPorz f2v; Fax accusationis, Ten który rzecz przećiw obwinionemu ſurowi y roſzerza. Mącz 120b; SarnStat 565. Cf »rzecz dzieje
się«, »rzecz mieć«, »rzecz mowić«, »rzecz sprawować«.
rzecz o kogo, o co (12): LibLeg 11/183; gdyby mu [prokuratorowi] kto polećił rzecż cżynić o imyenye łeżące [!] albo rucháyące/ álbo też o krzywdę yáką/ wtem według wezwánya
ſwego okaże ſie ſwą náuką/ ktorą wywodzić musi [...]/ áby
imyenya ſwemu princypałowi doſtáć mogł/ álbo krzywdy [...]
dowyesć GliczKsiąż N4v; UstPraw G2; Karánia od Rzecżypoſpolitey vłożonego/ áby żadnemu odpuśćić niebyło wolno [...].
Co ácż w káżdey rzecży [in universum] ma być przyięto/ ále nawięcey o mężoboyſtwo/ cudzołoſtwo/ gwałcenie pánienek/ y inſze tákowe złośći ModrzBaz 96; Ale ieſli będźie rzecz oſoby ſie
dotykáiąca/ iáko o dług pieniężny/ álbo o ktorékolwiek rzeczy
záſtáwné: [...] SarnStat 691, 144, 720, 760, 945. Cf Frazy;
»rzecz osądzić«.
rzecz miedzy kim (a kim) (5): Czedvla a Zapyſs wrzeczy nyzey
wypyſaney myedzy Schlachetnemy Mykolayem Turſkem ztrony
yedney, a mykolayem Smolykowskem zdrvgey strony MetrKor
26/62; Krol wezwawſzy kſiążąt ſwoich y rády/ podał im ſpiſek komornicży/ áby rzecż miedzy imi rozeználi. BielKron 115v; CzechEp
382. Cf »rzecz się wytoczy«, »rzecz odłożyć«.
rzecz o kim (2) cf »rzecz dzieje się«.
rzecz czyja [w tym: pron poss (135), G sb i pron (28), ai poss
(6), „czyja” (19), „własna” (4)] (190): ForCnR E; Powſtań miły
panie á weźrży na ſąd moy boże moy y panie moy racż obacżyć
rzecż moię. WróbŻołt 34/23; LibLeg 11/68v; ComCrac 18v, 19;
RejRozpr F, Fv; A tak ſobié nieduffaimy A wſſąd ſię snim [z Panem]
niewdawaymy Bo jſczie wſſedy ſtraczjmy Skąth jedno ſwą rzecż
zacżniemy RejKup Sv, z8v; Więc áby yedno yego Akcia byłá ná
rowni álbo ná wirzchu/ wybyera ſobye rzecżniki á Prokuratori/
kthorem onę ſwą rzecż mocno wręce dáye/ ktorą áby wygráli nie
żáłuye im dolicżyć y doſypáć GliczKsiąż N3v; A dla tego powod ná
káżdym Terminie bywa álbo ma być s ſwoią rzeczą y z dowody
gotow/ áby mu ſtroná odpowiedna gwarem nie záſkoczyłá. GroicPorz ſ3v; O Dowodźiech/ ktorimi ſtrony ſwoię rzecz v Sądu twierdzą. GroicPorz v4v; STroná Práwem przekonána/ powinná zápłáćić
nakłády práwne/ ſtronie ktora ſwoię rzecz pozyſkuie práwem
GroicPorz dd2, e, f, f3, ſ3v [2 r.], v [2 r.]; Leop Is 41/21, 2.Mach
4/47; Sędzia z Podſędkiem máią doyzrzec/ iżby zapiſy dobrze á
ſłuſznie były w Kſięgy w wodzone od piſárzá/ czego ma doyźrzeć y

ten czyię rzecz w wodzą. UstPraw C2, Cv, C2, G3, H2v, Iv; BibRadz Is 41/21; OrzRozm V; [w Egipcie] gdy dwá mieli ſpráwę przed
ſądem/ ná ſpiſku ią dawali Sędziemu/ ták powodna ſtroná iáko y
obwiniona [...]. Dopuſzcżał thego ſąd obiemá ſtronam do kilá rázow
cżynić/ áby ſłuſznie obacżyli rzecż ich BielKron 9, 219v, 224; De
absente secundum praesentem iudicare, W niebytnośći yedney ſtrony vczinić skaźń wedle woley tego który oblicznie yeſt/ á rzeczy
ſwey prziſtrzega. Mącz 378b, 62b, 123a, [176]c, 195c, 227a (13);
Prot Bv; Rádniey poday ſwoię rzecż przyiaćiełom w ręce/ Nie
będźie twa káletá w tákiey wielkiey męce. BielSat Ev [idem BielRozm]; BudBib Mal 3/5; Niewádziłoby y o to vſtáwę iáką vcżynić/
áby żaden nieśmiał ſędźiemu zálecáć rzecży ktoreykolwiek ſtrony.
ModrzBaz 88v, ponieważ niezlicżone mnoſtwo ſpraw do ſądu
przychodźi/ tedy ie opuſzcżáią á ná drugi ſeym odkłádáią: dla
ktorey przycżyny do tego przychodźi/ iż wiele ich/ ábo ſię o ſwe
rzecży iednáią/ choćiaż z ſzkodliwemi á niesłuſznemi vmowámi/
ábo ie ſwoim przećiwnikom puſzcżáią ModrzBaz 90v, 63, 75v, 90,
94 [2 r.], 141v; SkarJedn 215; NiemObr 57 [2 r.]; ZapKościer
1585/54v; BielRozm 34; á ow wykrętnik/ gdy nie mogł ná rokách/
nic wyrwáć/ ná Trybunał nie poiedźie/ lecz zleći prżećię komu
rzecz ſwoię/ iżby contumatią wygráć mogł. GórnRozm Iv, F3v, G2v
[2 r.]; ieſli który Prokurator niedbáłośćią [...] dopuśćiłby ſtronę ſwą
zdáć/ á tákowa ſtroná/ to ieſt czyiá rzecz ieſt/ ſkárżyłáby ſie o to:
tedy [...] SarnStat 571; Iż to popráwienié Prze ma bydź raz tylko
[...]. Abowiém ieſliby miáłá káżda ſtroná ſwéy rzeczy kilko raz
popráwowáć/ [...] tedyby wielka zwłoká ſpráwiedliwośći byłá dopuſczána. SarnStat 791; MVLIER poteſt procurare gdy o ſwoię
rzecz idźie SarnStat 1279, 159, 557 [2 r.], 558, 565, 566 (23); SkarKazSej 680a. Cf Frazy, Zwroty.
Przysłowie: w ſwey rzecży żadny ſam ſędzią dobrim niemoże
być BielŻyw 76; BielKron 216; Ieſli pánom dawamy moc ſędzić ie o
rzecż ſwą/ niſzcżymy wſzytek ſpoſob ſpráwiedliwego ſądu: ktory
[...] niebędzie ſpráwiedliwy/ gdźie tenże będźie ſędzią ktory powodową ſtroną. ModrzBaz 89, 88v [2 r.]. [Ogółem 5 r.]
Frazy: »rzecz(y) dzieje(-ą) się, jest, stała(-y) się« [w tym: o kim
(2), około czego (1), przeciw komu (1), o co (1), czyja (3)] = res
agitur Mącz, Modrz; causa fuit, res est Modrz; est actio, res
committuntur JanStat [szyk zmienny] (12:9:7): OpecŻywList C2;
BielŻyw 161; Gdy bela rzecz okolo zamknienia drogi do Sliąſka
[...] natemeſmy zoſtali aby to zamknienie y zapoviedz drogi tak
dlugo trwala, azby ſie krziwdy i ſkody [...] nagrodzili ComCrac
12v; ZapWar 1550 nr 2655; POzwánemu tho nawięcey przyſtoi/
gdy będźie obżáłowan áby nie inaczey iedno iáko rzecz ieſt/ [...]
prawdę zeznał/ co żáłuiącemu winien. GroicPorz f3v; wſzákże w
pewnych tráfunkách świádczą [mnich, ksiądz i niewiasta]/ iáko gdy
rzecz ieſt o dźiećięćiu/ ieſli ieſt krzczone/ ieſli ſye żywo národźiło
álbo nie. GroicPorz x4, d4, f3v; Ale o ty rzeczy ktore w źiemi ſię
dzyeią káżdy pan z poddánego ſwego wedle práwá poſpolitego
ſpráwiedliwość ſam czynić ma. UstPraw K2v, B4v; Mącz 338c,
353b, 440b; BudBib Deut 17/8; ModrzBaz 92v, 120v, 141v; ZapKościer 1582/27v [2 r.], 1583/34v, 37, 39; Piſarz ieſliby ináczéy
pozew wpiſáł niż ſie rzecz dźiáłá. Ecce datur actio contra talem
SarnStat 1299, 276, 321, 666, 864, 1285.
»rzecz idzie (a. (po)szła)« [w tym: czyja (1)] = (res) agitur
Modrz [szyk zmienny] (9): A ty odwłoki máią ſye rozumieć w
ſpráwách vtćiwych/ gdźie rzecz idźie o dług/ o Imienie/ co zową in
Ciuilibus. GroicPorz ſ3, aa3v; UstPraw H3; wolalem ſam doma poczekac, zwlaſcza ze i seym podobno nie daleko, i moia rzecz ſnadniej by tam poſzla, kiedi będziem w kupie. KochList 1; ModrzBaz
48v, 61; że mozeby był praeﬁxus terminus Sądowi abysię Panowie
ziachali do Krola sadzic tę causę zeby y tym grauius te rzeczy szły
praesente Senatu ActReg 5v; SarnStat 1171, 1276.
»[jak] się rzecz ma« = res se habet Modrz (14): Bo ći ktore
przywodzą ná świádectwo [w sądach polskich]/ mnimáią że im nic
do tego wiedźieć/ ieſli tá rzecż/ o ktorą idźie/ ták ſię w ſobie ma/
cżyli inácżey. ModrzBaz 86, 90.
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~ Formuła rozpoczynająca opis sprawy: »tak się rzecz ma«
(12): Actio Ieorgy Kurk cum Bartolomeo Cropidlo [...] Tak ſzyę
rzecz ma yſz vcziwy Ierzi Kurk Kupel polwloki na Koſczerſkym
polu ot vcziwego bartka Cropidla [...] ZapKościer 1584/46v; Actio
Anni Sabatki et inter wyerzbyent et inter Sigmunt zarnowſky: die 8
Auguſti 1584 Tak ſzyę recz ma yſz Slachetni Sigmunt Sarnowſki
[...] ZapKościer 1584/49, 1584/46v, 48, 51v, 1585/53v [2 r.], 55
(12). ~
»rzecz(y) się (wy)toczy(-ą) (a. toczyć się miały) (na sądzie a.
przed sędziem), w sąd wtoczona; rzeczy wtoczenie przed sąd« [w
tym: około kogo, około czego (1), o co (1), miedzy kim (1), czyja
(3)] = lis est apud iudicem Mącz; causa a. res agitur Modrz
(12:1;1): A także jdątz on młodźienietz od ſądu/ myſlił ſobie iakoby
ſie daléy iego rzec̄y tocżyć miały. ForCnR Ev; GroicPorz t2v, v4;
Inhibicye duchowne w ſądzye mieyſca niemáią/ wyiąwſzy iżby ſię
rzecz toczyłá ktoraby należáłá ſądowi duchownemu. UstPraw H2v;
BielKron 209v; Forensis causa, Rzecz w ſąd wtoczona. Mącz 135a,
319a; ModrzBaz 25v, 26, 86; ZapKościer 1580/16; SarnStat 809,
829, 1285.
Zwroty: »rzeczy bronić, obrona (a. bronienie), obrońca; rzecz
bronić; rzecz obroniona jest, obronna« [w tym: czyja (7)] = defendere causam Vulg; causas tueri, causa defensa, excusabile negotium Mącz; defensio causae JanStat [szyk zmienny] (9:5:1;1;1:1): a
drudzy to wyznawali/ że [...] w wielu krajnách bywſzy/ takiego prokuratorá [jak Franciszek Spiera] nie widźieli/ ktoryby ku obronie
ſwyi rzeczy/ tak prętkié a dobre odpowiedźi pogotowiu miáł
MurzHist T2; GroicPorz e3, e3v; Leop Ier 50/34; Cognitor, Vznáwácz/ yednacz/ Też ten który rzeczy cziyey ná ſądźie bróni y prziſtrzega Vulgo procurator. Mącz 251a; Invocare advocatum ad causam defendendam, Wziąć prokuratora ku bronieniu rzeczy. Mącz
504d; Advocatio, id est, actus advocandi, Stánie przi kim w którey
rzeczy/ ſpráwowánie á bronienie rzeczy cziey. Mącz 504d, 2a, 16b,
73c, 77c, 80a, 316c; Prokuraty daſz kárać gdy złey rzeczy bronią
Prot D3v; ModrzBaz 95, 141v marg; LatHar 118; SarnStat 569.
»rzeczy dochodzić; rzeczy dochodzić się miały (a. mogły)«
= causam agitare JanStat [szyk zmienny] (4;2): ODporna ſtroná [...]
Láćinſkim ſłowem bywa názywaná/ Rea, nie od winnoſći/ ále od
rzeczy/ ktorey dochodzą ná niey ſądownie. GroicPorz f3; Mogłáby
ſię náleść táka drogá/ iżby y świádkámi dochodźić ſię rżeczy
mogły/ y krżywoprżyśięſtwoby nie bywáło GórnRozm H3, F4, H3;
SarnStat 566, 771.
»rzecz mieć (na sądzie)« [w tym: naprzeciw komu (1), czyja
(1)] = causam habere JanStat [szyk zmienny] (3): WróbŻołt pp6;
Litigium tibi est cum uxore, Maſz rzecz ná ſądzie s żoną. Mącz
195c; áby żaden ná Poſelſtwo nie był obiéran/ który rzecz y ſpráwę
ſądowną/ któraby ná Séymie miáłá bydź ſpráwowáná/ miał. SarnStat 42.
»[od kogo] rzecz mowić; miała być mowiona rzecz [od kogo]«
[w tym: przeciwko komu (1)] = być czyimś rzecznikiem, bronić
kogoś (6;1): BielŻyw 60, 61 [3 r.]; LubPs S5v; iże tákich Prokuratorow wiele było/ [...] ktorzy niemáiąc Boiáźni Bożey przed
oczymá [...]/ bes wſzego miłoſierdźia/ od tych od ktorych rzecz
mowili: nie ſłuſzną/ nie zárobioną/ á nie zwyczáyną zapłátę bráli.
GroicPorz e4v; Ale gdy od Mureny Cicero rzecż mowił/ vcżyniono
go wolnym [Muraena M. Cicerone defendente absolutus] ModrzBaz 95v.
»rzecz odłożyć (a. odkładać), odwłoczyć (a. wlec); rzecz się
odwlokła (a. wlecze się); odłożenie rzeczy« [w tym: wlec a odkładać (1); miedzy kim (1), czyja (2)] = res protrahitur Mącz [szyk
zmienny] (6:3;4;1): y raczil bil yego Kro. m. the rzecz na Syem
granyczny odlozicz. LibLeg 11/182v; Ták od iutrá do iutrá wlecże
ſie rzecż oná/ Przedſię on nędznik płácże/ ſpiewa druga ſtroná.
RejWiz 123v; BielKron 225v, 402v, 405v [2 r.]; Comperendinare
reum, Wléc á odkłádáć rzecz ná dálſzy á ná dálſzi czás oskárżoney
ſtronie. Mącz 62b, 36c; BielSat Ev; BielRozm 33; SarnStat 227,
399, 1013 marg.

»od rzeczy odpaść« = przegrać sprawę sądową (1): Formula
excidere, Vtráćić rzecz ná ſądzie/ Od rzeczy odpaść/ Być odkazan.
Mącz 134b.
»o rzecz(y) odpowiedać« = zeznawać w jakiejś sprawie; respondere pro re JanStat [szyk zmienny] (4): UstPraw H3, H3v; IEſli
nieośiádły [...] którémukolwiek byłby w czym winien/ ma odpowiádáć w ſądźie Grodzkim o káżdą rzecz. SarnStat 524; A gdźieby
ſpráwiedliwośći nie vczynił tenże pan álbo ſzláchćic pozwány: tylko o té rzeczy odpowiedáć [pro his … respondere JanStat 590] y
ſpráwowáć ſie będźie powinien/ któré dotykáią ſie gwałtu domowégo SarnStat 649.
»rzecz(y) (o-, od-, roz)sądzić; o rzeczy sądzić, sąd; w rzeczach
(o)sądzić, sędzia; o rzeczach(-y) sądzić, sądzony, sąd; rzecz jest (a.
bywa, a. ma (może) być) (o-, roz)sądzona; osądzenie (a. rozsądzenie, a. sąd, a. rozsądek), sędzia rzeczy; rozsądek rzeczam dać«
[w tym: o co (1), czyja (11)] = iudicare causam Vulg, JanStat;
causam cognoscere, res diiudicatur Mącz; iudicare in re, causae
iudex, rei iudicium Modrz; res iudicata JanStat [szyk zmienny]
(40;8:1;4:6;1:1:1;11;4:2;1): a zaplatha thich wſzitkich rzeczi ktore
za ony Czthirzi dny oſſąndzą dnya pyantego od poczanczya ſeymu
zobv ſthron ma bicz. MetrKor 40/811; WróbŻołt 73/22, pp6; LibLeg
10/154v; A wſſytki ynne rzeczy ma ſąd ſwietſki ſądzicz i duchowni
mayąli czo ſſwieczskiemi czynicz [...], maią ſobie zniemi ſwietſkiem pravęm czynicz. ComCrac 21v, 17v; RejJóz I3; RejKup Ee;
Diar 92 [2 r.]; GroicPorz C2v; KrowObr 70; Sędzya ruſzony od
ſkaźniey/ niema dáley oney rzeczy ſądzić/ od ktorey ruſzon UstPraw Cv, A2v, B, B4v, Cv, H2v, I4v; BibRadz Apoc 16/5; OrzRozm
G4, T2v, T3; BielKron 209; Mącz 47d, 49a, 85a, [176]d, 303a;
OrzQuin Lv, Z [2 r.]; GórnDworz G7v, G8; BielSat E; iż o żadney
rzecży práwy ſąd być niemoże/ [...] áżby oná rzecż y ſpráwą [!]/
dobrze poznána y wiádoma byłá KuczbKat 210; RejZwierc 224v;
BudBib Deut 17/8; ModrzBaz 89, 100, 100v; SkarJedn 133, 213;
SkarŻyw 389, 511; BielRozm 33; GórnRozm F, G2; ActReg 4;
KołakCath C3; WujNT 461, Act 25/9, 1.Cor 6/2, 3, 4; IZ w ſądźiéch
Niemieckich wiele ſpraw zwykłá Szláchtá mieć: gdy tedy tákowé
rzeczy przydádzą ſie/ tedy ie [...] będźiemy ſądźić y odpráwowáć.
SarnStat 319; IEſli kto [...] onégo [sędziego] ruſzy: tedy tylko oná
rzecz w któréy Sędźiégo ruſzył nie ma bydź ſądzona: á iné wſzytki
ſpráwy/ któré przed Sędźiégo prziydą/ [...] niech będą ſądzoné.
SarnStat 796, 528, 529, 552, 556, 566 (19); SkarKazSej 679b. Cf
Przysłowie.
»otrzymać rzecz; otrzymanie rzeczy« = wygrać sprawę; actionem a. causam obtinere JanStat [szyk zmienny] (7;1): GroicPorz
Cv; [gdy mieszczanin pożycza czegoś] obywatelowi náſzému/ przez
Cyrographu álbo liſtu/ z którégoby ſie znáczyć mogły pożyczki:
Mieſczánin ma przez świádki dowiéźdź/ iż pożyczył/ y ták z nim
poſtánowił: á gdy ták ſądownie dowiedźie/ otrzyma onę rzecz [obtinebit JanStat 1034] SarnStat 692; á gdy pozwány ná Roku ſtánie/
á powodowa ſtroná ſie nie vkaże/ ſkázuiemy dla niepoſłuſzeńſtwá
powodowégo/ któré ieſt więtſzé niż pozwánego: iż pozwány rzecz
otrzymał. SarnStat 719, 506, 578, 688, 695, 932.
»o rzecz(y) poz(y)wać (a. wyz(y)wać), poz(y)wan (a. wyzywan), pozew; w rzeczy wyzywać, pozywan; pozew o rzeczy« = in
causa citari, evocare pro causa, super causa evocatus, citare a.
citatus a. citatio pro re JanStat [szyk zmienny] (21:6:3;1:1;1): A
ieſlyby ktora dvchowna perſona ktorego ſliachczicza [...] kv prawv
duchownemv o ynne rzeczy nad ty articuli na gorze piſane do
duchownego prava vicziągnela abo vizvala, tedy [...] ComCrac 21,
16v; UstPraw B [3 r.], Ev, Hv, H4 [2 r.], Kv [2 r.]; GórnRozm C3;
GDy kto kogo pozowie o iáką rzecz/ á ſtroná pozwána rzecze:
Pánie Sędźia/ chcę widźieć Woźnégo/ który przynióſł pozwy: [tedy]
[...] SarnStat 568; vſtáwiamy: iż żaden nie ma wyzywáć do żadnégo ſądu o rzecz któraby onému ſądowi nie należáłá SarnStat 771,
62, 66, 113, 140, 214 (21).
»rzecz (na się) przyjąć (a. przymować), w swoj sąd wziąć;
podjąć się [czyjej] rzeczy; przyjęcie rzeczy na się; rzecz przyjęta«
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= arbitrium a. causam recipere, susceptio causae Mącz [szyk
zmienny] (5:1;1;1;1): Procuratorovie pienięzni ktorzy znaimv movią, a liudſkie rzeczi poſpoliczie wſſądziech ſprawyą, [...] mayą
bycz przyſięgli iz rzeczy nieſpraviedlivey przymovacz [...] niemayą
od ſtron. ComCrac 18v; GroicPorz e3v; Causam alicuius suscipere,
Podyąć ſie cziyey rzeczy. Mącz 36b, 14a [2 r.], 36a, c, 44b, [176]c.
»rzecz (roz)powiedzieć (a. powiadać), (wy)mowić; o rzecz, o
rzeczy (L) mowić; mowienie rzeczy; rzeczy powiedziane« [w tym:
czyja (7)] = przedstawi(a)ć sprawę; de re dicere a. loqui, res propositae Modrz; rem proponere JanStat [szyk zmienny] (5:3;1:1;1;1):
BielŻyw 61; RejKup z8; ilekroć ſye przydáło/ iżby powod ná Sądźie
rzecz ſwoię powiádał w niebytnoſći oney ſtrony ná ktorą żáłuie/
[król Aleksander] iednym go tylko vchem zwykł ſłucháć/ á drugie
ręką zátuláć GroicPorz aa4; BielKron 9; Perorare causam aliquam
vel litem, Wypráwić á wymowić rzecz cziyę yáko ſie godzi. Mącz
270a; ModrzBaz 94v [3 r.]; GórnRozm F3v; IEſliby kto do ſądu
przyſzedſzy rzeczy ſwéy ſłuſznie rozpowiedźiéć nieumiał/ [...] tedy
ſąd [...] temu proſzącému Prokuratorá godnégo powinien náznáczyć. SarnStat 569 [idem] 912; KlonWor 73.
»na rzeczy sieść« = orzec w jakiejś sprawie (1): A [pan Szczęście] poſłáwſzy po ſwą radę/ [...] roſkázáł aby ſami na tey rzecży
ſiedli. ForCnR D3v.
»rzecz skaz(ow)ać; o rzeczy skazać, skaz(ow)anie; skazanie
rzeczy, na rzecz, w rzeczach [czyich]; rzecz skazana być musi«
= de rebus sententiam ferre Modrz; causam deﬁnire, pro articulo
sententiam proferre, super articulo sententiare, sententia super
quaestione et causa JanStat (6;3:3;2:1:1;1): A iáko iednę rzecz
ſkażą/ ták káżdą ſkázowáć máią iey rowną. UstPraw G2v; Mącz
378b; ModrzBaz 87v; GórnRozm E4v; Ale Sędźia niewidźiánéy
rzeczy nie może ſkázáć SarnStat 465; Wyiąwſzy żeby niektórzy z
przerzeczonych práwuiących ſie rozumieli moc otrzymáć lepſzé
ſkazánié w rzeczách ſwoich nád ono iuż vczynioné: tedy od tákowych do ſámégo Maieſtátu náſzégo będźie wolno áppellowáć SarnStat 956, 171, 748 [2 r.], 790 [2 r.], 804, 817 (13).
»rzecz(y) sprawować (a. sprawić, a. odprawować) itp.; o rzecz
sprawować się, sprawa; sprawować się w rzeczach; sprawowanie
itp., sprawa, sprawca rzeczy; rzecz(y) się odprawiły, (były a. ma(ją)
być) sprawowane(-a)« [w tym: od kogo (5), około czego (1),
przeciwko komu (1), czyja (29)] = causam agere Mącz, Modrz, JanStat; causam dicere Modrz, JanStat; causam defendere, (per)orare
causam vel litem, negotium agere Mącz; explicare rem Modrz;
causam expedire, actio est dirigenda, quaestio agitatur, actio causae JanStat [szyk zmienny] (47;2:5;3;7:4:2;1:5): Ci ku prawu godni
ſą, ktorzy nie zgniewem ale ſprawiedliwoſcią rzecży ſprawuią.
BielŻyw 119; RejPs 145; ComCrac 18v [2 r.], 19 [2 r.]; ZapWar
1545 nr 2646; [Biskup mówi do czarta:] Idz ſam Czarcze na ſtronie
preċ A niewtraczay ſię wnaſſe rzeċ Bo my czebie niechczemy znaċ
Bys miał odnas rzeċ ſprawowaċ. RejKup z8v; [Spiera powiedział]
iako będąc zácnem a wźiętem procuratorem vdáł śię był na łakomſtwo i dlá pieniędzy boga śię nic niebáł/ ale rozlicznemi i
nowęmi obyczaimi a zdradami v ſądow rzeczy ſprawowáł MurzHist
L4; ale mało do tego podobno, aby sjem ktory tak długo trwać
mogł, iżby wszytki sądy odprawić się mogły, gdyż tak wiele rzeczy
się nazbierało, iże długi czas na nie musi być, aby się odprawiły.
Diar 92; GliczKsiąż N4v; LubPs cc; iże Prokurator zá pracą ſwoię/
ktorą podeymuie w ſpráwowániu rzeczy od kogo/ ſłuſznie ma mieć
zapłátę GroicPorz e4, e, e2, f, fv, i3v [2 r.] (11); UstPraw Cv, C3v,
H3; RejZwierz 73; BibRadz I 273v; BielKron 32, 374 [2 r.]; Orare
causam, Rzecz cziyę ſpráwowáć/ Prokuratorem być. Mącz [269]d,
42c [2 r.], 48d, 49d, 57b, 73c (21); iáko v ſądu ziemiánin ieden
prośił o prokuratorá/ powiedáiącz iż zá pieniądze doſtáć go niemogł/ á rzecż iż byłá wielka/ niechciał iey ſam ſpráwowáć GórnDworz R6v; przidźże do iákiego práwá/ do iákiego ſądu kędy
chceſz áno ſpráwuie ſwoię rzecż vbogi liśi kolnierz/ á iáko ſobol
przydzie/ pomkni ſie wierę liſie/ ſiędzye tu ſobol. RejZwierc 70v;
Lepiey y rychley roſpráwią rzecż choćia záwikłáną kilko biegłych á

ćwicżonych/ niżli wiele nieumieiętnych ModrzBaz 92, 85v, 86, 94,
95v [2 r.]; SkarŻyw 89; NiemObr 160; SarnStat 42, 319, 569, 570,
575 (14).
»(s-, u)tracić (a. utracać), upuścić (a. upuszczać), na utratę
wieść rzecz; stracenie (a. utracenie), utrata (a. strata) rzeczy; utracona rzecz« [w tym: (s)tracić i upuścić (2); czyja (18)] = przegr(yw)ać sprawę w sądzie; causam amittere a. perdere, cadere
causa Mącz, JanStat; litem perdere, causa victa Mącz; actionem
amittere et perdere, ab actione cadere, succumbere in causa, amissio causae JanStat [szyk zmienny] (30:5:1;8:6;1): Ná więtſzego ſie
nie gnieway/ A ná twoie śieły pátrzay: Bo ieſli śię oń pokuśiſz/ Z
ſwoią ſtrátą rzecż vpuśćiſz. BierEz N4v; MetrKor 40/820; Ieslyby
syą ktho yednal o zlodzieyſkye rzeczy pokathnye a nyeprzeth vrzadem, aprzydzie przed vrzand pothem ſzią zalowacz thaki swa rzecz
traczy, a vrzandowy vyną przepadnye LibLeg 6/117v; ComCrac
16v [2 r.]; ZapWar 1549 nr 2662, 1550 nr 2655, 2676; GroicPorz
ee; UstPraw C2, G3v, G4v, H4; Caussam, Litem perdere, Vtráćić
rzecz ná ſądzie. Mącz 92c, 28d, 42c, 134b, 195c, 225c, [497]b; bo
prżiydźie do ſądu człowiek dobry proſty ktory procuratorá dobrego
mieć nie może/ á rżeczy ſwey nie vmie powiedźieć/ á więc tym ma
ſtráćić rżecz ſwoię/ iż czego potrżebnego ábo on/ ábo procurator
iemu z práwá dány nie dołożył? GórnRozm F3v, F4; A ieſli powodowa ſtroná ná piérwſzym Roku áni przez ſię/ áni przez poſłá ſwégo
nie ſtánie/ niech tráći ſwą rzecz z winą śiedm grzywien. SarnStat
575; ſtroná pozwána powinna będźie v ſądu Grodzkiégo [...] ná
piérwſzym Roku iáko záwitym/ pod ſtráceniém rzeczy w pozwie
opiſánéy ſtánąć SarnStat 1181, 575, 594, 698, 719, 752 (27).
»o rzeczy świadczyć; rzeczy świadek, świadectwo; w [czyjej]
rzeczy świadek« [w tym: około czego (1)] [szyk zmienny] (1;3:1;1):
yedno yſch ſzye tho wzadnem prawye nyezachowa Abi ktho w
vſzvey wlaſney rzeczi ſzwyatkyem bicz myal LibLeg 11/159v;
GroicPorz m3; KochZuz A4; BudBib Dan 13/40; Potym go
[świadka] pytáią/ ieſliże tę rzecż o ktorey świádcżyć ma [rem, de
qua dicturus est] widźiał/ cżyli iedno słyſzał? ModrzBaz 86; SarnStat 1159.
»w swej rzeczy, od rzeczy swej upaść (a. upadać)« = przegr(yw)ać swą sprawę w sądzie; causa cadere Modrz; ab actione
cadere, in causa labi et ruere a. succumbere JanStat [szyk zmienny]
(15:1): A gdyby ná Roku náznáczonym zámięſzkał ich [świadków]
wieſć/ vpada w ſwey rzeczy/ y Sędźiemu winę przepada GroicPorz
x2, n2, t3v, x4v, nn4v; UstPraw C2; Kto ieſt podeyrzány w tákiem
vporze/ ábo rácżey przewrotnośći/ ten zá żądániem ſtrony przećiwney niech przyśięże ná to/ iáko ſzcżerze á dobrem ſumnieniem
wſtępuie w práwo: ieſli ſię będźie zbraniał/ niech wrzecży ſwey
vpada. ModrzBaz 87, 87v; IEſli powodowa ſtroná ná piérwſzym
Roku [...] nieſtánie: niech od rzeczy ſwéy vpada z winą śiedmi
grzywien. SarnStat 719, 159, 557, 807, 810, 824, 827, 1127.
»w rzecz się wda(wa)ć« [szyk zmienny] (4): Druga ieſt odpowiedź/ gdy kto práwie á gruntownie ná żáłobę odpowiáda/ przes co
ſye iuż s Powodem w rzecz wdawa/ iáko mowią litem conteſtatur.
GroicPorz v4, t, t3; UstPraw B.
»wygrać rzecz; wygranie rzeczy; rzecz wygrana« [w tym: czyja
(2)] (2;1;1): RejKup v2; Nie wygráć v was żadney rżeczy bez
prżyśięgi. GórnRozm F, F3; KlonWor 66.
»rzecz zatrudniać; zatrudnienie rzeczy; rzecz(y) trudna(-e),
ciężka« = res magna PolAnt; res obscura Modrz [szyk zmienny]
(2;1;7:1): BielŻyw 141; GroicPorzRej C3v; BibRadz Ex 18/19, 22;
gdy Krol iáko nas broni/ przez Hetmány [...] ſwe/ tákże też nas
ſądźić będźie przez wybráne ludźi/ [...] ktorzy w rzeczách wątpliwych á trudnych/ w czym by ſye niezgadzáli ſámi przy Krolu
będąc/ ſpytáią Krolá OrzRozm T3; Mącz [176]c; Ale rzecżeſz/ że
cżęſtokroć tá rzecż o ktorą ſpor idźie bywa ták trudna/ iż niewiedźiec [!] ktora ſtroná więcey ważnośći ma ModrzBaz 30, 30; O
rozmyślániu Sędziégo ná trudną rzecz. SarnStat 791, 46, 690.
»o rzeczy zdać; zdawać rzecz; rzeczy zdane« = condemnata
JanStat (2;1;1): RejKup z8v; á po tym zdániu pozwány przez
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powodá ma bydź przypowieſczon/ ku doſyć vczyniéniu iemu zá
wſzyſtki rzeczy/ o któré pozwánégo zdał [pro his omnibus, pro
quibus … condemnavit JanStat 669] ná Roku záwitym. SarnStat
826, 798, 1247.
Wyrażenia: »rzecz dotkliwa« = sprawa kryminalna, karna (1):
O zaſtępiéch w rzeczy dotkliwéy álbo niedotkliwéy [Evictiones in
criminalibus JanStat 630]. SarnStat 580.
»rzeczy duchowne, kościelne, prawu duchownemu przynależące« [w tym: duchowne i kościelne (1)] = sprawy podlegające jurysdykcji kościelnej [szyk 8:1] (6:3:1): PErſony Duchowne/ [...] ieſli
przed Práwem Swieckim ná kogo żáłuią/ támże też obwinionemu
powinni odpowiádáć/ o co by ná nie żáłował/ krom rzeczy wyſzſzey
námienionych Práwu Duchownemu właſnie przynależących. GroicPorz t4; y pierwey ſye da zábić dobry Kápłan/ á niżli on ſye da
ſądźić Krolowi w rzeczách Duchownych ſwych/ nic thu nie mowię
o rzeczách Swieckich/ o ktore Kápłani drugdy odpowiedáią przed
Krolmi OrzRozm G4, G4; OrzQuin Z [2 r.]; wierni Katholicy [biskupa rzymskiego] [...] iako ſwego ſtárſzego y wrzecżách duchownych/ y kośćielnych nawyżſzego ſędziego ſwego przyimowáli. SkarJedn 133, 128; GórnRozm D2v; SarnStat 214.
»rzecz(y) dziedziczna(-e), około dziedzictwa« = causa a.
quaestio haereditaria JanStat [szyk 2:1] (2:1): Vſtáwiamy tedy/ iż
gdy kto o główną/ ábo dźiedźiczną rzecz/ piérwſzym/ wtórym/ y
trzećim rázem bywa pozwan/ á nie ſtánie [...]: tedy [...] SarnStat
691, 592, 817.
»głowna rzecz« = podstawowa kwestia sporna; negotium
principale, capitalis quaestio, res principalis JanStat [szyk 13:7]
(20): A tamivz na Vieczach ma bycz gotow ſwemi dovody vedlia
prava rozeprzecz ſie orzecz glowną bez wſſech odwlok. ComCrac
17, 16v [3 r.]; LItis Conteſtatio, ieſt głowney rzeczy gruntowne
wtoczenie przed Sąd od obudwu ſtron/ przes żáłobę y odpowiedź.
GroicPorz t2v, Cv, aa4v, bb2v, dd2v; Iedno záſkazánié głównéy
rzeczy pámiętné niech będzie dano. SarnStat 804, 691, 752, 797,
804, 813 (11).
»rzecz głowna, ktora szła o głowę (a. głowę płaci), o głowę
idąca« = proces o zbrodnię zagrożoną karą śmierci; causa capitis
Mącz, Modrz; capitalis quaestio a. res Calep [szyk 3:3] (3:2:1):
Causam capitis recipere, Główną rzecz prziyąć ná ſię ku obronie/
to yeſt/ komu o gárdło ydzie. Mącz 36a, 75b, 336b, 476a; ktory [Chrystus] będąc naniewinnieyſzy/ poiman był od roty żołnierzow/ y ſpráwował ſię w rzecży ktora ſzłá o głowę ModrzBaz 85v;
Calep 884a.
»rzecz haniebna« (1): My áni náſzy Stároſtowie niemamy
nikogo ſądzić o rzecz hániebną bes Iſtcá UstPraw A2v.
»kryminalne rzeczy« (1): Bo o kriminálné rzeczy poſpolićie
Stároſtá ſądźi, in recenti crimine SarnStat 529.
»małe(-a) ((na)mniejsze(-a)), małej ważności rzecz(y)« = sprawa sądowa mniejszej wagi; causa tenuis Modrz; minimum Vulg;
minor a. parva causa JanStat [szyk 9:5] (13:1): Gdzie wiecz w rzeczach malei vaznosczi nakladem niemalem biwaią obcziązeni sliącz
albo iezdzącz po thakowe przipozwi pieczethowane ZapWar 1545
nr 2646; ODporowi wniektorych ſpráwách odwłoki ná rozmyſlenie
niebywáią dáne/ iáko gdy ieſt rzecz máła/ álbo o bićie GroicPorz
f3v; niewierzę ia temu/ áby ktory Człowiek chćiał być v nas Krolem Polſkiem/ gdybyſmy mu roſpowiedźieli/ że będźieſz winien
naymnieyſze rzeczy ſądźić OrzRozm T2v; BielKron 32, 208; Kiedy
o namnieyſzą rzecż kazdy na Seym ruſzi/ [...] Kto tak żelazney
głowy/ albo tak cirpliwy/ Zeby mogł wſzitkich ſłuchać/ i uznać kto
krzywy KochSat B2v; Mącz 47d; ModrzBaz 90v; WujNT 1.Cor 6/2;
SarnStat 264, 817, 951, 1297 [2 r.].
»w niektorych rzeczach« = quibusdam in rebus Modrz (4):
Ktoryby Zyemiánin álbo ktora wieś máiąc práwo Niemieckie nádáne/ vżywáłáby w niektorych rzeczách práwá Polſkiego: táka wieś
iż nie używa práwá ſwego nádánego/ tráći ie UstPraw G2v; ModrzBaz 89v; Appellácia od Królá w niektórych rzeczach ná Séym.
SarnStat 161, 143.

»rzecz (nie)sprawiedliwa, prawa, słuszna; rzeczy sprawiedliwość« = iusta causa Mącz, Modrz; aequum, causae iustitia Modrz;
iustitia JanStat [szyk 15:10] (20:1:1;3): Panowie ſędźié/ o waſzey
ſprawiedliwoſći ij tznocie/ takowe wſzytcy ludźie domnimanié
maią/ iż ktokolwiek má rzecż ſprawiedliwą/ bez ſtrachu do ſądu
waſzego rád ijdźie ForCnR D4v; LibLeg 11/68v; ComCrac 18v;
GroicPorz e2v, f2v; BielKron 60; Susceptio bonae causae, Prziyęcie ſprawiedliwey rzeczi na ſię. Mącz 36c, 6a, 49a, 117a, 179b,
316c, 323c; Rzeczy twey ſpráwiedliwey nikt nie fforytuie/ Czekay
áż ſię nád tobą Bog wieczny zmiłuie. Prot Bv; Iuż ſtáry zwycżay
ſpráwiedliwy ſwięty/ Dziś w náſzych práwiech poſzedł ná wykręty.
[...] Rzecż to ieſt ſroga iáwnie w tym ták błądzić/ Rzecż ſpráwiedliwą widząc zle ią ſądzić. RejZwierc 224v, 225; Bo cżęſtokroć ſpráwiedliwość rzecży/ ábo ſię zátái/ ábo bywa zátłumioná vbłądzeniem
ktoreykolwiek ſtrony/ ábo wykrętámi ModrzBaz 89v, 63, 86, 100v,
141v; GórnRozm F4; LatHar 118; SarnStat 155; KlonWor 66.
»przypadłe rzeczy« = przypadki prawne; eventus JanStat (4):
[ustawiamy, aby] kmiećióm/ mieſczánom álbo ſługóm/ Stároſtowie
mieyſc gléytownych liſtów nie dawáli: ále ſkázuiemy/ áby w przypádłych rzeczach do Práwá poſpolitégo vćiekáli ſie kmiećie/ y inni
którzy ſie ſkárżą SarnStat 157; A cokolwiek ninieyſzym/ y innémi
Státutmi ieſt vſtáwiono/ [...] to ná przyſzłé przypádłé rzeczy chcemy/ áby było referowano. SarnStat 538 [idem 938], 552, 938.
»rzecz(y) sądow(n)a(-e), prawna(-e)« [w tym: sądowna i prawna (2)] = actio, lis, causa iudicialis, iudiciaria res Mącz; causa iudiciaria JanStat [szyk 7:4] (9:4): Reum repetere, Sądowną rzecz záś
wznowić. Mącz 296a, 103a, [176]c, 384c, 412d, 447a; GórnDworz
Gg5v; y ći przerzeczeni [tj. kijowscy] Kśiążętá w rzeczách ſądowych y práwnych zárówné z Szláchtą onéy Kiiowſkiéy źiemie w
Powiećiéch ſwoich ná mieyſcách zwykłych/ [...] przed ſądem náſzym Grodzkim y Ziemſkim ſpráwowáć y ſądźić ſie máią SarnStat
1063, 42, 1192; Przeto nie mow/ Wygrałem rzecż nieſpráwiedliwą/
Ale práwną: Bo práwną muśiſz zwáć prawdźiwą. KlonWor 66.
»rzecz o ktorą spor jest (a. idzie), sporna« = id quod controvertitur Modrz (2:1): ModrzBaz 30; Sequester, Apud quem plures
rem aliquam, de qua controversia est, deposuerunt – Roziemcza
rzeczi ſpornei Calep 970b, 254a.
»rzecz(y) świeckie(-a), ziemskie(-a), do sądu świeckiego przynależące, poddana prawu ziemskiemu, sądowi ziemskiemu należące« = sprawy podlegające jurysdykcji świeckiej; res saecularis,
causa ad ius saeculare pertinens JanStat (6:5:3:1:1): ComCrac
17v; Duchowni ſądźić niemaia [!] rzeczy ziemſkich/ á ſámi krzywd
ziemſkich/ iáko o gránice/ o zábićie/ [...] dochodić [!] niemáią/ ieno
práwem źiemſkiem. UstPraw B, B [4 r.]; OrzRozm G4; OrzQuin Z;
y żaden świetcki świetckiégo o rzecz ſczérze świetcką do ſądu
Duchownégo niech nie śmie pozywáć. SarnStat 113, 113 [2 r.], 215,
774, 936; Skoro Konſtántyn wiárę ś. Chryſtuſowę przyiął: ták
kápłáńſki rozſądek vczćił: iż od káżdego ſwego ſędźiaká y praetorá
ábo praefektá [...] o rzeczy świeckie do biſkupá dopuśćił áppellácyey SkarKazSej 700b, 679b.
»w takowej(-ych) (takiej(-ich)), w tej (tych) (onej) rzeczy(-ach);
o tę (onę), o takową(-e) rzecz(y)« [zwykle w formułach przepisów
prawnych] = de his Vulg; in eo a. hoc a. illo a. tali casu, in hac a.
eadem causa, in ea a. hac re, super hac re, super hoc, in his a.
talibus JanStat [szyk 94:1] (60:25;7:3): ForCnR D3v; prosza myly
panovye aby mya V.M. raczyly oddeslacz nalaskavy rosąth krolya
iego mylosczy a thego czaszv mnye zaklady nye przyczyskacz o
thą rzecz ZapWar 1528 nr 2457, 1528 nr 2458, 1550 nr 2665; że
[Juno, Pallas i Wenus] ſie powádziły. Gdy przed pięknym Páriſem/
ná rozſątku były. Káżda chćiáłá iábłko mieć/ by cudnieyſſą byłá.
Alie Venus w tey rzetzy/ ynſſe zwyćiężyłá KlerWes A2; LibLeg
6/156, 10/121v; a wtakovey rzeczy od takiego decretu Remiſſiey
dvchownego prava do ziemſkiego appellacia niema bycz do vyſſego
dvchownego prava ani do Rzima dopvſczona pod viną nizei
opiſaną. ComCrac 20v; RejKup Ee; Diar 94; GroicPorz k4, z3, cc4;
Leop 2.Mach 4/43; Idzi ſkárżył ſię iż owce wygnał do trzody á
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Páſterzowi ie podał/ á tám owcá zginęłá: Páſterz powiedzyał iżem
ia tę owcę z inſzemi do Wśi przygnał: My w tákowey rzeczy ſkázuiem Páſterzowi przyſiądz/ iż tę owcę do wśi przygnał. UstPraw
Fv; Gdyby dzyewce był kto winien iáki dług będąc też iey opiekunem/ á oná ſzedſzy zá mąż ćierpiáłáby o on dług czynić práwem
przes trzy látá y trzy mieſiące/ my w tákowey rzeczy y w káżdey
inſzey ták niedbále/ ſkázuiem wieczne milczenie. UstPraw G4; Idzi
ſię ſkárżył ná Phálká iż gdy ná roli ſpał tedy mu Phálk wźiął miecz/
káletę y trzy groſze/ Phálk ſię przyznał iż mietz y káletę wźiął/ á
trzech groſzy przał: My w thákowey rzeczy áby cudzego nikt nie
ruſzał/ ſkázuiem Idzyemu dowod. UstPraw I3v, C4v, Dv [2 r.], D3v,
D4, D4v (30); Ná oſtátku w kośćiele S. Ianá w Wárſzáwie [sędziowie] ſkazáli mocą ſwą w tey rzecży poleconą/ áby były wrocone
źiemie/ Kuiáwſka/ Dobrzyńſka/ Pomorſka/ y Micháłowſka/ krolowi
Polſkiemu Káźimierzowi BielKron 374, 221v; A co ſię poimowánia
we krwi tycze/ do czego vrżąd duchowny náleży/ y teraz w tákich
rżeczách/ iáko y o dźieciách ſą legitimi, odſyła źiemſki vrżąd do
práwá duchownego. GórnRozm Dv; KochAp 13; A naprzód wſzyſcy Dignitarze/ y Vrzędnicy/ y inſzy świádkowie/ będą powinni pod
ſumnieniem wiádomość ſwoię w téy rzeczy powiedźiéć. SarnStat
148; IEſli Zyd nie wźiąwſzy do śiebie świádków powié/ iż Krześćiáninowi pożyczył iákiégo zakłádu/ á ón tego záprzy: o tákową
rzecz Krześćiánin przez ſwą właſną przyśięgę ſie odwiedźie.
SarnStat 251; ieden Kmieć kożdégo roku z iednéy Wśi do drugiéy
może ſie przeniéść z práwá/ y wolnie. A któryby tákowégo Kmiećiá
nie chćiał puśćić/ winę zwykłą przepádnie: która [...] w téy rzeczy
przećiwko tym/ którzy ináczéy czynią/ zwykłá bydź ſkázowána.
SarnStat 927; y będą powinni między ſobą zá mocą tákowych
Cyrográphów y Zapiſów rękoiemſkich [dotyczących długu] wedle
ſtárégo zwyczáiu/ który w tákowych rzeczách zdawná zwykł bydź
chowan/ czynić y poſtępowáć SarnStat 1217, 188, 264 [2 r.], 327,
397, 408 (47).
»rzecz urzędowa« [szyk 1:1] (2): Sędźia Grodzki niema być
ruſzon do Stároſty/ ále na Siem o rzecz vrzędową proſto do Krolá.
UstPraw C2v, H4v.
»rzecz(y) wątpliwe, niepewna« = ambiguae res, dubia Modrz
[szyk 3:3] (5:1): OrzRozm T3 [2 r.]; Wſzytkie wątpliwe rzecży/ ábo
świádkámi ábo przyśięgą bywáią rozeznawáne ModrzBaz 62, 87;
Iáko záśię ſądźić ſię ma ktory wyſtępek/ iáko dochodźić w rżeczách
wątpliwych prawdy/ to vmiałby on oſobliwie nápiſáć/ y Sędźiom
ſamym do rąk podáć GórnRozm K4, Gv.
»wielka(-ie) (więtsza(-e)) rzecz(y)« = sprawa sądowa większej
wagi; causa magna JanStat [szyk 22:7] (29): UstPraw G3; BielKron 32; GórnDworz R6v; SkarJedn 128; Przywiléy wysſzégo práwá Niemieckiégo, Zamku Krákowſkiégo, przez Káziemiérzá Wielkiégo poſtánowiony: [...] do niego w rzeczách ták wielkich iáko
máłych w Práwie Mieyſckim bywa áppellowano. SarnStat 951; PAmiętné cztéry groſzé od więtſzych rzeczy, od mnieyſzych ieno dwá
groſzá. SarnStat 1297, 817, 1254, 1277, 1297.
~ »o więtszą (wielką) rzecz« = pro maiori, propter maiorem
actionem JanStat (19): GroicPorz C2v, ſ3v, z3v; GDy kto odkłáda
Rok o więtſzą rzecz mówiąc/ iż w práwie innym miał o więtſzą
rzecz ſpráwę: ma mu bydź dáná tá zwłoká o więtſzą rzecz. SarnStat
767; A ten Rok o więtſzą rzecz práwo poſpolité wykłáda: gdy ná
tenże czás w inym ſądźie źiemie któréykolwiek Króleſtwá Polſkiégo tegóż dniá pozwány ma Rok o więtſzą ſpráwę. SarnStat 768,
464, 767 [5 r.], 768 [5 r.], 769. ~
Szeregi: »artykuły albo rzeczy« (2): w którym [przywileju] ſtoi:
Iż [starostowie] tylko cztérzy Artykuły álbo rzeczy [quatuor dumtaxat Articulos JanStat 1091] ſądźić máią. SarnStat 665 [idem] 921.
»rzecz abo kauza« (1): [grzechy przeciwko VIII przykazaniu:]
KLamſtwo y fałſz wſzelki. Fáłſzywe ſądy y dekrety. Obroná rzecży
ábo kauzy nieſpráwiedliwey. LatHar 118.
»rzeczy i krzywdy« (1): Wynſich rzeczach y krziwdach thedi
wedlye ſtharego zwiczayv y zachowanya poſtanowyacz bendzyeczye LibLeg 11/133.

»rzecz i (albo) persona(-y)« [szyk 1:1] (2): Tákowe wſzythki
przyſyęgi máią być wedle ſkazánia/ wedle żáłoby/ odmieniwſzy
rzecz y Perſony/ co ma być odmieniono. GroicPorz z, Cv.
»pozew(y) i (albo) rzecz(y)« [szyk 2:1] (3): iż dla rozmnożenia ludźi/ y námnożenia rzeczy y pozwów/ iuż ſie ták krótko roki
odpráwowáć niemogą/ iáko przedtym bywáło SarnStat 1149, 755,
1163.
»rzecz albo prawo« = actio et lis JanStat, JanPrzyw [szyk 2:2]
(4): ále tákowy pozwány ſwégo práwá álbo rzeczy [litem aut causam JanStat 515] przed Sędźim/ którému takową rzecz ſądźić przynależy/ dochodźić ma. SarnStat 566 [idem 771], 760, 771, 945.
»prza a(l)bo ([i]) rzecz« = controversia vel causa JanStat [szyk
zmienny] (3): iz ante prolationem sententiae to przed zkazaniem
moze ſtrona ſwoyey prze abo rzeczy popravovacz ComCrac 18v;
SarnStat 791, 813; [jiż o takowej rzeczy ji prze, jaka to jest, nic nie
opisano w statuciech polskich. ListyPol I 1535 /87].
»rzecz(y) i (a, albo) sprawa(-y)« = causa et actio a. negotium
JanStat (6): Leop 2.Mach 4/48; niegodźi śie [...] ſkazowáć rzecży y
ſpráwy niewybacżywſzy. KuczbKat 340, 210; Iż ácz niktórzy bráćia
ábo śioſtry z brátem w dobrách oyczyſtych ſą od śiebie rozdźielni:
wſzákże gdy ſie tráﬁ którému z onych bráćiéy w rzeczy álbo w
ſpráwie około dźiedźictwá [in quaestione haereditaria JanStat 560]
mieć przećiwko ſobie Dekrét/ álbo diﬁnitiuam ſententiam [...] SarnStat 592, 42, 328.
»rzecz i (albo) występek« = causa sive culpa JanStat [szyk 3:1]
(4): Tedy my [...] niż pozwánégo do wieże wſádźić vkwápiemy śie/
będźiemy ſie pytáć [...]/ y mamy wiedźieć/ [...] prawdźiwé położenié rzeczy y wyſtępku [positionem rei, culpae JanStat 589] SarnStat 506 [idem 711, 933], 264, 711, 933.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i (albo, także) in(n)e (a. insze) (tym podobne) rzeczy« (7): ZapWar 1527 nr 2351; LibLeg 11/10v; W Spráwie kthora
ſye ná Perſonę wſćiąga o dług/ o obietnicę/ álbo o ktorą inną rzecz/
przynależy ná Sędźiego/ áby przekonánego práwem naprzod vpomionął/ żeby ſkazániu doſyć czynił. GroicPorz cc4v; RejZwierc
141; IZ wiele ſkarg przychodźiło przed nas przećiwko Piſárzóm
Ziemſkim: iákoby oni od piſánia/ y od kontrowerſiy/ tákże od inych
którychkolwiek rzeczy nád zwyczay od poddánych náſzych wyćiągáli/ y pobiéráli: [...] vſtáwiamy [...] SarnStat 817, 321, 412.
6. Zakres wiedzy lub umiejętności; dziedzina wiedzy, nauki;
rzemiosło, sztuka; umiejętność nabyta, wykształcona; res Mącz,
Modrz, Calep, JanStat; ars Vulg, Mącz, Modrz (196): Bowiem natrwalſze y naſtalſze bywaią one rzecży ktore w młodym wieku [...]
w pamięć cżłowiecżą bywaią wlane BielŻywGlab nlb 13, nlb 8;
lepyey yeſt y pożytecżnyey/ gdy dzyecyę ſie myedzy nieyákyem
zgromádzenyem drugich poććiwych dzyatek preceptorá dzyerży/ á
od nyego rzecży przyſtoynych y potrzebnych nábywa. GliczKsiąż
K4v, K; RejWiz 185v; BielKron 9, 263; A wtym wſzyſtkim rodzaiu
rzecży/ ktore ku rycerſkim czwicżeniom należą/ maſz twoie właściwe ſtarſze/ ktorych maſz słuſznie [...] naſladować KwiatKsiąż P,
A2, N3v, Ov; Polytropus, Latine multimodus prudens, Mądry któri
wiele rzeczi skoſztował. Mącz 309a, 292a, 510c; GórnDworz X2v;
że żołnierze kąpáli ſię w rzekach [...]/ nietylko dla omyćia ćiáłá z
brudu y z potu/ ále też áby ſię vcżyli pływáć. Ktora rzecż [Quae]
iáko ieſt potrzebna ná woynie/ ći dobrze wiedzą/ ktorzi kiedy mieli
bitwę z nieprzyiaćielem przy wodnych mieyſcách. ModrzBaz 111v,
109v; Calep 630a; KlonFlis A2v.
Zwroty: »ćwiczyć (się) itp., (wy)ćwiczony (a. poćwiczany),
ćwiczenie w rzeczach(-y); ćwiczyć (się), ćwiczenie rzeczam; ćwiczyć do rzeczy, około rzeczy, ku rzeczam« [w tym: rzeczy rycerskie
itp. (23)] = exercitatus in re Mącz, Calep; peritia artis Vulg; usus
rerum Mącz [szyk zmienny] (9:17:6;3:1;1:1:1): GliczKsiąż E8, L;
GroicPorz ev; Leop Iudith 5/27; BibRadz 1.Mach 4/7; BielKron
242, 261v, 268, 319v; KwiatKsiąż A4v, M3, N3v, N4, O; Rudis rei
militaris, Niećwiczony w żołnierskich rzeczách. Mącz 359c, 14c,
262b, 510c; iż v żadnego Krześćiáńſkiego Krolá/ ták wiele cżyſtych
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ludzi ná kupie nie naydzie/ á kthorzyby/ mimo Ricerſkie głowne
rzemięſło/ ták ćwicżeni w rozmáitych rzecżach byli/ iáko ná dworze
theraz páná náſzego. GórnDworz C7; W tych tedy rzecżach ktore
mu przyſtoią/ niechay ſie [dworzanin] ćwicży GórnDworz E3v;
RejPos 285; RejZwierc 160; iż młodź tá ktora ſie ná wśi rodźi/
godnieyſza ieſt ku ćwiecżeniu rzecżam Rycerſkim/ ktora [...] przywykła/ Słońcu/ wiátru/ [...] y wſzey niewcżeſnośći BielSpr 2, b4, 3,
3v; RejPosWstaw [413]; BiałKaz I4; CzechRozm 252v; PaprPan S,
X3; KarnNap A2v; ModrzBaz 111v; SkarŻyw 290; Trimma – wkazdei rzeczi czwiczoni bywałi, arcibiwaliecz. Calep 1086b; KołakCath B; A też tu iedno ná młodź Conſtitucia ſię ſtánowi/ ktorem 30.
lat ieſzcże nie minęło/ aby ſię ćwicżyli w rzecżach rycerſkich GrabPospR K4v, K2; VotSzl E4.
»rzeczy (na)uczyć (się), nauka; (na)uczyć rzeczam; nauka (a.
uczenie), (na)uczony w rzeczach(-y); o rzeczach uczyć« = eruditus
in omnibus Vulg; res tradere Modrz [szyk zmienny] (12:1;6;4:3;1):
FalZioł V 51v, 53; gdi cżłowyeká kto chce nyektorey rzecży vcżyć/
rychley młodego náucży kthory yeſt by woſk myękuchny niż yuż
letnego. GliczKsiąż K2, K8, L, M6v, N5v, N6; Leop Eccli 42/8; ieſli
ſie ſyn vrodził/ [amazońskie niewiasty] zábiły go: á ieſli dziewká
vcżyły ią/ nie piſáć áni kądziele prząść/ ále Rycerſkim rzecżam
BielKron 297, 21, 56; KwiatKsiąż H3v marg, H4; Mącz 298d; W
káżdey iney rzecży [...] náuká/ y miſtrz náleść ſie może/ ále czo ſie
thycże trefnośći/ wtey iáko náuki/ thák y miſtrzá nie máſz [...]: bo
ſie s tym cżłowiek vrodzić muśi GórnDworz N7v, E6; RejZwierc
78v [2 r.]; BielSpr 2 [2 r.], 10, 13v; [lepiej, aby dziatki] vcżyły ſię
tych rzecży [eaque ab illis discerentur]/ ktoreby im pomagáły do
cnoty/ y do prawdźiwey prace/ pirwey niż do onych rzecży/ ktore ie
nádętemi cżynią. ModrzBaz 12, 15, 135; GostGosp 80.
»poznać rzeczy; poznanie rzeczy; rzeczy poznane« (1;1;1):
FalZioł V 96; bo kto ſie chce cżego vcżyć/ ma [...] tego pilnye
przyſtrzegáć/ áby rzecży nyepoznánych nye myał zá poznáne/ to
yeſt/ áby ſie doſtátecżnye tego náucżył/ y zupełnye tho wyrozumyał
coby chcyał rozumyeć. GliczKsiąż I5v; ku poznányu rzecży potrzebá yeſt cżáſu y pilnosći. GliczKsiąż I6v.
»rzeczy umieć, wiedzieć, wiedzący; wiadomość, umiejętność,
świadomy, wiadomy rzeczy; rzecz ma być umiana; wiadomość o
rzeczach; w rzeczach umiejętny« [w tym: umieć a wiedzieć itp. (3)]
= rerum habere peritiam, cognitio a. notio a. scientia rerum Modrz;
res scire Calep [szyk zmienny] (12:3:1;17:4:3:1;1;1;1): BierEz B2v,
E4; Przy ranach: troiaka rzecż ma być vmiana, kthore ſą barzo potrzebne. Napierwſza: ciało dobrze naprawić, Drugie: ciało moczne
vcżynić. Trzecie: poznać iako ſie rana ma ku richłemu zgoieniu.
FalZioł V 99v; GlabGad A5; żadney wiádomosći o rzecżách ten
cżłowyek nye może ſobye nábyć álbo náſpiżowáć/ ktory ſam tylko
w kącye myęſzka/ nye máyąc [...] towárzyſtwá z ludźmi. GliczKsiąż
L3, L3, N2v; OrzRozm Dv; BielKron 413; KwiatKsiąż K4, O3; Si
copia rerum instructus fueris nunquam te deﬁciet oratio, Ieſli wiádomość á vmieyętność wiele rzeczy będźieſz miał/ nigdyć nie zeydźie ná słowiech. Mącz [269]d, 203d; OrzQuin T; iż Dworzánin ma
być dobrym zapáſnikiem/ dobrym gończhą/ y wiele inych dobrych
rzecży vmieć ma: iákożbym ia thego vcżyć mogł/ gdyż thego ſam
nie vmiem? GórnDworz E5v; [dworna pani powinna] mieć wdzięcżność w tym wſzytkim co pocżnie: mieć dobre obycżáie: vmieć
niemáło rzecży: mieć dowćip wielki: [...] GórnDworz V7v; ábowiem zbytnie rzadko rozum/ á vmieiętność przed láthy przychodzi/
zwłaſzcżá tych rzecży/ kthorych ſie cżłowiek doſwiádſzeniem vcży
GórnDworz Kk7, I2v, K3v, X2, X2v, X4 (11); BielSpr 26v, 28v;
áby náſzi ile być może/ żołnierze woynę służyli/ niżliby poſtronni
mieli być przyzywáni: by iedno tácy byli/ żeby wżdy rzecży rycerſkich nieiáko świádomi byli. ModrzBaz 110v, 6, 9, [16]v, 112,
115, 116; Oczko A3v; Calep 244b, [1041]a; GostGospSieb +2; Bo
cóż ſie zda/ áby ſie mniéy zéyść mogło/ iáko mnie Szláchćicowi
proſtému/ człowiekowi dowćipu máłégo/ máłą rzeczy wiádomość
máiąc/ przed tobą Królem Wielkim [...] o woynie rzecz mówić?
OrzJan 72, 57, 59.

Wyrażenia: »w rzeczach(-y) biegły, biegłość, doświadczony,
doświadczenie; biegłość rzeczy« [w tym: biegły a doświadczony
(2); rzecz rycerska itp. (25)] = in rebus experiens Vulg; ars in re,
exercitatio rerum, peritia a. peritus rei Modrz (28:9:5:1;2): BierEz
L3v; a ci wſzyścy [lekarze] choc iako ludźie mądrzy i w ſwyi rzeczy biegli/ wſzyſtki znaki wedle nauki ſwoiéi miedzy ſobą vwáżyli/
wſzakże iſz niemoc nad ich naukę była/ [...] co znim [Franciszkiem
Spierą] począc/ nie wiedźieli. MurzHist E2, Rv; Leop 2.Mach 8/9;
YAn ſiedmnaſty był ná ſtolcu Papieſkim dzyeſięć lat y ſześć mieſięcy/ then był cżłowiek vcżony/ á w Rycerſkich rzecżach biegły
BielKron 175; PRzemyſlaw álbo Leſzko pierwſzy/ mąż biegły w
rycerſkich rzecżách doſwiadcżony/ był [...] ná Monárchią Polſką
wybran BielKron 341, 83, 120v, 151, 160, 161 (16); Eloquentia. Ciuilis ſcientia. Eſt quae uerſatur circa ea quae ad adminiſtrandam
Rempub: pertinent. (marg) Náuká álbo biegłość w mieyſczkich
rzeczách. (–) KwiatKsiąż H3v, B2, C2v, C3 [2 r.], O3v; SienLek 35;
GórnDworz B7, D, Ii2; MycPrz II B3; A ieſt iych miedzy nimi
wiele/ ktorzi pámiętáiąc ná przodkow ſwoich męſtwo/ rádźiby ſię
też biegłośćią rzecży woiennych [artibus bellicis]/ gdyby ſię tráﬁłá
iáka długa woyná/ osławili. ModrzBaz 103v, 4v [2 r.], 9, 74, 109v,
111v, 114v, 128; SkarŻyw 206; [Jan Tarnowski] Spráwiedliwość/
y prawdę/ iáko żyw miłował/ Y nieprzyiaćielowi wiárę rad záchował: W przyiáźni raz záczętéy záwżdy trwał ſtatecznie [...]. Przy
tákich cnotách/ wielka w rzeczách biegłość była KochTarn 74;
GrochKal 20.
»rzecz lekarska« = medycyna (1): Pollens medicina Hipocrates,
Przemożny w rzeczy liekárskiey Hypocrátes. Mącz 308b.
»prawne rzeczy« (2): Nád to dawno Niedzwieckim tá cnotá ieſt
miłá/ Ze w Rycerſkich y w práwnych rzecżach ſą ćwicżeni PaprPan
X3, Ev.
»rzeczy przyrodzone« [szyk 3:1] (4): To w rzecżach przyrodzonych miſtrzowie rozumu przyrodzonego piſzą. Krzyſztał gdy będzie
powieſzon na ſzygi idącz ſpać/ thedy złe ſny precż odpądza FalZioł
IV 51v; MurzHist Rv; Magεia, Vmieyętność przirodzonych rzeczy/
doskonáła mądrość. Mącz 203d, 298d.
»rycerskie, wojenne, waleczne, żołnierskie rzeczy« = bellicae
res Vulg, Mącz; res militaris Mącz, Modrz; ars pugnae Vulg; bellum
PolAnt; arma, ars belli a. bellica a. bellandi, militia Modrz [szyk
41:35] (58:10:6:2): Po ſmierci Otomanowey naſtał iego ſin Archanes w chciwoſci panowania y wſmiałoſci oyczu podobien/ ale w
rzecżach walecżnych daleko ſprawnieyſzy. MiechGlab 65; Ná thego [Grakusa, później nazywanego Krakiem] ſie wſzytcy iednoſtháynymi głoſy zezwolili/ áby ich był przełożonym/ bacżąc go być ná
wſzytkim godnego/ ták w Rycerſkich rzecżách/ iáko w goſpodárſtwie. BielKron 340v, 9, 101, 145v, 153v, 158v (11); KwiatKsiąż
O3; Mącz 399b [2 r.]; Iáwna rzecż ieſt wſzemu świátu Rzymiány
być męże ſpráwne/ ſtałe/ ſławne/ ważne/ ták w Rycyrſkich rzecżách
iáko y w inych BielSpr 46, 1v, 2, 10; PaprPan Ev, Y4; ModrzBaz
110, 110v, 130v; Phil O3; OrzJan 63; SarnStat 434, 706. Cf »ćwiczyć w rzeczach«, »w rzeczach biegły«.
Szeregi: »(tak) rzeczy i (albo, jako) nauki« [szyk 4:2] (6):
GliczKsiąż N2v; [matka Achillesa] dáłá go chowáć ná gorze Peleo
brátu ſwoiemu Chironowi/ ktory go wychował y náucżył rozmáitym rzecżam álbo naukom BielKron 56; CEſarz Alexánder mąż
doświádcżony/ ták w rzecżach Rycerſkich iáko w náukach. Ten
vpadłą Rzecżpoſpolitą záſię nápráwił. BielKron 151, 101, 184;
KwiatKsiąż N3v.
»rzeczy i postępki« (1): [Marius] yżeby ſyna ſwego wryczerskich rzecżach y poſtępkach wićżwicżył/ ná káżdy dzień z młodzieńczyki wpole wyieżdżał KwiatKsiąż O.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i (albo) in(n)e (a. wszytki) rzeczy; i inych wiele rzeczy« (6;2): NApierwey Barwierz wſzelki: Ma poznać przyrodzenia
zioł, Y wſzytki rzecży ktore ſą potrzebne k tey navcze FalZioł V
96; GroicPorz ev; tego [Merkuriusza] zá bogá kupieckiego mieli/
ktory ná ten cżás ludzi náucżył ſrebrá ſpráwowáć/ kupcżyć/ licżby
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wiedzyeć/ piſáć/ y inych wiele rzecży. BielKron 21, 4v, 9, 319v;
GórnDworz E5v; Owſzem ſie ich wſzędy więcey náyduye/ ktorzy
namyſlnie młodź od prawdziwey wiáry á chwały Bożey odrywáią/
[...] á wolą ie ćwicżyć/ álbo w rzemioſłach/ álbo w zbytkoch/ álbo
w roſkoſzy márney á obżárſtwie/ álbo ku żołnierſtwu naiemnemu/
álbo w inych rzecżach tym podobnych. RejPosWstaw [413].
7. To, co ktoś uczynił (a. powinien uczynić), czego dokonał:
czyn, uczynek, postępek; zachowanie się, postępowanie; czynność;
efekt działania: dokonanie, osiągnięcie, dzieło; res Miech, Vulg,
Mącz, PolAnt, Modrz, Calep, JanStat; opus Vulg, PolAnt, Modrz,
Cn; verbum Vulg, PolAnt; sermo Vulg; opera Modrz (760): BierEz
H2; Iachanie na woynę, ma bydz ſtarym obyczayem wStatuczie
opyſanym [...]. Aby kazda rzeć placzona byla wedle przywyleyow
y conſtitucy Krolia Iagiela ConPiotr 32; Bo młodoſcz beż rozumu
kto ią na ſzrot puſći Każdey rzecży ſwowolney cżłowieka dopuſći
RejJóz E4; MurzNT 56; LubPs X3v; BibRadz 3.Esdr 4/32, Apoc
2/19; BielKron 82, 225, 410; KwiatKsiąż P2v; OrzQuin M2; SienLek 44; GórnDworz D5, Cc6, Dd4, Ii4v; RejPos 72, 130, 257; święty Ambroży y Auguſtin powieda/ iż tym zákazánim cudzołoſtwá
wſzyſtkie rzecży nieucżćiwe y niewſtydliwe ſą zákazáne KuczbKat
320; RejZwierc 87, 149v; StryjWjaz C2v; Ale gdy dobrze cżyniąc
bywaćie trapieni: á przedſię to ſkromnie ćierpićie: tedy tá rzecż ieſt
przyiemna v Bogá CzechRozm 233, 239v, 248v; Bo cżęſto śię to
traﬁa/ iż co kto raz nierozmyślnie wyrzecże/ tego nápotem vpornie
broni. Ktora rzecż [Quod] ácż w káżdey oſobie ieſt przygány godna/ ále naywięcey w oſobách cżelnieyſzych ModrzBaz 26v; boy śię
Bogá/ ktory pomni y słuſzne y niesłuſzne rzecży [memorem fandi et
nefandi]/ karze złość/ á nágradza zapłátámi dobroć. ModrzBaz 29;
Bo przez zasługi one rzecży [ea] máią być rozumiáne/ ktoremi
cżyiá cnotá/ ábo męſtwo bywa obiáśnione w cżynieniu dobrze ábo
ſámey Rzecżypoſpolitey/ ábo rzecżam pewnych oſob. ModrzBaz
71v, 23, 25v, 65v, 83; SkarŻyw 293, 508, 580; CzechEp 164;
WerGośc 204, 228, 255; PudłFr 75; ZawJeft 35, 39; Calep [859]a,
987b; KochFrag 49; [cesarz turecki] wié/ że mu żadnéy rzeczy
niewolno/ czego mu ſzáblá wáſzá niepozwala. OrzJan 6; LatHar
188 [2 r.], 191 [2 r.], 324; A káżda rzecz co przećiw ſumnieniu ieſt,
grzech ieſt. WujNT 570 marg, Rom 6/21, s. 827; WysKaz 10; Nie
ludzkie to ſpráwy/ ſerce odmienić y wiárę w nie wlać/ y ná trudne á
niepodobne v ludźi rzeczy kogo námowić. SkarKaz 241b.
rzecz czyja, czego [= kto uczynił] [w tym: G sb i pron (9), pron
poss (7), ai poss (3)] (19): Bacż tu wdzięcżnoſtz tego cżlowieka
[ślepego uzdrowionego przez Jezusa]/ ſlucháy iako opowiedá rzecż
pana Iezuſowę/ naprzeciw żydóm niewiernym OpecŻyw 64, 191; y
pocżął ſie Allexender nad Philipa oycza ſwego podnoſić, á rzecży
ſwych wielgoſć rozważać BielŻyw 104; MurzHist D; KrowObr 204;
Wielmożność chwały ſwiątośći twey [Panie] opowiádáć będą: á
dziwne rzecży twe wyſláwiáć będą. Leop Ps 144/5, Ier 44/9 [5 r.],
Hebr 11 arg; [Amelsuita] s ſynem ſwoim Attálárykiem rządziłá páńſtwo Rzymſkie/ wiele złych rzecży oycowſkich nápráwiłá. BielKron
162v, 65, 220v; BiałKat 163v; CzechRozm 100; CzechEp 180; ActReg 159.
W przeciwstawieniu: »słowa … rzecz« (1): Kryſtus Syn Boży
niepátrzył ná ſlowá y pocáłowánie Iudaſzowo: ále pátrzył ná rzetz
iego/ przeto mu też [...] ták odpowiedział. Przyiaćielu ku tzemuś
przyſzedł? KrowObr 204.
Zwroty: »rzeczy (A) broić [= dokonywać]« (1): Słyſſeli theż o
bitwách ich [Rzymian]/ y o dzieiach ich kthore mocnie/ á mężnie
cżynili w Gáláciey/ [...] tákże theż co cżynili co zá rzecży broili
[quanta fecerunt]/ w źiemi Hiſzpáńſkiey Leop 1.Mach 8/3.
»rzeczy czynić« = przynosić efekt, działać w jakiś sposób (o
substancji leczniczej) (1): Mozg iego [koguta] z winem wypity/
wſzytkie morzenia oddala/ y wiele inſzych dziwnych rzecży cżyni.
FalZioł IV 18d.
»rzeczy (G) dokaz(ow)ać, dokazanie« = opera perpetrare
Vulg; rerum administratio Modrz [szyk zmienny] (6:1): Leop 1.Par
11/22; Drudzy záſię chytrzeyſzy chcą dokázáć rozumem ſwoim

niepodobney rzecży/ to ieſt/ kámień Filozowſki [...] słożyć ze cżterzech żywiołow miernych BielKron 26; ModrzBaz 51v; Dokázowałeś wáſzá kró: M. rzeczy tákich/ iákich przed wáſzą kró: M. w
Polſcze álbo máło/ álbo żaden OrzJan 93, 61, 66; LatHar 627.
»rzecz(y) (po-, u)czynić, (u)działać; (u)czynienie (a. uczynek)
rzeczy; (u)czyniona(-e) rzecz« = dokon(yw)ać czegoś, (z)robić coś;
postąpić (postępować) w jakiś sposób, zachow(yw)ać się jakoś; rem
facere Vulg, Mącz, PolAnt, Modrz; verbum facere Vulg, PolAnt; res
gestae Modrz [szyk zmienny] (167:12;5;4): A więc ty tákie vſtá
maſz/ Iż dwoię rzecż imi dziáłaſz: A bárzo ſobie przećiwną/ Gdy
chceſz gorącą y źimną [tj. dmuchasz, aby ostudzić gorące i chuchasz, aby ogrzać]. BierEz S3, C2, I2; OpecŻyw 11, [34]v; PatKaz
I 4; PatKaz II 72v; HistJóz D2; MetrKor 46/118; Ktore rzecży
ſromotne ſą cżynić, o tich też y zle ieſt mowić. BielŻyw 42, 170;
Chwalcie pana boga kthori wielmożnie rzecży cżyni w ludu
Iſraelskim WróbŻołt 67/35; bo yeſly yedny bedą czinicz yedne
rzecz a drugym ſye to niebedzie podobalo tedj [...] LibLeg 11/43,
10/122, 11/18v; RejJóz C; [Aleksander mówił do Filipa:] ales niegodną rzecż vcżynił [Indigne autem egisti] iżes chciał twego miecża na mię dobywać. HistAl B3; KromRozm I N4v; MurzHist Bv;
MurzNT Mar 7/8, 218v marg, Ioann 7/4, 13/17; KromRozm II d2;
DiarDop 103; LubPs Q3v, Z2, cc5v, ggv; KrowObr 59, 73v; Nie
będzieſz mieć w worku rozney wagi więthſſą ábo mnieyſſą: áni poſtoi w domu twoim korzec więtſſy ábo mnieyſſy. [...] Abowiem
brzydzi ſie Pan Bog twoy tym kthory tákowe rzecży cżyni [qui facit
haec] Leop Deut 25/16; mamy nádzieię w Bodze/ [...] bo przykazań
iego ſtrzeżemy/ y cżynimy te rzecży [ea … facimus] ktore ſie iemu
podobáią. Leop 1.Ioann 3/22, Ex 9/4, Lev 8/36, Num 1/54, 16/28,
30 (34); BibRadz Gen 18/25, 1.Reg 6/6, Is 25/1, II 12a marg, Rom
3/9, 2.Petr 1/10; OrzRozm B; Słyſząc to Gábáonitowie/ ktore rzecży Iozue pocżynił nád dwiemá miáſty/ iż żadnemu nie przepuśćił
ták ludziom/ dzyeciom/ iáko dobytkowi/ [...] vmyſlili chytrze z
nimi wzyąć ſpokoyne przymierze BielKron 47v; Turecki Ceſarz
rozgniewał ſie/ poſadzał [= uwięził] poſły: bacżąc iż nie ſłuſzną
rzecż vdzyáłał/ [...] puśćił ie boſo zebrawſzy ſnich wſzytko. BielKron 394v, 8, 32, 42, 43, 46v (15); iż nie wſzyſtki rzeczy godzą ſie
czynić/ ktorebyſmy łatwię [!] przes możność albo prziſtęp mogli
wykonać. KwiatKsiąż D2v, Fv; Mącz 149a; [pewien człowiek spowiadał się:] Ia práwi znam to żem ieſt grzeſzny/ ále poſzcżę rad/ y
rad przebog dáię/ y w koſciele cżęſto bywam/ j kazánia rad ſłucham/ y ine rzecży cżynię/ cżego nie káżdy cżyni Krześćiánin
GórnDworz Q3v, Fv, Iv, L3v, Q4, Dd4 (9); HistRzym 48v, 54v, 95;
RejPos 142, 150v; RejPosWiecz3 99; BiałKat 153; GrzegŚm 7 [2 r.];
KuczbKat 35, 200, 290; WujJud 196; BudBib Gen 21/26, Ex 34/10,
Deut 1/18, 17/5, 1.Reg 2/23 [2 r.] (13); BiałKaz L; BudNT Mar 7/8,
13, Act 24/27; CzechRozm 105v; Toby też rzecż potrzebną vcżynili
[Operae precium fecerint] rodźicy/ gdyby wysławiániem cnoty/ á
przypominániem przykłádow dawáli pobudkę młodem dźiatkam
ModrzBaz 10v; Tych obycżáiow wieleby vſtáło/ kiedyby káżdy
licżbę muśiał cżynić y z cżáſu ſtrawionego/ y zrzecży od śiebie
vcżynionych. ModrzBaz 83, 1, 40, 59, 74v, 99v, 135v; SkarJedn
313; Oczko 9; SkarŻyw A3v, 59, 63 [2 r.], [223] [2 r.], 251 (11);
StryjKron 375; CzechEp 411; CzechEpPOrz **2; WerGośc 255;
ActReg 7, 137; Conspiratio – Zmowa, zprziſzięzenie, do vczinienię
nieiakiey rzeczy. Calep 248b, 670a, 1012a; OrzJan 95; LatHar
256, 324 marg, 689, 704; Ieſt też ieſzcze y innych wiele rzeczy,
ktore czynił [alia multa quae fecit] Ieſus: ktore gdyby ſię z oſobná
piſáły/ tuſzę iż y ſam świát nie mogłby ogárnąć kśiąg ktoreby ſię
piſáć mogły WujNT Ioann 21/25, Mar 5/19, 20, 7/8, 13, s. 155 (15);
PowodPr 3; SkarKaz 121a, 352a, 457b, 581a, Oooo2v; SkarKazSej
660b, 671a.
»rzeczy (po)ważyć się« [szyk zmienny] (10): ábowiem kto
miłuie/ ſtára ſie vprzeymie/ áby go było przecż miłowáć/ [...] owa
niemáſz ták ſrogiey rzecży/ ktorey by ſie nie rad ná káżdą godzinę
poważył/ áby to iedno dał znáć/ iż godzien ieſt oney/ o ktorą ſie
ſtára miłośći. GórnDworz Bb6v; SkarŻyw 317; CzechEp 336; Moli-
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tor, Qui aliquid machinatur, conatur, struit, aut efﬁcit – Ten ktori ſie
wazi nieiakieirzeczi [!]. Calep 670a; Zadna ták ſromotna rzecz nie
ieſt/ któréyby ſię on [tj. pijany] wſtydźił. Zadna ták ſproſna/ któréyby ſię on nieważył KochPij C2; OrzJan 6, 34; Otom ia niepráwośći
doſyć nábroił/ á ćiebie [Synu Boży] ná mękę podáią: iam ſię złych
rzecży ważył/ á nád tobą pomſty ſzukáią LatHar 268, 333, 582.
»rzecz(y) sprawować (a. sprawić); rzeczy sprawca, sprawowanie; rzecz(y) sprawiona(-e) (a. sprawowane)« = dokon(yw)ać (dokonanie) czegoś; res gerere Mącz; operis perfector Modrz [szyk
zmienny] (34;2:1;3): BartBydg 25; WróbŻołt 97/1; ábowiem to ieſt
Bog/ ktory ſtráſzliwe rzeczy ſpráwuie RejPs 113, 29, 60v, 67v,
120v; SeklKat P2v; RejKup Bb; Krolu Alexandrze/ obﬁtſzeby
chwały o thobie piſany być mogły nizli vcżynił Homerus o tych
ktorzy miáſto zburzyli Troiańskie/ ábowiem więtſze rzecży twych
cżáſow ſpráwuieſz [maiora … perfecisti] nizli oni. HistAl Dv, D5;
HistAlHUng A4; LubPs Lv, P6, Q4v; [Rzymianie] ná iey [bogini
Flory] pámiątkę ſpráwowáli raz do roku kiedy vmárłá Floralia a
deﬂorando/ niewſtydliwe rzecży ſpráwuiąc iáwnie po vlicách ku iey
chwale á pámiątce/ máiąc to ſobie zá odpuſty. BielKron 24v, 317;
KwiatKsiąż A; Mącz 177d; GórnDworz Z3v; RejPos 16, 130, [279],
304, 305; KuczbKat 430; RejPosRozpr b4v, c; BudBub 3.Esdr
1/32[33]; Ktorą wątpliwość ieſli mi z ſercá wyimieſz/ á mnie to iż
teraz Chriſtus kroluie pokażeſz/ [...] wierz mi że nie ládá rzecż
ſpráwiſz/ y mnie z błędu ieſlibych błądźił wywiedźieſz. CzechRozm
182v, 56, 202; ModrzBaz 23; StryjKron 145; LatHar 65, 203, 443,
476, 484 marg; SiebRozmyśl F4.
»rzeczy stroić; rzeczy się stroją« (3;1): LibLeg 11/167v; Swátoboy ſyn Swátopłuhow [...] gdy zoſtał krolem Moráwſkim/ pocżął
być płochy á dziwne rzecży ſtroić/ ták że vbił biſkupá s. Metodiuſsá/ iż go ze mſzą do nieſzporu nie cżekał. BielKron 322v, 416;
Aż potym kęs nádedniem dziad ſie vſpokoił/ Gdy ták z onemi worki
dziwne rzecży ſtroił. Bo ie [tj. liczmany] z iednego worká w drugi
przeſypował/ Więc rzkomo ieden wyiął á drugi zás [!] ſchował.
HistLan C3.
»rzeczami się wsławić; sławny z rzeczy; sława rzeczy; sławne
rzeczy« (2;1;1;1): Mącz 248c; Iáwne to ſą rzecży káżdemu/ ktoremi
ſie czne białegłowy wſławiły GórnDworz Bb6; Z dawná w Polſzcże
w Mieleckich domu ták ſie miele/ Ze ſie o ſławne rzecży záwżdy
kuſzą ſmiele. PaprPan A4; SkarŻyw 46; OrzJan 76.
»rzecz(y) wypełni(a)ć; rzeczy wypełnienie« = dokon(yw)ać
(dokonanie) czegoś [szyk zmienny] (6;1): [Aleksander mówił:] O
Iupiter boże nawyſzſzy/ y dla cżegos dni moie w máłym cżáſie
poſtánowił/ ſluſznoćby było ábych ieſzcże dłużey był żyw/ ábych
wypełnić mogł wielkie rzecży [ut possem adimplere magnalia] o
ktorych moy vmyſl myſlił HistAl M8v, I8; Leop Lev 8/5; BielKron
35v, 38; RejPosWstaw [1102]v; [Boże] dayże ſługom y ſłużebnicom
twoim [...] zdrowie duſzne y ćieleſne: áby [...] rzecży tobie przyięmne/ vprzeymą miłośćią wypełniáli. LatHar 631.
Wyrażenia: »chciana rzecz« = czyn zamierzony, lecz niezrealizowany (1): Też nam tego prawo broni chcianey rzecży ſądzyć RejJóz H8.
»dobra(-e) rzecz(y)« = bonum PolAnt, Modrz; rectum Modrz
[szyk 18:11] (29): TarDuch C5v; Zadna dobra rzecz niepoydzie bez
zapłaty, takiez zadna zła bez pomſty. WróbŻołt B7; WróbŻołtGlab
A3; SeklKat P2v; OrzRozm Q2v; [papież Jan VI] wiele więźniow z
niewoley wykupował/ kościoły budował/ y inych rzecży dobrych
wiele nápráwiał. BielKron 167, 79v, 168, 171, 174, 183v, 186v;
Abowiem wielom niedoſtątek [!] ná przeſzkodzie/ ktory wolny
vmyſl (ku lepſzym á zacznieyſzym rzeczom vrodzony) pożytkom
przimuśił służić. KwiatKsiąż F, Fv; GórnDworz Iv, Ee8; RejPos
142; BiałKat 66; GrzegŚm 7; A iż o tych rzecżách [tj. co wolno jeść
w post] żaden nápiſánego iákiego roſkazánia nie zoſtáwił/ znáć że ią
Apoſtołowie ná wolą káżdego puśćili/ áby nie zboiáźni áni zprzimuſzenia dobrą rzecż cżynili. WujJud 196; BudBib 1.Reg 26/16;
CzechRozm 56; ModrzBaz 1, 6; StryjKron 692; LatHar 443, 689,
704; PowodPr 3.

»dla mocniejszej rzeczy« = dla większej skuteczności (1):
Opium/ pokrzyk/ korzeń pſinkowy [...]/ gdy iuż ty rzecży będzieſz
brał w lekarzſtwa/ bądz gich dwoie albo troie/ dla mocznieyſzey
rzecży przyłoż ſzafranu/ albo mierri/ albo ſtoraki żywicze/ albo
żołci bobrowey. FalZioł V 99.
»(prze)dziwne, cudowne, niepodobne rzeczy« [w tym: dziwne i
cudowne (1)] = cuda; mirabilia Vulg, PolAnt [szyk 22:2] (20:4:1):
PatKaz II 72v; Cantate domino canticum nouum, quia mirabilia
fecit. Spiewayćie panu bogu pioſnkę nową/ boć dziwne rzecżi ſprawił. WróbŻołt 97/1; LubPs P6, Q4v, Z2; Leop Ex 9/4, Iob 9/10, Ps
144/5; Bo wam záprawdę powiedam/ byśćie mieli wiárę iáko ziárno gorcżycżne/ rzecżećie they gorze/ Przeydźi ztąd tám/ tedy przeydźie (marg) Iákoby rzekł/ nie podobne rzeczy vczynićie. (–) BibRadz Matth 17/20, 1.Reg 6/6, Is 25/1; BielKron 46v, 139; Mącz
231c; RejPos 130, 150v; RejPosRozpr b4v; SkarJedn 313; Oczko 9;
SkarŻyw 251, 311, 546; WSzechmogący y wiecżny Boże/ ktory
ſam dźiwnych y cudownych rzecży dokázuieſz/ rácż opátrzyć ſługi
twoie [...] duchem zbáwienney łáſki twoiey LatHar 627, 203.
»rzeczy rycerskie, waleczne, bojowe, wojenne« [w tym: rycerskie a bojowe (1)] = czyny, dokonania wojenne; res bellicae Mącz
[szyk 5:2] (3:3:1:1): Też vſtáwił Likurgus pogrzeby przy kośćielech
co pierwey w polu cżynili/ ále napiſu bronił ná grobiech/ tylko tym
ktorzy byli zacni w rycerſkich rzecżách/ dopuśćił. BielKron 272v;
Gloriam armis reperire, Chwały z rzeczy walecznych doſtáć. Mącz
279b, 248c, 336a; MycPrz II D; gdyś swiadomeś wḿ iakoto dom
rodowity [Łaszczów], y iako ochotni Pacholcy, się wnim rodzą,
dorzeczy rycerskich ActReg 131; OrzJan 76.
»rzecz wdzięczna, miła« [w tym: miła i wdzięczna (1)]
= uprzejmość, przysługa, zasługa; res grata Mącz, Modrz; gratia PolAnt, Vulg [szyk 8:2] (9:2): Rem gratam mihi feceris, Vcziniłby mi rzecz wdzięczną álbo záchował by mi ſie tym wielmi.
Mącz 149a; WujJud 238; BudNT Act 24/27; A ták miłownicy náuk/
choćiaby też żadnemi doſtoieńſtwy nie byli obdárzeni/ niech wiedzą/ że rzecż Bogu bárzo wdźięcżną cżynią/ gdy ſię ábo Religiey/
ábo zgromádzeniu ludźi dobrze przysługuią. ModrzBaz 135v;
CzechEpPOrz **2; ActReg 137; LatHar 256; A chcąc Felix rzecz
wdźięczną Zydom vczynić [gratiam praestare]/ Páwłá w więźieniu
zoſtáwił. WujNT Act 24/27, Act 25/9; SkarKazSej 671a.
»wielkie(-a) ((na)więtsze), niemała rzecz(y)« = magnae (maximae) res Miech, Modrz; maiora HistAl, Mącz; magna Vulg, Cn;
magnalia HistAl; altiora Mącz; res grandis PolAnt [szyk 55:4]
(58:1): OpecŻyw 11, [34]v; PatKaz I 4; PatKaz II 32; BielŻyw 145;
Głos chrapotliwy á wyſoki iakoby kwintą ſpiewał znawionuie [!]
cżłowieka, chciwego na wielkie rzecży ale nie fortunne go GlabGad
O4; MiechGlab 66; á on [Bóg] dawſſy wmoc nam wſſytki ziemſkie
pożytki/ ieſſcze nas ná więczſſe rzeczy przełożył RejPs 96v; HistAl
Dv, M8v; HistAlHUng A3v; LubPs Lv, cc5v; Leop Iob 9/10, Ps
65/16, Mar 5/19, 20, Luc 4/23; Iozephus Zyd o Pánie Kryſtuſie
piſał: Był cżaſu náſzego mąż ieden mądry Iezus/ ieſlim go ia godzyen miánowáć mężem/ bo wielkie rzecży á dziwne cżynił BielKron 139, 79; KwiatKsiąż A4, B4; Ad maiora nos natura genuit, Ku
więtſzim rzeczam nás vrodziło przirodzenie. Mącz 145d, 177d,
204c; GórnDworz Z3v, Z5; RejPos 304, 305; RejPosWiecz3 99;
BudBib 1.Reg 12/16, 24; BiałKaz L; CzechRozm 105v; ModrzBaz
23, 51v; SkarJedn 313; SkarŻyw A3v, 63 [2 r.], 251, 317, 478, 497,
518; StryjKron 375; CzechEp 411; KochFrag 43; OrzJan 61; LatHar 65, 476; Y prośił go on mąż od ktorego wyſzli byli czárći/ áby
był przy nim. Ale go Ieſus odpráwił/ mowiąc: Wroć ſię do domu
twego/ á opowieday iákoć wielkie rzeczy Bog vczynił [quanta tibi
fecit]. WujNT Luc 8/39, Mar 5/19, 20, Luc 1/49, 8/39; SiebRozmyśl
F4; SkarKaz 352a; Vwielbiay/ práwi [Maryja]/ duſzo moiá Páná
[...]. Iżeś weyrzał [Boże] ná podłość niewolnice twoiey/ y dla tego
ſławić mię wſzytkie narody będą. Iżeś mi wielkie rzeczy vczynił z
mocy twoiey. Vczyniłeś mię mátką Syná twe go/ Bogá mego. SkarKaz 581a [przekład tego samego tekstu OpecŻyw 11, RejPos 304,
LatHar 65, WujNT Luc 1/49, SiebRozmyśl].
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»zła(-e) rzecz(y)« = grzech, przestępstwo, niegodziwość; malum Vulg, PolAnt, Modrz, Cn; crimen JanStat [szyk 52:8] (60): páni
wrzutziłá otzy ſwoie ná Iozefa/ y rzekłá mu ſpi ſemną/ on [...] rzekł
do nyey/ oto pan moy [...] wſſytko co ma dał mi wmoc moię krom
cyebye ktoraś żona iego/ á iákoż ia mogę tę złą rzetz vtzynitz á
zgrzeſſytz náprzetziwko pánu memu HistJóz A3; TarDuch C5v;
WróbŻołt B7; RejPs 106v; KromRozm I N4v; MurzNT 218v marg;
GroicPorz kk3v [2 r.]; KrowObr 73v; RejWiz 76; BielKom G2; A
rozgniewawſſy ſie Pan ná lud Iſráelſki/ wodził go po puſzcży cżterdzieśći lath/ aż wyginął wſſyſtek on narod/ kthory cżynił złe rzecży
[fecerat malum] przed oblicżnośćią iego. Leop Num 32/13, Iudic
6/1, 2.Reg 12/9, 4.Reg 21/2, 11, 2.Par 36/9 (19); BibRadz Rom 3/9;
OrzRozm B; żadna rzecż zła dobrym ſie odpłáćić nie może/ roźlewce krwie ludzkiey nie długo ſie zbędą ná zyemi. BielKron 114,
8, 86v, 100v, 162v, 166, 248v; bym ſie ia cżuł być/ tym ták oſobnym Dworzániniem/ iákiego ći pánowie wymálowáli/ [...] tho ieſt
rzecż pewna/ iżbym go [swego pana] nigdy nie wiodł/ ná rzecży
złe/ á ſzkodliwe GórnDworz Ii2, Iv, Q4; BiałKat 163v; GrzegŚm 7;
WujJud kt; RejPosWstaw [1102]v; BudBib Deut 17/5, 1.Reg 2/23,
2.Esdr 13/7; ModrzBaz 6, 99v; SkarŻyw 413, 490; StryjKron 692;
Ithaká rodźi kámiéń/ á ludźi ſtaloné/ Do wſzytkich ná świećie złych
rzeczy ſpoſobioné. GórnTroas 65; LatHar 268; WujNT Rom 3/8;
PRzydawa ſie to/ iż gdy niektórzy o nieiákié złé vczynki álbo wyſtępki [...] bywáią wyzwáni/ tedy álleguią Pány álbo ſwé przełożoné: iż zá władzą y roſkazániém ſwych Pánów/ álbo przełożonych
tákowych złych rzeczy y wyſtępków dopuśćili ſie SarnStat 580,
583; Więc ſię ieden w chytrośći nád drugiego ſádźi: Y ná złą rzecż
rad oſzuſt łgarzowi porádźi. KlonWor 8.
Szeregi: »rzeczy i postępki« (1): iż [Jan Szlejdan] miał do śiebie ty wády: iż rad ſwą ſtronę zdobił/ á ſwych ſektarzów złé rzeczy
y poſtępki rad ſłodźił BiałKat 163v.
»jako rzeczy tak i słowa« (1): á iáko od rzecży ſproſnych/ ták y
od słow [rerum … verborum] nieucżćiwych niechay ie hámuią [rodzice dzieci]/ biorąc od nich licżbę słow y ſpraw wſzytkich. ModrzBaz 10v. [Ponadto w przeciwstawieniu 1 r.]
»uczynek albo rzecz« (1): Re recenti, Przi álbo ná świeżim
vczinku álbo rzeczy. Mącz 348b.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i in(n)ych (a. inszych) ((tym) podobnych) rzeczy
wiele; i in(sz)e rzeczy« (13;6): FalZioł IV 18d; Abowięm opuściwſzy przykázanié bożé trzymácie vſtawę ludźi/ iako omywanié
drzewianych ſtatkow/ i náléwek/ i inſzych podobnych rzeczy takich
wielé czynicie [alia similia eiusmodi multa facitis]. MurzNT Mar
7/8; GliczKsiąż C3v; GroicPorz kk3v; [w Egipcie] ieſli złodzyeiá
vłápił kto kiedy kradł/ miał go wydáć ná poſpolitą robotę/ tácy
ſypáli wáły/ mury robili y ine rzecży. BielKron 9v; [papież Martynus III] kościoły budował/ vbogie nádawał/ y inych rzecży dobrych wiele dzyáłał BielKron 174, 142, 167, 168, 186v; GórnDworz
L3v, Q3v, Dd4; BudNT Mar 7/8, 13; ModrzBaz 14; [grzechy]
Przećiwko Trzećiemu [przykazaniu]. ROBotá w święto/ bez gwałtowney potrzeby. [...] Nieprzyſtoynie ſzáfowánie ábo vżywánie Sákrámentow świętych/ ábo ich vżywánia długie odkłádánie. Znieważenie mieśc świętych/ przez przechadzki/ y inſze rzecży. LatHar
115; WujNT Mar 7/8, 13.
a. To, co stanowi przekroczenie prawa (też moralnego, Bożego): przestępstwo, przewinienie, grzech, występek; wyrządzona
krzywda, gwałt; crimen Mącz, JanStat; facinus Modrz; excessus
JanStat (120): o kthore thy tho rzeczy o gwalth o nayasd domovy o
rany o nasiekj o okrwavienie y otho wssythko czom vidzial dal vine
Swienthochowskim ZapWar 1550 nr 2674, 1520 nr 2247, 1550 nr
2674; LibLeg 10/121, 11/90v, 134v, 182; ComCrac 18; Nieczitami
w ſtarim zakonie áby oktorą yną rzeć tak ſrogo karał pan Bog lud
zydowſki iako o Bałwophalſtwo SeklKat Ev; Bo iuż ċziṅ grzechy
yakye chczeṡ Iedno ſię do liſtu poſpieṡ Każdą tam rzeċ mianowáno
Czo zaċ ma bycz wſſkrzinką dano Ieſt tam kożdey rzecży czena Czo
a Culpą/ czo a Pena RejKup t7v, x5v; MurzNT Luc 23/14; DiarDop

99 [2 r.]; LubPs O2; ZLoczyńcá wedle Práwá niema być ná męce o
więcey rzeczy pytan iedno o kthore ieſt oſkárżon GroicPorz ii2v,
v3, zv, z3; Leop 3.Mach 7/7; UstPraw A2v, Ev, G2 [2 r.]; BibRadz
Ez 18/10, Act 23/6; W obozye gdy leżeli/ iáwne złośći y niewſtydliwe vcżynki tákież opilſtwá ſami przełożeni cżynili/ [...] w
wannach ſiedząc z nieucżćiwemi ſie niewiáſtámi obłápiali iáwnie/ s
chudźiną ſie gwałtownie obchodząc [...]. Kthemu wiele ieſzcże thákich rzecży przewodźili kthore miánowáć źle. BielKron 398v, 173,
218v, 404, 423v, 458v; poenaria actio, Skárgá/ ſpráwá ſądowna o
rzecz karánia godna [!]. Mącz 307d, 2a, 145a, 485d; przeto záprawuią ludzie w mordy/ w łupieſtwo/ y w ine okrucieńſthwá/ ſłodząc im rzecży tákowe/ nietelko vpominki/ ále pocżćiwoſcią/ bo
thego názywáią cznotliwym cżłowiekiem/ [...] ktho ſie nailepiey
obłowi. GórnDworz Hhv; Bo [Pan Bóg] o żadną ná ſwiecie nie
groźi rzecż ſrożey/ [...] Iáko o łzy niewinne RejZwierc 244v; RejPosWstaw [212]v; BudBib 4.Reg 5/18; ModrzBaz 86, 86v; GórnRozm D2v; Prawdac to quidem zem go nigdy malitiosum Ciuem
nie znał in Rep: ale ambitio dosiela rzeczy ludzi przywodzi. ActReg
101; LatHar 132, 316, 711; WujNT Mar 15/3, Act 22/30, 25/11;
GDy pan przećiwko Włodárzowi/ álbo przećiwko innému ſłudze
ſwému/ o któré rzeczy álbo krzywdy pytánié vczyni: tedy [...] SarnStat 650; A ták ábyś ſtánął/ y zá wſzyſtkié rzeczy przerzeczoné [pro
praemissis omnibus JanStat 538] y zá winy doſyć vczynił. SarnStat
1248, 524, 604, 652, 701, 898.
rzecz przeciw (naprzeciwko) czemu (2): LibLeg 11/86; Grzeſą
przełozeni ſwieczci [...] [gdy] zbytkow niekarzą/ iako ſią [!] zabyianie/ czudzoloſtwa/ [...] y yne rzeczi przeciw temu [IV] przikazaniu Bożemu. SeklKat H3v.
Zwroty: »rzeczy dopuszczać się (a. dopuścić (się))« [szyk
zmienny] (8): Gdy thedy każdy narod náſládował pożądliwośći ſwoiey/ á dopuſzczáli ſię dźiwnych rzeczy [mira agebant] przed tobą/
gárdząc przykazániem twoim. Tedyś ná nie dopuśćił potop ná then
czás BibRadz 4.Esdr 3/8; BielKron 368; KuczbKat 300; bo ſię
żaden niegniewa ná onego/ ktoremu z ſercá wſzytkiego dobrego życży: áni idźie iego rzecży wydźieráć: y żadney ſię rzecży nieprzyſtoyney przećiwko niemu niedopuſzcża [neque quicquam indignum
in illum committit]. ModrzBaz 136; SarnStat 384, 901, 904, 925.
»rzecz(y) (na-, z)broić« (5): BierRozm 15; Leop Iudic 20/13;
Boć oná ieſt bárzo ſproſna/ á narodowi ludzkiemu ſzkodliwa wolność/ gdy kto popuśći wodze niesłuſznem pożądliwośćiam/ [...]
wiele rzecży ſwowolnie nád zdrowiem y máiętnośćią vbogich
ludkow broi [multa … agat]: á tego y tym podobnych rzecży wiele
nábroiwſzy [et similibus patratis]/ chlubi ſię rodem y maiętnośćią
ſwą ModrzBaz 72, 32.
»rzecz(y) (po-, u)czynić, działać« = facere verbum Vulg, PolAnt; facere rem PolAnt [szyk zmienny] (20:1): LibLeg 11/59, 168;
[Piotr] Powyedzial yſch przed dwyema Nyedzielyamy [...] nocznim
obiczaiem 3 hellie vapna vkradl [...] Rzeczi the czinil za namowamy lyenarthowſkiey y Czorki yey Maruchny LibMal 1544/80v;
Leop 2.Reg 11/27, 12/5, 6; [Turcy] ze wſzytkich ſtron leźli do miáſtá
[Konstantynopola]/ lud od máłych do wielkich poſiekli/ kośćioły
połupili/ świąthośći nieuććili/ y wiele rzecży przećiw Bogu cżynili
BielKron 251v, 65, 238v, 368, 418, 443v; BudBib Iudic 19/24, Ier
40/16, Ez 18/10; ModrzBaz 108v; CzechEp 325; A iáwneć ſą vczynki ćiáłá/ ktore te ſą: porubſtwo/ nieczyſtość/ [...] báłwochwálſtwo/
czárowánie/ [...] roſtyrki/ kácerſtwá: zazdrośći/ morderſtwá/ piiańſtwá/ bieśiády/ y tym podobne. O ktorych opowiedam wam/ [...] iż
ktorzy tákowe rzeczy czynią [qui talia agunt]/ kroleſtwá Bożego
nie doſtąpią. WujNT Gal 5/21, Rom 1/32, 2/2, 3.
»rzecz popełnić« = zgrzeszyć (tu: cudzołóstwem) (1): pan nyechce áby z nyeucżćiwosći yákyey myał lud ná ſwyát wychodzić/ co
theż pokazał [...]/ gdy onego ſyná Dawidowego/ ktorego był Dawid
doſtał z żoną Vryaſſową/ wthen cżás gdy yą był wzyął/ y rzecż
popełnił/ vmyſlnye s ſwyátá wzyął. GliczKsiąż B4.
»rzeczy się ważyć« (2): [poddani skarżą się] o nayaſdi domowe. kthorich zahamowanyv nyebaczi yego Kro.m. ynſchey drogy
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yedno abi syem granyczni dzyerzan bival [...] na kthorem y czy
benda karany kthorzi ſzye rzeczi thakowich vazicz ſzmyeya LibLeg
11/182; OrzJan 113.
Wyrażenia: [»rzecz gorąca, jawna« [szyk zmienny] = czyn przestępczy ujawniony w chwili popełnienia: Lycze, yawna rzecz manifestum factum ReuchlinBartBydg s6; A ma Woyth naſz, Burmiſtrz [...] thim prawem Maÿdęburſkiem mieſczan naſzich [...] ó
wſzeliakÿe rzeczi rozne, wÿelkie ÿ male, gorącze, krwawe, ÿ ó
gwalty [...] ſządzicz MetrKor 1582 129/126.]
»mała(-e) (namniejsza), rowna rzecz(y)« [szyk 4:1] (4:1): LibLeg 10/121; A ieśli ćię to obraża/ iż o máłą rzecz v nas wiezſzą/
potrzebne ieſt tákie práwo/ bo my [...] w podłem drżewiánem budowániu náſzem/ máiętnośći chowamy naſze/ do ktorych iż złoczyńcy łátwy przyſtęp/ przeto ſrogie o złodźieyſtwo karánie ieſt
poſtánowione GórnRozm B4v; GostGosp 38; Ale choć który ſcholaris álbo Student/ [...] będźie o którąkolwiek rzecz/ bądź wielką/
bądź máłą [pro quocunque crimine, excessuve, magno sive parvo
JanStat 220]/ winowány/ przedśię iednák nie ma go śmieć żaden
imáć álbo trzymáć bez ſług Rektorowych/ y zopytawſzy go piérwéy
o to. SarnStat 204; PowodPr 80.
»wielkie(-a) (więtsza) rzecz(y)« [szyk 4:2] (6): LibLeg 11/168;
wie IeM ze ci co mnie wiele y rzeczy wielkie wyrządzali zemto
mimo się puscił ActReg 85; GostGosp 38; A Piłat powtore go
[Jezusa] ſpytał/ mowiąc: Nie odpowiádaſz nic? Pátrz iáko o wielkie
rzecży ná ćię ſkárżą [in quantis te accusant Vulg Mar 15/4]. LatHar
711 [przekład tego samego tekstu] WujNT Mar 15/4; SarnStat 204.
»zbyteczne(-a) (a. zbytnie) rzecz(y)« (7): A y panom biſczie
ſwoym y ynſchim voyennim livdziem przikazaly zebi ony przes ten
czas zadnej zbitecznej rzeczi niepoczinaly y samybiſczie ych od
tego powſczyągnely zebi panſtwv naſchemv od nych ſzkod zadnich
niebilo LibLeg 11/92, 11/64v, 65v, 90 [2 r.], 141; Rycerſtwu ſwemu
dopuśćił łupieſtwá/ zbytkow wnętrznych [...]. Sam theż Loktek
dziewki y mężátki gwałtem ku ſwey lubośći pobierał/ y wiele zbytnich rzecży dopuśćił y cżynił BielKron 368.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i (albo) in(n)e (a. insze, a. ine roźliczne, a. tym
podobne, a. ktorekolwiek) rzeczy; i wiele (in(n)ych (a. inszych))
rzeczy« [w tym: w sg (3)] (10;5): LibLeg 6/118; SeklKat H3v; GDy
Mieſzczánin ná Goſćiá/ álbo Goſć ná Mieſzczániná o dług álbo y
inne rzeczy żáłowáć ma: Sędźia káżdego dniá ku Sądowi powinien
być gotow GroicPorz m2, qv, ſ2, zv; UstPraw G; Lántgráw Sáſkie
Kſiążę y ich towárzyſze/ żáłowáli ſie ná Henryká Brunſzwickiego/
iáko on [...] cżynił im ſzkody/ takież ſwym poddánym/ y wiele
innych rzecży/ im nie znośnych wyrządza BielKron 222, 65, 238v,
251v, 418, 443v; GórnRozm G2; Zydzi grzeſzyli ſłowem przećiw
ſynowi człowieczemu/ kiedy gánili to co on czynił według człowieczeńſtwá: zowiąc go obżártym y pijánicą y przyiaćielem grzeſznikow: że obcował z grzeſznymi/ y gwałćił Sobotę: y rzeczy tym
podobne. WujNT 51.
b. Sposób działania, postępowania; środek do osiągnięcia czegoś; procedura, sposób załatwiania jakiejś sprawy (219): OpecŻyw
37; LibLeg 6/117v; SeklKat X4v; RejKup h7v; LubPs O6v marg;
GroicPorz hh2; Iż niektorzy vbłądziwſſy chwalili węże nieme/ y
beſtye prożne/ wypuśćiłeś ná nie wielkość niemych źwierząt ná
pomſtę: áby wiedzieli/ że przez kthore rzecży [per quae] cżłowiek
zgrzeſſy/ przez też y karan bywa. Leop Sap 11/17, Is 66/3; Abowiem kroleſtwo Boże nie ieſt pokarm áni pićie/ ále ſpráwiedliwoſć
y pokoy/ y weſele przez Duchá s. Bo ktory przez ty rzecży [in his]
ſłuży Kriſtuſowi/ ieſt wdźięcżny Bogu/ y przyiemny ludziam.
BibRadz Rom 14/18; Wiele tu opuſzcżam tych rzecży ktoremi cżárt
ludzi zwodzi z dopuſzcżenia Bożego BielKron 25v; Zaprawdę w
wielkiei ſwobodzie grzeſzenia/ trudno ieſt (ktora by rzecż bárzo
chwalebna była) ſprawiedliwie żyć. KwiatKsiąż E; Laqueus etiam,
Wſzelka rzecz przes którą bywa kto zdrádzón/ śydło. Mącz 184b,
130b; iżby [dworzanin] bárźiey miłował/ niż towárzyſz/ [...] godnieyſzym/ dzielnieyſzym/ hoinieiſzym/ ſkromnieiſzym/ bácżniei-

ſzym był niż on/ y pilniey przeſtrzegał tego/ áby prze iego przycżynę/ białagłowá we złe mniemánie nie przyſzłá. Toć ſą te rzecży/
ktoremi prędko Dworzánin w miłośći wſkura/ á towárzyſzá ná zad
zoſtáwi GórnDworz Cc7; Y tych rzecży/ lekko pokłádáć nie trzebá/ ktoremi Dworzánin może przyść do łáſki páńſkiey GórnDworz
Gg7v, I6, O8v, Bb3v, Cc6; A ták nie máſz tey żadney rzecży
ktoreyby ten chytry miſtrz [tj. czart] nád nędznym cżłowiekiem
pokuśić nie miał RejPos 331; Ieſt też wypiſánie iáko ſie máią obrácáć ſthoiąc w ſpráwie gdy tego potrzebá vkaże/ ále to ſą nieprześpiecżne rzecży/ gdzie nie wſzyſcy ná to ćwicżeni/ zwłaſzcżá iezdnym to s trusnośćią [!] przychodźi/ boby przes to iákie zámieſzánie
mogł vcżynić w woyſcże BielSpr 33v, 41v; WujJud 98v, 100v,
166v; RejPosWstaw 44v; A tak kiedy Staw buduieſz/ wſzyſtkich
rzeczy tych pilnuy iákómći tu náznáczył Strum F, G2v; CzechRozm
172, 172v; Aliudque cupido, Mens aliud ſuadet [...]. To ieſt/ Inſzą
mi rzecż moy rozum/ á inſzą gniew rádźi ModrzBaz 7; A gránice
náſze niech będą iáko żołnierzmi/ ták inemi obronámi opátrzone:
ktora rzecż iáko vſtraſza ſąśiády á zwłaſzcżá ná korzyść chćiwe/
możem bácżyć po Tátárzech. ModrzBaz 103, 62 [2 r.]; przeto żadney zgołá rzecży/ ktorąſmy mogli być porátowáni/ ozdobieni/ y
zbogáceni/ dla nas [Pan] nie żáłował. LatHar 263, 328, 380;
WujNT 817; WysKaz 19, 32; Rzeczy przy ſámym ſądźie trzebá
záchowáć: co Formam iudicij zową. SarnStat 320, 160, 320, 1280;
iż ſą cżtery naprzednieyſze ſztuki tego doſtawánia dobr [...]: Quaeruntur enim bona, Clam, Precario, Precio, ſive dolo malo, vi, etc.
[...] A wſzákże te wſzytkie rzecży záśiádły ná oſzukániu KlonWor
ded **2.
I sg a. pl w funkcji okolicznika sposobu: »rzeczą, rzeczami«
= w jaki sposób, jak; re Mącz, Modrz (39:10): teraz wiedz pewnie
Skanderbegu/ iż ćie tym przymierzem vłowił Machomet/ bo ćie
inacżey pożyć niemogł/ iedno thák ſwą chytrą pogáńſką rzecżą/
ábowiem gdy twoie ſąſiady okolicżne pobierze/ ná oſtátku ſie ná ćię
rzući BielKron 253v; bo oni [Cyganie] inſzą ſie rzecżą nieżywią
iedno kradzieżą BielKron 262, 202v; Extinguere suam infamiam re
aliqua, Nieyáką rzeczą sławy ſwey rátowáć cnotliwym vczinkiem
złą słáwę zágáśić. Mącz 416a, 374d; GórnDworz Cc6; każ nákármić chárthá przy ſobie/ á włoż nań iáką piękną obroż/ vźrzyſz z
iáką ochotą będzie ſkakał około ciebie/ y cokolwiek im poſzcżuieſz
bárzoby rad vgonił/ y káżdą rzecżą z ochotą radćiby ſie przyſłużył.
RejZwierc 97; ModrzBaz 128; SkarŻyw 241; Rozum ludzki to pokázuie/ iż człowieczy żywot/ nie może ſię inſzą rżeczą zápłaćić
iedno żywotem. GórnRozm E3; GórnTroas 18, 29; LatHar 580
marg; KołakSzczęśl C4; OKrętu nawáłnośćią od Bogá ſpuſzcżoną
tonącego/ oni Zeglarze w Proroctwie Ionáſowym dwiemá rzecżámi
rátowáli: Iedná/ rzecży obćiążáiące wyrzucáiąc: Druga/ tego kto był
winnym/ z towárzyſtwá ſwegozbywáiąc [!]. PowodPr 54.
~ Zwroty: »rowną rzeczą oddać« = odwdzięczyć się, odpłacić
tym samym (1): [mówi Arystoteles] yſz naſzym rodzyczom rowną
rzeczą ych ſluzby nyemozymy oddacz PatKaz I 5.
»rowną rzeczą się wychow(yw)ać (a. wychowawać)« = żyć
skromnie, bez zbytków (3): [Mahomet mówił do swych rycerzy:] żywotá y ran ſobie nieważyćie/ máło ſpićie/ bo przez poduſzek/ rowną
rzecżą ſie wychowaćie/ niewcżeſnośći wytrwaćie BielKron 255;
[przodkowie nasi] pićia roſkoſznego nieználi/ rowną ſie rzecżą
miernie wychowywáli. BielKron 333, 447.
Wyrażenia: »rzeczą chąziebną« = po złodziejsku (1): Iako ya
tho vyem ys philip nyezabyl volv gnyadego bladnego rzecza chazyebna ZapWar [1519] nr 2246.
»namniejszą rzeczą« (1): [wiem] że Wáſzá K.M. y od naniżſzych ſług ſwoich wſzyſtko prziymieſz/ ktoby ſie iedno namnieyſzą
rzeczą W.K.M. chćiał przyſłużyć SiebRozmyśl [A2]v.
»nocną rzeczą« = nocą, po kryjomu (3): anym yemv wszyal
trzech cop przesz szyedmy groszy [...] dwv cop nogauicz szamszouich vasnosczy pulcopka Corda vasznosczy copy czapkj szary [...]
obyczayem szlodzyeyskyem y noczna rzecza thak bog pomoszy.
ZapWar 1523 nr 2296, 1521 nr 2270, 1546 nr 2621.
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»tą (a. taką, oną) rzeczą, tymi (a. takowymi) rzeczami« = w ten
sposób, tak; his PolAnt, Modrz; hac re Mącz (7:7): LibLeg 11/90;
GrzegRóżn I4; KwiatKsiąż H3v; Hac re strenuum se virum praebuit, Tą rzeczą mężnym páchołkiem poſtáwił ſie. Mącz 420c; pokázuiąc ſwą powſcięgliwość/ hoyne ſercze/ y cżyſte ſumnienie/
cżym hnet/ wſzytki one ludzi/ [...] [Scypion] zwyciężył/ y zhołdował. Owa/ cżego by ſnadź był mocą/ á gwałtem/ nigdy nie ſpráwił/ tego iedną oną rzecżą [...] dowiodł y dokonał. GórnDworz
Aa7; Ia mnimam powiedział pan Koſtká/ że tymiſz rzecżámi
cżłowiek záchowáć ſobie łáſkę może/ ktoremi kniey przyſzedł
GórnDworz Cc6, C8, K4v, O4, Bb5v; WujJud 202v; BudNT Hebr
9/21[23]; z ktorich [osób] iedni głádkośćią/ drudzy rodu zacnośćią/
drudzy bogáctwy/ álbo innemi iákiemi ozdobámi zálecáć ſię mogą.
Temi wſzytkiemi rzecżámi/ álbo káżdą z oſobná/ nieſzcżęſne dźiewki bywáią połowione. ModrzBaz 54v; NiemObr 102.
»żadną (in(sz)ą) rzeczą« = w żaden (inny) sposób, niczym
(innym); nec ulla re Modrz (11): A iesli by ssia dal pozwacz o tho
zytho [...] tham ma stacz na pirwssym Roku iako na zavithym zadnym obyczaiem nievymyslonym Roku sobie nieothkladaiącz ani
niemoczą ani kazenim pozwv ani Russenim Sąndziego ani Stharosthy ani zadną rzeczą ZapWar 1550 nr 2676, 1549 nr 2662;
MurzHist B3; iż żadną iną rzecżą vſpráwiedliwieni być nie możemy/ iedno ſámą ſzcżyrą łáſką á dobrotliwoſcią Páńſką. LubPs H3;
RejPos 4; KuczbKat 165; Kto chce pod Moſkwą Zamku dobywáć/
żádną rzecżą rychley iedno ogniem gdy w ſuchy Rok tráﬁ BielSpr
67; WujJud 96v; ModrzBaz 7v; że Turká przymiérza żadné nieutrzymáią/ że go żadna wiárá niehamuie/ żadną rzeczą przywieść
ſie nie da/ máiąc pogodę do woyny/ áby ią ná czás inſzy odłożyć
miał OrzJan 87; SiebRozmyśl [A2]. ~
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu wieloczłonowym: »i in(sz)e (wszytki, tem podobne) rzeczy; i inszych rzeczy
wiele« (2;1): wktorem pſalmie prorok wyſláwia/ zakon/ drogę zbáwienia/ ſwiádectwá piſmá/ przykázowanie/ ſąd y vſpráwiedliwienie/
ſpráwiedliwoſć/ prawdę/ roſſerzenie powieſći/ y ine wſſytki rzeczy
ktore ſą iako ſſczeble ku duſſnemu zbáwieniu RejPs 175; ktore [znaki żołnierzom] dawáią ku potkániu/ y záśię ná odwrot/ ná ſtánowienie obozu/ y ná ruſzenie z mieyſcá. A dawáią te znáki cżáſem
słowy/ cżáſem trąbieniem/ cżáſem też inſzemi znáki: iáko ſchyleniem drzewcá ná doł/ zágáſzeniem ognia/ y inſzemi tem podobnemi
rzecżámi [et his similibus] iáko gdźie ieſt obycżay. ModrzBaz 111v;
Bo ponieważ to żołnierſka ieſt rzecż/ y záſtánowić ſię/ y ruſzyć ſię
ábo poſtąpić/ y vderzyć ná nieprzyiaćielá/ y cofnąć ſię ná zad/ y inſzych rzecży wiele [et alia]/ wedle cżáſu y mieyſcá vmieć: tedyć
[...] ModrzBaz 112.
Wyrażenia przyimkowe: »według sprawiedliwej rzeczy« = sprawiedliwie, mając na uwadze sprawiedliwość (6): miely czy panowie waschi weſpolek znaschim Sandziakiem zgodzywſchi ſſie
wedlug ſprawyedlywej rzeczi granycze polozicz. LibLeg 11/86; abi
ony weſpolek znamy tam zgodzywſchi sye czobi kolwiek bilo
wſyetho zebi ym to bilo powraczono wedluk sprawyedlywej rzeczi
LibLeg 11/107, 11/21v, 83v, 86v [2 r.].
»w takiej rzeczy, w tych rzeczach« = w taki sposób, tak (1:1):
thedy takowe zioła s ſiekać á warem ie polać/ ale w takiey rzecży
maſz polać czoby para niewychodziła FalZioł II 2a; WujNT 569
marg.
α. Sposób postępowania, środek zaradczy zalecany w konkretnych chorobach i dolegliwościach; zabieg leczniczy, kuracja
(100): przed ſamym zleżeniem ma Pani brzemienna lekky pochadzac zchylaiąc ſie cżęſto ku ziemi, iakoby czo miała zbierać z ziemie, a potym poſtawać y to cżęſtho czynic/ abowiem takowe rzecży
ſprawuią łacznieyſze/ y krom boleſci rodzenie. FalZioł V 19d, I
93b, V 27, 28, 31v [2 r.], 34, 69v, 70; tákże choroby/ któré to záśiádły wewnątrz w przednieyſzych częśćiách/ rzeczámi właſnémi/ á
tém częśćiam ſámym náleżącémi/ wypądzáć będźiemy. Oczko 14;
który czás w rok tym rzeczam nalepſzy [...]: iáko wſzyſtkim lékárſtwam którém źimá y kánikułá podeyźrzána/ ále Ieśiéń á Wióſná

naprzyſtoynieyſza: wſzákóż iż ćieplice [...] ćiépłu Słonecznému/ ſą
podległy/ Wioſná iém nalepſza Oczko 29; Cieplicámi iéy [francy]
rátowáć możem: wſzákóż nie zſtym vfániém/ áby Iſtność choroby tám tędy wyniść miáłá/ gdyż ták głęboko záśiádłá/ że iéy
zwiérzchówné rzeczy [...] trudno dośiąc máią/ ále té przypadki/ co
wylázły ná wierzch/ zágrzeią/ rozpędzą/ wyſuſzą. Oczko [40], 16v,
31, [40].
rzecz czego (1): rozmagite naprzeciwko tey niemocy, To ieſt
zbytniemu płynieniu rzecży przyrodzonych: ſą lekarzſtwa. Iako
lektwarze, [...] kurzenia/ macżania/ plaſtri/ maſci. O ktorych takowych rzecżach: niewiaſty vmieiętne/ maią vmieiętne doſwiadcżenia. [...] PIerwſza rzecż ſtanowienia zbytek takowych rzecży: Ieſt
wiązanie kraykami albo ręcżnikami ręcze nad łokćmi na dłoń
FalZioł V 28.
rzecz na co (6): Druga rzecż na paraliż. Wezmi ſzpiku z koſci
Końſkiey á rozpuſć na ogniu w panewcze, A tym maż mieſtcze
bolącze gdzie ieſt paraliż. FalZioł V 113, V 81, 98v, 115, 117; SienLek 85 marg.
Wyrażenia: »rzecz(y) doświadczona(-e)« (2): (nagł) Lekarzſtwa doſwiadczone naprzeciw głuchoſci. (–) Miedzy inſzemi znamienitemi rzecżami doſwiacżonemi: Cżarney cżemierzycze korzenie w vſzy włożone tak przez trzy dni albo noczy w vſzoch poniechane/ daie oſtroſć ſluchu/ á głuchoſć lecży. FalZioł V 79v;
SienLek 85 marg.
»rzecz sprawna« (1): Rzecz ſprawna kiedy kto chcze iżby
włoſy wypadały z kąd kolwiek. FalZioł II 21b.
αα. W funkcji orzecznika (76): [sarkokolla] ocży cżyſci z zbytecżnoſći lipkich/ Z żywotha zimne wilkoſci [...] wygania/ ale to
dawać z inem lekarzſthwem [...]/ W migdałowey polewcze vżywamy iey/ ieſt rzecż przeſpiecżnieyſza. FalZioł III 29d; Oczko 29.
[jaka] rzecz na co (7): weźmiſz potym lekarſtwo s ſoku rożanego z apteki [...]/ á to wezmi na ſwitaniu z wodką mlecżową á z
boragową dla ſtholczow/ ieſt to rzecż nie podła możeſz wierzyć na
takie niemoczy gorącze FalZioł I 32a, I 73d. Cf Frazy.
Frazy: »(to) (jest) rzecz dobra, niezła« [w tym: na co (3), naprzeciw czemu (1), cum inf (6)] [szyk zmienny] (16:2): Też ſok tego
ziela [podróżnika] zmąką ięcżmienną/ á ſtrochą blaywaſu/ á zmieſzaſz tho cżyſcie/ ieſt rzecż barzo dobra na wrzedzienicze gorącze á
bolącżki ktore zową Eriſipile FalZioł I 23c; A gdyby brzemienna
miała krwie nazbyt, Dobra iey rzecż krew puſzcżać, ale miernie
FalZioł V 32; (nagł) Naprzeciw vkąſzeniu węzowemu. (–) Naprzod
zęby vmarłego cżłowieka ſpalone/ á na proch ſtarte, á potym ranę
tym prochem poſypować/ ieſt rzecż barzo dobra á doſwiadcżona.
FalZioł V 88v, I 29a, 57d, 72a, 83c, [1162]a (18).
»(to) (jest) rzecz doświadczona, skuszona, doznana« [w tym:
ku czemu (1), naprzeciw czemu (1), na co (1), w czym (1), ze zdaniem podmiotowym (5)] [szyk zmienny] (46:2:1): ktory człowiek
miewa [...] chciwoſć wielką na wielki dwor/ [...] á nicz niemoże
vczynić/ Thedy taki niechay bierze zadkiem dym ktory pohody
[lege: pochodzi] s ſmoły iodłowey/ á potym zagrzey bylicze w winie/ á położ ią nakamieniu młyńſkiem albo żarnowym á na onym
ma ſiedzieć on cłżowiek [!] wezmie od tego zdrowie/ ieſt rzecż
doſwiadcżona. FalZioł I 9b; Też ſok Roiownikow zaſthanawia krew
z noſa/ gdy nim czoło na mażeſz y ſkronie y ſziję [...]/ abowiem
ieſth to rzecż cżęſto doznana iż krew zaſtanawia ktora ſie zoſtrzywſzi zbytnie płynie noſem FalZioł I 130c; Też ziele Koczenki w
wodzie vwarzone/ á nad oną parą licze dzierżeć/ zaſthanawia płynienie łez/ y ſwierzbienie y bolenie y niecżyſthoſci z ocżu ſpądza,
Skuſzona rzecż ieſt prawdziwie. FalZioł V 78v; Też rzecż cżęſto
doſwiadcżona: gdy będą kielko krop żołci wołowey w vcho wpuſzcżone/ piſzcżenie w vſzu oddala. FalZioł V 79v, I 4c, 25d, 27d, 28b,
32d (49).
»jest rzecz pomocna« [w tym: na co (1)] (6): [borag] ſercze
poſila/ á przeto też wodka boragowa ieſt ſerdecżna/ y na inych wiele niemoczi pomoczna/ á nawięczey gdy w wodzie vwarziſz liſtki
ſene/ á potym przeczedżiwſzi [!] oczukruy a piy, ieſt rzecż pomocz-
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na á poſilaiącza barzo ludzie mdłe FalZioł I 17d, I 10a, 20b, 29a,
97d; Tenże liſt grzybieniówy/ bániówy/ ogórkówy/ babkówy/ ſzczawiówy/ ieſli wwodźie proſtéy wſtáwiémy/ á nogi/ ábo ſámégo w
wánnie omyiém/ rzecz będźie pomocna Oczko 32.
»jest rzecz pożyteczna [cum inf]« [szyk zmienny] (2): Gdy iuż
tak pępek będzie obrzezan y zawiązan/ pożythecżna rzecż ieſt ciało
wſzitko dziecięcze oleiem z żołędziu pomazać FalZioł V 35, V 25v.
β. To, co ktoś ma a. dostaje do wyboru: możliwość, droga [w
tym: w połączeniu z liczebnikiem (12)] (14): Idź mowże do Dawidá/
Toć mowi Pan: Trzy rzecży dáieć Pan ná wolą [Trium tibi datur
optio]/ obierz ſobie iednę z nich kthorą zechceſz żeć ią vcżynię.
Leop 2.Reg 24/12; [Cycero] ſłuſzną rzecż podawał obiemá ſtronomá/ ták iżby woyſká puśćili obádwá/ á przeſtáli ná tym/ Pompeius
áby mieſzkał w Hiſzpániey [...] á Iulius w rádzye áby mieyſce miał
BielKron 131; GórnDworz Llv; [św. Anzelm] ſzedł rádzić ſię Iánfránká miſtrzá ſwego mowiąc: trzy rzecży mam przed ſobą: ábo
mnichem być: ábo puſtelnikiem: ábo ná oycżyznie mieſzkáiąc [...]
dobrze wedle Bogá żyć SkarŻyw 332; [św. Anzelm mawiał:] wolał
bych cżyſtem od grzechu w piekle być: á niſzli ſktorym grzechem w
niebie: ácż obiedwie rzecży ſą niepodobne. SkarŻyw 335; KochProp 15; Przydzie mu ze dwu rzeczy iędnę vczynić albo bitwę dac
albo do Sląska wciągac. ActReg 4v, 110; którym [Polakom] ze
dwoygá rzeczy iedná tylko zoſtáie/ ábo zwyciężyć/ ábo vmrzéć/ á
nád to nic trzećiégo OrzJan 86, 15, 78; Y ieſzczem ſię do końcá nie
námyślił, cobym Z tych dwu rzeczy miał rádniey obráć ſobie: [...]
mamli zá roſkoſzą Vdáć ſię, álbo ráczey ná ſławę prácowáć. CiekPotr 16, 17, 79.
c. O współżyciu płciowym (18):
Zwroty: »rzecz mieć [z kim]« [szyk zmienny] (4): LibMal
1552/169v; [Sara] dozwoliłá byłá rzecż myeć Abramowi z dzyewką rzędną Hágár/ dla thego aby ſnyey mogł był wżdam potomka
doſtáć/ gdy go ſámá nyemogłá myeć. GliczKsiąż B2v, B3; (nagł)
Przyczyny prze ktore Rodzicy mogą Dzieći wydźiedźiczyć z Imienia. (–) [...] Szoſta/ Ieſliby z Mácochą ſwoią álbo z miłoſnicą Oycowſką rzecż miał. GroicPorz l4v.
»rzecz(y) [z kim] sprawować (a. sprawiać)« [szyk zmienny] (3):
Też gdy by ten cżłowiek ktory by miał Incuba/ Tho ieſt tha niemocz
gdi cżłowiek przez ſen widzi iſzby ſpał z białą głową ſprawuiącz
ſnią rzecż cieleſną á biała głowa takież ſprawuiącz tho z męſzcżyzną/ á tak [...] FalZioł I 98a; Ten kamień [tj. kapłoni kamień]
ieſt pożitecżen [...] tym ktorzy rzecży ſwogich zniewiaſtą ſprawiać
nie mogą. FalZioł IV 47d, *4b.
Wyrażenie: »rzecz(y) cielesne(-a), sw(oj)e, przyrodzone, małżeńska« = stosunek seksualny; zachowania związane z seksualnością [szyk 12:3] (9:3:2:1): BierEz H3v; thakież y naſienie [gorczyczne] ſthłucżone miałko á zmiodem zmieſzane przeſnym/ przyłożże
na krzyż albo na nyrki/ cżyni ſkłonność ku rzecżam cieleſnem. FalZioł I 50d, *4b, I 50c, d, 98a, 105a (10); [zeznała] ze zeczczia
[lege: ze czcią] polye thego stacha lyezala awſſakoſz nygdi ſnym
rzeczi czielyeſzny nyemyala LibMal 1552/169v; DRuga tákże po
ſwoim/ zá mąż iść nie chciáłá/ Chybáby ſpokoynego w ſwych
rzecżach doſtáłá. RejFig Ee3; ſą ludźie [w Ameryce Południowej]
vrodźiwi ále bez wſtydu nieznáiąc wſtydu w rzecżach przyrodzonych. BielKron 447, 445.
B. W odniesieniu do świata i zjawisk naturalnych (1312):
1. Składnik rzeczywistości doczesnej lub nadprzyrodzonej; to,
co jest, istnieje, byt; zjawisko przyrodnicze [większość użyć typu:
»wszystkie rzeczy, każda rzecz« można interpretować jako ‘wszystko, co istnieje, cały świat’]; omnia (omne) Vulg, HistAl, PolAnt,
Mącz, Modrz, Calep, Cn; res Murm, HistAl, Mącz, Modrz; universa
Vulg, PolAnt, JanStat; cuncta Vulg, Mącz; opus PolAnt, Vulg;
essentia BartBydg; ens Mącz (1113): Ziemiá mátká wſzyſtkich
rzecży/ Ziele rodzi iáko dzieći BierEz Cv; ſloncze rzeczy ſmrodlyue
grzeye a odnych ſmrodu wſzyą nyebyerze PatKaz I 4v, 7v; PatKaz
II 65; bo ſyą tam poczyna yeſyen gdzye kozda rzecz czo ſyą rodzy
ku pozytku przychodzy PatKaz III 114, 94v; Persona, in divinis est

intellectualis naturae incommunicabilis essentia, yedna rzecz maiącza gymyą BartBydg 112, 69b, 121b; TarDuch A2; NA wioſnę ſie
wſzytki rzecży odnawiaią/ bo od gorączoſci á wilkoſci cżaſu: ziemia
ſie otwarza. FalZioł V 53v, [*7], [*7]v, [*8], IV 56b; Czo ieſt Bog
odpiſał [Secundus], nie ſmiertelna myſl, niewymyſlona wyſokoſć,
podſtata wſzitkich rzecżi BielŻyw 135, 3, 97, 136 [3 r.], 138, 170;
gdyż wſzytkie rzecżi na ſwiecie przemijaią, tilko ſława takiego, ktorego piſmo zalecza, dłużey ſie zachowawa GlabGad A3v; rzecż
wſzelka tego żąda czo ſie iey dobrego widzi GlabGad A4v, A5, C
[2 r.], Hv, K3v, K7v, L2; iże oto wſzelki cżas na trzy ſie cżęſći
dzieli/ przeſzłą/ ninieyſzą/ y przyſzłą/ wſzelka theż rzecż/ abo była/
abo ieſt/ abo będzie. KłosAlg A2v; bowiem ſzeſć ieſt ſpraw przyrodzonych przez ktorich żadna rzecż nie może być/ ktore ſą
wielkoſć/ kxtałt/ farba/ poſtawa/ rozdział/ y ruſzanie albo odmiana.
KłosAlg A3, Av [3 r.], A2 [3 r.]; Ogień/ grad/ ſnieg/ lod/ wiatrowie
burżące/ (koment) Grad [Ps 148/8], czuſz, niechay ty rzecży chwalą
pana Boga WróbŻołt vv4v, 118/91, 148/8; RejPs 93v marg, 120,
152v; LudWieś A4; SeklKat V2; Wiele roskoſznych rzecży [Multa
delectabilia] przed náſze ocży przychodzi/ [...] inſze rzecży [alia]
przez widzenie oglądamy/ drugie przez ſluchánie pobacżamy/ drugie po wonnoſći prziciągamy/ niektore przez dotykánie cżuiemy/ á
inſze też przez vkuſzenie ſmakuiemy. HistAl K3v, I8v, K, K4v;
Głos wołaiącego na puſzczy/ [...] Wſzelkié pádolé będźie napełniono a wſzelká gora i págorek będźie zniżón/ i rzeczy krzywé [prava]
obrocą śię w proſté a drogi oſtré/ wrownę [!] MurzNT Luc 3/5,
Matth 17/11, Luc 4/6; Ponyeważ rozum człowyeczy [...]/ tęmpy
yeſt/ nyemoże ſąm z ſyebye [...] żadney rzeczy iſtnoſći/ áni przyczyn/ przez ktore pewne á nye omylne poznánye rzeczy káżdey
bywa/ poyąć KromRozm III B6v, B6v; BielKom B4, F4v; GliczKsiąż E3v, H2, Ov, O2v [2 r.]; LubPs X6 marg, Z3v [2 r.], ee, ff3,
hh5v; KrowObr 164; Pátrz iáko zyemiá/ drzewá/ pięknie zákwitáią/
Iákie wdzyęcżne owoce nam s ſiebie dawáią. Zwirzętá y bydlętá
iáko tu buiáią/ A przedſię cżłowiekowi podatki dawáią. (marg)
Káżda rzecż cżyńſz dawa cżłowiekowi. (–) RejWiz 50; Iż ieſt wiele
tych rzecży co ciáłá nie máią/ A wżdy wiele iſtnośći ſwych nam
obiawiáią. Pátrzay pilno ná płomień iż then nie ma ciáłá/ [...] Wiátru też go nie vźrzyſz/ ni vłápić możeſz/ Ale w ſwoim mnimániu
ſłuchem ſie wſpomożeſz. RejWiz 111, 53, 111v, 145, 145v, 146,
Cc6v; Bo miłuieſz [Boże] wſſythkie rzecży [omnia] ktore ſą Leop
Sap 11/25, Ex 20/4, Lev 25/7, 11, 4.Esdr 8/9, Iob 38/20 (30); á [Pan
Bóg] rzecży od świátá zániedbane y odrzucone ſobie obierać racży
áby zawſtydził á poſromoćił ty ktore ſię tu wedle świátá zacnemi
zdádzą BibRadz *5; Oto Pan Bog zaſtępow możnie okrzeſze gáłęzie/ á co wyſoko ſtoi będźie podrąbiono/ á podnioſłe rzeczy [sublimes] będą złożone. BibRadz Is 10/33, *6v [3 r.], *7, Deut 5/8, Iob
28/3, Eccli 16/29 (29); OrzRozm G3v [2 r.]; Wſzytki rzecży poddáne ſą márnośći/ wſzytki rzecży idą ná mieyſce iedno/ wſzytki
rzecży poſzły z zyemie y w zyemię poydą [Vulg Eccle 3/19-20].
BielKron 80, 8 [2 r.], 79, 115v, 127v [3 r.], 156 (16); Eſsencia ábo
Iſtność ieſt rzecż nie rodząca áni vrodzona áni pochodząca/ á oná
ieſt pocżątkiem wſzytkiego GrzegRóżn K3v, F2, L2v, N2v, O2v;
KwiatKsiąż H4v; Ens, Venit a verbo sum, To co yeſt rzecz. Mącz
104a; Parcae [...], Są trzy boginie máyące moc nád wſzelákiemi
rzeczámi które wſzelákiemu człowiekowi y wſzelákim rzeczóm
ſwóy krés ſmierćy y żiwotá zákryſzáyą. Mącz 277d, 51a, 231c,
278c, 418a, b, 445b, 493b; OrzQuin M, O3; SarnUzn B5v, B6
[3 r.], G5v [2 r.]; NIEproznoć mądrzy ludźie Człowieká mnieyſzym
Swiátem názwáli: Abowiem áczkolwiek ſye zda/ iże wielki Swiát/
mnogość rzeczy rozmáitych w ſobie ma/ ktorych by ponamnieyſzéy
częśći człowiecze ćiáło ogárnąć niemogło: á wſzákże [...] ſye okázuie/ iż człowiek ten máły świát/ w ſobie ták rozmáitość rzeczy ma
iáko y wielki SienLek Ttt3v, 28, 28v, 30v, 195, Ttt3v [2 r.] (20);
LeovPrzep a2v, a3 [2 r.], B4, F2v; Y rzekł ku mnie ten co ſiedział
ná máyeſtacie: Oto nowe rzecży cżynię wſzytki. RejAp 174v, 75v,
176, 177; Náturá ni o cżym więtſzey piecży niema/ iáko iżby káżdą
rzecż w iſtnośći ſwey záchowáłá GórnDworz X7v; ábowiem żadna
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rzecż niemoże ſie przyzwycżáić do tego/ co ieſt przećiwko iey
przyrodzeniu GórnDworz Ff2; piękność nietelko tá ieſt/ ktora w
rzecżach kſtałtownie vrodzonych/ ábo złożonych/ álbo vcżynionych
ma ſwe ſiedliſko GórnDworz Ll; A to nád ſwiát ten/ tę ták wielką
máchinę/ ktorą pan Bog ku pożytku/ á záchowániu w dobrey
mierze wſzytkich rzecży ſthworzył/ y możeſz być czo cudnieiſzego?
GórnDworz Ll5v, Dv, D3, Gg3, Ll5v, Ll7, Mm5v, Mm6v; gdyż thá
máła rzecż [tj. słońce]/ ktorą wſzyſcy iákoby ná iednym mieyſcu
widzimy/ wſzędy á po wſzytkim ſwiátu nie ieſt ten ieden gmách
ktoregoby nie oſwiećiło/ á do kthoregoby nie wchodziły promienie
iego. RejPos 78, 35v [2 r.], 185, 305, 313, 332v; Ieſli kthore w Pánu
Kryſtuſie nowe ieſt ſtworzenie/ támći iuż ſtáre ſtworzenie przeminęło/ á wſzytki rzecży nowe ſie sſtały. RejPosWiecz2 94, 91 [3 r.],
91v, 92; Słowem Bożym niebá vmocnioné ſą: wſzyſtki rzeczy przezeń śię ſtáły: okróm niego nic śię nie ſtáło: w którym wſzytkié
rzeczy żywą/ ruſzáią śię y ſam [lege: są] BiałKat 76, 8v [2 r.], 11,
31, 86, 158v [2 r.]; iáko nápiſano [Rom 4/17]: [Bóg] Ożywia
vmárłe/ y wzywa thych rzecży kthore nie ſą iákoby były GrzegŚm
44, 8, 29, 44 [2 r.], 48, 50; Niezáraz kiedy śie świát pocżął náſtáłá
Przyśięgá/ ále [...] kiedy grzechy [...] wſzyſtek świát opánowáły/ á
práwie żadna rzecż w ſwey klobie niezoſtáłá/ ále wſzyſtko śie było
wzruſzyło/ y rzecży śie y ták y owák bárzo mieſzály: [...] tedy Páná
Bogá ná świádectwo wzywáli. KuczbKat 285; A co dáley w tym
Przykazániu ſtoi: Niebędźieſz cżynił ſobie rzezánego ſłupu álbo
obrázu/ áni żadnego podobieńſtwá tych rzecży ktore ſą w niebie/ y
ktore niſko ná źiemi/ áni też ktore ſą w wodźie pod źiemią/ niebędźieſz śie ym kłániał KuczbKat 275, 55, 100 [3 r.], 175 [2 r.], 285
[2 r.], 400 [2 r.]; RejZwierc 82, 107v, 136 [2 r.], 171v; BielSpr b2;
WujJud 62, 183v, 262v; WujJudConf 71v; BudBib Sap 8/6, Eccli
39/35; Zátym y deſzcż ná wſzytki/ ſtrony ſpadł obﬁty/ Wſzytkim
rzecżam/ był w ten cżás/ iſcie známienity. HistHel C2v; BiałKaz E2
[3 r.], E3v, E4 [2 r.], G3v; Iedno ieſt [imię Boże] przednieyſze y
naświętſze Iehowáh/ ktorym nigdy żadna rzecż/ áni ludzie/ áni też
ánieli nie bywáią názywáni/ oprocż Bogá ſámego/ á Syná onego
iego Bogá ſłowá. CzechRozm 50v; ktorego [Bóg człowieka] ná
kſztałt y podobieńſtwo ſwe ſpráwił: y nád inſzymi rzecżámi przełożył CzechRozm 122, 24 [2 r.], 25, 33 [2 r.], 37, 37v [3 r.] (22);
Słońce dawa ten pożytek ſwiecąc nam ná niebie/ Ożywia wſzytki
rzecży ludzyom ku potrzebie. PaprPan V3, L; KarnNap F4;
ModrzBaz 129, 136v, 144v; gdyż [człowiek] tu Pánem po Bodze
rzeczam w náturze tym ieſt Oczko 3v; wźiąwſzy ná przykład
wſzystki ćiáłá/ káżdé bydlę/ álbo káżde drzewo: któré zácząwſzy
ſye poki rośćie ná źiemi/ bierze pośiłek z wody/ z dobrégo wiátru/ y
z ogniá ónégo Niebieſkiégo/ który iſtność rzeczam wſzyſtkim dawa
która to iſtność kiedy od niéy ſye oddali/ drzewo żywiącé/ álbo
rzecz óná/ iuż tym być/ czym byłá [...] poprzeſtawa. Oczko 5, 1
[2 r.], 3v [3 r.], 4v [2 r.], 5 [5 r.], 5v [4 r.] (26); Ale porządek/ y ozdobá rzeczy Nieták zá ſobą ćiągną wzrok człowieczy/ Iáko pobożny
zakón páńſki KochPs 27; Weyrzy ná ták wielkie y piękne niebo/
obacż ziemię iáko ſzeroka ieſt/ y iáko wiele ma rzecży dźiwnych: á
wżdy to wſzytko zrownáć ſię z ſzcżeśćim ludzi wiernych nie może.
SkarŻyw 207, 337; y owſzem wſzytkich rzecży on [Bóg] ieſt przycżyną: iż ſą/ iż żywą/ iż ſobą władáią/ y ſpráwy ſwe cżynią. CzechEp 231; iáko Bog zoſobná y drzewom y źiołam/ y ptáſtwu y rybam
y źwierzętom y ludźiom dał naśienie mieć w ſobie/ áby ſobie rzecż
podobną rodźili. Ryby ryby/ bydło bydło/ ludźie też ludźi/ á nie
rzecż od rodzáiu y od nátury ſwey przećiwną CzechEp 293, 84, 87,
146, 147 [2 r.], 193 (22); NiemObr 69, 101, 104, 111, 150; KochBr
151; KochMRot C; NOcne ćienie cżarną bárwą świát okryły/
Wſzytki rzecży wſzędzie ſię vpokoiły. WisznTr 30; KochPieś 32;
GórnRozm E2; ZawJeft 32, 47; GostGosp 98; tylko w ſámey roley
nabárźiey gmerzem: [...] Florenckiego alembikowánia/ áni piątey
eſſencyey w rzecżách ſzukánia/ zániedbawſzy. GostGospSieb +4;
Chceſz wiedźieć/ gdźie ćię po śmierći zchowáią? Tám gdźie ſą
rzeczy/ niż ná świát náſtáią. GórnTroas 31; GrabowSet B, G3, T,
V4v, X [2 r.]; KochFrag 23; Zadnéy rzeczy nie było áni ná niebie/

áni ná źiemi/ przez którą w ten czás/ gdy tego miáſtá doſtawał
[Turczyn]/ przyśięgáć nie miał/ że ná tym przeſtáwáć miał/ áby mu
miáſto tylko byli poddáli OrzJan 103; O Pánie/ Oycże y Boże moy/
żywoćie ktorym wſzyſtkie rzecży ſtoią/ á bez ktorego wſzytkie
obumieraią/ nie rácżże mię zoſtáwić w myśli przewrotney LatHar
588, 14, 291, 458, 577, 602, 674, 680; WujNT Matth 11/27, s. 314,
Act 3/21, Rom 11/36, 2.Cor 10/7 (8); WysKaz 7, 13; SarnStat 998;
Zimo wſzyſtkim ná świećie rzecżom nie życżliwa/ [...] Ciebieſz
zacny Chodkiewicż ná to obrał ſobie/ Zeby ták znácżne ſwoie weſele przy tobie Spráwił WitosłLut A5; iákoś káżdą rzecż zeſromoćiłá [zimo]/ Iákoś w niwecz ieich piękną bárwę obroćiłá. Leżą
łąki po ſwoich kwiatkách owdowiáłe/ Leży liśćie pod ſwymi drzewy opádáłe. WitosłLut A5, A5v; GosłCast 69; SzarzRyt B3.
rzeczy czego (4): Nád gorámi imę ſie płákáć y lámentowáć/ y
nád ſlicżnemi rzecżámi [super speciosa] puſſcżey nárzekáć: bo zápalone ſą Leop Ier 9/10. Cf »rzeczy świata tego«.
rzeczy czyje [w tym: pron poss (5), ai poss (1)] (6): MurzNT
Ioann 17/10; Ale odpuſſcżaż wſſyſtkim bo twoie ſą wſſyſtkie rzecży/
ktory miłuieſz duſſe. Leop Sap 11/27; BibRadz I 336b marg, 1.Cor
3/21, 22; WujNT Ioann 17/10.
W charakterystycznych połączeniach: rzecz(y) dobre, dziwne
(9), gorące, krzywe, mała, nadprzyrodzona, nieczysta (2), nieśmiertelne, niskie, nowa (9), obecne (2), piękna, płone, podobne (sobie)
(6), proste (2), przeciwne (7), rodzące się (2), rozkoszne, smrodliwe, straszliwe, subtylna, śliczne (2), święte, upadłe (3), wieczne
(3), zewnętrzne, zielona, żywiołne; (wszytkie a. każda) rzecz(y)
mienią się (odmieniają się, przemieniają się) (7), mieszały się,
odnawiają się, początek mają, są poddane [komu] (13), przemijają,
rodzi się (4), trwa(ją) (6), uspokoiły się, ustaną, z(a)giną (2), zepsuje się, żyw(i)ą (4); bytność (wszystkich itp.) rzeczy, doskonałość,
istność (6), matka (4), naprawienie (naprawa) (2), piękność, podobieństwo (2), podstata, przyczyna (3), rozmaitość (2), własność,
zamieszanie, zupełność, źrzodło; (wszytki) rzeczy miłować, naprawić, wniwecz obrocić, (p)oddać [komu] (8), odmieniać, ożywiać,
uformować.
Przysłowia: w iednym ſtanie długo trwać niebędzieſz, bo ſie
wſzitki rzecży (krom Boga) mienią BielŻyw 170, 66; HistAl Gv;
RejWiz 136v; [Scypio mówił:] ták cżáſy s fortuną ſie mienią/ iż żadna rzecż w ſwoim bycie ná wieki nie trwa/ ſnadź też to kiedy
przydzye ná Rzym. BielKron 129v, 112; Mącz 493c; RejPos 37,
280v; RejZwierc 152; ModrzBaz 105v; StryjKron 582; KochFrag
20; (nagł) O nietrwáłey miłośći rzeczy świátá tego. (–) Y Niemiłowáć ćięſzko/ y miłowáć Nędzna poćiechá: gdy żądzą zwiedźione Myśli/ cukruią názbyt rzeczy one/ Ktore y mienić/ y muſzą
ſie pſowáć. SzarzRyt A2v. [Ogółem 14 r.]
PatKaz III 132v; FalZioł V 54; Zawżdy ſie przyrodzenie rownym rzecżam raduie, á iemu ieſt wſzitko towarzyſkie czo mu ieſt
podobnego. BielŻyw 141; GlabGad G3v [2 r.], H3v; bo káżda rzecż
do podobney ſobie rzecży/ s przyrodzenia iákoby/ rádá ſie gárnie.
GórnDworz Mv. [Ogółem 8 r.]
Ale yednák wſſytkim rzecżam koniec wżdy muśi być LubPs
N2; Mącz 112c; RejAp 124v; ModrzBaz 105; Iać wiem prożno być
wſzytko cożkolwiek ſie dzieie/ Z káżdey ſie niezbożna śmierć
rzecży tu náśmieie. WisznTr 9; WSzytki rzeczy/ któré ſą/ zginąć
pewnie muſzą/ Lecz ſławy dobréy wieki nie náruſzą. PudłFr 10.
[Ogółem 6 r.]
Zwroty: »przed wszy(s)tkimi (a. wszemi) rzeczami (w skutku)
być, urodzony, urodzenie, urodzić się, będący, bytność« (o istnieniu Chrystusa przed Jego wcieleniem) [szyk zmienny] (7:5:3:2:1:1):
Ieſliſz tedy on ſam Oycá obiáwia/ á przodkowie też oni przezeń do
Bogá Oycá przychodzili: tedyć też y pod ſtárym Teſtámentem/ á
nád to y przed wſzyſtkimi rzecżámi/ muśiał być ten Syn Boży.
CzechRozm 22v; Stąd ſie pokázuie/ iż Chriſtus nie ieſt tylko
cżłowiekiem/ z Máryey Pánny cżáſu ſwego/ ále też bes cżáſu przed
wſzyſtkimi rzecżámi z Bogá vrodzony. CzechRozm 58v, 18v, 19,
21, 21v, 24v (19).
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»(wszy(s)tki) rzeczy sprawić (a. posprawiać), uczynić; (wszy(s)tki) rzeczy (są) (u)czynione (a. wszelka rzecz jest uczyniona),
sprawione (a. wszelka rzecz jest sprawiona)« [szyk zmienny]
(7:7;11:5): wſzitci [ﬁlozofowie] ſie na to zgodzili iż Bog y nathura
nic nie cżynią prożno, to ieſt, muſi wzdy nieiaka być przycżyna,
przecż wſzelka rzecż thak ieſth vcżyniona GlabGad L7v; SeklKat
N4; KromRozm III C4v; GliczKsiąż F; LubPs hh4; Piſmo ſwięte
powieda/ Iż widział Bog wſzyſtki rzetzy/ ktore ſpráwił/ y były bárzo
dobre. KrowObr 220v; A [Bóg] dziwnie w ſwey możnośći wſzytki
rzecży ſpráwił/ A káżdy ſtan przy iego właſnoſciach zoſtáwił. RejWiz 142; BibRadz Is 41/20, Hebr 12/27; BielKron 79v [2 r.];
GrzegRóżn N4v; SienLek Vuu; RejPos 150v; KuczbKat 400; BudBib Iudith 9/4; BiałKaz A4, E4; CzechRozm 37v, 73v; SkarŻyw
429; CzechEp 130, 275; LatHar 90, 673; Wieczność lepak Słowá
ſtąd ſię pokázuie: iż ieſli wſzytkie rzeczy ſą przezeń vczynione:
tedyć pewnie on ſam nie ieſt vczyniony (marg) Wieczność Chriſtuſowá. (–) WujNT 306, 305, 306, Rom 1/20, Hebr 12/27.
»(wszy(st)tki(e)) rzeczy sprawować, rządzić, w mocy mieć;
(wszytkimi) rzeczami władnąć (a. władać); panować wszytkim rzeczam; we wszytkich rzeczach rozkazować, władać; wszytkie rzeczy
są (a. bywają) rządzone, sprawowane; wszy(s)tkich (a. wszech)
rzeczy rząd (a. rządzenie), sprawowanie« [w tym: rządzić i sprawować itp. (3)] = res regere et gubernare Modrz [szyk zmienny]
(11:6:1;3;1;1:1;1:1;3:1): BielŻyw 103; LubPs R3; (marg) Panná
Mária rządzi wſzyſtki rzetzy v Papieznikow. (–) Abowiem oná rządzi wſzyſthki rzetzy ná ziemi/ ſwoią mądrośćią/ opátrznośćią/ roſtropnośćią/ y láſką KrowObr 163v, 164, Tt4; Ktory [Abraham] wnet
zbudował Pánu Bogu ołtarz [...]/ obacżywſzy y drugim obiawiáiąc/
iż ieſt ieden Bog ná niebie y wſzędzye/ ktory wſzythkimi rzecżámi
władnie BielKron 11, 3; O tych boginiach [tj. o Parkach] Poetowie
wymyśláyą yákoby w ych mocy rząd y ſpráwowánie wſziſtkich
rzeczy były. Mącz 58a; Bo Aryſtoteles w pierwſzych Kſięgách
ſwoich/ ktore nápiſał o Rzeczách rodzących ſie ná powietrzu/ bárzo
mądrze dowodźi: że zá pewne Biegi niebieſkie ſpráwuią tu ná świećie rzeczy wſzytkie LeovPrzep a3, a2 [2 r.], a3; RejAp 71; GórnDworz D3, M5v; RejPos 32, 143; BiałKat 201; A mądrośćią twoią
ſpráwiłeś cżłowieká áby pánował wſzythkim rzecżam od ćiebie
ſtworzonym. BudBib Sap 9/2, Sap 8/6; ModrzBaz 19v; KochPs 59;
ArtKanc I2v, K16; OrzJan 103; SiebRozmyśl G.
»(s)tworzyć (a. stwarzać) (wszy(s)tki) rzecz(y); stworzenie
rzeczy (wszy(s)tkich a. wszech); (wszy(s)tki a. wszelka) rzecz(y)
(są a. jest) stworzone(-a)« = omnia creare a. facere, condita sunt
universa Vulg; (omnis a. universa) creatura PolAnt; res condere,
res conditae Modrz [szyk zmienny] (53;19;127): PatKaz I 12; PatKaz III 116v, 117v; FalZioł [*7], [*8]; iż wſzelka rzec ſtworzona
żawſze ciągnie ku doſkonałoſci ſwey. GlabGad A4v, A5, L7v;
KłosAlg Av; WróbŻołt 148/5; iako dziwnem kſtałtęm ſą od ciebie y
ſtworzony y poſtanowiony wſſytki rzeczy na niebie y na ziemi RejPs 153v; SeklKat O4; żaden też inſſy rod myedzy rzecżámi ſtworzonymi/ nye rodzi ſie áby myał być godzyen ku poznanyu Bożemu/
yedno ſam cżłowyek GliczKsiąż C8, F, K5; Vcżyńcye cżeść wdzyęcżną chwałę imyenyu Páńſkiemu/ Rzecży ták zacnye ſtworzone ku
ćći Pánu ſwemu LubPs ff3v, E3, H4, Qv, V5v, X5 (11); Spráwá
ſzesći dni/ ktorych Bog/ ſwiát ſtworzył/ y rzecżámi ſthworzonemi
ochędożył Leop Gen 1 arg, Is 65/18, Eph 3/9, Hebr 3/4; BibRadz
*6v [2 r.], 1, Gen 1 arg, I 1a marg, 1d marg (19); BielKron A5v, 4;
GrzegRóżn C, C4, D2v, D3, E3v, N2, N4; A iże mowią tu/ że Syn
Boży ieſt też principium, ále rzecży ſtworzonych/ Y toć ieſt bluźnirſtwo SarnUzn E3, E7; LeovPrzep G4 [2 r.]; RejAp 42v; iż Náturá/
kthora by záwdy rádá rzecży doſkonáłe thworzyłá/ by mogłá/ puſzcżáłáby záwdy męſzcżyzny ná ſwiát [...]. A iżby to byłá prawdá/
pátrz w.m. ná ſpráwy niewieſcie/ á ná męſkie/ s tych poznaſz/ kto
ma co nad kogo. GórnDworz X5v; RejPosWiecz2 91v [2 r.]; BiałKat a4 marg, 3v, 11 [2 r.], 76v, 313v; GrzegŚm 48; KuczbKat 70,
80, 100 [3 r.], 285 [2 r.], 315, 380; RejZwierc 11; Podcżás theż
przez rzecży ſtworzone/ iáko przez ś. Ewángelią/ przez Krzyż/

przez Reliquie/ przez Imię Boże álbo Swiętych Chrześćiánie przyśięgáią/ że ſie w tych rzecżách moc y Mágeſtat Boży okázuie. WujJud 62, b4v, 50 [3 r.], 62v, Llv, Nn4; WujJudConf 23, 49v, 164; RejPosWstaw [414]; BudBib 3.Esdr 4/36, Iudith 9/13[17], Sap 9/2,
Eccli 39/29, 49/18; BiałKaz A4 [4 r.], E2v [2 r.], E3, E3v [2 r.], E4
[2 r.], E4v; CzechRozm 4v, 24v, 37 [2 r.], 37v [2 r.], 66 [2 r.] (13);
ModrzBaz 80; SkarŻyw 258, 371; Wćiornaſtkie rzecży ſtworzone
Ták niebieſkie iáko źiemne. [...] Pokazowały po ſobie [...] Iák ſię
wſzytkie weſeliły Iteż bárzo rádowáły. Cżáſu onego świętego Zmartwychwſtánia Kriſtowego. MWilkHist A2v; [Tales] wſzyſtki rzeczy
z wody być ſtworzone wywodził StryjKron 1; CzechEp 74, 166,
180 [2 r.], 181 [3 r.], 182 (18); NiemObr 125; ReszPrz 19, 80;
GórnRozm E2; ZawJeft 36; GrabowSet D, G3, X4; LatHar 56, 101,
263, 340, 377; gdyż wiele ieſt rzeczy ſtworzonych/ w ktorych nie
máſz żywotá/ iáko w ziemi/ w kámieniách y w elementách WujNT
306, 148, 152, 155, 305, 306 (11); SkarKaz 274b, 276b, 278a.
~ W formule datowania wydarzeń: »lata od stworzenia wszech
rzeczy [którego]« (7): (nagł) Látá od ſtworzenia wſzech rzecży
3539. (–) SAturnus/ według poetow piſánia/ był ſyn Vrániuſá Celiuſá/ ktorego zwali niebem BielKron 20; (nagł) Látá od ſtworzenia
wſzech rzecży 4087. (–) SAmuel Prorok y Kſiążę y Kápłan/ po Heli
Kápłanie ſpráwował lud Izráelſki áż do pomázánia krolá Saulá.
BielKron 63, 49, 82v, 84, 86, 90.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i wszy(s)tki(e) (a. in(n)e, a. insze, a. wszy(s)tki(e)
in(n)e (a. insze)) rzeczy stworzyć (a. stworzone)« (17): A dla tego
ieden ieſth pan Bog. Ieden Swiat. Iedno Słończe. Ieden Kxiężycz/ y
wſzytki rzecżi ſtworzone z iedney rzecży poſzły KłosAlg A2; WróbŻołt 145/6; SeklKat D3, N4v; Leop Ps 145/6, Act 17/24; BibRadz
*6v; GrzegRóżn Ev; SienLek 195; Ale iuż o co inſzégo ćię pytam:
Iáko ten świát y inſzé wſzytki rzeczy Pan Bóg raczył ſtworzyć?
BiałKat 11; BiałKaz E3; Ale iáko ſam cżłowiek/ koń/ drzewá y inne
rzecży ſtworzone tákie ſą iákie máią przyrodzenie/ á nietákie iákiemi by ie chćieli rozumieć ludzie ModrzBaz 2; SkarŻyw 374;
CzechEp 199.
~~ W rocie przysięgi składanej przez Żydów (3): NIektorzy
mienią iże żydowie máią przyſyęgę czynić ná kſyęgach Moyzeſzowych [...]/ tą Rotą. Ták iáko mi winę dáię [!] iżebym miał być
winien vczynku thego/ álbo był dłużen/ tego nie ieſtem winien/ thák
mi Boże pomagay/ ktory niebo y źiemię/ y wſzytki inne rzeczy
ſtworzył. GroicPorz h3, h2v, aav. ~~ ~
Wyrażenia: teol. »rzecz(y) (sama) przez się będąca(-e)« = byt,
osoba, istnienie, hipostaza (10): Wiárá pewna ieſt/ że muśim wyznáć trzy Perſony/ nie gołe iákie znáki álbo cyphry/ ále rzecży rozeznáne/ żywe/ á w bythnoſciach ſwych przez ſię będące. SarnUzn
B4; że to v mnie dźiwne ieſt rodzenie perſony od Bogá Oycá: á iż tá
perſoná ktorą oto potym hypostaſin zowie/ ieſt rzecż ſámá przez ſię
będąca. CzechEp 145, 144, 145 [3 r.], 146 [3 r.]; PowodPr 34.
»bieg rzeczy« (3): Cursus atque exitus rerum, Biég y skończenie rzeczy. Mącz 73d; POdług biegu żywych rzeczy ná świećie/
Cyáło człowiecze nigdy ſtać w iedney mierze niemoże: ále/ álbo ſye
mnoży/ álbo schodźi. SienLek 12; Phil M4.
»rzecz(y) cielesna(-e)« [szyk 5:1] (6): Zadna też rzecz w rzeczách ćieleſnych nie ieſt podobna pánu Bogu. BiałKat 31; KuczbKat 100; Iednák [Bóg] żadney rzecży ćieleſney od ſiebie vcżynioney (oprocż ſwych wybránych ſynow/ y corek [...]) áni dał/ áni
obiecał wiecżnośći CzechRozm 73v, 263v [2 r.]; WujNT 471.
»rzecz(y) martwe(-a)« [szyk 7:2] (9): KrowObr 80v, 92v, 97,
110, 148v; Bo wſzytko co w on cżás broił przed przyſciem Páńſkim
tho z nowu ponowił [czart]/ iuż záſię drwá/ kámienie/ y ine martwe
rzecży wyſtháwił/ ognie/ wody/ y ine chwaſthy poſwięćił/ y wſzytki
ony cżáry y guſłá poſtáremu odnowił. RejAp 166v, 159v; WujJudConf 48; Bo ácżkolwiek imię to Boże/ iáko ſie pokazáło/ nie tylko
rzecżam martwym/ ále też Aniołom żywym/ z ktorych ſobie niekthorzy Syná Bożego dziáłáią/ bywa przypiſáne/ [...] wſzákże niewłaſnie/ áni ſkutecżnie/ áni wiecżnie. CzechRozm 53.
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»rzecz(y) (już, nigdy (nie))będąca(-e), bytna, niebyte« (15:1:1):
PatKaz I 16v; Aryuſz gdy ſię przał Syná Bożego z Bogá Oycá vrodzonego/ powiedaiąc go być vcżynionego z rzecży niebythych/
przał żeby był Syn teyże nátury z oycem GrzegRóżn M3, G3;
KuczbKat 173; A iż mowią żeby [Maryja] rzecż iuż będącą/ to ieſt
onego ſyná BOżego przedwiecżnego/ pocżąć to ieſt do żywotá
przyiąć miáłá: iż rzecży nie będącey przedtym przyiąć nikt nie
może/ tedy ſie nieopátrznie w błąd Márcyonow y Mánicheuſzow
wdawáią CzechRozm 157; A wiárá ſie nie opiera/ o rzecży ćieleſne/
y iuż rzecżą będące: ále o niewidome/ o duchowne/ o przyſzłe.
CzechRozm 263v, 32, 45v, 75v, 156v, 263v; CzechEp 95, 145; iż
ſpráwiedliwość náſzá w Chriſtuśie ieſt rzecz iſtotnie w nas będąca/ y
ná duſzy náſzey trwáiąca WujNT 702, 540 marg, 666.
»(wszy(s)tki(e) a. wsze) rzeczy (ktore są) na (w) niebie, niebieskie« = caelestia, universa in caelis Vulg [szyk 26:7] (17:16): TarDuch C5v; BielŻyw 4; Słońce/ mieſiąc/ gwiazdy/ y rozmáite plánety [...]/ y ine wſſytki okręgi niebieſkie/ ták też obłoki wodne iáko
y ogniſte wyſláwiayćie dziwne nád ſobą ſpráwy iego. To wſſytki
niebieſkye miánowáne rzeczy [...] [macie] wyſláwiáć imię páná
ſwego RejPs 217v, 153v; SeklKat N4v, O3; KromRozm II o4v;
wyerzę y w Yezuſá Kryſtuſá [...]: Ktory ſye vrodźił z oycá yedynak
[...]: przez ktorego wſſyſtkye rzeczy vczynyone/ táko ktore w nyebye/ yáko ktore ná źyemi ſą. KromRozm III C4v; GliczKsiąż H;
GroicPorz h2v; KrowObr 164; BibRadz II 88a marg; KwiatKsiąż
I4; OrzQuin O3 [2 r.]; iż ſie tho rozumie iż on [Bóg] ieſt pocżątek y
koniec wſzytkim rzecżam ná niebie y ná zyemi. RejAp 177v, 177v;
RejPos 143, 150v; RejPosWiecz2 91; WujJud 206v; BiałKaz E3v;
CzechRozm 9, 37; MWilkHist A2v; CzechEp 130, 314; LatHar 673;
WujNT Eph 1/3, Col 1/16, s. 697, Hebr 8/5, 9/23.
»rzecz(y) nieme(-a)« [szyk 6:2] (8): Powiedz mi/ s kthoregoś to
piſmá Swiętego wziął/ áby Pan Bog miał ná ſwiece martwe wylewáć [...] ſwoie błogoſłáwieńſtwo/ y łaſkę ſwoię? ná rzetz niemą/
ku ćieleſney potrzebie tylko od Bogá daną? KrowObr 89v, 71v, 96,
110; Abowiem znaydzieſz drugiego czo ſie y ná nieme rzecży y ná
Bogá gniewáć będzie. Vtknie ſie pod nim koń/ to iuż bije [...]. Vderzy ſie o kámień w nogę/ kámieniowi łáie [...]. Więc będzie łáiał
grádowi/ dzdzowi/ ſniegowi/ błothu [...] RejZwierc [782]v; WujJud
50; CzechEp 84; O płáwiácżko Sármácka/ Polſkich rzek głowo/ (K
rzecżyli k niemym rzecżam przemowić słowo) RybGęśli D2.
»rzecz(y) (nie-, bez)rozumne(-a)« [szyk 5:2] (7): Niachac ſię ci
wſtydzą ktorzy chrcą y ſwięczą dzwony y yne rzeczy nierozumne/
krom czlowieka dla ktorego ſamego ieſt chrzeſt vſtawion. SeklKat
V2; Podzmy do Smyntarzá do ktorego teſz ziemie/ iákoby do iákiey
rozumney rzetzy/ ták mowićie. [...] KrowObr 104; WujJud 50;
CzechEp 81; Owa nierozumne rzecży/ máią ſwe nadźieie/ Ze ich
zgołá nie rozwieie Wiátr po śmierći/ lecż zoſtáną/ w cżęśći álbo w
cále KlonŻal C3; LatHar 354, 595.
»rzecz(y) (nie)widome(-a), (nie)widzia(l)ne, (nie)widane(-a),
ktore widziemy, (nie)widzące« = (in)visibilia, quae (non) videntur
Vulg; conspecta PolAnt [szyk 35:16] (37:9:2:2:1): BartBydg 121b;
wierzę w iednego boga wſzechmogączego ſtworzyciela nieba y ziemie/ y wſzyſtkich rzecży widomych y niewidomych. SeklWyzn B;
KromRozm II o4v; Gdyż y widome rzecży s cżáſem nam wzrok
mylą/ Nie dziw iż niewidome drugdy nas náchylą. RejWiz 112, 112
marg, 117, Dd4; Leop Hebr 11/3; BibRadz Iob 14 arg, 2.Cor 4/18;
ktorzy [manichejczycy] kłádli dwie rzecży przednieyſze s pocżątká/
to ieſt/ Bogá ſprawcę rzecży widzących/ á cżártá niewidzących
BielKron 160v; SienLek 28; RejAp 131v; ták iż troiáka piękność ieſt
ná ſwiecie/ á wſzytká z dobroći Boſkiey płynie: iedná rzecży widomych/ ktorą ocżymá vznawamy: á dwie niewidomych/ s ktorych
iedney vſzymá/ á drugiey myſlą dochodzimy. GórnDworz Ll; Tákże [Bóg] gdy ſwiát wſzytek potopem pokáráć racżył/ tedy ná znák
przymierza wiecżnego przydał widomą rzecż tęcżę. RejPos 32, 128,
150v, 270v marg, 326 marg; RejPosWiecz3 99; BiałKat c, 11;
GrzegŚm 20; Boć y Pan Chriſtus przeto Sákrámenty pod znákámi
widomemi vſtáwił/ áby ſie ludźie z rzecży widomych/ onych nie-

bieſkich á niewidomych vcżyli WujJud 206v, 25, 176v; BiałKaz
E3v; CzechRozm 3v, 11, 37, 263v [2 r.]; SkarŻyw 91, 371, 374;
CzechEp 130, 148, 269, 274, 314; LatHar 44, 90; WujNT 306, 471,
2.Cor 4/18 [2 r.], Col 1 arg, 16; SkarKaz 455b, 487b, Ooooa.
»rzeczy niskie, ktore są nisko, poniżone« = to, co ziemskie,
przyziemne, też: podrzędne, mniej ważne [szyk 6:5] (9:1:1): Iezu
ktoris na krziżu powyſſzony miedzy niebem y ziemią wiſzącz niſkie
rzecży z niebieſkiemis złącżył. ſmi łuj ſie nad nami TarDuch C5v;
BielŻyw 10; BibRadz I 1c marg; OrzRozm T; iż [król Kalekutu]
cżárty miedźiáne chwali/ máiąc zá to/ iż Bog z niſkimi rzecżámi á
podłymi nie chce ſie obieráć/ tylko w niebie roſkázuie/ á tu ná źiemi
cżártom wſzytkę ſpráwę porucżył. BielKron 459; SienLek 30v, 31;
RejPos 56v; KuczbKat 100; Ani rzecży ktore ſą niſko/ ná źiemi w
wodźie głęboko/ nie będźieſz ſię im nigdy kłániał/ ich chwalił álbo
cżći wyrządzał. ArtKanc M6; LatHar 334.
»wszy(s)tkich (a. wszech) rzeczy pan, krol, sprawca, rządziciel, włajca« [w tym: krol i pan (1), sprawca i rządziciel (1)]
= omnipotens, rex universae creaturae, Dominus universorum
PolAnt [szyk 13:7] (14:3:3:1:1): [wierzymy, że Jezus] ma rowną
mocz zbogiem oycem/ á ieſt krolem y panem wſziſtkich rzeczy
ktore ſą w niebie/ wpyekle y naziemy SeklKat O3; LubPs ffv;
ábowiem Bog ieſt Pánem vmieiętnoſći/ á ſam ieſt ſprawcą wſzech
rzeczy. BibRadz 1.Reg 2/3, *6v, II 135d marg; BielKron 254v;
GrzegRóżn D3v; Pan, Páſturski Bóg którego Arcades chwalili/
yákóſzto páná wſziſtkich rzeczy. Mącz [274]d; BudBib Iudith
9/13[17], Eccli 50/15, 2.Mach 14/35; BiałKaz E4v [3 r.]; Lecż ia
iednego Bogá tylko/ naywyżſzego ſprawcę/ y rządźićielá wſzytkich
rzecży wyznawam NiemObr 111; ArtKanc T11; WujNT 688, 753;
WitosłLut A6v; CzahTr A4.
»początek (wszy(s)tkich a. wszech) rzeczy« = rerum principia
Mącz; prima rerum origo Modrz [szyk 12:4] (16): TY pirwſze
Kſięgi [tj. Genesis] zámykáią w ſobie początek y przyczyny rzeczy
wſzyſtkich BibRadz I 1; GrzegRóżn Gv; KwiatKsiąż I4; Mącz 413d;
RejAp 177v; [św. Augustyn] ták piſze: Iednego Bogá chwalę/ ieden
pocżątek wſzyſtkich rzecży WujJud 60; STárodawny á ieſzcże od
pocżątku wſzytkich rzecży ieſt obycżay/ że o Szkołách ma ſtaránie
Rzecżpoſpolita ModrzBaz 128v; [Paracelsus] zá początek rzeczy
[...] ſól/ żywé śrzebro/ á śiárkę być położył Oczko 6, 4v, 5, 6, 7,
[42]v; W Stworzeniu Swiátá nieobeſzłego Ziemie/ Niebá/ y początkách rzeczy ktore ná nich ſą/ rozmáite były Czytelniku łaſkáwy/
mniemánia y wywody Philoſophow/ y Poetow Pogáńſkich. StryjKron 1, 1, 110.
»rzeczy nad przyrodzenie, nadprzyrodzone« [w tłumaczeniu
tytułu dzieła Arystotelesa „Metaﬁzyka”] = Metaphysica Mącz, Cn
[szyk 3:1] (2;2): [Arystoteles] w kxięgach ſwych pirwſzych, ktore
nazwał Metaphiſica to ieſt, o rzecżach nad przyrodzenie, piſze, Iż
każdy cżłowiek z natury ſwey ma tę żądzą aby nieczo vmiał y wiedział. GlabGad A4v; KwiatKsiąż K3 marg; Mącz 299a [2 r.].
»przyrodzenie, natura (wszy(s)tkich a. wszelkich, a. wszech)
rzeczy (a. wszelakiej rzeczy); przyrodzony w rzeczach postępek«
= rerum natura Modrz [szyk 10:3] (7:4;2): FalZioł IV 2b; KromRozm II o4v; Wglądni iedno w náturę rzeczy wſzytkich/ naydźieſz
wielką wrodzoną miedzy rzeczámi nieprzyiaźń OrzRozm G3v;
KwiatKsiąż E3 marg; LeovPrzep a2v; RejZwierc 171v; ROzpłodźił
ſie Turecki Lud/ rozmogł y wynioſł ku gorze ták bárzo/ iż iuż nie
prziydzie mu ná inſzą/ iedno ná doł ſchodźić/ ginąc á niſzcżeć/ bo
thák bywa według przyrodzenia wſzelkich rzecży BielSpr 58; A
przećiwko przyrodzonemu w rzecżách poſtępkowi [contra rerum
vero naturam] walcżyć/ ieſt rzecż ludźi ſzalonych y złych ModrzBaz 76, 1v, 2, 59; GórnRozm Bv; SkarKaz 277a.
»rzeczy przyrodzone« [w tym: księgi itp. o rzeczach przyrodzonych (10)] = natura Mącz, Calep, Cn; res physicae Modrz; res naturales Calep [szyk 21:12] (33): PLinius w kxięgach O przirodzonich
rzecżach Powiada iże [jesiotr] ieſth riba wielka/ na dwanaſcie łokci
FalZioł IV 35a, IV 30b, c, 31c, 33a, 37a, 39b, 40c; GlabGad A5,
L7v; BielKom D5v; Zátym rzekł Bog. Niech będą świátłoſći ná
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rozpoſtrzeniu niebieſkim/ ku rozdźielániu dniá y nocy (marg) Niech
będą ſwiátłoſći.) Nowy rząd ſtánowi w rzeczách przyrodzonych [...]
(–) BibRadz Gen 1/14; BielKron 46, 127v, 273v; świadomość o
przirodzeniu rozumowi ludzkiemu zgodliwa y prziſtoina ieſt: przes
ktorą przirodzonych rzeczy/ ták żywych iáko nieżywych początki y
doległośći [...] poznawamy KwiatKsiąż I4; Haec sunt rerum principia et instituta naturae, Początki rzeczy przirodzonych. Mącz
413d, 72c, 144b, 298d [3 r.], [407]a, 493b; BudBib I 436d marg;
ModrzBaz [16]v; Oczko A3, 2, [42]v, [43]; Calep 348b, 803b;
GostGospSieb +3.
»(wszech a. wszy(s)tkich) rzeczy stworzyciel, sprawca, tworca« = omnium creator PolAnt, JanStat; opifex rerum omnium
Modrz, JanStat; author a. conditor rerum omnium Modrz; creator
a. sator omnium rerum JanStat [szyk 41:35] (65:9:2): OpecŻyw 3v;
SeklWyzn B; LubPs dd4 marg, ffv; SeklPieś 31; BibRadz 2.Mach
1/24; BielKron 111, 160v; Turecki Bog nie ieſt ſtworzyćielem
wſzythkich rzecży/ ále ieſt Báłwan w mozgu Máchometowym
vbudowány GrzegRóżn G2v, O; Tenże Aryſtoteles powiáda być
iednégo naywyżſzégo ſprawcę wſzech rzeczy/ táko niebieſkich iáko
y źiemſkich OrzQuin O3; BiałKat c; KuczbKat 110; Bo to y dźiatki
wiedzą/ iż Pan Bog ieſt ſtworzyćiel wſzytkich rzecży. WujJud 62v,
25; BiałKaz E3, E4, E4v; BudNT przedm c2v; CzechRozm A2, 1,
3v [2 r.], 8v, 9 (20); ModrzBaz 52v, 59, 143v; KochTr 22; CzechEp
*4v, 73, 208, 236, 239 (17); CzechEpPOrz *v; NiemObr 100;
Twórcá rzeczy y zbáwienia/ Dawcá ieſt dobrégo mienia ZawJeft 16;
LatHar 44, 90; WujNT 305 marg, Ccccccv; SarnStat 4 [2 r.], 195,
265, 896, 998, 1085; GosłCast 13, 19.
»(wszy(s)tki(e)) rzeczy (a. wszelka rzecz) (ktore są) na świecie
(a. na ziemi), ziemskie (a. ziemne), świata tego (a. ziemie), świeckie« = universa in terra Vulg [szyk 59:9] (48:15:3:2): niebioſa ſie
temu dziwuycie/ ij wſſytki rzecży ziemſkié drżycie/ iż ſtworzyciél
wſſytkiégo ſtworzeniá/ poklęknął przed ſwym zraydtzą na ſwé
kolana [aby umyć mu nogi]. OpecŻyw 91v; FalZioł V 49; BielŻyw
103; WróbŻołt E7v; RejPs 153v; SeklKat N4v, O3; [Bóg] wiele rozmáitoſći rzecży vſtawił/ kthory dał cżłowiekowi dobrowoleńſtwo/
áby ſie po wſzyſtkich rzecżach kthore ná ſwiecie ſą [de omnibus
quae sunt in mundo] rozeznawał y opatrzał. HistAl K4v; KromRozm
II o4v; iż [słońce] yeſt ćyáło okrągłe á ſwyátłe ná nyebye/ [...] zágrzewáyące źyemyę/ y wſſyſtkye rzeczy ná źyemi y w źyemi.
KromRozm III B6v, C4v; GliczKsiąż F, H; LubPs bb3; GroicPorz
h2v; KrowObr 62v, 163v, 164; Y wygłádził Bog wſzythko ſtworzenie ktore było ná ziemi/ [...] y wygłádzone ſą wſzythkie rzecży
zyemie/ tylko zoſtał ſam Noe/ y ći ktorzy ſnim byli w Korabiu.
Leop Gen 7/23; BibRadz Eccli 17/2, II 88a marg; OrzRozm G3v;
BielKron 3, 127v, 462v; GrzegRóżn K3; KwiatKsiąż I4; OrzQuin
O3 [2 r.]; ábowiem wſzytki rzeczy ná świećie ze czworgá záczęćia
ſą/ z ogniá/ z wietrznośći/ z wody/ y z źiemie SienLek Vuu, 12, Vuu
[2 r.], Vuu4; ktore [gwiazdy niebieskie] inſze wſzytkie rzeczy
ſwieckie/ ſzlicznoſcią/ ſubtelnoſcią/ iáſnoſcią/ y trwáłoſcią bárzo
przechodzą LeovPrzep a3, a2 [2 r.], a3, D3; RejAp 177v [2 r.];
GórnDworz D3, M5v, Mm4v, Mm5v; RejPos 143, 150v; RejPosWstaw [212]; BiałKaz E3v; CzechRozm 9, 37; Oczko 30v; KochPs
59; MWilkHist A2v, A3v; CzechEp 130, 314; NiemObr 11; ArtKanc
M6; GórnRozm Bv; Phil M4; OrzJan 103; LatHar 673; WujNT Col
1/16, s. 697; WysKaz 2; SiebRozmyśl G; CzahTr A4.
»rzeczy z ziemie urosłe (a. wyrosłe), z ziemie wyszłe (a. wychodzące); rzeczy urosłe« = rośliny (6:2;1): Kthorym ſpoſobem á
iakhim ſlożeniem ſwem ty rzecży z ziemie vroſle niemocam j poruſzeniu zdrowia cżłowiecżego pomagaią tho maſz pilnie obacżyć
FalZioł II 3a, [*7] [2 r.], [*7]v [3 r.], [*8] [2 r.]; Karmiemy ſię
ziemią/ y rzecżámi z niey wychodzącemi LatHar 668.
»wysokie(-a) rzecz(y)« = alta HistAl [szyk 4:3] (7): Tego to
Chilona pytał [...] Ezop poeta, czoby poſtanowił Iupiter na niebie,
odpowiedział, wyſſokie rzecży poniża, á niſkie powyſſza. BielŻyw
10; HistAl Bv; KromRozm II r3v; BibRadz I 1c marg; OrzRozm
G3v; Meteora Aristotelis, Xięgi Ariſtoteleſowe w których o wyſo-

kich rzeczách/ to yeſt o obłokách powietrzu/ wodźie/ ogniu wyſokich zwłaſzczá elementách á żywiołách wypiſano yeſt. Mącz
219c; OrzQuin M.
»rzeczy (z)wierzchnie (a. zwierzchownie)« = superna Vulg; res
extra positae Modrz [szyk 4:1] (5): Pánie ktory mieſſkaſz w wieku/
kthorego ocży podnieſione ſą ku wierzchnim rzecżam/ y ná powietrze [...]: Wyſluchay modlithwę ſlugi twego Leop 4.Esdr 8/20;
[św. Dionizjusz] powieda/ iż rzecży zwierzchnie/ przez żadne podobieńſtwo rzecży niżſzych poznáne być niemogą. Bo niemoże tho
być/ áby z podobieńſtwá ktorey rzecży ćieleſney/ iſtność oney rzecży ktora ieſt przez ćiáłá/ poznaná być mogłá KuczbKat 100;
CzechRozm 94; ModrzBaz 19v; SkarKaz 157a.
»(wszy(s)tki(e) a. wsze, a. każda, a. wszelka) rzecz(y) żywe(-a), żywiące(-a), ktora żywie« = omnis anima PolAnt; animatum, viventia Cn [szyk 35:9] (25:18:1): WSzelka rzecz zywiącza/
albo thez z ziemie roſtącza: Ze cżterzech żywiołow ſtworzona albo
ſlożona ieſt. To ieſt z ognia/ z powietrza/ z wody/ y z ziemie.
FalZioł [*7], +6v, +7, IV 1c; iż miedzi wſzytkimi ſtworzonymi á
żywymi rzecżami nad cżłowieka nic nie ieſt ſlachetnieyſzego GlabGad A5, E4v, L2, L2v; pięć też ieſt rodzaiow rzecży żywiączych/
Iako ſą Ludzie/ bydło cżworonogie/ robacztwo, ptaczy/ riby. KłosAlg A3; RejPs 116v; GroicPorz a2v; Leop Gen 1/20; Owa po parze
wſzech żywiących rzeczy [ex omni carne] weſzlo w Archę do
Noego. BibRadz Gen 7/15, Lev 11/46 [2 r.]; BielKron A5v, 2, 12v,
47, 416; GrzegRóżn H3, N3; KwiatKsiąż I4; SienLek 12, 89v; RejPosWiecz2 91v; Bo iedni pośćie żadnych rzecży żywiących (to ieſt
żadnych źwierząt) nie iedzą. A drudzy z tych rzecży żywiących/
tylko ryby. WujJud 195v, 48, 50; WujJudConf 48, 49v; BiałKaz Ev;
Oczko 1v, 3v [2 r.]; Wſzelka rzecz/ która żywie/ Wyznay páná chętliẃie. KochPs 216; CzechEp 38, 81; GostGosp 98, 158; LatHar 31;
KołakSzczęśl A2; PowodPr 11.
Szeregi: »rzeczy i elementy« (1): Bowiem iedni byli/ ktorzy ex
Chao, to ieſt/ z zámieſzánia rzeczy y Elementow Swiát być vczyniony twierdzili StryjKron 1.
»ludzie i rzeczy« (1): ktore známię [Lwa] z inſzych dwánaſcie
ieſt nazacnieyſze [...]: dla tegoż [...] rzeczom inſzym nie ieſt przełożone/ iedno známienitym ludziom y rzeczam LeovPrzep B4.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i (albo, ani) in(n)e (a. insze, a. inne (a. insze) wszystki(e), a. żadne (insze), a. każde) rzeczy; i inych wiele rzeczy« [w
tym: w sg (4)] (42;1): FalZioł V 35, 50v; WróbŻołt B7v; SeklKat
V2; RejWiz 3; [Mojżesz mówił ludowi:] Takież ine ktore obacżą
Sędzyowie chwalic Słońce/ Mieſiąc/ Gwiazdy/ Ogień/ y ine rzecży/
kámieńmi go vkámionuycie BielKron 44; A ći [Tatarzy] w then
cżás widząc iż nie mogli vść/ poſiekli ludzye/ dzyeći/ żony/ dobytek/ konie ſwoie/ y káżdą żywą rzecż/ pierwey niż ich poráżono.
BielKron 416, 442v; Chaos, Zámieſzánie wſziſtkich rzeczi weſpołek/ z kąd Elementá á żywioły y ynſze wſziſtki rzeczi początek
ſwoy máyą/ yáko Poetowie o tym piſzą. Mącz 51a, 77d; SienLek
89v, Ttt4; LeovPrzep I2; RejAp 166v; iż iedni chwalili wody/ drudzy drzewá piękne/ źwirzęthá/ węże/ ognie/ y ine rzecży. RejPos
A5; KuczbKat 285; [wyznawam Boga] wſzechmogącego/ niebá/
źiemie/ morzá/ y innych wſzyſtkich rzecży widomych y niewidomych ſtworzyćielá CzechRozm 3v; iż [imię Boże Jehowah] nie
może być przywłaſzcżono áni ániołowi/ áni ktorey inſzey rzecży/
procż Bogá ſámego/ á ſyná iego iednorodnego. CzechRozm 52v, 10;
ále źiemiá/ góry/ y inſzé rzeczy/ á za téż nie wieczné? Wſzákóż
kiedy drżenie źiemie przydźie/ bárzo té rzeczy odmiénia Oczko
30v, 1v, 3v [2 r.], 30v; CzechEp 178; Calep 427b. Cf »stworzyć
rzeczy«.
a. Stworzenie, istota żywa (44): Murm 49; then ptak [tj. sęp]
acżkolwiek mięſem zyw, wſzakoſz ſam żadney rzecży nie zabije
FalZioł IV 27a; Cżemu nie bywa krew w tich rzecżach ktore nie
maią ſercza. Iako ſą raci, pcżoły, muchy etc. GlabGad E5; MiechGlab [89]; Leop Gen 7/22; A káżdą [!] rzecz [omne] ktora iedno
miáłá duſzę żywą iáko názwał Adam thák było imię iey. BibRadz
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Gen 2/19; BielKron 8, 46, 453v; Mącz 364d; RejAp 53; RejPos
322v; GrzegŚm 23; Strum H4v, Pv; Bo to ſą Boże dáry/ ktory gdy
rękę otworzy/ bywa nápełnioná wſzelka rzecż [omne animal] błogosłáwieńſtwem. ModrzBaz [38]v; Animans – Zwierzę, albo rzecz
nieiaką ziwot maiącą. Calep 71b, 1139a; KołakCath B3v.
Wyrażenia: »rzeczy pływające« = zwierzęta wodne (2): Wtychże kſięgach Mądrośći w Rozdziale oſtátecznem w wirſzu 18. ták
przełożyli. Ziemſkie rzecży odmieniáły ſie w wodne/ a pływaiące
odmieniały ſię wziemię. Y tu ſię dźiecinnie tákże z Lacinſkiego
omylili/ nie weyzrzawſzy do zrzodeł Grecſkich. BudBib c2v, c2v,
[Sap 19/18].
»(wszelka) rzecz ruchająca się (a. ktora się rucha) na ziemi,
[czołgająca się]; wsze rzeczy płazające się po ziemi« = wszelkie
małe zwierzęta, płazy lub gady; omne quod movetur super terram,
reptile Vulg; omne reptans a. quod reptat PolAnt [szyk zmienny]
(3;1): A z zwierząt cżyſtych y niecżyſtych/ y z ptakow tákież/ y ze
wſzełkiey rzecży ktora ſie rucha ná źiemi/ dwoie á dwoie weſzli do
Noego w Korab/ ſamiec y ſámicá Leop Gen 7/8, Gen 7/14; BibRadz
Gen 1/30, 7/8; [Ktory kolwiek ſie dotknie [...] cżołgáiącey ſie rzecży [...]/ niecyſtym [!] będzie aż do wiecżorá Leop Lev 22/5].
»rzecz skrzydlasta« (1): [do arki weszły] wſzytkie źwierzętá
wedle rodzáiow ſwych/ y wſzelkie bydlę wedle rodzáiu ſwego/ [...]
tákże wſzytcy ptacy wedle rodzáiu ſwego/ y káżda rzecz ſkrzydláſta
[omne alatum]. BibRadz Gen 7/14.
»rzeczy wodne« (1): BudBib c2v cf »rzeczy pływające«; [BudBib Sap 19/18 cf »ziemskie rzeczy].
»ziemskie rzeczy« = zwierzęta lądowe (1): BudBib c2v; [Bo
ziemſkie rzecży [terrestria] odmieniáły ſię w wodne [aquatica]/ á
pływáiące [natantia] wyłáźiły ná ziemię. BudBib Sap 19/18].
α. Część ciała, organizmu człowieka lub zwierzęcia (18): A
każda w nim [baranku] rzecż ieſth pożytecżna/ Gdyż mięſo pochodzi na karmią, ſkora na rozmagity pożytek/ wełna na ſzaty/ na
rolą gnoy/ rog y piętka ku lekarzſtwam. FalZioł IV 1c, I 16d;
Cżemu głowa ieſt twardſza niż inſze cżłonki. (–) Bowiem ona w
ſobie zamyka rzecż barzo miękką á wilgotną ktora ieſt mozg, dla
ktorego obrony potrzeba mocney twardoſci. GlabGad B3, A4, B6v,
D5v, E6v, E8; Leop Dan 10/6; Mącz 377c; Rozdźiał Wtory. O
Włośiech/ iáko ná wierzchniey rzeczy Głowney/ á naprzod o Czyrnieniu/ Gubieniu/ y Nábyćiu. SienLek 46; RejPos 326v.
rzecz czyja (1): A iákiżby to był żywot náſz [gdyby nie było
zmartwychwstania]? [...] iużby to był żywot práwy záięcży/ y bárzo
krotki/ y bárzo nędzny: á po ſmierći iuż áni ſkorká/ áni żadna rzecż
náſzá w niwecżby ſie iuż nikomu nie przygodziłá. RejPos 221v.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwuczłonowym: »i inne rzeczy« (1): [którym członkom w ludziach panuje znamię niedźwiadek] Lonu/ y tham innem rzecżam. FalZioł V 50.
αα. Organ płciowy (4): Androgynos – Meskie yniewiescie
rzeci maiąci. [...] Qui utrunque habet sexum, et maris et foeminae
Calep 69a.
Wyrażenia: peryfr. »jej rzecz« = łono kobiece (1): Sſtáło ſie
teyże nocy/ vkazáł ſie Filipowi bog Hamon leżący z żoną iego
Olimpią/ á potym widział iákoby on bog iey rzecż [os vulve; vsta
wlwy (marg) kyep (–) HistAl 1510] zatulał y zlotym pierſcieniem
zápiecżętował HistAl A4v.
eufem. »owa rzecz« [cf one rzeczy – res illae Cn s.v. członek
wstydliwy] (2): RejFig Ee3; DAwnoć nie ſtoi owá rzecz/ Petriło/ A
przedſięć igráć z niewiáſtámi miło. KochFr 45.
2. Proces zachodzący w organizmie człowieka, zjawisko związane z ﬁzjologią (naturalne lub patologiczne); też: substancja organiczna związana z takimi procesami, wydzielina; res Mącz (199):
ſtłucż ty rzecży [tj. składniki lekarstwa] cżyſcie á przimieſzay trochę ocztu [...] á przyłoż tego na nocż proſto na iaycza zaſtanowi ſie
ta rzecż [tj. niemoc, którą zową gomorea] barzo richło. FalZioł I
16d; Theż naſienie rzepne ſpądza ﬂaki y piegi ſtwarzy/ á tak wchodzi w lekarſtwa takie kthore ſlużą na takie rzecży FalZioł I 120a;
BIałego maku wodka [...] gorączoſc pierſi kaſzel ſuchy/ ſuchothy,

gorączoſc głowy/ ſuchoſc ocżu/ wrzody złe palącze/ ty rzecży
wſzytky barzo pożytecżnie lecżi FalZioł II 8d; LVſka w vrinie: ieſt
rzecż z ciała wychodzącza podobna ku łuſcze ribiey/ ktora z wierzchu albo z ſcian ciała: oddziera ſie, y z vriną ſie mieſza. FalZioł V
11; maſz baczyć Ieſtli po zlężeniu zbytnie wilkoſci z niewiaſthy
odchodzą, A z tąd mdłoſć y boleſci ſie mnożą: nieznoſiſte, Thedy
maſz bacżyć z ktorey przycżyny takowe rzecży ſzkodliwe przichodzą. FalZioł V 27v; Abowiem z wielkiey á cżęſtey pracze:
kthora w niemoczy albo przy boleſci bywa/ przychodzi poruſzenie
wielkie w ciele/ na doł wſzytki rzecży ſpądzaiącze/ á z tądże przychodzi tych to żył zatkanie FalZioł V 29v; PRzychodzi też cżaſem
na dzieci z płacżu wielkiego wydęcie y napuchnienie w dymionkach, y też zapalenie łona. Naprzeciwko takiem rzecżam. Wezmi
[...] FalZioł V 41v; Oſmy znak [zarażenia morowym powietrzem] iż
takowi cżęſto wraczaią gorzkoſcią á barwa onych rzecży: ieſt
zielona á cżaſem żołta. FalZioł V 67, [*5]a, [*8], I 19c, 57a, 81b
(47); Cżemu ludzie łyſieią, albo liſcie z drzewa opada. (–) Iednaka
ieſt oboiey rzeczi przicżyna, abowiem niedoſtatek wilgotnoſci przyrodzoney GlabGad B2; Mącz 482d; A ták iż rymá ieſt rzecz pożytecżna/ ktora wyćiąga zbytki z głowy/ otworzenim ſápki: tedy tu
iácy lekárſtwá będą ktorymiby ſápki przez rymę pozbyć. SienLek
72v; Ná pierśi bolące/ przykłáday ruthę z ﬁgámi wárzoną/ [...]
wſzákże ktey rzeczy lepſza ieſt rutá polna. SienLek 83, 3, 19, 24, 92,
111v; Przeto Cieplice żyły otworzą/ plugáſtwá wyſuſzą/ máćice
vmócnią/ y ieſliby rzeczy nad obyczay támtędy ćiekły/ ſtrawią/ y
rozpędzą Oczko 15v; ále iáko [koleryk] ſam ogniówi coś podobny/
ták choróby w któré wpada/ nagle á zrázu pálić á gorzéć ſye z nim
zdádzą: przeto y świérzby álbo zaſkórné rzeczy/ thym ſye niebeſpiecznieyſzé w niém pokázuią. Oczko 34, 13v, 14v, 17v [2 r.], 27,
33v, [40].
Wyrażenia: »(ich a. jej, a. swoja) rzecz(y) przyrodzona(-e),
sw(oj)a, (przyrodzone) niewieście(-a), ich (a. jej), ta (te, takowe),
miesięczna(-e), u pań« = menstruacja (86:17:6:5:3:2:1): á pobudza
[kmin] vrine y rzecży przirodzone białym głowam FalZioł I 7a; Też
[sok babczany] ieſt dobry tym ktorzy cirpią cżirwoną niemocz y
paniam ktorem bywaią ich rzecżi zbytnie FalZioł I 14c; á potym
onymże zielem [tj. tatarskim zielem] [...] okładay ciepło dymiona y
maciczę/ ábowiem to ſprawia ku mieniu tych rżecży. FalZioł I 32c;
A gdy będzie ſpalona [gąbka morska] z ſmołą, pomaga naprzeciw
niewieſciem rzecżam gdi zbytnie idą. FalZioł IV 59c; ty namienione ziołka: tak vrinę iako y ty rzecży mieſięcżne białych głow:
mocznie poruſzaią ku wyſzciu FalZioł V 27; Brzemienna ieſtli ſwą
rzecż odbywa, Nie może być aby płodu zdrowego donoſiła FalZioł
V [30], ++5b, [*7]v, I 1d, 2b, 4c (116); Stáło ſie Ieruzálem miedzi
nimi iákoby ſplugáwione przyrodzonemi rzecżámi niewieśćiemi
[quasi polluta menstruis]. Leop Thren 1/17; SienLek 110; Bo iáko
też to rzecż ieſt niepodobna/ áby białagłowá ſtára/ ktorey iuż przyrodzone rzecży vſtáły/ rodźić miáłá CzechRozm 155; Oczko 36v.
»rzecz przyrodzona (u mężczyzn)« (2): Też proch korzenia Koſaćczowego/ otwiera żyłki Emoroidi á zaſtanawia rzecz przirodzoną
albo płynienie naſienia męſzcżiznam. FalZioł I 67c, I 25c.
»rzecz zbytnia (a. zbyteczna); zbytek rzeczy« = excrementum
Cn (5;2): Abowiem każde trawienie oſthawuie nakoniecz rzecż
zbytecżną: nicz nie vżytecżną. Iako to w żołądku ieſt pirwſze trawienie tam oſtaie pierwſza rzecż zbytnia á nie vżytecżna. To ieſt
Layno á wiatry. Ty rzecży precż natura wypądza. FalZioł V 9v, V
9v [2 r.], 10, 27v, 28.
»zła rzecz« (2): Dla tego iż zła rzecż ktora ſie cżłowieku przeciw przyrodzeniu przydawa, Daleko cięzſza bywa/ niż to czo z
przyrodzenia przychodzi FalZioł V 31; SienLek 133.
Szereg: »rzecz albo wilkość« (1): A tak obacżywſzy ty to przycżiny [wracania]: potroſzcze zſać daway dziecięciu: A zaſię miey
na to też bacżnoſć, iaką rzecż albo wilkoſć zrzucza. Ieſtli kwaſnoſcią wonia ona niecżyſtoſć wywroczona, Tedy [...] FalZioł V 42v.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i insze rzeczy« (2): Alexicacon, Latine amuletum.
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Lekárſtwo przećiwko wrzodóm y inſzym rzeczóm Mącz 6d; nieprzepomnięć tu powiedźieć o ówéy tłuſtośći/ któréy przy Drohobyczy/ ná okniſkách/ álbo ná bániách/ doſyć zbiéráią: kthóra [...]
kroſtóm/ świérzbóm/ párchóm/ guzóm/ y inſzém zwiérzchownym
rzeczam bárzo pożyteczná Oczko 17v.
C. W odniesieniu do obiektów materialnych, konkretnych, poznawalnych zmysłowo: przedmiot (wyjątkowo o istocie żywej); substancja (zwłaszcza pochodzenia naturalnego, używana w lecznictwie), materia, surowiec, składnik czegoś; żywność: pokarmy i napoje [często jako ogólnikowe określenie różnego rodzaju obiektów
materialnych]; res BartBydg, Miech, HistAl, Vulg, PolAnt, Mącz,
Modrz, Calep, JanStat, JanPrzyw, Cn; materia (materies), substantia Mącz; corpus, omnes res materia constantes Cn (2638): Rádziły
ręce z nogámi/ Co ten brzuch cżyni nád námi: Nie prácuie nic áni
robi/ Wſzyſtki rzecży ſobie ſobi. BierEz R2, A3v, C2, Rv; Wilgotne
rzecży cżwartego ſtopnia ſą iadowite/ vmartwiaiącze/ zaduſzaiącze,
Iako ſą bdły á zwłaſzcża Grzyby, Opium, Rtęć. FalZioł [*8]; Też
ſok podrożnikow zmieſzany s ſokiem wyſokiego ſlazu [...] á z
oleiem lnianym á ſtrochą ſzafranu/ zmieſzay ty rzecży ſpołem/ ieſt
dobry plaſtr na bolenie nog ktore zową podagra. FalZioł I 23c; Też
wezmi [ziele] pſi ięzyk á ſercze małei żabki, á ti rzecżi położ gdzie
chczeſz/ tedy na ono mieſcze wſzytczy pſi ſie zbieżą/ á gdy thy
rzecży włożyſz pod wielki palecz nożny/ tedy nacię żadny pies
niezaſzcżeknie FalZioł I 25c; Też naſienie Piotruſzcżane z naſieniem włoſkiego kopru/ z opichowym/ á gdi tich rzecżi będzieſz
pożiwał w karmiach/ kamień łamie y wypądza z vryną precż FalZioł I 98b; [ziele skwinantum] Ma mocz cżyſcienia ﬂegmy to ieſt
gdi ie zinſzemi rzecżami złącżiſz/ iako ſpaprotką albo s ſoſnką
ábowiem ty rzecży też purguią ﬂegmę. FalZioł I 125c; Trzeci rozdział o rzeczach korzennych potwierdzaiączych rozmagithe członki. FalZioł III 6b; Też gdy kto wypije iadowitą rzecż á barzo
palączą/ Oliwy ſie day ciepło napić iżby mogł wraczać FalZioł III
22c; Też zwierciadło z dobrze vgładzonego Srebra: ieſt lepſze nad
yne zwierciadła zkażdey iney rzecżi vcżynione FalZioł III 35a;
[wapno] dziwney ieſt włoſnoſci/ á to iż inſze rzecży od wody gaſną,
á wapno więczey gore kiedy wodą będzie zmacżano FalZioł III
36d; [mysz] ku ſzukaniu karmiey barzo chytra/ dla ktorey też wiele
ſie ważi y rzecżi twarde przegryza. FalZioł IV 14c; A gdy ſie iuż
Sęp ſtarzeie/ tedy mu ſie wirzchni nos pod ſpod ſkrzywi iż żadney
rzecżi veń wziąć nie może/ á tak że ſam od głodu zdycha. FalZioł
IV 27a; Wſzelka rzecż taka ktora wybawia od iakieykolwie niemoczy, bywa rzecżona Bezaar FalZioł IV 49b; A ieſtli ſie brzemienna
barzo bogi iż ieſt chuda á wyſchła, Tedy ma rzecży pożywać odwilżaiączych y tucżączych. FalZioł V 31v; Też wezmi gumi arabicum/ Dragantu, każdego z nich po dragmie naſienia Gdinijowego/
ſtarłſzy na miałki proch thy wſzytki rzecży/ daway kaſzlączemu
dziecięciu/ z mlekiem krowiem potrozſze. FalZioł V 39; Też vcżyń
plaſtr z tych rzecży. Wezmi kminu tartego, zmieſzay gi z wołową
żołcią/ á na pępek przyłoż dziecięciu, pozdychaią gliſty. FalZioł V
44; Zimnego cżaſu vżyway gorączych á ſuchych rzecży. FalZioł V
54v; Rano warzonych rzecży pożyway/ á nawiecżerzy piecżonych,
Bo tak lepſze trawienie bywa. FalZioł V 64v; Rzeczy k ſobie przyciągaiącze wſzelką rzecz wciele zoſtaiączą/ Iako ſą ſtrzały/ koſy/ y
inſze żelazo. FalZioł V 96v, kt, *c, [*7]v, [*8] [3 r.], I 1c (398);
BielŻyw 138; Ale iak ſkoro [Bóg] Adama ſtworzył, tudzież dałmu
towarzyſzkę, we wſzytkim iemu podoną [!] Y owſzem z rzecży
ſubtelnieyſzey ſtworzoną, bowiem z koſci białey GlabGad A2v;
ktora [woda] gdy ſie vſtoi lepiey podobę obrazu każdey rzeci w
ſobie wyraża. GlabGad B6; przeto im [zębom] to natura dała takową cżuynoſć aby ony mogły rozeznać potrawę ſłuſzną ku pożywieniu iako twarda rzec od miękkiey, zimna od ciepłey GlabGad
C2v; iż troiako ſie mnoży ciepło przirodzone. Pirwſzim obicżaiem
w wielgoſci á to przykładaiąc k ſobie rzecży ciepłych, ia[ko] ſą
ſzuby, pierzyny, dzieci młode, albo też zwie[r]zęta, ti rzecży ciepła
prkydawaią [!]. GlabGad F6v; Czemu nie ktore niewiaſty zwłaſzcza brzemienne maią chęć ku rzecżam nie ſtrawnym Iako ieſt

węgle/ glina/ riby ſurowe. GlabGad G3v; Ktorim obycżaiem ſen
przychodzi. (–) Gdy ſie iuż wſzitkie ſmyſły vſpokoią tedy podobienſtwa rzecży, przedtim ſmyſlamy obacżonych, iako widzianych,
ſłychanych, maczanych etc. zoſthawaią w pamięci. GlabGad L3v;
Iakoż to widamy iż wyrażenie każdey formy albo ﬁgury gdy będzie
na iakiey twardey á ſuchey rzecżi wyrażono abo wybito iako ieſt
kamien albo drewno twarde, dłużey tam trwa y lepiey ſie dzierży
niżli na rzecży miękkiey GlabGad M6, B, B6, B7v, C7, D3v (65);
gdyż wſzelka rzecż moczno ſtoi kthora cżtyrzy węgły ma. KłosAlg
A2v, A3v; RejPs 101v; Bo káżda rzecz co w ſol w chodzi Iuż iey
nie ledá co ſzkodzi RejRozpr D; á tak grzeſzą ci ktorzy chrcą iną
rzec kromia człowieka SeklKat V2; HistAl A5, N4; MurzHist Dv;
MurzNT 73v; Abowim powyedáyą lekárze/ kto żołtą nyemocą záráżon yeſt/ wſſyſtkye mu ſye rzeczy żołte álbo żołtáwe widzą KromRozm III A3v; GliczKsiąż H2v; LubPs T6, X3v marg; Abowiem
[apostołowie] dobrze temu rozumieli/ iż ty rzetzy kámienie/ wapno/
drwá/ oley/ popioł/ grzechu niemiáły y nie dla nich Syn Boży ſtąpił
y vmárł/ y dla thego tych rzetzy niekrzćili/ áni ſwięćili. KrowObr
101v; Regułá Minimorum/ to ieſt/ máluſkich Mnichow [...] tym
obytzáiem vſtáwiona. Aby żadny Mnich mięſá y wárzoney rzetzy
ieść nieſmiał/ iedno thylko pietzone á ſurowe rzetzy KrowObr 137,
73v, 74, 81, 86v, 92v (16); RejWiz 118v; Száty kthora vtkána ze
dwu rzecży [quae ex duobus texta est]/ nie oblecżeſz ná ſię. Leop
Lev 19/19, Deut 6/12, 3.Esdr 9/52, Iudith 12/2 [2 r.], 3, 4 (12); NA
okręcie kiedy ſie morze záburzyło/ Cięſzkie rzecży wymiotáć/ áby
ſie vlżyło/ Z okrętu roſkazano/ ieden żonę wziąwſzy/ pocżął ią
pilnie dźwigáć/ w ſuknią vwinąwſzy. RejFig Dd4v, Dd4v; To też
wſzytko ná czemby iedno ieźdźił mąż płynienie máiący/ będźie niczyſto. Ktoby ſie też iákieykolwiek rzeczy dotknął/ kthoraby iedno
byłá pod niem/ nieczyſtem będźie áż do wieczorá BibRadz Lev
15/10; Wſzythki rzeczy náleżące ku potrzebam żywotá cżlowiecżego/ ſą ty/ wodá/ ogień/ żelázo/ ſol/ mąká pſzenicżna/ miod/ mleko/ wino/ oliwá/ ſzáty. Kthore wſzytki rzeczy [Omnia haec] iáko ſą
dobre ludziam cnotliwym/ ták złośnikom obrácáią ſię ku złemu.
BibRadz Eccli 39/30-31; Dla pokarmu nie pſuy ſpráwy Bożey/
wſzytkić rzecży [omnia] ſą cżyſte/ ále źle ieſt cżłowiekowi ktory ie
z zgorſzenim BibRadz Rom 14/20, Ex 30/25, Lev 19/19, I 68d marg,
1.Par 23/29, Iob 6/6 (16); Goski A7; BielKron 26, 36v, 113v, 427v,
449; KwiatKsiąż D4v; Corporea substantia, Rzecz która może być
ſmysły/ to yeſt widzenim y mácánim ogárniona. Mącz 66b; Albus
corvus, Proverb. Rzadka rzecz. Mącz 66c; Dodra, Genus potionis
novem rebus constantis. Trunek z dziewiąćy rzeczi złożony. Mącz
93c; Robustea materies, Dębowa rzecz álbo drwá. Mącz 357b;
Veteramentarius sutor, Stárych rzeczy łátacz. Mącz 491b, 9a, 28a,
49b, 54b, 55a (35); ieſli mieſzkánie ieſt ná gorącym mieyſcu/ maſz
ſobie czynić chłod rzeczámi chłodzącemi/ Wirzbiną/ grzybienim/
Rożą potrząſáiąc [= posypując]/ y octem dom pokrapiáiąc. SienLek
2v; Rádzi Awicenná/ áby ten ſuchych rzeczy pożywał ktory niechce
rychło ośiwieć SienLek 5v; Gnoy/ áni miękki áni twárdy/ á podobien ktym rzeczam ktore człowiek ije. SienLek 21v; Ale iż ieſt
obyczay Lekárſtwá z rozmáitych rzeczy ſkłádáć/ bo nie záwżdy
proſthe mogą pomoc. SienLek 45v; Zębom ſzkodzą rzeczy zimne
niemniey y gorące iáko y twárde SienLek 76, 4, 4v, 5 [2 r.], 5v
[2 r.], 8 [2 r.] (38); LeovPrzep H4v; Iákoż wprawdzie ſerce náſze
brzydzi ſie/ y nienawidzi tych rzecży wſzytkich/ ktore były ſnámi w
nieſzcżęſciu náſzym/ á w thych ſie kocha/ ktore były przy nas/ cżáſu
fortunnego. GórnDworz H7; Rzecż tá/ ktora drugą rzecż cżarną/
ábo białą cżyni/ bez pochyby ſámá muśi być cżernſza/ ábo bielſza
GórnDworz Kk, E8, H6v, H7, O6, T6v, Ll6; Przez gumi/ możem
rozumieć iáłmużnę/ bo iáko gumi zlepia dwie rzecży weſpołek/
thakież iáłmużná złącża duſzę z bogiem HistRzym 104v, 24, 24v;
RejPos 135v, 192, 295v, 317; BiałKat 171; Stłucż Sáletrę y węgle/
kęs żywice/ Siárkę/ Vſtáwiwſzy tym rzecżom/ ná to ſluſzną miárkę.
BielSat N2v; Gdyż thedy Ciáło Páná Chriſtuſowe dawa pokarm żywotá wiecżnego tym/ ktorzy Sákráment iego cżyſto y świątobliwie
prziymuią: tedy ſłuſznie z tych rzecży oſobliwie ieſt ſpráwowáne/
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kthorymi ten ćieleſny żywot záchowan bywa KuczbKat 165, 150,
175; RejZwierc 6v, 7, 78v, 109, 195v, 248; BielSpr 48; WujJud
196v [2 r.], 197 [2 r.], 234; WujJudConf 163v; BudBib Lev 2/8,
Eccli 39/30, 31; Strum G2, H3v, Q3v; BiałKaz B3v; CzechRozm
117v; ModrzBaz 70; SkarJedn 232, D4v; gdyż [nafta] do zapalenia
ieſt ták bárzo pochopna/ że żadna ná świećie rzecz bárźiéy Oczko
6v, 2 [2 r.], 3v, 6, 6v, 7 (12); SkarŻyw 57, 260, 583; CzechEp 362;
Złotą ſobie káżdą rzecz [od dotknięcia Midasa] obiecuią ſłudzy
KochDz 107, 107; WerGośc 258; BielSjem 38; Calep 82b, 196a,
416b; GostGospSieb +3v; GrabowSet E4v; WyprPl Bv; PRzeżegnania Stołu/ ábo rácżey tych rzecży/ ktorych z łáſki Bożey pożywamy ná ſtole/ iedni ſię wſtydzą/ [...] drudzy ſię onym brzydzą
LatHar 56, 56, 690 marg; Wielka tedy ślepotá ieſt/ gánić to/ y báłwochwálſtwem názywáć/ gdy cześć wyrządzamy rzeczom ábo
mieyſcom pewnym/ względem obecnośći Bozkiey WujNT 424,
151, Luc 11/41, Act 15/20, 29, s. 462 (11); IZ wiele z Aptékárzów
nie máiąc rzeczy potrzebnych ku lékárſtwóm iednę rzecz zá drugą
zwykli kłáść/ álbo z ſtárych y zwietrzáłych rzeczy lékárſtwá czynić
SarnStat 273, 218, 273; Przed náſzym wiekiem/ kiedy był iáki śláchecki ziazd/ tedy ná kſtałt ſzermierzow/ zápaſnictwem/ poćiſkániem rzecży ćiężkich/ biegániem záwodu/ ćiáłá ſwe ćwicżyli PowodPr 73, 38; Iáko w zápiżmowáney ſkrzynce/ co iedno z niey
wyimieſz/ káżda rzecz piżmem wonia SkarKaz 85a; GosłCast 43,
54; KlonFlis E3; Tákby ſię rad przewierzgnął w rzecży te y owe/
Zmyślny złodźiey/ y dźiećię Merkuryuſowe. Radby miedzy śćiánámi vcżynił ſię śćiáną/ Zeby ſię wymiśkował oną ſwą odmiáną.
KlonWor 2.
rzecz do czego (1): [nasz król] Zioł/ kámienia/ drzéw/ kruſzców/ y rzeczy do lékarſtw [...] przezwiſká/ j właſnośći ták vmié/ iż
między námi/ coſmy tego profesſią czynić powinni/ o tákiego
trudno Oczko A3v.
W połączeniu z określeniem smaku [w tym: rzecz + określenie
(17), określenie + rzecz (17)] (34): Słodkie rzecży nie ſlużą w mor/
ale kwaſne więczey ſlużą. FalZioł V 61v, IV 29b, V 15, 18d, 19a,
39, 94v [2 r.]; Cżemu ſie ięzik ſlini gdy kto rzecżi kwaſne pomieni.
GlabGad C5, C4v, C6v [3 r.], G6v, I5 [3 r.], I6 (14); BibRadz I 281a
marg; Mącz [267]d; KTo Oczy chore ma/ Muśi ſye ſtrzedz od
rzeczy ſłonych/ ſmáżonych/ kwáśnych/ gorzkich/ álbo tych ktore
łzy oczom czynią. SienLek 63, 13, 41v, 94 [2 r.], 105, 140v; CzechRozm 141; iż mu [choremu] nie ieſt przykro vżyć rzeczy gorzkich/
do pićia niewdźięcznych/ do ſtrawienia niepodobnych/ byle tylko
choroby wypędzenia nádźieie kto podał. Oczko 1v; ZawJeft 35.
W charakterystycznych połączeniach: rzecz(y) brzydkie, chłodne (3), chłodzące, cienka (2), ciepła (6), ciężka (6), cirpka (2), czarowane, (nie)czyste (9), dawione (9), dobre (6), drobna (3), dziwne,
gładka (ugładzona) (2), gorąca (13), gruba (3), jadowita (5), korzenne, kosztowna (2), lekka (4), luba, łakotne, mdlejsze, miękczące
(3), miękka (6), mocniejsze (4), ni(k)czemna (6), odrażające, odwilżające, ostre, pieczone (7), pierne, piękna (2), plugawa (splugawiona) (2), polorowana, posilające, (nie)pospolite (10), proste,
przepiekłe (wypiekłe) (2), rozkoszne, rozwodniona, rzadka (2),
(nie)smaczne (5), (u-, wy)smażone (5), smrodliwe (2), smysłami(-y)
obaczone (a. ogarniona) (2), stare (4), starte (na proch) (3), stłuczone (na proch) (6), straszna (straszliwa) (3), (nie)strawne (łacna
a. łatwia ku strawieniu a. do strawienia) (7), subtelna (2), sucha
(zeschła) (9), surowa (2), szkodliwa (szkodzące) (5), szpetne, świetne, święta (2), tłuste (11), tuczące, tuczne, (nie)twarda (12), (u)warzone (6), widziane, wielka (2), wilgotne (5), wilkie (8), wodna,
wyczyściające (2), zagrzana, zamorskie (2), zaziębła (2), (nie)zdrowa (3), zgniłe, zimna (14), zła (2), zmieszane (3), zniszczone,
zsiadłe (2); rzeczy (G) chowanie, dotknąć się, jedzenie (4), krzest,
pożywać (19), przeżegnanie, przymieszać ((z)mieszanie) (4), skosztować, uży(wa)ć (używanie) (14); rzecz(y) chować, czarować (4),
guślić, (z)jeść (jadać) (25), krzcić (4), (z)mieszać (społem) (61),
odnowić, (u-, wy)palić (6), (wy)pić (pijać) (9), ponaprawiać, przetłuc (stłuc, utłuc) (na proch) (52), rozmącić, rozpuścić (rozpusz-

czać) (6), składać (złożyć) pospołu (3), (po-, przy-, u)smażyć (7),
święcić, (po-, u)warzyć (65), wsypać (6), wypić, wytrawić, zasuszyć, zetrzeć (utrzeć) (na proch) (22), zlepiać, zwiercieć, żegnać;
rzeczami (na)mazać (pomazany) (3), nasycić się, posilony, przyochędożony.
Przysłowia: Bo lekka rzecz gdy upadnie, podnieść ci ją może
snadnie, Upadnieli co wielkiego Słucze sie do dna samego. BierRozm 27.
Ktho ſie kocha w godách: w niedoſtátku będzie: á ktho miłuie
wino y tucżne rzecży/ nie zbogáćieie. Leop Prov 21/17.
Wyrażenia: »rzeczy bezduszne« = przedmioty nieożywione
[szyk 2:1] (3): przedſię iednák [Jezus] cżęſto w Ewángeliey ś.
bezduſznym tym rzecżom do pokármu náznácżonym błogoſłáwił.
LatHar 56, 674; Wſzák y rzeczy bezduſzne [quae sine anima sunt]
ktore dźwięk czynią/ [...] ieſliby dźwiękow rożnych nie dawáły/
iákoż będźie poznano to co ná ﬂetni ábo ná lutni gráią? WujNT
1.Cor 14/7.
»ciekące, mokre rzeczy« = płyny; liquor Mącz, Cn; latex, liquidum Cn [szyk 3:1] (2:2): Mącz 195b, [390]c; Log ieſt miárá
mokrych rzecży w ktorą ſię leie ſześć ſkorupin iáiowych. BudBib
I 62b marg, I 47a marg. [Cf II.C.a. »przedawać rzeczy« ModrzBaz 33.]
»rzecz pijana« = quod inebriat Cn [szyk 1:1] (2): SkarŻyw 492;
ſłuſznie był roſkazał [Bóg kapłanom]/ áby nie pili winá/ áni żadney
pijáney rzecży [omne quod inebriare potest Vulg Lev 10/9]/ kiedy
mieli wniść do Kośćiołá Páńſkiego WerGośc 258.
»rzecz(y) widoma(-e) (a. widziana), pozwirzchnie (a. zwierzchnie, a. zwierzchowne), cielesna(-e)« [w tym: zwierzchnie a widome (1)] [szyk 12:1] (8:4:2): PatKaz III 102; Materialis, rzecz
vydoma, ex materia BartBydg 87b; GlabGad B6 [4 r.]; RejWiz
118v; [alchemicy chcą] kámień Filozowſki [...] ſłożyć ze cżterzech
żywiołow miernych/ iżby byłá rzecż cieleſna/ á onym kámieniem
cżego ſie dotknie/ złotem ſie sſtánie BielKron 26; GórnDworz
Mmv; WujJud 54v; RejPosRozpr b4v; Cieleſna lepak/ trzeźwość/
ieſt powſciągnienie á wſtrzymánie od wſzelkiego zbytku/ á ciáłá y
rzecży pozwirzchnich ſłuſzne á ſwięte vżywánie. RejPosWstaw
[212]; CzechRozm 94.
»rzecz(y) widome(-a), zwierzchn(i)e(-a) (a. pozwirzchne), cielesne, materyjalne« = tzw. materia sakramentalna, rzecz konieczna
w danym sakramencie [w tym: cielesne i widome (1), widoma i
zwierzchna (1)] [szyk 6:1] (3:3:2:1): Z rąk ſługi koſciołá Bożego
chleb y kielich rzecży cieleſne y widome/ á z rąk Duchá s. prawdziwe ciáło y kreẃ Páná Kriſtuſowe duchownie á niewidomie
prziymuiemy. RejPosWiecz3 [97]v; (marg) Máteria świątośći Bierzmowánia ieſt Krzyzmo. (–) Przeto dwie ćieleſne rzecży [tj. olej i
balsam] ſpolnie zmieſzáne/ máteryą tey świątości dźiáłáią KuczbKat 150; WujJud 54v; WujJudConf 165, 224, 249; SkarKaz 157a.
»rzeczy wonne (a. woni(aj)ące), [jakiej] woniej; wonność rzeczy« [w tym: wonne rzeczy [jakiej] woniej (1)] = aromata Mymer1,
Vulg, PolAnt, Cn; thymiama Vulg; aromaticum, sufﬁmentum PolAnt
[szyk 30:24] (50:2;2): Imyona rozlicznich zyoł: kwyatkow.: y wonnich rzeczy. Mymer1 nlb 1v, 17; Gorzkich rzecży á woniaiączych
Mole ſie wiaruią FalZioł IV 16b, I 70c, II 2a, c, V 25v, 62 [2 r.]
(11); GlabGad B7v; MurzNT Luc 1/11; Proſiemy ćie Boże/ [...] Aby
wſzyſtki niemocy/ y Dijabelſkie chytrośći wonność potzuwſzy tych
rzetzy [tj. złota, mirry i kadzidła] vćiekły KrowObr 96, 96; Leop Ex
30/1, 7, 8, 23, 27 (11); Iáko máść y rzecży wonne rozweſeláią ſerce/
ták ieſt rzecż wdźięcżna cżłowiekowi przyiaciel wiernie rádzący.
BibRadz Prov 27/9, Gen 43/11, Ex 30/34, 35/8, Num 4/16, 7/38
(13); [Rzekł Bóg do Mojżesza:] Weźmieſz też rzecży wonnych ku
kádzeniu/ Bálſámu/ Mirry z drzewá/ Onichy/ Gálbanu/ Kádzidłá co
naſwietleyſzego/ rowney wagi/ wſzytko zmieſzay á ſtłucż obycżáiem áptekárſkim/ vdzyáłay kádzenie poświęceniu godne BielKron 33v; [Królowa] poſłanie miękkie kazáłá vcżynić/ kazawſzy
mię pierwey chędogo w łaźni vmyć/ rzecżámi wonnymi námázáć.
BielKron 458v, 33v, 35v, 264; Bulla, Bánieczká/ álbo yabłuſzko w
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którym woniáyące rzecy [!] ná ſziy naſzáyą. Mącz 28a, 362c;
SienLek 116 [2 r.]; BudBib 2.Par 16/14; Wźięli tedy ćiáło Ieſuſowe/
y związáli ie prześćierádły z rzeczámi wonnymi: iáko ieſt zwyczay
Zydom pogrzebáć. WujNT Ioann 19/40, Luc 23/56.
»rzecz zdechła« = padlina; cadaver PolAnt (2): BibRadz Lev
11/37; Takież [Turcy] mięſá wieprzowego nie iedzą y káżdey rzecży
zdechłey iáko y Zydowie. BielKron 259v.
»rzecz(y) ku żywności (a. ku żywieniu) (należące), ku jedłu,
jedząca (a. jedzione), śniedne, do jedzenia« = pokarm, produkty
żywnościowe; edulium Mącz, Cn; cibaria res, cibarium, esculentum
Cn [szyk 5:2] (2:1:2:1:1): LibMal 1544/92; BielKron 451v; Alimentum et alimonia. Ziwność/ Rzeczi ku żywnośći należące. Mącz 7a,
69d, 99d; [leczący się w cieplicach ma zachować dietę] áby rzeczy
do iedzeniá były ná wybór/ do ſtráwienia łatwié/ á coby krwie
dobréy przymnażáły Oczko 24; SkarJedn 236.
Szeregi: »rzecz a(l)bo osoba (a. człowiek, a. ludzie)« (3): Scopae dissolutae proverbium, Rozſuta miotłá/ to yeſt niczemna rzecz
álbo ludźie. Mącz 373d, 327a; Bo to ſámo przyrodzenie ſpráwiło/ iż
ktorey rzecży/ ábo ktorego cżłowieká [qua re quove homine] do
cżego potrzebuiemy/ tego ſámi rádźi ſzukamy. ModrzBaz 44.
»rzeczy albo żywioły« [szyk 1:1] (2): Byłáć wprawdźie tá rzecż
ćięſzka iedney ſtronie/ gdy iey zádawano (iáko Luterowi) żeby
przywięzował łáſkę Duchá ś. żywiołom álbo rzecżam tym zwierzchnim/ to ieſt chlebu y winu. WujJudConf 249, 224.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i (a(l)bo, ani, też) in(n)e (a. insze, a. wszytkie, a.
żadne insze) (drugie, podobne) rzeczy; i inszych wiela rzeczy« [w
tym: w sg (3)] (47;1): [Dzięcielina] Theż krew s ſiadłą, roſpądza,
tarn y inſzą rzecż ktorąby ſie cżłowiek zakłoł/ wyciąga sciała FalZioł I 147b; Tu ſie poczyna Wypis rzeczy zamorzskiech/ y tez rozmagitego naſienia y inſzich rzeczi ku lekarzſtwam prziſluſzaiączich
FalZioł III 1; Theż ſol prochnienia y zagniłoſci broni w każdey
rzecży wilgotney/ iako w mięſie, w rybach y w inſzych rzecżach.
FalZioł III 38d; Przeto dobrze ieſth w ſkrzynie miedzy ſzaty kłaſć
Chmiel/ piołyn bobkowy liſt, Cidrowy albo czypreſowy/ y inſze
rzecży thakowe ktore nie telko ſzat/ ale y kxiąg od Moli bronią.
FalZioł IV 16b, +5a, I 21b, 61a, II 2a, III 25d (22); GlabGad I3v;
LibMal 1544/92; Zás gorącosć ſlonecżna práwye ſmálcuye/ ták iż
thego żadną miárą/ áni wodá áni wiárt [!]/ áni żadna inſſa rzecż
zmyć álbo oddálić y zgubić nye może. GliczKsiąż K4; RejWiz
149v; BibRadz I 418d marg; Citta, Latine Pica, Niemoc niewiaſt
brzemiennych/ gdy ku dźiwnym á rozmáyitém rzeczóm chuć máyą
ku yedzeniu/ Niektóre ku mięſu/ Rybam/ też y ku glinie/ niektóre
ku ſmole/ wósku/ węgłu/ y inym rzeczam. Mącz 55a, 47b, 84b,
233b; Gdy tedy niekto oſzáleie od ſkáżoney krwié/ [...] Tákiemu z
noſá kreẃ ruſzyć pomaga/ [...] chłodźić go rożáną wodką/ octem/ y
innymi rzeczámi chłodnymi. SienLek 52, 2v, 4v, 30, 54v, 197; RejPos 338v, 348v; Wirſzyki ná łyſzki ábo ná ine drobne rzecży. RejZwierc 238v, 60v, 236; BielSpr 48; BudBib Prov 26/18; ModrzBaz
53, 83v; CzechEp 296; Y ſtąd w ſtárodawnych Kośćielnych Hiſtoryách/ przykłády niezlicżone práwie/ tákowego błogoſłáwienia y
żegnánia chlebá/ winá/ oleiu/ świec/ wody/ ſoli/ y inſzych rzecży
náyduiemy LatHar 57.
α. W funkcji orzecznika (w opisach i charakterystykach) (35):
OpecŻyw 187; iż ruta ieſt rzecż ktora wiatri wnętrzne trawi y gamraciją pſuie/ vryną y chorobę białych głow wywodzi. FalZioł I
118c; Ieſth rzecż nietucżna Proſo/ Biegunkę zaſtanawia FalZioł III
18b; Wiedz też o tym iże Dragantum ieſt rzecż nie łaczna ku ſtarciu
na proch FalZioł III 26d; á [srebro] ieſt rzecż miękka ktora ieſt
łaczna ku rozwiedzieniu na cieńkie blaſzki iakoby pargamin FalZioł IV 34c, I 93b, 94c [2 r.], 111c, III [32]a, 5b (18); Picie dla ſwey
ſubtilnoſci richley ſie ſtrawi niż pokarm ktori ieſt rzecż miąſſza y
gruba. GlabGad E8, E7v, G7v, H3v, H6, I3v, Kv [2 r.], K7; Ták thá
byała głowá ktora będąc głádką yeſli cnoty nyema rzecż yeſt
martwa á proſta. GliczKsiąż P8; gdyż koń ieſt rzecz ſámá ſyebie
trawiąca/ tho ieſt więcey może ſtráwić niż ſam koſztuie GroicPorz

ee; RejZwierc 50, 156v; Oczko 17v; KochDz 107; [Albertus pokazuje plebanowi nabytki:] Obrałem téż z żołędźiem kiiec gránowity:
Kulę w rękę/ hárkábuz z prochownicą ryty. (–) Nieobrácay go ku
mnie/ bo to rzecz zdrádliwa WyprPl Bv.
β. W deﬁnicjach słownikowych (112): BartBydg 61; Armamenta, Naczinie á ſprzęt rozmáyitych rzeczy. Mącz 16c; Athomos, Latine insecabilis, [...] Ták máła rzecz którey nie może ná dwie częśći
rozdwoyić/ yáko ſą próſzki które ſie w promieniách ſłonecznych
vkázuyą. Mącz 19b; Bilibris, Rzecz która w ſobie dwá funty ma/
álbo/ waży dwá funty. Mącz 25a; Gnomon, Wſzeláka rzecz którą co
bywa miárkowano. A która práwą miarę vkázuye Mącz 147b; Monimentum vel [...] Monumentum, Pámiątká/ znák pámiątki cziyey/
wſzeláka rzecz która nas nápomina z czego przeſzłego/ yáko yeſt
grób kámieniem położony/ napis/ tituł/ słup/ xięgi/ etć. Mącz 230d;
Smigma, Wſzeláka rzecz która chędoży/ cziśći/ y wymywa. Mącz
397d, 7b, 11b, 12b, 16b, 17c [5 r.] (58); Corporale – Rzecz ktorą
moze bicz widzaną, y dotkniona. Calep 262b; Liquidum – Mięka
rzecz. Calep 607b; Olfactorium, Odoramentum – Roẃniąnka, kazda rzec ktorei woniami. Calep [728]a; Utensilia – Wſzelyakie rzeczi ktorich poziwanie [lege: pożywamy]. Calep 1146a, 60a, 101a,
109a, 110b, 134b (41).
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »albo (i, też) (każda) insza (a. wszelaka (insza))
rzecz« (12): Album, Tablicá álbo inſza rzecz byała ná ktorey może
piſáć. Mącz 6c; Cubus, Figura est omni latere quadrata, Koſtká/ też
káżda ynſza rzecz czworogránna. Mącz 70c; Mons, Górá y wſzeláka
rzecz górze podobna. Mącz 231b; Stria, Laskowánie/ to yeſt/ wyheblowány álbo wycioſány promień/ ſtrefá ná słupiech/ ná balkách/
y ná ynſzych rzeczách. Mącz 420d, 26a, 71b, 76b, 154c, 438a,
469d, 484b; Calep 70a.
a. Dobro materialne (w odróżnieniu od wartości duchowych)
należące do kogoś, czyjaś własność: mienie, majątek, dobytek (w
tym też rośliny i zwierzęta); to, co stanowi przedmiot handlu, towary, też łup, zdobycz (wojenna lub pochodząca z kradzieży);
sprzęt, wyposażenie; insygnia; bogactwa, dobra naturalne danego
miejsca, kraju; bona (bonum) PolAnt, Vulg, JanStat, Cn; fortunae
Miech; supellex Vulg; vasa PolAnt; arma Mącz [w tym: pl (1272)]
(1504): Aby kaſzdy myal konye sbroyą pacholky dobre y dobrze
godne bo thych wſzythkych rzeczy bandzye pylne obyeranye y bracowanye MetrKor 38/286; [ustawiono] yze yeſlibi ktory czlowyek
Nyewolny abo ſluga spodolya abo haliczki ziemye do Moldawſkyei
zyemye. abo smoldawſki do podolſkyei, abo haliczkj Vcziekl by,
thakowj beſ wſchelaki trudnoſczi y zabawi ma bicz vidan y zewſchitkimi rzeczami, ktore by przinim byli saſtany. MetrKor
40/822, 26/62, 62v [2 r.], 40/815, 819 [2 r.], 823, 825, 826; ZapWar
1514 nr 2172, 1521 nr 2183, 1524 nr 2160, 1527 nr 2395, 2534,
1533 nr 2358, 1550 nr 2666; Zadny śię ośieł nie tráﬁł/ Bych go
náiął álbo kupił: Bierzćie rzecży iák może być/ Iutro ku Effezu
mamy iść. BierEz A4v, Bv, M3; BartBydg 40b; BielŻyw 24; Albowiem wielkie imienie Czyni troskliwe myślenie, A podług rzeczy
wielkości, Tak teże wiele ciężkości. BierRozm 7; LibLeg 6/116v,
156 [2 r.], 7/33, 41v, 69v (12); ComCrac 13v; pithani yako kthemu
ſklepowy chucz myall powyada ze ſtąd yſch tham zguziczkym
przed thym bivayacz a rzeczi Rozmagithich doſſycz wydzacz na thą
kradzyeſz zla myſzlyą yeſth ſzyą vwyodl. LibMal 1552/166v; Iſch
wthen pyanthek przeſzli zwyeczora [...] gdy dom thenze vicaryſki
poczal gorzecz a winoſchono stegoſz domu rzeczy y skrzinye theda
zyedney skrzinye kthora ſzie othworzila wipadli pyenyadze spacharzina LibMal 1552/170, 1543/72 [2 r.], 1544/90v, 91, 1547/136,
1549/149 (22); RejJóz B8v; A to pilnie miei na pieczy Napyrwey
czo gorſſe rzeczy. Gdi kram otworzys wykladai. A yſz wyborne powiaday RejKup e2, cc6 [2 r.]; RejKupSekl a5v; [matka Dariusza
radzi mu, aby nie walczył z Aleksandrem:] lepieyći ieſth záprawdę
tobie opuſćić to cżego zátrzymáć nie możeſz/ á ktore rzecży [quae]
mogą być zádzierżáne áby ich ſpokoynie pożywał HistAl E8, C5v,
E7; KromRozm I M2; MurzHist A4v; KromRozm III D6v, D7, G7;
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BielKom Ev; FAnt/ ieſt rzecz ktorą ſye dłużnik wierzyćielowi
ſwemu w długu broni/ gdy czym innym płáćić niema. GroicPorz
q4; IMowáć ſye ieden ma tych rzeczy kthore w ſobie roznoſć máią/
iáko bydlę/ ſzátá/ y inne tym podobne. GroicPorz dd4v; INwentarz/
ieſt Vrzędne popiſánie rzeczy náleźionych ná dźiedźictwie/ álbo w
mięſzkániu zmárłego/ álbo też dłużniká zá pewnym przewodem
Práwá choć nie zmárłego/ vczyniony przes dźiedźicá álbo Opiekuny dźieći ktore lat niemáią. GroicPorz ee3, m3v, q2v, q4v, dd4v,
ee (15); Powiedz mi teſz o kiju/ y o pierśćieniu/ y o rękáwicach/ y o
łáncuſſku/ kto wam [tj. biskupom] tákowe rzetzy mieć y nośić
roſkazał? KrowObr 131, 140v [2 r.], 144v, Rrv; y wyzdycháło
wſſyſtko bydło Egyptſkie/ ále zbydłá ſynow Iſráelſkich nic owſſeki
niezginęło. I poſłał Fáráo áby oglądano: á nic niezdechło ſtych rzecży [de his] ktore dzierżał Iſráhel. Leop Ex 9/7; Y przypáſáli ieden
káżdy miecże ſwoie/ ták że też y ſam Dawid przepáſał ſie miecżem
ſwoim/ y ſſli zá Dawidem około cżteryſthá mężow/ á dwie śćie
zoſtáło przy rzecżach [ad sarcinas]. Leop 1.Reg 25/13; Oni zá ſie
wſſyſcy co wierzili/ byli poſpołu/ y mieli wſſytkie rzecży [omnia]
ſpolne. Leop Act 2/44, Ex 9/4, 35/29, Lev 8/27 [2 r.], 14/11, 12 (34);
á ieſliby [kmieć] vciekł z kupney roley/ tedy ony wſzytki rzeczy
ktorych odbieży ná páná przychodzą UstPraw Fv, A2, G, Hv, I4,
I4v [4 r.]; TEn [Pascennius] kiedy s Sáráceny miał iecháć woiowáć/ Nie kazał s ſobą wiele nic cięſzkich rzecży bráć. RejZwierz
32v, 47v, 102v; Spisanie Rzeczi. ktore K.Jei Mc̄z Catarzina Polska,
A Księzna Phinlandzka. s sobąm wziącz raczila WyprKr 2v, 1, 1v,
117, 122; Z tych rzeczy ktore ſą w náſzych kráinách názacnieyſze
[de optimis frugibus terrae]/ donieśćie mężowi onemu zá vpominek/ nábrawſzy w naczynia ſwe nieco żywice y miodu/ rzeczy
wonnych/ Mirry/ Daktyłow/ y Migdałow. BibRadz Gen 43/11; Tedy
wźiął Moiżeſz Oley pomázánia/ y pomázał Przybytek/ y wſzytki
rzeczy [omnia] co w niem były/ y poświęćił ie. BibRadz Lev 8/10;
Thylkoż lud nábrał z łupow owiec y wołow/ áby ie oﬁárował Pánu
Bogu twemu w Gálgál/ iáko z rzeczy przednieyſzych ktore ſą pánu
poſlubione. BibRadz 1.Reg 15/21, Gen 14/20, 15/17, Ex 31/8, Num
4/15, 18/32 (25); OrzRozm S4v; Po kráioch tego ſtołá [do składania
oﬁar] niechay będzye liſtwá w koło s korunkami złotemi/ ná
cżterzy pálce ſzeroka/ coby iey połowicá wyzſzey byłá nád ſtołem/
áby ty rzecży ktore kładą ná ſtoł nie ſpadáły BielKron 33; Skrzyniá
álbo Arká s tymi rzecżámi ktore w niey były/ gdzyeby byłá doſtátecżnie niewiedzą. BielKron 116; [na sejmie postanowiono:] Krol
áby miał po gotowiu rzecży wſzytki należące ku walce BielKron
305v; Potym koronny Podkomorzy/ Arcybiſkupowi koronę podał/
ktorą on iáko wprzod inne rzecży poświęćiwſzy y pożegnawſzy/
[...] ná odkrytą głowę Krolewſką/ z cżerwoną hátłaſową cżapecżką
wdział BielKron 329v; Ten theż wyſep s przyrodzenia rodźi Maſtykę/ Aloes/ Cynámon/ Imbier/ y źiárná cżyrwone nád Pierz gorzkie/ przeto tych rzecży y inych wźięliſmy s ſobą do Hiſzpániey/ ná
vkazánie. BielKron 441v; Mnimáliſmy tám [w królestwie Gambre]
Złotá łácno doſtáć ácż go doſyć/ ále w tákiey wadze iáko v nas:
gdyż tho wiedzą że zá nie łácno káżdey rzecży doſtháć. BielKron
451v, 11v, 33v, 35v [2 r.], 37 [3 r.], 42 (39); KwiatKsiąż H4v, N3;
Pecuniam in res vanas impendere, Ná prożne rzeczy pieniądze
wydáć. Mącz 289a; Instructus paterfamilias, We wſzelki rzeczy
dobre opátrzony goſpodarz. Mącz 423a, 6b, 19c, 20b, 42a, 135a
(19); RejAp 28v, 151v; bo [...] przyſtoi mu [dworzaninowi] bárziey
ſtáthek [w ubiorze]/ y ludzie więcz poſpolicie s thych zwirzchnich
rzecżi/ ſądzą o tim/ co ieſt wnątrz GórnDworz L7v, Z4v; Sędzia
miły/ iam w źiemi mey Eipćie był we wſzem bárzo bogáty po tymem przyſzedł ku wielkiemu vboſtwu/ ták że áni domu áni żadney
rzecży miałem HistRzym 86, 57v [3 r.], 64v; gdyż wierny á miłosćiwj ociec/ záwżdy co nazacnieyſze rzecży oddawa á odkázuie
dzyatkom ſwoim RejPos 87v, 23, 56, 198 [2 r.]; RejPosWiecz2 94
[2 r.]; BiałKat 63v; Owa z oney miłośći oycowſkiey do dziatek/ Dał
im wſzytkę máiętność y domowy ſtátek. Nie zoſtáwiwſzy ſobie by
namnieyſzey rzecży HistLan A3, C3v, C4v; KuczbKat 330, 405;
RejZwierc 108 [2 r.], 202v, 243v; BielSpr 68; A posłowie przysię-

dze rzeczy należące: Dwoje owiec i wino serce weselące Prowadzili przez miasto KochMon 28, 35; WujJud 54v, 181 marg, 196,
Ll2, Nn2v; BudBib Gen 32/13, 2.Par 15/18, Is 39/6, Eccli 20/14,
2.Mach 2/14; [papieże rzymscy] onych [tj. świętych] wzywáć od
potrzeb niektorych roſkazáli. Iáko Antoniego od świni/ Lenartá od
koni/ Otyliey od ocżu/ Apoloniey od zębow/ Heleny od rzecży
zgubionych CzechRozm 6v; że Vrzędniká tákiego pilno trzebá/ ktoryby śię ná rynku/ to ieſt/ około tárgow zábawiał: ktoryby o wſzytkich rzecżách [omnia]/ ták tych co śię domá rodzą/ ábo ie cżynią/
iáko też z inąd przywieźionych/ doſtátecżną wiádomość miał/ á
cenę im wedle cżáſu vſtáwiał. ModrzBaz 33; Ow też obycżay/ że
ieden zákupuie iáki towar po wſzytkiem Páńſtwie/ áby ſam przedawał/ á ztąd wielki zyſk miał/ trzebá zniſzcżyć [...]: bo zá tym
zákupowániem zbytnie wielka cená w rzecżách náſtawa ModrzBaz
34; że to Rzecżypoſpolitey ieſt rzecż bárzo pożytecżna/ áby zákazano wnoſzenia wſzytkich rzecży/ ktore do zbytku przynależą
ModrzBaz 82v, 19, 33, 33v, 34 [2 r.], [38] (18); Temi ſłowy doświadcżáł Pan Bog wiáry y poſłuſzeńſtwá iego [Abrahama]. kazał
mu opuśćić rzecży miłe ktore miał: á ſpodziewáć ſię cżego niemiał
SkarŻyw [282], 213; Iako te wſzitki rzeczi ktore wprzod ſą pisane
oddal na Szoltistwo, ktore rzeczy opiekunowie do śiebie przyięli
ZapKościer 1580/5, 1579/1, 3, 1580/5, 1583/54; z Rzęmięſnikámi
tákże [umarłymi]/ y s chłopy ſielſkimi/ ty naczynia ktorymi oni z
roboty żywnośći nábywáli/ y co ku ich ſtanowi należało/ palili/ ták
wierząc/ iż s tymi rzeczámi weſpoł mieli z martwychwſtáć StryjKron 155; NiemObr 78, 119; KochDz 104; KochSz C2v, C3 [2 r.];
[w Rzymie pielgrzymów] do ſiedmi kośćiołow prowádzą/ mieyſcá y
groby święte/ y rzecży do widzenia godne pokázuią/ Reliquije zacnieyſze żeby oglądáli ſtáráią ſię ReszHoz 120; Więc nie dźiw iż
złodźieiá imáią/ bo lice przy niem ieſt/ rzecz ktora vkázuie ná oko
zły iego vczynek GórnRozm B4v, L3v; ActReg 63; Depositum –
Rzecz ktora mi do chowanią ieſt dana. Calep 308a, 254a, 473a,
898b, 1145b; Klucżnik w piwnicach y we wſzem záwárćiu/ pod
ſwym klucżem/ ma bydź ochędożny/ y káżda rzecż ná ſwym mieyſcu ma v niego leżeć GostGosp 54, 10, 12, 16, 24, 38 (13); ponieważ o tym dobrze wié [Turczyn] [...]/ że źiemiá Niemiecka
zewſząd y wſzyſtkimi rzeczámi dobrze opátrzoná/ iż iéy ſzkodźić
niemoże: tedy [...] OrzJan 81, 44 [2 r.], 124, 125, 136 [2 r.]; Koniá
kupi nie złégo/ zá złotych cztérnaśćie/ Ná inné mnieyſzé rzeczy
wyndźie z iedenaśćie. WyprPl A2, A3v [2 r.]; [grzechy przeciwko
VII przykazaniu:] Dźieśięćin zátrzymánie/ ábo kośćiołow y rzecży
Pánu Bogu oddánych pſowánie. LatHar 117, +4, +4v, 81, 117;
KołakSzczęśl B3v; Przetoż káżdy Doktor náuczony w kroleſtwie
niebieſkim podobny ieſt człowiekowi goſpodarzowi/ ktory wyimuie
z ſkárbu ſwego nowe y ſtáre rzeczy [nova et vetera]. WujNT Matth
13/52, s. 98 marg, Act 15/29, s. 412, Act 25/18, 1.Cor 8 arg (17);
[pielgrzym] Do oycżyzny wzdycha/ do niey ſię co nabárźiey ſpieſzy/ máiąc żywność y odźienie/ niechce ſię inſzymi rzecżami okłádáć. WysKaz 5; iż złośliwi/ by też dobrze zdáli ſię/ że wſzemi rzecżámi opływáią/ przedſię iednák w wielkiey nędzy/ w fráſunkach/y
w kłopoćiech/ żyią WysKaz 9, 1, 11; DLa tego vſtáwiono ieſt: iż
Podſkárbi Koronny/ iáko korony y ſkárby króleſtwá/ któré rzeczy
między nawiętſzémi ſą nawysſzé/ chowa: ták téż [...] SarnStat 20;
Nowé Cło tylko od tych rzeczy, któré bywáią pędzoné ábo wiezioné z Króleſtwá, ma bydz brano. SarnStat 398; Céná rzeczam
czáſu woyny. SarnStat 903 marg; My tedy pámiętáiąc ná przyśięgę
náſzę/ którąſmy oſobą ſwą wſzem obywátelom Koronnym obwiązáli/ wſzyſtkié rzeczy [tj. ziemie] oderwáné á od Korony przerzeczonéy odłączoné wedle mocy náſzéy pozyſkáć/ á ku przerzeczonému Króleſtwu w ſwą cáłość przywróćić/ [...] SarnStat 1037; ále
Célnicy pilnie niech ſtrzegą ná gránicách Koronnych: áby do Węgier/ álbo do Sląſká/ y do inych ſąśiednych źiem nie były rzeczy
wywożoné/ áni Woły wyganiáné. SarnStat 1241; Y ták znáyduią,
że Naiemnik Conductor winien cále rzecz po ſkończeniu naymu
wróćić y oddáć SarnStat 1272, 64, 91, 106, 140, 202 (79); KmitaSpit C5; PowodPr 54, 83; SkarKaz 80b; VotSzl C4v, D2v, E; Bieſz
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rychło ná gośćiniec proſto zá przedmieścié Krákowſkie: idźie tám
woz z rzeczámi CiekPotr 83, 42; CzahTr L4; Więc ſię podnośim w
głupią pychę zá tym/ Co Polſká rodźi nie przeſtáiem ná tym/ Y iuż
nam kramne á zamorſkie rzecży Záwſze ná piecży. KlonFlis C4v;
Iedni rzecży doſtáią ſpoſobem táiemnym [...]. Drudzy prośbą,
pochlebſtwem, ábo też zmyślonym Nabożeńſtwem biorą chleb
ludziom omamionym. KlonWor **; Szelmſztukiem [= szelmostwem] nárabiáiąc/ ślepiłeś proſtaki: Przemáchlowałeś rzecży/ miáſto
przednich/ bráki. KlonWor 67, ded **3, 10, 72.
rzecz ku czemu (2): FalZioł IV 52b; á Tubálkaim [wynalazł]
wſſytkie rzecży ku walce/ y inſſe nacżynya/ ktore z żelázá robyą.
GliczKsiąż H2.
rzecz czyja [w tym: pron poss (80) – „sw(oj)a” (60), G sb i pron
(64), ai (13), ai poss (13), „cudza” (29), „własna” (21), „czyja” (3)]
(210): bo gdym yechał do polſki/ á będąc bliſko Krákowá/ támem z
rzeczámi ſwoimi w wielkiem błocie záwiąznął March1Wiet Av;
MetrKor 40/819 [2 r.], 820, 825; ZapWar 1527 nr 2534, 1545 nr
2635; O Zenonie mowi Seneca gdiżmu powiedziano iż były iego
rzeczy wſzitki potonęły, rzekł, chcec tego ſzcżeſcie abych ieſzcże
philozophował. BielŻyw 41; ieſtli theż vzrzyſz ſafarza nie przyliczaiącego, [...] przedawcę ſwej rzecży nie chwalącego, kupcza nie
ganiącego, [...] Dziękuy z tego panu Bogu wiedząc iż to ieſt iego dar
oſobliwy GlabGad P8, N6v, O4, P2; MiechGlab 33; LibLeg 7/33v,
10/69v, 11/25, 132, 132v, 139; ComCrac 12v; [grzechy przeciw X
przykazaniu:] Zedać pomſty nabliznego ſwego/ zedać á korzyſciecz
w rzeczach iego nad wolą iego. SeklKat N2; RejKup l2v; 10 groſchi
vkradl wſklyepie na oknye wkthorym rzeczi panſkye then tho podſkarbi chowal LibMal 1554/192, 1551/165v; A Djábeł wprowadźiwſzy go [Jezusa] na gorę wyſoką/ vkázáł mu wſzyſtki kroléſtwa
tego świáta [...] i rzekł mu [...] Ieſliby ty więc wyrządzaiąc mi chfáłę pádł przedemną/ Wſzyſtki rzeczy [omnia] twoie będą MurzNT
Luc 4/7; GroicPorz h4v, q4v, rv, dd3v, dd4v, kk3; Zrućił ná doł Pan
á nieprzepuśćił/ wſſyckie ozdobne rżecży [omnia speciosa] Iákobowe Leop Thren 2/2, Gen 14/23, Num 16/26, Ruth 4/9, 1.Reg 25/6,
Is 19/10 (9); UstPraw E3v, G, I4v, K; POydzyeſz potym do ſkárbcu/ gdzye maſz ſwoie rzecży/ Pomni ſkąd maſz/ y ktoć dał/ ábyś
miał ná pyecży. RejZwierz 141v; WyprKr 105; BibRadz Gen 14/23,
31/21, Prov 3/15; BielKron 9v, 20, 41, 46v, 66v (12); ﬁduciaria venditio, Przedánie czego tym obyczáyem/ áby yáko záś położy pieniądze/ ſwoye rzeczi mogł mieć/ Záſtáwá. Mącz 126b; Detractio
alieni, Złodzieyſtwo/ vwleczenie cudzich rzeczy. Mącz 461d, 243a,
310a, 313c, 329b, 446d; GórnDworz Aa5v, Bbv; HistRzym 85;
BiałKat 61; HistLan C3v; Abowiem wieſz iż y cżłowiek poććiwy
ſchodząc s ſwiátá tego/ może oddáć teſtámenthem ſwoim ná pápirze
nápiſánym rzecży ſwoie chocia będą w inym kráiu. RejZwierc 197;
BudBib Deut 22/3, 1.Mach 5/23; Bo ktory Pan mnima/ żeby dla
niego było mnoſtwo ludźi/ niemoże być/ áby niemiał źle vżywáć/ y
ludu ſámego y wſzytkich iego rzecży. ModrzBaz 22v; Boć oná ieſt
bárzo ſproſna/ á narodowi ludzkiemu ſzkodliwa wolność/ gdy kto
popuśći wodze niesłuſznem pożądliwośćiam/ ná cudze rzecży cżyha/ zdradza/ odprzyśięga/ gwałtem bierze ModrzBaz 72, 20v, 32
[2 r.], 35v, 39v, 46v (20); SkarŻyw 335, 348; Záraz po śmierći
moiéy pogrzébſzy mé ćiáło/ Tám rzeczy moie dayćie/ gdźie ſye
nápiſáło. PudłFr 77; GórnRozm E3v; GostGosp 146; GostGospPon
170; Phil K, R4; OrzJan 20; WyprPl B2v, C3; LatHar 117; WujNT
135, 365, 478, 635, 2.Cor 12/14, 1.Petr 4/15; [jadących do Krakowa na naukę] ze wſzytkimi ich rzeczámi/ to ieſt/ końmi/ kśięgámi/ ſzatámi/ pośćielmi/ pieniędzmi/ y ſprzęty od wſzelákich płac/
podatków [...] wolné czynimy SarnStat 202; A iż nie może nikt
cudzą rzeczą frymárczyć, tedy [...] SarnStat 1269, 250, 254, 256,
264, 276 (30); PowodPr 83; KlonWor 1, 44, 66. Cf »rzeczy
nabrać«, »rzeczy kościelne«, »rzeczy swoje własne«.
~ W nawiązaniach do dziesiątego przykazania Dekalogu (9):
SeklKat B3, B3v, N; Nie pożąday bliźniego twego żadney rzecży/
ták żony/ ſługi/ iáko dobytká/ y wſzelkich rzecży inych ktore iego
ſą. BielKron 32v; KuczbKat 350; RejZwierc 256v; Nie pożąday

cudzey żony/ dźiewki, ſługi, rzecży żadney/ pożądliwość z ſercá
ſwego/ wyrzucay cżáſu wſzelkiego. ArtKanc M4v; LatHar 113. ~
W połączeniu z określeniem pewnej kategorii ludzi [= dla kogo
przeznaczone] [w tym: rzecz + określenie (2), określenie + rzecz
(2)] (4): LibMal 1544/85; [szukając Achillesa] ſpráwił ſobie kramik
Vliſes/ máiąc w nim miecże/ rohátyny/ łuki/ cżepce/ złoto/ iedwab́/
y ine rzecży pánieńſkie y rycerſkie BielKron 56v; Mącz 252d; Gdy
Pan z dworá odieżdża/ [klucznik] ma wſzytko poprzątnąć/ ták Páńſkie iáko y ſłużebnicże rzecży/ iákoby nic nie zginęło GostGosp 56.
W połączeniach szeregowych (14): MetrKor 34/135; LibLeg
10/93v, 94 [2 r.], 11/97v; BibRadz 3.Esdr 4/18; ModrzBaz 137v; lepiéy tyśiąc kroć vmrzéć/ y żony wáſzé/ dźiatki wáſzé/ was ſámych y
rzeczy wáſze w ogiéń wrzućić á ſpalić/ niżeli tákiému okrućieńſtwu
ſrogiégo tego nieprzyiaćielá [tj. Turka] czego pozwaláć. OrzJan 20;
Y iesli ieſteś winien [Żydzie]/ ábyś był zátrácon ná twey duſzy/ y ná
twym ćiele/ y ná twych rzeczach SarnStat 264; GDyby ſzláchćic/
álbo ktokolwiek inny/ wźiąłby poddánym y kmiećióm cudzym rzeczy iákie/ álbo śiéći/ álbo iákie naczynia wodné ná rzéce/ álbo ná
innych mieyſcách/ [...] tedy [...] SarnStat 682, 275, 692, 694, 1280.
W przeciwstawieniach: »dusze [= ludzie], osoba, pan ... rzecz(y)« (3): Teſtáment leży zdárty prochem przypadł w kącie/ Exekutor s ſiodłowym iuż dawno w chomącie. Aby pirwey niż páná
rzecży wyprowádził/ Niechay ták pan poleży coż nam będzye wádził. RejWiz 58v; Leop Gen 14/21; áby ſpráwy ktora ſię śćiąga ná
oſobę/ nie mieſzano ztą/ ktora ſię śćiąga ná rzecż ModrzBaz 84v.
W charakterystycznych połączeniach: rzecz(y) ciężkie (obciążające) (5), cudzoziemskie (4), dobre (6), drobne (7), gotowe (nagotowane) (2), jedwabne, każące się (skazitelne) (2), mała ((na)mniejsza) (12), miła, nieczyste, nowe (4), odrzucona, oﬁarowane
(18), opuszczona, osobliwa (osobne) (2), ozdobne, palone, pancerzowe, piękne (2), (na-, o-, s-, za)pisane (6), podłe (2), poginęłe
(zginione) (2), powszednie, pożyczane (pożyczone) (6), proste (2),
prożne, (na)przedni(ejsz)e (7), przeklęte (8), przemijające (2), przyniesione (znoszone) (4), przysiędze należące, przywiezione (3), rozkoszne, rozszafowane, rukodajne, rzadka, schowane (zachowane)
(2), skorzane, stare (6), subtylne, (o)szacowane (2), testamentowe,
ułapiona (2), (należące a. służące) ku walce (4), wdzięczne (5), do
widzenia godne, wielka (7), wyborne, wygrane, wywożone, zacne
(3), zamorskie, zapieczętowane, zbyteczne, zgubione (2), złe; rzeczy
(G) brakowanie, cena (3), (za)chowanie (4), dosta(wa)ć (dostawanie) (17), dzierżawa, inwentarz, korzyść (2), miara (miarkowanie) (2), obieranie, odbieżeć, opuszczenie, płacenie (3), popisanie
(spisanie, spisek) (4), pozbyć, pożyczyć (pożyczać, pożyczanie) (3),
przywiezienie, przywłaszczenie (przywłaszczanie) (5), psowanie, rejestr (3), skład, spadek, szacun(e)k (4), święcenie (poświącanie)
(5), udzielać (udzielanie) (2), używać (pożywać, mieć pożytek, używanie) (27), waga, własność (2), wnoszenie, wyrzekać się, wywożenie; rzecz(y) (wy-, za)brać (5), drogo cenić, (po-, za)chować
(przechowywać, mieć w schowaniu) (17), dzierżeć, miłować, (prze-,
przy-, w-, wy-, z)nieść ((w-, wy-, z)nosić, znaszać) (28), oczyścić,
oﬁarować (6), opatrzać (2), opuścić (5), (po)palić (zapalać) (3),
popisować (spisować) (2), popsować, posiadać, poświęcić (poświącać) (7), przedrożyć (wzdrażać) (2), przegrać, przekląć, przemachlować, przyjąć, sobie przywłaszczyć, rozszafować, (ode-,
po)słać (posyłać) (6), (o)szacować (8), utracić, (przy-, wy)wozić
((po-, przy-, wy)wieźć) (27), wyrzucić (wyrzucać) (4), zapłacić (2),
w zastawę brać (2); darować rzeczami(-ą), dysponować, łaskę sobie
jednać, naładowany, okładać się, opatrzyć się (opatrzony) (3),
opływać, szafować (3), wykupiony (2), zapomoc, zbogacieć; na
rzeczy koszt, nakład czynić, pieniądze wydać (2), przesadzać się;
skrzynka (skrzynia) z rzeczami (3), tłumok.
Przysłowia: bibl. Iezu ktorys ty rzecżi ktore ſą czeſarzowy
czeſarzowi, á ktore ſą Boże Bogu wrocić kazał. ſmi łuj ſie nad
nami. TarDuch B7v.
bo widziſz iż záwżdy lepiey káżdą rzecż ſthárą ſobie ſcelowáć á
nowey cżekáć/ niżli áni nowey áni ſtárey nie mieć. RejZwierc 172.

389

RZECZ

RZECZ

Iednego dniá przyzwał mię/ y vkazał mi pieniądże [!] wſzytki
ktore miał/ mowiąc: Synu co woliſz? chceſzli ábych ći zoſtáwił ty
pieniądze/ cżyli ábych ći zoſtáwił Chryſtuſa [...]? Iám rzekł: wolę
Chryſtuſa: bo tu wſzytkie rzecży ſą mijáiące: dziś ſą á iutro ich
niemáſz: á Chryſtus ná wieki trwa. SkarŻyw 103.
Domá ſię rzecży choć dobrze ſą przednie/ Zdádzą powſzednie.
KlonFlis C2v.
Zwroty: »rzecz(y) (na-, ode-, po-, wy-, za)brać (a. zabierać),
wziąć, odjąć (a. (z)odejmować); wzięcie rzeczy; rzeczy (ode-, po-,
za-, ze)brane, wzięte, odjęte« [w tym: rzeczy zabrane odjąć (1);
czyje (20)] = res ablatae Modrz, JanStat; acceptum Mącz; res adimere a. auferre Modrz; rem recipere, recepta, res recepta JanStat
[szyk zmienny] (51:27:5;5;13:12:3): Yakom ya wszyal Thy rzeczy
tho yesth szyerzpy Coszule (Dwye) przeszczyeradla pas Caletha
Spultrzeczyv grossorum y podvyka Cmyeczyem y Cmyotownam
pyotrovym ZapWar 1524 nr 2300; y tamze moy dom okrwawyl y
rzeczy gwaltem pobral tho iest przyvyleye prawa y lysty na ymyenye sluszącze sathy suknye Czapky [...] ZapWar 1542 nr 2559,
1524 nr 2315, 1527 nr 2395, 2534, 1529 nr 2356, 1532 nr 2415
(10); aby waſſy lyvdzye. ktorzy yeſzdzily do walaſkiey ziemye tim
lyvdzyam. czo ym pobraly bidlo y wſſitky rzeczy. odlozili. y zaſzyą
wroczili. MetrKor 46/118, 40/818; abowiem to sam pan Iſkrziczkj
nyeboſczik powyadal yz v tego Syenka wſzitky rzeczi pobral
ſzczim bil z Valach przyechal LibLeg 11/68v, 10/91v, 92v, 93, 93v,
94 (26); ZapMaz V S 2/332; powyadali przed nym ze wmyemczach
sbyali y brali adamaſky kithayky pyenyadze y ynſze rzeczi LibMal
1552/169v, 1543/69, 1544/90v [2 r.], 1545/102; MurzNT Luc 6/30;
(nagł) O rzeczách odiętych Złodźieiowi przy poimániu. (–) PRzy
karániu złodźieiow/ Sędźia ma pilnie báczyć/ áby też y tym
nieprzepuſzczał/ kthorzy w ten czás gdy złodźieie imuią/ rzeczy
przy nich náleźione ſobie biorą GroicPorz kk2v, kk2v [2 r.], oo4v;
Leop Ios 7/11, 1.Reg 12/4; UstPraw I3v [2 r.]; [Antenor mówi:]
Przeto rádzę áby bez żadnego rozmyſłu Helená byłá im [tj. Grekom] wroconá s tymi rzecżámi ktore Paris pobrał. BielKron 59v; ale
vſłyſzawſzy o ludzyech y o krolu [Bogdan Wałaski] odſtąpił od
Lwowá/ wybrawſzy s kośćiołow śrebro/ dzwony/ y ine rzecży/ wśi
popaliwſzy. BielKron 406v, 32v, 47, 47v, 90, 122v (16); Mącz 55d,
244d, 438d; HistRzym 128v; Bo grzech niebędźie odpuſzcżon/ áżby
śie wźięta rzecż wroćiłá. KuczbKat 330, 330; Powiedział Scewolá/
iż ia mam ná cię więtſzą ſpráwiedliwość niżli thy ná mię/ bom ia
twey rzecży namnieyſzey niemiał nigdy woley wziąć/ á thy mnie
chceſz wſzytko moie pobráć/ nákoniec y gárdło. RejZwierc 86v,
197; [żołnierze] nikogo niech niezbiją/ cudzych rzecży niebiorą/
niech przeſtawáią ná ſwych żoldźiech. ModrzBaz 113v, 28, 48, 108,
108v, 127, 143v; GórnRozm L3; ZawJeft 26; WujNT 274, 416; roſkázuiemy/ áby rzeczy wźięté były cáło wróconé. SarnStat 918, 17,
142, 246, 256, 289 (22); PowodPr 73; KlonWor **v, 3, 9.
»na rzecz niedostatczyć; nie dosta(wa)ło rzeczy; niedostatek
rzeczy, na rzecz, w rzeczy« = deﬁcere bono, defectus rei PolAnt; rerum difﬁcultas a. inopia a. penuria Modrz (1;2;4:1:1): BielKom A3;
BibRadz Ps 33/11; KwiatKsiąż O3, Q3; Bo Iehowa Bog twoy wiedzie ćię do ziemie dobrey [...]. Do ziemie w ktorey nie wniedoſtátku
ieść będzieſz chleb/ nie będzieſz w niey ná żadną (rzecż) niedoſtátcżyć [non carebis aliquo] BudBib Deut 8/9, Iudic 19/19; godźi
śię/ żeby káżde zgromádzenie o tych ſtáránie miáło/ ktorzi ábo śię
wniem vrodźili/ ábo długo mieſzkáli/ żeby dla niedoſtátku żywnośći/
ábo ktorych inſzych rzecży niepomárli. ModrzBaz [38], 33v, [38]v.
»(od-, s-, za)kupować (a. (od-, po)kupić), kupujący rzeczy (A);
kupować (a. (na)kupić), kupowanie (a. (s)kupienie), przekupień (a.
przekupnik), kupiec rzeczy; kupczyć rzeczami; rzecz(y) kupiła się,
(są) kupione« = res emere, emptio rerum Modrz, JanStat; rebus
mercari, res emptae JanStat [szyk zmienny] (31:1;7:7:4:1;1;1:2):
MetrKor 40/825; Murm 157; BartBydg 100; LibMal 1547/129v,
1553/174v; GroicPorz b4, h3v [2 r.]; iż tho ſą odſztzepieńcy kthorzy nietylko ſámey krwi Syná Bożego/ ále teſz tym rzetzom ktore
kupuią zá ſrebro y złoto/ przypiſuią y przytzytáią/ odpuſztzenie

grzechow/ y vſpráwiedliwienie ſwoie. KrowObr A4v; BibRadz
Ioann 13/29; BielKron 158, 181, 264, 457; Monopola, Kupiec który
wſzelákie rzeczy zákupuye/ ták yż wſziścy ynſzy muſzą od niego
kupowáć. Mącz 230c, 245a, 257c, 318c, 364d, 365a; RejPos 306;
KuczbKat 350; ktemu [lud turecki] wielkie ſkárby y ine doſtátki ma/
cżego wſzyſtko Krześćijáńſtwo nie ma/ bo przes ich Kráiny do nas
wſzyſtki rzecży idą/ ktore zá wielkie pieniądze kupuiemy/ iáko
Száty Iedwabne/ Korzenie wſzyſtko/ Konie y ſtroie ich/ trunki co
nalepſze/ y wiele innych rzecży. BielSpr 58; ModrzBaz 34 [3 r.],
34v [4 r.], 48, 139 marg; Calep 360b, 938b [2 r.]; W Mieśćie/ w
domiech/ ták w nocy iáko wednie/ żadnych rzecży nie kupowáć
pokątnie/ iedno iáwnie ná rynku/ álbo z wiádomośćią vrzędu. GostGosp 146, 152; WyprPl A4v; Ieſli ná on czás kośćioł był iáſkinią
zboycow dla tego/ że w nim przedawano y kupowano rzeczy ktore
miano Bogu oﬁárowáć: [...] WujNT 167, Apoc 18/15; [cło powinno
być zapłacone] ieſliż tákowé woły álbo bydłá y iné rzeczy ku przekupowániu zá gránice ſą kupioné: ále od tych rzeczy/ któré ku
właſnéy potrzebie/ ábo ku zábićiu w króleſtwie/ álbo ku przedawániu w króleſtwie ſą kupioné/ myto nie ma bydź płáconé. SarnStat
399, 40, 258, 276, 278, 290 [3 r.] (14); PowodPr 53.
»rzecz(y) za rzecz(y) odmieniać (a. zamieniać); za rzecz rzeczy dostawać« = prowadzić handel wymienny; res pro rebus dare a.
vendere Miech (6;2): Ci pieniędzi ani żadney moneti nie maią telko
rzecży za rzeci odmieniaią, iako ſiny, ſ[l]ugi, bidło j konie dawaiąc
wodmianę MiechGlab 75, 23 [2 r.]; SarnStat 1269 [4 r.].
»rzecz(y) (po-, roz-, u-, wy)kraść (a. kradać)« [szyk zmienny]
(29): Item zeznal yſz zmlodoſczi ſwey vzdi koſſulie ſzuknye y ynne
rzeczy dobre kthorech ſzyą kolwyek mogl dorwacz kradl LibMal
1545/109; Inicio wiznal ze Marſchalek iego thowarziſchem byl
przi kradziezi w Caliſchu poznawſchi ſzye ſznym kthora czinyeli
powſziach, ſuknye y drobne ynſche rzeczi kradząncz. LibMal
1548/140v, 1544/90, 1545/98v, 99v, 1547/126 [2 r.], 136 (16); Ieſly
vmre niech mie grzebą Boċ niewſtane/ a niech ſtrzégą. By rzeczy
wkupę ſkladziono A by ich nieroſkradziono. RejKup l3; GroicPorz
rv, hh3v; KrowObr 38; Wſzákże zwykłe karánie zá złodźieyſtwá
zda ſię być nieiáko vmiárkowánia godne/ áby ći co máłą rzecż
vkrádną [minimarum … rerum fures] niebyli ná gárdle karáni.
ModrzBaz 77v, 133; SkarŻyw 502; Vkrádnie mi kto rżecz/ iáko
ktora ſtoi zá grżywnę/ obieſzą go/ mnie kiedy zábiją/ gárdłá o to nie
da/ ále mię zápłáći. GórnRozm E2v, B4, E3v; KlonWor 4, 32, 34.
»(żadnej) rzeczy (nie) potrzebować; ([ilu]) rzeczy potrzeba;
rzecz(y) (nie)potrzebna(-e)« = res (non) necessaria Mącz, Modrz,
JanStat; indigere re PolAnt; rebus indigum esse Modrz [szyk zmienny] (9;3;43): wiele też rzecży ieſt ktorych żony potrzebuią, Rucho
drogie, ſrzebro, złoto, perły, dziewki ſzaty, poſłowie, gmachy oſobne y piękne malowanię. BielŻyw 108; LibLeg 7/41v; RejPs 33v,
184; mamy rozumieć iż przeſto ſlowo chleb zamykaią ſię wſziſtki
rzeczy ktorych nam potrzeba na tym ſwiecie SeklKat S3v, S3v;
HistAl A2; MurzHist A4v; DiarDop 106; Leop Esth 2/3; WyprKr
118; BibRadz Deut 2/7, Luc 10/42; BielKron 460v; Belli pacisque
munia obire, Rzeczy ku woynie y ku pokoyowi potrzebne opátrzowáć. Mącz 237b, 16b, 192a [3 r.], 495b; RejPos 129v; KuczbKat
410; BielSpr 15, 36, 53v, 54, 75; áby żaden ná rzecż niepotrzebną
nakłádu niecżynił/ ktoryby ná rzecż potrzebną chowan być miał
ModrzBaz 50v; Mogł ći Bog tákiego cżłowieká ſtworzyć/ żeby bez
iedłá y pićia mogł być żyw/ ále chćiał żeby iáko inſzych rzecży/ ták
też iedłá y pićia do pożywienia á záchowánia żywotá/ potrzebował.
ModrzBaz 52v; Ktoż rzecży potrzebne będźie przywożił [!]/ ieſli
żadnego kupcá niebędźie? ModrzBaz 80, [38]v, 53, 116v, 127, 131;
StryjKron 215; GostGosp 98; że ieſzcże pilniey wględnąć trzebá:
áby ſie w nim [w domu]/ przy vcżćiwośći/ wſzyſtkiego przymnażáło/ á rzecży do żyćia potrzebnych przybywáło. GostGospSieb +3;
Phil F3; LatHar 566; WujNT Iac 2/16; SarnStat 276 [2 r.], 278,
1271; PowodPr 53; VotSzl D2v; Dwu rzeczy do ſpráwienia weſela
potrzebá, Pieniędzy ná potrzeby, o ktore naytrudniey, [...] A mieyſcá CiekPotr 40. Cf »rzeczy ku żywności potrzebne«.
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»rzecz(y) przeda(wa)ć (a. sprzedać), przedawający; przeda(wa)nie rzeczy; rzeczy (były) przeda(wa)ne« = venditio rerum
Modrz, JanStat, JanPrzyw; res vendere Modrz, JanStat; vendita
PolAnt; res divendere, res vendita Modrz; res alienare JanStat [szyk
zmienny] (58:1;17;8): MetrKor 40/825 [2 r.]; Emporium. Eyn hoff
ſtadt. Sukyenyce/ álbo gdzye kupieckye rzeczy przedáyą Murm 25;
zeznal yſch thu Wpoznanyv czapky noze waczky myeſchky wkramyech kradal czaſſu Jarmarkowego. A the rzeczi przedawal Zidom
LibMal 1546/121, 1547/126, 128v, 1550/155v, 1551/159; ZapMaz
V S 2/332; DiarDop 106; GroicPorz b4, h3v [2 r.]; Tákże Ian
piętnaſty/ ktory iż ſie Bogá záprzał/ duſzne y ćieleſne rzetzy przedawał/ y nákoniec ſie obieśſił. KrowObr 38, 38; UstPraw Av;
BielKron 158, 264, 267v, 457 [2 r.]; Scruta. Stáre graty yáko ſą ſtáre
żelazá/ ſzáty/ ſzmáćiská ſtáre ſprzęty domowe. Scrutarius, Który
tákowe rzeczy przedáye/ wendetarz. Mącz 376b; Thermopolium,
Mieysce targ álbo rynek gdźie gotowe ciepłe vwárzone rzeczy
przedáyą/ mieyscka kuchnia. Mącz [454]d, 20b, 134c, 364c; Moſkwá to ma w zwycżáiu y ná dobrey piecży/ Nie przedádzą do Tátar
żadney tákiey rzecży. Ktore ku woynie ſłużą/ álbo ku obronie BielSat C3v; KuczbKat 330, 350 [2 r.]; BielSpr 54; WujJud 197v; BudNT Act 4/34; Ná toby też niech pilnie bacżył [urzędnik]/ ieſliby to
było z pożytkiem Rzecżypoſpolitey/ iż iáko żyto/ y mokre rzecży
wedle pewney miáry przedawáią [liquores … venduntur]/ ták by też
mięſo/ ſyry/ másło/ y inſze tym podobne rzecży ná wagę przedawano. ModrzBaz 33; W kupowániu y przedawániu ktorychkolwiek
rzecży/ ieſliby kto vmyślnie iáki fáłſz vcżynił/ niech tego Vrząd nie
przepuſzcża. ModrzBaz 34, 34 [3 r.], 34v [2 r.], 124v; SkarŻyw 290;
BielSjem 24; BielRozm 21; Calep [724]b, 958a; GostGospSieb +4;
WujNT 167; SarnStat 17, 212, 262, 270, 272 (30); PowodPr 53;
Dla tego pan moy nigdy żadney rzeczy z lepſzym Rozmyſłem niechciał przedáć, iáko tey wioſcyny CiekPotr 43; Pod kupiectwem ſię
zámyka żeglowánie/ furmáńſtwo/ ſzynkárſtwo y przedawánie tych
wſzytkich rzecży/ ktore ſię licżbą/ korcem/ wagą/ łokćiem/ kwartą y
wielkośćią mierzą. KlonFlis A4; KlonWor 66, 67.
peryfr. »rzeczy ręką nosić« = doświadczyć, praktycznie poznać
(1): Więcey ieden ſtáry ktory rzeczy ręką nośił/ porádźić może/
niżli ſto młodych z iężycznemi [!] dyſzkurſámi. SkarKaz 42b.
»schodzić na rzeczach; na żadnej rzeczy [komu] nie schodzi (a.
nie zejdzie)« [szyk zmienny] (1;7): A ták náſzych woyſko ruſzyło ſie
proſto ku Smoleńſku/ oblegſzy y pocżęli go dobywáć/ ale im to s
trudnośćią przychodźiło/ gdy potemu dzyał nie mieli/ á też ſchodźili ná koniech/ ná żywnośći/ ná zdrowiu/ y ná inſzych rzecżach
BielKron 412; Pan mię rządzi/ á ná żadney mi rzecży nie zeydzie
[nihil mihi deerit Vulg Ps 22/1] SkarJedn 401; ZawJeft 25; OrzJan
59, 69, 123; WysKaz 9, 10.
»rzecz(y) [komu] sprawić (a. sprawować)« [szyk zmienny] (3):
FalZioł V 52v; GroicPorz gg3v; Coſz? iáko żebraczkę Iáką, mam
sioſtrę ſwoię dáć zá cię [...]. Nieſpráwić iey namnieyſzey rzeczy,
bez ſat, koſul? CiekPotr 51.
»rzeczy (s-, u)tracić; stracenie (a. utracenie), strata rzeczy;
stracona rzecz« = res amissa Modrz, Calep; privatio rerum JanStat,
JanPrzyw; perdere rem Modrz; res amittere, amissio rerum JanStat
[szyk zmienny] (6;9:1;3): GroicPorz h4v; BielKron 207v; [mają być
karani] ći ktorzi trácą [na grach] rzecży ſwe/ ktore było ná potrzeby ſwe lepiey obroćić. ModrzBaz 36v, 96v; Recuperatio, rei
amissae receptio – Straczonei, rzeczi niedzienie [lege: najdzienie],
powetowanię. Calep 900b; A ieſliby kto z tákowémi wołmi/ bydły/
y innémi rzeczámi w króleſtwie kupionémi minął komory mytné/ w
nich ſie nie pokazawſzy: tákowé rzeczy niech ſtráći SarnStat 399,
252, 263, 274, 275, 289 (14).
»rzecz(y) wrocić (a. wracać); rzecz(y) się wroci(ły), są (a.
były, a. mają być) itp. wrocone (a. wracane)« (o rzeczach ukradzionych lub niesłusznie odebranych) = res redduntur a. repetuntur Modrz; rem restituere, rerum restitutio JanStat [szyk zmienny] (16;3:16): the rzeczi ktore lyrzem [lege: licem] bywayą zaſtawany mayą bicz kaſzdemv wroczone MetrKor 40/815, 34/134,

40/818, 822; LibLeg 7/33 [2 r.], 33v, 11/49v, 132v, 138v; LibMal
1554/185v; GroicPorz kk2v, kk3; Ktoby komu ſwoy ręcznik álbo
co inſzego wziął gwałtem/ tákową rzecz winien wroćić z winą
ſzeſći grzywien. UstPraw Bv; [Gallenus] kazał wſzytki rzecży
wrácáć kościołowi Krześćiáńſkiemu co był ociec pobrał BielKron
152v, 106, 162, 347, 407; KuczbKat 330 [3 r.]; ModrzBaz 62, 108;
Rzeczy lepák zle nábyte/ máią być wracáne y oddáne nie komu my
chcemy/ ále tym ktorymeſmy ie wzięli WujNT 274, Cccccc4;
SarnStat 665, 702, 918, 920, 1073 (8); KlonWor 3.
Wyrażenia: »rzeczy białe« = bielizna (1): Rzeczii Biale Krolewni Iei Mczi. NAPRZOD Poscziel w Eſzi zlotem awtowana [...]
WyprKr 105.
»domowe rzeczy« [szyk 9:6] (15): Iakom ya nyewszala szyedmy liszek szrebrnych pyaczy mysz czenovich dwu nascze talerzow
czynowich dwu convyv czenovich dw panvyv myedzyanych y
ynszych rzeczy domovich ZapWar 1524 nr 2315, 1513 nr 2125;
[Tatarzy wzięli Adamowi Gosławskiemu] wolow. 20, owyecz. 100,
wyeprzow dzieſſiecz y ynſchich rzeczi domowich yako srzebra,
schath, byalich chvſth LibLeg 11/97, 10/91v, 92, 92v, 93, 93v (10);
GostGosp 150; GostGospSieb +4; KlonWor 9.
»rzeczy domowe [= krajowe, swojskie]« [szyk 1:1] (2): [człowiek chory] wſzyſtkie myśli ſwe do tego znośi/ áby nic mimo ſye
niepuśćił/ bądź w domowych/ bądź w cudzoźiemſkich rzeczách/
coby choroby odpędźić/ á zdrowia rátuiąc/ żywotá przedłużyć mogło Oczko 1v, 17v.
»dostatek, obﬁtość rzeczy« [w tym: dostatek i okwitość (2)]
= rerum largitas Vulg; rerum satietas Mącz; copia rerum Modrz;
abundantia rerum JanStat [szyk 12:10] (13:11): BielŻyw 126; Leop
Deut 30/9; BibRadz I 281a marg, II 138b marg; BielKron 98, 298v;
Krolowie inſzich rzecżi wſzech obﬁtoſć maią/ Samey prawdi tam
do nich namniey przinaſzaią. KochSat C; KwiatKsiąż A3, E, Fv;
Mącz 369b; BielSpr 75; Nád to/ ſą niektore kráiny co miod rodzą/
niektore co paſze dobre máią/ drew/ bydłá y inſzych rzecży doſtátek
[abundant … rebus]/ z ktorych kmiećie wielki pożytek miewáią.
ModrzBaz 119v, 42v, 59v, 77, 130; OrzJan 37; SarnStat 278, 917;
GosłCast 17.
»rzecz(y) drogie(-a), kosztowne(-a); rzeczy drogość« = carum
BartBydg; caritas rerum Modrz [szyk 15:10] (11:7;7): HistJóz A2v;
BartBydg 23b; LibLeg 11/93; HistAl L7; GliczKsiąż C6v; [mądrość] Drożſza ieſt niżli perły/ á żadne y nákoſzthownieyſze twe
rzeczy [omnia desiderabilia tua] z nią niezrownáią. BibRadz Prov
3/15; BielKron 122v, 444v; Lac Gallinaceum, Rzecz oſobliwa rzadka á koſztowna/ wielkie ſzczęście y bogáctwa. Mącz 142b; LeovPrzep C3, D4; RejZwierc 156v; Bo ták iákmiarz bywa/ że drogość
zboża cżyni też wſzytkich inſzych rzecży drogość. ModrzBaz 33v,
33v, 34, 34v [2 r.]; [św. Piotr Celestyn] wielką cżęść/ ábo vbogim
rozdawał/ ábo do inych kośćiołow odſyłał: niechcąc áby ſię bráćiá
drogim rzecżom/ choćiaſz wſłuſzbie Bożey/ przyzwyczáiáli. SkarŻyw 472, 162, 472 marg; GórnRozm E3v; że też [nasze Królestwo
Polskie] ma rozne goſpodárſtwá/ bydłá/ ryb/ źwierzu/ miodow doſyć/ w Ruśi/ w Litwie/ y w Pruśiech [...]: w máłey Polſzcże ſolnych/
ſrebrnych/ ołowiánych/ żeláznych gor/ y inſze mieyſcá wſzyſtki
máią doſyć rzecży koſztownych/ ktore do źieḿ obcych przedawáią.
GostGospSieb +4; SkarKaz 120b; VotSzl D2v; KlonWor 67.
»karmne, tuczona rzecz(y)« = utuczone zwierzęta; altilia PolAnt, Calep, Vulg (2:1): BibRadz Matth 22/4; Calep 55b; Záſię poſłał
[król] inſze ſługi/ mowiąc: Powiedzćie záproſzonym/ Otom obiad
moy nágotował: woły moie y karmne rzeczy ſą pobite/ y wſzytko
gotowo: podźćie ná gody. WujNT Matth 22/4.
»rzeczy kosmate = futra (1): bowiem twoy pan niechczial poslow mich przepuſczycz przes ziemye swą do Moskwj ktorem ya
chczial poſlacz dla rzeczi koſmatich yako dla soboly byelek LibLeg 11/10.
»rzeczy kosztowne« = kosztowności; pretiosa Vulg, PolAnt
[szyk 3:3] (6): ktory [papież Bonifacy VII] wykradwſzy s kośćiołá
Piotrá ſwiętego/ złoto/ ſrebro/ kámienie drogie y rzetzy nakoſſ-
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townieyſze/ vćiekł do Konſtántynopolá KrowObr 38, 242; Leop Ier
1/11; BibRadz Agg 2/8; BudBib 2.Par 21/3; SkarŻyw 491.
»rzeczy kościelne, kościoła, boskie« = res ecclesiasticae JanStat [szyk 11:3] (12:1:1): Nápiſano támze iż rzeczy Koſćielne s
pewnych przyczyn mogą być przedáne/ ále nie żydom GroicPorz
h3v, h3v; KrowObr 36; UstPraw I4v; Werwáli ſie tego cżáſu Pomorzánie do Gnieźnieńſkiego kośćiołá/ pobráli wiele rzecży kośćielnych BielKron 351, 150, 347, 407; iż ſie byli ięli dzwonow/
ołtarzow/ obraſkow/ kámieni/ y inych rzecży koſcielnych krzćić y
máſciámi mázáć/ Szymki/ Vrbány/ Grzegorzmi ie przezywáiąc.
RejPos 348v; StryjKron 36; SarnStat 190, 898; SkarKazSej 686a;
KlonWor 10.
»kupieckie, kramne (a. kramarskie), kupne(-a) rzecz(y); kupia
rzeczy« [w tym: kramarskie a kupieckie (1)] = przedmioty handlu,
towary [szyk 19:10] (14:9:3;4): Murm 25; LibLeg 10/96v, 11/92v,
93; ZapMaz V S 2/332 [2 r.]; Item powyedzyal yſch zmagyerką
wkrakowſkyey ſtronye kradall czego ſzyą yedno mogli dorwacz
yako plothna czapky y ynne rzeczi kramarſkye LibMal 1545/98v,
1547/128v; iż náſzy mieli pełne okręty kupi rozmáitych rzecży
BielKron 460v; OCeanus morze [...] wſzytkiemv też ſwiátu kupieckich rzecży żeglarſtwem do dawa BielKron 461, 85v, 432, 437v,
445v, 452, 455v, 460v; Mącz 54d, 102b, 103b [2 r.], 171c, 320a; ták
pieniądze wymyślono, áby były miárą kupnych rzeczy wſzelákich.
SarnStat 1269, 1077, 1111, 1121, 1234, 1241.
»rzeczy leżące« = nieruchomości (1): niepożąday domu/ podtim ſlowem domu mamy rozumieć/ wſzelke maiętnoſcy bliznego
naſzego/ yako ſą/ role/ pola/ laſſy/ folwarky/ łąki/ ſiędliſka/ yeziora/
domy y yne rzeczy leżące SeklKat M4; [GroicArt D].
»rzeczy nabyte« = parta Mącz, Modrz; acquisita JanStat [szyk
8:3] (11): Mącz 278c; RejPos 217v; Oﬁárá z rzecży nieſpráwiedliwie nábytych [ex iniusto]/ ieſt ku pośmiewiſku oﬁáruiącemu
BudBib Eccli 34/20; Cżęſtokroć w máluckiey chwili giną te rzecży/
ktore zá długi cżás/ y wielkiemi pracámi były nábyte y otrzymáne.
ModrzBaz 57, 126; KochWr 32; GostGospSieb +2; WujNT 274,
Cccccc4; SarnStat 701, 707.
»(na)solone(-a) (a. słone) rzecz(y)« [szyk 4:3] (7): Salsamentum, Wſzelákie rzeczy ſolone/ yáko ſą riby śledzie węgorze/ mięſo/
słoniny/ etć. Salsamentarius, Przekupnik ſolonych rzeczy/ przekupień. Mącz 364d, 364c; Calep 938b [3 r.], 939b.
»rzecz(y) (nie)ruchome(-a), (nie)ruszające, (nie)ruchające(-a),
(nie)ruchowne, [nieruszysta, ruchające się]« = ruchomości, nieruchomości; res mobiles JanStat, Cn; bona mobilia, res immobilis
JanStat; res moventes Cn [szyk 21:11] (24:4:3:1): A ktora czeladz
bedzie zebrana abo y bidlo abo y ynsche rvſchayącze rzeczi niechbi
tho wſchitko wczaloſczy bilo podano wrecze themv poſlanczowy
LibLeg 11/91v, 11/140v; SeklKat Nv; ISćiec álbo Wierzyćiel/ ktorego Láćinnicy Creditor zową/ długu ſwego dochodźić ma przodkiem ná ruchomych rzeczách dłużnikowych/ potym ná ſtoiącym
Imieniu iego. GroicPorz q4v; Tu by przyſtáło ná ty kthorzy ſye
opiekáią śierotámi zábiegáć y rádźić pilnie około tego/ áby pieniądze gotowe y wſzytki rzeczy ruchome/ po śmierći zmárłego zoſtáłe/
zupełnie á ſpráwiedliwie były popiſáne. GroicPorz ee3v, l2v; UstPraw E3v, Hv, I4v, K; BielKron 355v; SkarŻyw 283, 508; ZapKościer 1581/19v, 1587/72, 74 [2 r.]; Káżda Wdowá, po śmierći
mężá, bierze ruchomé rzeczy, w pieniądzách y w perłách. SarnStat
639, 98, 108, 250, 584, 586 (11); Więc też tylko ruchome rzecży
złodźiey krádnie: Bo kráść grunty y domy barzo mu nie ſnadnie.
KlonWor 4; Ná oſtátek złodźieyſtwo zgołá proſtym zową/ Kiedy
więc ruchomą rzecż bierze kto domową. KlonWor 9, 3, 32; [Cervus
F40 317; Kto Dziedzictwo bierze/ długi płáći/ poki dziedzictwá
w rzecżach ruchomych/ álbo ſie rucháiących ſtawa. SzczerbSpecSax 79].
»ogrodne, na ogrodzie posiane (a. rodzące się) rzeczy« = warzywa; quae sunt in hortis JanStat [szyk 8:2] (8:2): RejZwierc 111v;
Dworká ma tego doyźrzeć z pilnośćią/ áby ogrodnych rzecży nie
omieſzkiwáłá śiać/ gdy cżás cżemu przychodźi. Iáko cebulę/ ogor-

ki/ páſternak/ márchew/ pietruſzkę/ rozſádę/ ćwikłę: ſáłatá też nie
wádźi GostGosp 122, 66, 72 [2 r.], 98, 122; SarnStat 185 [2 r.];
(marg) Fures rerum hortenſium. (–) Więc kiedy mu doymie głod/
naprzod do ogrodá Cudzego leźie/ gdy mu poſłuży pogodá. Krádnie
rzecży ogrodne/ owoce obrywa KlonWor 34.
»pi(e)rworodne, pierwsze rzeczy; pierwociny rzeczy« = pierwsze zbiory plonów; primitiva PolAnt [szyk 5:1] (4:1;1): KromRozm
II i4; Pierwſſe rzecży y dzieſięćiny komu/ gdzie/ á iáko miáły być
dáwáne. Leop Deut 26 arg; BibRadz 2.Esdr 13/31; BielKron 6v, 14;
PowodPr 22.
»rzecz pospolita« = majątek publiczny (2): SkarŻyw 241; Peculatus, pecuniae publicae, aut ﬁsci furtum, sicut sacrilegium rerum
sacrarum – Kradziez rzeczi poſpolitei albo dobra panskiego. Calep
[766]b.
»rzeczy przedajne, przeda(wa)jące« = towary; res venales
Modrz, JanStat, JanPrzyw; merces Mącz; promercalia Cn [szyk
22:4] (16:10): Woiewodowie máią ſzácowáć rzeczy przedawáiące/
wywiedzyawſzy ſię iáko drogie ſą tám z kąd ie przywiozą. UstPraw
A2, Av [2 r.], A2 [5 r.], F3, F3v; fornicarii, Komornicy przekupnie
którzy w náyemnych sklepiech/ y domách przedáyne rzeczy przedáyą. Mącz 134c, 217c; ModrzBaz 33; zákázuiemy [...] kupcóm
wſzyſtkim [...]/ áby od tego czáſu y nápotym/ żadnych rzeczy przedáynych/ zwłaſczá ołowu/ zbróy/ y innych potrzeb ku iedzeniu y
pićiu/ do Czech nie śmieli woźić/ álbo nośić. SarnStat 219, 270,
278, 286 [3 r.], 297 [2 r.], 313 (13).
»rzeczy skarbowe [= należące do skarbu królewskiego]« (1):
Reyeſtr rzeczy ſkárbowych, Korony, etć. Pátrz Titulo Podſkárbi.
SarnStat 356.
[»rzeczy stojące«: DAwnoſć o rzeczy Dźiedźiczne/ o ſtoiące y
o leżące. Stoiące/ iáko ſą Domy/ Folwárki. Leżące/ iáko ſą Role/
Ogrody. GroicArt D.]
»rzecz(y) (sw(oj)e(-a)) własne(-a)« = własność, własne mienie,
majątek; res privata Mącz, JanStat; res mancipi Mącz, Cn; res
propria Modrz, JanStat; proprium, suum Cn [szyk 11:7] (18): FAnthu Wierzyćiel powinien thák pilnie ſtrzedz y chowáć/ iáko ſwoiey
właſney rzeczy. GroicPorz dd, h4v, rv; Obiecuię teſz chowáć tzyſthość nieodmienną [...]: I wyrzekam ſie właſnych rzetzy. KrowObr
137v, 139v; Mącz 206b, 322d; WujJud 213; ModrzBaz 48; WujNT
68; ieſli Furmánie y Woźnice kupie kupieckie zá pieniądze wioząc/
mytá y mieyſcá myt przeminą: oni tylko ná rzeczách y koniách
ſwych właſnych niech będą karáni SarnStat 1074 [idem 1113]; Téż
im tego pozwalamy/ áby z nich nie brano myt/ céł/ moſtowégo/
grobelnégo od ich właſnych rzeczy/ któré nie ná przekup/ ále ku
ſwéy potrzebie będą obracáné SarnStat 1196, 98, 625, 681 [2 r.],
929, 1113.
»rzecz(y) święte(-a), (po)święcone(-a) (a. poświęcane(-a))«
= divinum Miech; sanctiﬁcatio, sanctiﬁcatum, sanctitas, sanctum
PolAnt; sacrum Modrz [szyk 47:6] (30:23): PatKaz II 39v; MiechGlab 46; [Luter i jego uczniowie] Swyątoſći przez ktore bywamy
pośwyęconi y rzeczy knim należące/ ktore przez ſlowo y modlitwę
ku náſſemu pożytku bywáyą pośwyęcáne/ zárzucáyą á w pośmyewiſko obracáyą. KromRozm I D4; MurzNT Matth 7/6; Leop Ex
30/29, 2.Par 31/18; Rzeczy poświęcone ſą śidłem człowiekowi
temu ktory ie pożera BibRadz Prov 20/25, Ex 30/29, 32, 36, Lev
12/4, 19/8 (17); ále Arká ſwiádomiey [tj. Arka Przymierza] y ine
rzecży ſwięte zoſtáły w namieciech z Moiżeſzem y Aaronem. BielKron 40v; ktoby święconą rzecz kupował álbo przedawał/ obá winni świętokupſtwá. BielKron 158, 37v; BielSpr 44v; BudBib 2.Esdr
12/47; W ſtárodawnych Rzymſkich práwách nápiſano/ iż ktoby
rzecż świętą ábo Zborowi należącą vkradł y wydárł/ niech będźie
iáko mężoboycá. ModrzBaz 133; Simonia ieſt/ gdy kto ſwięte rzecży/ albo duchowne vrzędy kupuie. ModrzBaz 139 marg, 116v;
SkarŻyw 290; [uczestnicy procesji] potym do Pánny Máryey Maioris, álbo Niues kośćiołá wędrowáli/ gdźie też reliquije rozmáite im
pokázowáne były/ obraz Pánny naświętſzey Maryey/ [...] grob ś.
Hieronymá/ y inne rzecży święte náwiedzáiąc Panu BOgu ſię mod-
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lili. ReszList 161; OrzJan 111; WujNT 8, 16, 98, 152 marg, 155
[2 r.] (15); SarnStat 212; PowodPr 75; łupieſzczá, łákomiec, zawiſny, Rzeczy od dobrych ludzi Bogu poświęcone, Ma zá świetſkie
CiekPotr 19; KlonWor 11.
»rzeczy targowe« [szyk 1:1] (2): Ná tárgu targowé rzeczy kupuiącému, nie ma bydz od mieſczan zákázywánié. SarnStat 290,
1234.
»rzecz(y) (u)kradziona(-e), złodziejskie; kradzienie (a. kradziestwo, a. kradzież), złodziejstwo rzeczy« = res furto ablatae Modrz,
JanStat; furtum, res furtivae JanStat, Cn; furtivum PolAnt; rerum
ablatio Modrz [szyk 38:13] (42:5;3:1): yako my tho vyemy ysch
pauel szorlow Nyekradnye any szlodzeyskych rzeczy poszyva
wkxyąszączey szyemy ZapWar 1503 nr 1941, 1524 nr 2160, 1533
nr 2408, [1535] nr 2511; MetrKor 34/134, 40/819 [2 r.], 820;
LibLeg 6/117v; powyada yſch Jacub Zid skrakowa zanymy yezdzal
kupuyącz v nych kradzione rzeczi LibMal 1547/129v, 1553/173v,
174; Miedzy złoczyńſtwo theż poczytáią kiedy kto rzecz krádźioną
ma wſwoim ſchowániu/ do ktorego ſam nośi klucz/ wyiąwſzy by
rzecz krádźiona ták máła byłá/ iżeby oknem mogłá być wrzucona.
GroicPorz m3v; KToby rzecz krádźioną álbo łupy przechowywał/
álbo rády y pomocy ku kradźiectwu dodawał: przeświadczony tąż
śmierćią iáko y złodźiey ma być karány. GroicPorz kk2, h3v [3 r.],
m4 [2 r.], dd4v, ee, hh3v [2 r.] (20); UstPraw I3, I3v, I4v [3 r.];
BibRadz Tob 2/15; záś Boſkie práwá/ wedle roznośći rzecży vkrádźionych/ iedne złodźieie wrácániem w pięćior naſob/ drugie we
cżwor naſob/ á inſze we dwoy karały. ModrzBaz 78, 78; SkarŻyw
241, 325 marg; Calep [766]b; SarnStat 262 [2 r.], 514 [2 r.], 548,
700, 702; Rzecż krádźiona dawnośćią nigdy nie záchodźi; Bo iey
ſnadź y we ſto lat dochodźić ſię godźi: Iedno dowiedź że twoiá ábo
twego dźiádá KlonWor 44; [Cradzyona rzecz cleptum, res furtiva
ReuchlinBartBydg g6].
»rzecz(y) wonne(-a) (a. woniające), [jakiej] woniej« = aroma(ta) PolAnt, Cn; thymiama Vulg; odores Calep [szyk 9:2] (9:2):
[bracia Józefa] vzrzeli Iſmaelity kupce iechatz zgalaadu y wyelbłądy ich ktorzy nieſli drogye á wonne rzetzy HistJóz A2v; Leop Ex
30/35; Na dole [amﬁteatru w Mekce] ſą mieyſcá ſklepiſte w ktorych
niewymowna wielkość kupcow/ ktorzy przedáią y kupuią rzeczy
wonne/ iáko muſzkum/ prochy/ y inne przypráwy woniáiące/ iáko
máśći kthoremi vmárłe pomázuią. BielKron 264, 78 [3 r.], 457
[2 r.], 459; A miał Ezechiaſz bárzo wiele bogactw/ y był bárzo w
wielkiey sławie maiąc wielkie ſkárby/ śrebrá/ złotá/ y kámieni drogich/ rzecży wonnych zbroi rozlicżnych/ y wſzytkiego nacżynia
koſztownego. BudBib 2.Par 32/27; Calep [724]b.
»zapowiedne rzeczy« = majątek pozwanego, zajęty urzędowo
na wniosek poszkodowanego dla zabezpieczenia jego roszczeń aż do
rozstrzygnięcia sprawy przez sąd (1): SZperunk álbo Areſt ieſt Zapowiedź Perſony álbo dobr iey/ vczynioná przes ſługę vrzędowego/
z roſkazánia onego Sędźiego/ pod kthorego władzą Perſoná y rzecz
iey ieſt/ áby zapowiedne rzeczy/ ták długo były wpokoiu/ áż do
rozſtrzygnienia práwem z Areſtátorem żáłuiącym. GroicPorz dd3v.
»rzecz(y) zastawne(-a) (a. zastawione(-a)); zastawa rzeczy« [w
tym: zastawa rzeczy zastawnych (1)] = pignora Modrz, JanStat, Cn;
res pigneraticia Mącz; quod pignori datum est Calep; res obligatae
a. oppignoratae JanStat; hypotheca Cn [szyk 12:8] (19;1): O Záſtáwnych y o przedánych rzeczach krádźionych Zydowi. GroicPorz
h3v, h3v, h4v, nn2v; Mącz 299c; ModrzBaz 124v; Calep 805a;
[grzechy przeciw VII przykazaniu:] Rzecży náleźionych ſkwápliwe
ſobie przywłaſzcżenie. Pożycżonych/ záſtáwionych/ ábo zápomniánych rzecży nieſłuſzne zátrzymánie. LatHar 117; którzy [gracze w
kości] zwykli z piiánémi/ álbo gniewáiącémi ſie nową grę koſtek
wymyśláiąc ná wiárę álbo ná zaſtáwę rzeczy y pieniędzy zaſtáwnych/ ná konie y dobrá dźiedźiczné grać SarnStat 706, 246, 250,
256, 261, 691, 692 [5 r.].
»rzeczy ku żywności (a. ku pożywieniu), do żywności, żywności, do kuchniej (potrzebne a. należące); rzeczy potrawne (a.
strawne), kuchenne, jedzące« = żywność jako przedmiot handlu; też

zapasy żywności; res cibaria Mącz; res culinariae, res vitae (a. ad
victum, a. ad vitam) necessariae Modrz [szyk 16:5] (7:3:2:1;4:3:1):
Murm 157; BartBydg 100; Merces esculentae, Przedáyne rzeczy
yedzące. Mącz 217c; Penarium, Spiżárnia/ Komorá do chowánia
potráwnych rzeczy. Mącz 288a, 64c, 245a, 257c; LeovPrzep C3;
Iákoſz v nas Niemieckie Táláry náſtáły/ Tákze też wſzyſtki rzeczy
żywnośći zdrożáły. BielSat B4v; Nád to/ prośimy Chlebá Powſzedniego/ to ieſt/ rzecży ku pożywieniu potrzebnych KuczbKat 405;
BielSpr 27v; ModrzBaz 34v, 44, 113v, 145; Z tym wyſzedł wdrogę
Iakob w wielkim vboſtwie/ niemáiąc iedno kiy wręku/ á trochę rzecży ſtráwnych SkarŻyw 346; BielRozm 15; GostGosp 92; SarnStat
302, 1132, 1234.
Szeregi: »rzeczy i (abo) dobra (a. dobro)« = res et bona JanStat
[szyk 5:1] (6): ná oddalánie rzetzy y dobrá kośćiołá Rzymſkiego/
álbo inſzych kośćielnych dochodow/ kthorychkolwiek/ nieprzyzwolę KrowObr 36; obiecuiemy rzeczy y dóbr któréykolwiek wagi y
cény będących tych oſób/ którym ná morzu potoną/ nigdy [...] nie
pożędáć SarnStat 1118, 98, 584, 1169, 1284. [Ponadto jako ostatni
człon 3 r.]
»rzeczy i dobytki« (1): oderwáło ſię ich od woyſká [pruskiego]
trzy tyſiące w kozáctwo/ ſzli ku ieźioru ktore zową Niezámyſl/ bo
ſie tam było wiele ſlachty zgromadziło y okopálo z rzeczámi ſwemi
y z dobytki BielKron 372. [Ponadto jako ostatni człon 4 r.]
»imienie i rzeczy« (1): Iedná Páni Elſyngá/ krolewſka mámká/
imienie wſzytko ſwoie y ruchome rzeczy/ do iego ſzáfunku zápiſałá.
SkarŻyw 508. [Ponadto jako ostatni człon 1 r.]
»rzeczy, (a(l)bo, a, i) kupie« = res et (aut, seu) mercantia a.
merces a. mercimonia JanStat [szyk 17:3] (20): wſziczki rzeczi abo
kupye ktore ſą ktoremv kolwyek Czlowyekv [...] zabrany, yeſcze za
czaſſv pyerwſchich woyewod mayą bicz zupelnye vroczone. MetrKor 40/818, 40/825; LibLeg 7/33v; ComCrac 12v; [rozkazaliśmy]
áby przez té wſzyſtki dźieśięć lat żaden nie śmiał tám do Sląſká y
do Márgrábſkiéy źiemie rzeczy y kupi iákich/ ták wielkich iáko
máłych [...] woźić y wnośić SarnStat 1227; ZAkázuiemy wſzyſtkim
Kupcom: áby z rzeczámi y z kupiámi ſwémi nie śmieli przez nowé
drógi y mieyſcá przechodźić SarnStat 1235, 253, 286, 511, 945,
966 (16). [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.; jako ostatni
człon 7 r.]
»rzeczy i (albo) majętność« [szyk 2:2] (4): livdzy nam pomordowaly. owcze y bydlo nam pobraly. y domowe rzeczi, y mayetnoſcz wſzitkę LibLeg 10/93; BiałKat 61; SkarŻyw 335; iednak
szkody ktoreby się Vkrzywdzonemu ex ista causa wmaiętnosci albo
wrzeczach, albo kosciołowi albo Zborowi y Cerkwi stały [...] nagrodzone bydz maią ActReg 16. [Ponadto jako ostatni człon 1 r.]
»(tak) rzecz(y), (abo, i, jako) osoby(-a) (a. persona)« = res et
(aut, seu) personae Modrz, JanStat, JanPrzyw [szyk 8:3] (11):
SZperunk przodkiem ma być ná rzecz/ potym ná Perſonę. GroicPorz dd4, l2, dd3v; ModrzBaz 77v; [ustawiamy] áby o pieniądze
álbo o którąkolwiek rzecz/ ták ruchomą iáko nieruchomą/ álbo in
cauſa criminali, która ſie dotycze oſoby/ álbo rzeczy Zydowſkiéy/
żaden Krześćiánin nie był dopuſczon przećiwko Zydowi ku świádectwu SarnStat 250, 63, 135, 349, 451, 883 [2 r.]. [Ponadto w
przeciwstawieniu 1 r.]
»rzeczy i potrzeby« (1): [król nie ma pieniędzy, o które prosi
wojewoda wałaski] tedi thego vdzialacz niemoze a tesch za czorkamy swimy ktore niebarſo dawno wipoſſazil pyeniadze wielkye
widal y na the rzeczi y potrzebi ktore Krol yego m. ma przed ſobą
widacz mvſzy LibLeg 10/64.
»rzeczy i statek« (1): nyektore kvpye ym ym [!] wſzyawſzi potraczono. rzeczi y ſtatek ych wzyawſchi y dotychmyaſth przi panv
Voyewodzye yeſth. LibLeg 11/139.
»rzecz(y) i (albo) towar(y)« [szyk 1:1] (2): MetrKor 34/134;
Lecż ty Pánie przedawcá nie praweś owemu [tj. niezbyt rozgarniętemu kupcowi]: [...] Názbyteś go wyćiągnął: Przedałeś zá dwoie
Pieniądze/ podłe rzecży y towáry ſwoie. KlonWor 66. [Ponadto w
połączeniach szeregowych 2 r.; jako ostatni człon 1 r.]
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Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i (a(l)bo, a, ani, jako, także (i)) (jakie, jakieżkolwiek) in(n)e (a. insze, a. wszy(s)tki(e) (in(n)e), a. wszel(a)kie, a.
ktorekolwiek (in(n)e), a. każde (inne), a. drugie, a. ine rozmaite, a.
(inne (tym)) podobne rzeczy; i wiele (a. dosyć, a. niemało, a. bez
miary) in(n)ych (a. inszych) rzeczy« [w tym: w sg (11)] (237;13):
anym yey tham wzyal Cthyrzech klod myasza wolowego solonego
trzydzesczy poleth Slonyn dwdzesthv y Cthyrzech kop syrow
wyadra maszla y gynnych rzeczy wthey ze komorze ZapWar 1532
nr 2416, 1507 nr 1989, 1524 nr 2315, 1527 nr 2395, 2534, 1532 nr
2415, 1534 nr 2545; Czi myeſczanye Wlodzimierſczi proſchą wolnych drog [...] abowyem thimy drogamy wozą pſcheniczą slodi,
mąkę, myod, y yne rzeczi MetrKor 59/280v, 37/4, 40/819, 46/118,
57/119v, 59/77; BierEz Cv; HistJóz Ev; Dayemi znacz v.m. Kroliv
yz nam vcziekl yeden komornyk [...] y wzial od nas mnoho skarbow y pyeniedzi gothowich y zlotich scheſcz seth y schati y ynſche
rzeczi LibLeg 10/124, 10/59v, 91v, 98, 11/28, 91v (10); Item do
ſchkoly chodzacz [ukradł] kſzyąſchky y ynne rzeczi drobne kthorich ſzią mogl dorwacz LibMal 1545/98v, 1545/98v, 109, 1547/126,
1548/140v, 1552/169v, 1553/175; A tak iuż naprżod idzcie a tam
mię czekayćie Oſly/ muły y inſze rzecży opatrzaycie RejJóz Ov;
SeklKat M4, Nv, S3v; RejKup bb6v; HistAl A2; KromRozm I K4;
Wiecie coć ſąm Chriſtus powiedźiáł/ rzeknąc/ Kto miłuie oica/ matkę/ bracia/ ſioſtry/ ſyny/ corki/ krewné/ domy/ rolé i inſze rzeczy/
więcyi niſzli mnie/ nieieſt godźien mnie MurzHist S; KromRozm III
K8; Doſić záprawdę dobrze ſie pokazáłá [Kornelia] myenyąc dzyeći ſwe ſwym ochędożeńſtwem być/ á nye letniki/ nye páſy/ nye
perłowe tkanki/ áni inſſe drogye rzecży GliczKsiąż C6v, M3, M6;
GroicPorz dd4v [2 r.], ee, ff4, gg3v [4 r.], oo3; KrowObr 80v, 81,
86v, 97, 98 [2 r.]; Kſtałth y fﬁżerunk budowánia Przybytku/ Zaſłony/ Archy/ Vbłagálnicze/ Stołu/ Lichtarzá/ y innych rzecży. Leop
Ex 26 arg, Ex 31 arg, Lev 13/59, 3.Esdr 2/7, Esth 2/3; też w tákowey grze koſterney y w inſzych gdy by kto przegrał konie y inſze
rzeczy/ Rękoymia áni iſćiec niema być poćiągnion práwem UstPraw B3, D2, E, Ev, G, I4v; Do Piwnicze winney. Wsitky naczinia.
i inſze potrzebne rzeczi. ﬂaſze, etc WyprKr 118, 118; BibRadz
3.Esdr 4/5, 19; [papież Anastazjusz IV] koſcioły budował drugie
opráwiał/ kielichy/ ornaty/ y ine rzecży pokupił do kościołow. BielKron 181; Thá źiemiá [Hasonia] ma wſzytki żywioły/ zboża y inne
rzecży/ okrom winá ktorego nie ma BielKron 290; Látá 1519. Mieſiącá Sierpniá/ Táthárowie w pocżćie wielkim/ wtárgnęli do Bełſkiey źiemie cżarnym láſem/ wiele ſzkody pocżynili w ludzyech/
dobytku/ y w inych rzecżach BielKron 417v; Po nim drugich wiele
puśćili ſie iego ślákiem do kráiny Páiry ná południe/ ſkąd wiele
przywieźli korzenia/ to ieſt/ Cynámonu/ Káſiey/ Pieprzu długiego/
Złotá/ y wiele inych rzecży v nas koſztownych. BielKron 444v;
[mieszkańcy wyspy Fortunate] Złotá/ Pereł/ Kámienia ni zacż nie
máią ſobie/ y inych rzecży w ktorych ſie Europá kocha. BielKron
447, 40v, 47 [3 r.], 47v, 56v, 73v (58); Arma nautarum, Lodźi.
wiosła/ y ine rzeczy. Mącz 16b, 81b, 173a; GórnDworz H7; HistRzym 128v; Thu ſłyſzyſz iż [Maryja] ſie nic nie báwiłá biegáiąc po
kramikoch kupuiąc źwierciadłká/ tkanecżki/ bramecżki/ bryżycżki/
bárwicżki/ y ine rzecży ſwiátá thego RejPos 306; A miáſto ſwiátłośći ciáłá á krwie Páńſkiey [...]/ vkázuią ine ſwiątośći/ kośći vmárłych ludzi/ á cżáſem też y źwirzęce/ woſki święcone/ zyołá/ drwá/ y
ine rozmáite rzecży. RejPos 338v, 56, 82v, 190, 288, 348v; KuczbKat 405; Kámienia/ pereł/ złotá/ ſrebrá/ y inych koſztownych rzecży y pod ziemią/ y pod wodámi z wielkimi trudnoſciámi ſzukáiąc
y nábywáiąc. RejZwierc 156v, Bv, 107 marg, 107v, 108v, 110v (11);
Ktorzy ſie nie opátrzą w ſtráwę y w inne rzecży potrzebne/ zwalcżą
ſie ſámi bes żelázá. BielSpr 36, 2v, 14v, 15, 46v, 53v (9); BudBib
1.Mach 5/23; ModrzBaz 33, 33v, 34, 34v, [38] (9); SkarŻyw 283,
332, 491; ZapKościer 1580/10, 1581/19v; StryjKron 46, 155, 161;
ReszList 161; GórnRozm L3v; ActReg 14; GostGosp 58, 72, 74,
130, 152; LatHar 117; Przetoż ſię nie dziwuy/ kiedy czytaſz w żywoćiech ſwiętych/ że ich reliquiae/ ſuknie/ chuſtki/ laſki/ y inne

rzeczy podobne tákież cudá czyniły. WujNT 478, 98, 365, 728
marg, Yyyyyv, Ccccccv; vſtáwiamy: áby Woiewodowie w ſwych
Woiewództwách cénę kupi/ y innych przedáynych rzeczy poſtánawiáli SarnStat 286; poſtánawiamy: że káżdy furman/ który z towárámi cudzoźiemſkiémi/ ſolą/ y z inſzémi ćiężkiémi rzeczámi do
Krákowá przyiedźie/ od káżdégo koniá po pułgroſchu miáſtu płáćić
będźie powinien. SarnStat 964, 185, 190, 258, 270 [2 r.], 273 (52);
Dla Sodomſkiego ludu ſproſnośći/ [Bóg] onę cáłą kráinę z miáſtámi/
ludźmi/ y wſzyſtkimi rzecżámi/ ogniem śiárcżánym z niebá wypálił.
PowodPr 11; VotSzl C4.
Przen (15): Mądry lepak cżłowiek nigdy ſam nie ieſt, mać
zaiſte z ſobą wſzitki rzeczy ktore iemu ſą abo były dobre BielŻyw
110; KrowObr 66 [2 r.]; RejWiz 56; KarnNap D3v; Bo Duch święty
w doktorách Kośćielnych mowiący/ bogáty ieſt goſpodarz/ ktory z
ſkárbu ſwego/ nowe y ſtáre rzecży/ ku poćieſze wiernych Bożych/
podáie. SkarŻyw 538; CzechEp [3]; LatHar 279; WujNT Matth
12/35; JanNKar Cv.
rzecz czyja [zawsze: pron poss] (4): BielŻyw 15; KrowObr 48;
Bo iáko on Mędrzec co iedno w koſzuli s pogorzeliſká vciekał gdy
go ludzie żáłowáli powiádał/ iż ia ſwe rzecży wſzytki s ſobą mam/
iedno co mi byłá fortuná pożycżyłá/ to mi pogorzáło. RejZwierc
146; RejPosWstaw [212]v.
Wyrażenie: »duchowne rzeczy« (1): Ieſliſmy wam duchowne
rzecży pośiali: wielkali to/ że wáſze ćieleſne żniemy? LatHar 127.
b. Produkt, wyrób, dzieło rąk ludzkich (wyjątkowo o pszczołach); opus BartBydg, Vulg, PolAnt; vas Vulg (98): BartBydg 124;
Dwoię rzecż Pcżoły ſprawuią A barzo pożytecżną, Miod y Woſk.
FalZioł IV 27d; Wſzakże Krzyſztał lepſzy ieſth na nacżynie ku
piciu: niżli na inſze rzecży. FalZioł IV 51c, V 51v; LibLeg 7/100;
ComCrac 13v; MurzNT Luc 21/6; OBroná tego v kogo ſye imą koniá álbo inney iákiey rzeczy tá ieſt: álbo powie iżem to kupił/ iże mi
dárowáno/ iżem pożyczył. [...] Albo powie iżem ſam vchował to
źwierzę/ ſam tę rzecz vrobił. GroicPorz ee; Abowiem mamy to s
przyrodzenia złego iż ſię więcey tym rzetzam dziwuiemy ktore ręká
ludzka ſpráwiłá/ vćioſáłá/ vrzezáłá/ vſtrugáłá/ vmálowáłá [...]/ á
niſſli tym ktore ręká Boſka ſtworzyłá KrowObr 116v, 110v; Leop Ex
36/1, 3.Reg 7/14, 3.Esdr 6/4, Eccli 50/10, Is 19/9; WyprKr 103v;
BibRadz Ex 35 arg, I 213c marg, Act 19/25; Noemá záſię corá
Lámechowá s Selle vrodzoná/ wymyſliłá napirwey tháć rozmáite
rzecży thák z wełny iáko ze lnu/ ábowiem przed tym w ſkorach tylko chodzili BielKron 4v; zbudowáli dom Boży/ do ktorego wnieſli
Arkę/ ſtoł/ ołtarze/ lichtarz/ nacżynia/ ſzáty/ y poſtáwili ná ſwych
mieyſcach. Wyſzło ná ty rzecży złotá XXIX libr/ ſiedḿ ſet y trzydzyeśći ſyklow BielKron 35v, 149v, 264, 278, 278v, 284; KwiatKsiąż G4v; Pluteus item, Wſzeláka rzecz z tárćic z deſzczk álbo z
dylów vcziniona/ yáko yeſt pulpit/ ſpidwas/ ſzafá do xiąg chowánia
Mącz 307b; Sericarius, Iedwabnik/ Tkacz yedwabnych rzeczy.
Mącz 386c, 376c; GórnDworz G8v, Iv; BielSpr 54; Káżda rzecż
ſprochniáła niſzcżeie/ á iego ſprawcá ſpołu z nim ginie. BudBib
Eccli 14/20; Strum I4v; á wodá z kánnałów vpadáiąc/ thák ſye zśiáda/ iż rzeczy/ którychby ſnać rzemieſłnik niemógł/ ſámá wyformuie
Oczko 8v, 2v; SkarŻyw 589; BielSjem 24; Artiﬁcialis, Quod arte
factum est – Rzecz miſternie vizinioną [!]. Calep 98b; bo do wiela
rzecży gliná potrzebna. GostGosp 66; SarnStat 270, 1014, 1022,
1276; KlonFlis A2 [2 r.], C3v, Hv; [ReuchlinBartBydg k2v, k4v].
W charakterystycznych połączeniach: bita rzecz(y), ciosana,
(u)czyniona (5), dłubana, dokończona, dziwne, jedwabne (7), [klepana młotem], kosztowne (2), lita, miedziana, nikczemna, potrzebna, pożyteczna (2), [ryte], rzezana, sprochniała, subtelne, wielka,
złotogłowowe; rzeczy własnej roboty (3); budownicy rzeczy, haftowanie, rzemieśnik (2), sprawowanie, tkacz; rzecz(y) budować, czynić, dziać, (u)robić (3), sprawić (sprawować) (2), stawiać, tkać (3),
wozić, wyformować, zdobić.
Wyrażenia: »rzeczy rzemieślnicze (a. rzemieślnickie)« = res
mechanicae JanStat (4): UstPraw A2, F3; á od rzeczy rzemieſłniczych/ któré poddáni ſzlácheccy wiozą do miaſt y miáſteczek/ iáko
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od kół/ miſek/ konwi y od innych niech będźie miernie targowé
brano wedle ſtárégo zwyczáiu. SarnStat 277, 270.
»rzeczy uczynione« = przedmioty (1): Bo táką [oﬁarę bogom pogańskim święty Teodor] obiecował iáką vcżynił: to ieſt iſz ie pokołátáć miał ná cżęśći/ á ſrebro z ktorych vcżynione było vbogim rozdáć: ná więtſze poháńbienie głupſtwá niewiernych/ ktorzy rzecżom
vcżynionym y báłwanom Boſką cżeść przycżytáli. SkarŻyw 189.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i in(sz)e (wszytkie) rzeczy« (4): [Hiszpanie na wyspie Madera] Pobudowáli nád nimi [rzekami] piły co drzewá trą roſkoſzney woniey/ á ſámy cżyrwone Cedrom podobne/ s ktorych tárćic bywáią ſtoły piękne/ ſkrzynie/ ſzafy/ y ine rzecży BielKron
448v; GórnDworz Iv; RejZwierc 248; Goźdźie/ gonty/ cegłę/ y inſze rzecży/ ták máłe y mnieyſze/ pod licżbą máią odbieráć: bo ná
tym Rzemieślnicy zwykli oſzukawáć Száfárze y Vrzędniki GostGosp 14.
α. Specyﬁk o konkretnym zastosowaniu leczniczym (40): Też
ſok babcżany/ zmieſzany ſtrochą Ceruzi to ieſt blaywaſu á ſtrochą
ocztem, ieſt dobra ta rzecż na kroſty warg y na zagniłoſci ych FalZioł I 14c; A gdy odnich [lekarzy niedoskonałych] pytano ktore by
lekarſtwa dawali w piciu ludziem chorym/ powiadali iże mleko
Soſnki z oleykiem Zyzaminowym/ ktora rzecż takowy gwałt gim
cżyniła w ſtolczoch/ iſz od nich vmirać muſieli FalZioł I 42c; Roża
zielona yteż ſucha godźi ſie ku lekarſtwam/ wiele rzecży przyprawuią s kwiatkow Rożanech, naprzod miodek Rożany/ czukier
Rożany/ ſirop Rożany/ oleiek Rożany/ wodka Rożana. FalZioł I
[1152]c; Też piłułki peſtilenciales/ to ieſt Powietrzne: cżaſu morowego powietrza: na każdy tydzień po dwudzieſtu bierane/ zachowawaią cżłowieka nadewſzytki rzecży od zarażenia FalZioł V 73v,
III 15c, IV 48a, 49d, V 26, 27 [2 r.] (29); Oczko 32v.
rzecz z czego [= z czego złożona] (1): W Ręku noſić nieczo
wonnego ieſt rzecż pożytecżna/ iako ſą rzecży prziprawne w aptekach. z ambri y z inych rzecży wonnych/ á to dla bogatych. FalZioł V 63.
Wyrażenia: »rzeczy aptekarskie, z apteki« (1:1): Ieſtly by zathakowem długiem nieodbiciem thego łożiſka niewiaſta ona bole
wielkie w głowie y ktemu cięſzkoſci w pierſiach miała/ tedy takowey paniey maią być dawane rzecży poſilaiące głowę y pierſi iako
ſą rzecżi z apteki. FalZioł V 26, V 62v.
»lekarskie rzeczy« [szyk 5:1] (6): Korzenie/ ſkorki/ liſcie Owocz/ y kwiatki kaparowe/ wchodzą w lekarzſkie rzecży. FalZioł
III 13d, I 44a, V 15v, 19b; Medicaminibus curari, Lekarſtw pożywáć/ Leczić ſie lekárskiemi rzeczmi. Mącz 73b, 384a; [lekarska
rzecz ungentaria res ReuchlinBartBydg L3v].
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i in(sz)e rzeczy« (2): á tak thym [tj. wódką] inſze
lekarzſtwa ktore ſą na bolącżki y na priſzcże: rozpuſzcżać/ iako ſą
maſci y inſze rzecży. FalZioł V 70, V 62v.
[Cf II.A.7.b.α.]
D. W odniesieniu do różnego rodzaju pojęć (662):
1. To, co stanowi obiekt obserwacji, porównania (też wyboru)
lub wyobrażenia (sennego, artystycznego i in.); to, z czego składa
się jakaś całość; element pewnego zbioru (też w odniesieniu do
składników wyliczenia); res Mącz, Modrz, Calep, JanStat (282):
Páni gniewliwa/ dym/ y panewká dziuráwa/ tá troia rzecz ieſt ſkázá
domowa. March1 A4v; BierEz I2; OpecŻyw 86; PatKaz III 113;
HistJóz B2 [2 r.]; BartBydg 55b; Powiadał [Plato] że trzy rzecżi
duſza iego żałowała. Bogacża ſzcżodrego ku vboſtwu prziſzłego.
Mądrego od mądroſci opuſzcżonego. Cżci godnego w złą ſławę
przyſzłego. BielŻyw 85, 51; gdyż wſzitka dobroć rzecżi każdey w
ſrzodku zależy. GlabGad D6v, A5v, B2v, C2, F, K8, Mv; KłosAlg
A2 [3 r.], A2v, E [2 r.], E3v; WróbŻołt I6v [2 r.]; RejPs 179v; MurzHist P3v; MurzNT 71 marg; KromRozm III B8, F6v [2 r.]; LubPs
Q4 marg, aa5, bb4; Iż iáko tylko ſam pan Bog tzłowieká wſzelkiego
ſtworzył ze dwu rzetzu/ s ćiáłá y z Duchá/ ták theſz chce mieć nie
połowicę/ ále obiedwie tzęśći zupełnego tzłowieká/ y Duchá y ćiáłá

KrowObr 116; Ieſli to iedná rzetz/ wiárá/ obietnicá/ y ſlub? muśiſz
odpowiedzieć/ iż ſą rzetzy rozne dáleko od ſiebie. KrowObr 142;
Abowiem żadney rzetzy przed Bogiem brzydſzey niemáſz áni było
od potzątku ſwiátá iáko ieſt tá Mſza wáſzá kuglárſka KrowObr
188v, 52v; RejWiz 120v; Przyiaćielowi więrnemu żadna rzecż niemoże być przyrownaná [nulla est comparatio] Leop Eccli 6/15,
Gen 41/26, Prov 6 arg, 16; Nad to [Jezus] powiedał/ ku ktoreyże
rzeczy [Cui] przypodobiemy Kroleſthwo Boże? ábo ku czemu ie
przyrownamy? BibRadz Mar 4/30, I 3b marg, 9a marg, 88d marg,
Eccli 33/15, Luc 13/18 (9); OrzRozm D3v, R; BielKron 81, 203v;
GrzegRóżn Cv; KwiatKsiąż L3 [2 r.], M3v; Aquam igni miscere,
Proverbium. Przećiwne ſobie rzeczy ziednoczić. Mącz 13b; Quid
hoc ab illo differt, Co zá rózność yeſt miedzi temi dwiema rzeczomá. Mącz 123b; Parabola, seu parabole, Latine collatio, Podobieńſtwo/ przipowieść/ przirownánie tych rzeczy które nie ſą yednego
rzodzáyu [!]. [...] W Ewángeliey słowo boże bywa przirownano
niewodowi w morze puſzczonemu/ które rzeczy niewód á słowo ſą
od ſiebie dáleko rózne. Mącz 276d; Videte utrum sit aequius,
Obaczcie co yeſt ze dwu rzeczu ſprawiedliwſzego. Mącz 509d, 11d,
13c, 74b [2 r.], [95]c, 122c (21); OrzQuin I3 [2 r.], Sv, X3v [3 r.];
Ktore ſłowo TRInitas, to ieſt/ trium vnitas, álbo trzech rzecży iednothá nam ſie wykłáda. SarnUzn B3, C5, D3, F [2 r.]; SienLek 25;
iáko dobry málarz/ cienięm/ wyſádzi rzecż/ y vcżyni ią oblą: á iáſnoſcią poda ná dálą/ ná głębią GórnDworz I5v; iż gdy mi więcz kto
bácżny powiedał o iákiey rzecży/ kthoreiem ia nigdy przed tym nie
widział/ onę rzecż/ tákem ią ſobie w głowie vprządł/ á vformował/
iż potym gdym ią vźrzał/ dáleko mi ſie podleyſza zdáłá/ niżem ia
mnimał: [...] gdyż ludzie/ vmieią więcz ſobie tákie rzecży w głowie/ á ná vmyſle ſwym zbudowáć/ że onemu mnimániu ich/ nie
ieſth rzecż można vcżynić doſyć GórnDworz M6v-M7; potrzebá
tego áby [dworzanin] vważił v ſiebie/ iż pięknoſć/ á ciáło/ ſą rozne
rzecży GórnDworz Mm3v, G3v, H8, I, I5v, K6v (23); Bo kiedy do
dwu rzeczy równych przydaſz tylé do iednéy iáko y do drugiéy/
tedy ty rzeczy co będą z tego przydánia/ będą téż równé. GrzepGeom G2; Thales tedy tákowy czás vpátrzywſzy/ kiedy ſye ćiénie
porownawáią z rzeczámi/ zmierzył ćiéń który był od Wieże/ rozumieiąc że ćiéń ná ten czás tylki był iáko y Wieżá. Przetóż/ kto chce
może y ták iáko Thales zmierzyć po ćiéniu iáką kolwiek rzecz wyſoką: [...] iedno o południu/ kiedy ſye ćiénie z rzeczámi porownáią.
GrzepGeom O4, G4, N2v, N3, O3v, O4 [4 r.] (17); Ktoraby rzecż z
tych dwu lepſza byłá/ ieſli ieden mąż ma poiąć więcey żon/ ábo
iedna żoná więcey mężow. HistRzym 72v; RejPos 149 [2 r.], 204
[2 r.], 207v, 251v, [340]; RejPosWiecz2 94v; RejPosWiecz3 [97];
BiałKat 116, 311; GrzegŚm 32, 51, 55; HistLan F5v; KuczbKat 70,
100 [3 r.], 110 [3 r.], 265, 410; ABowiem gniew á rozgniewánie ſą
od ſiebie ty dwie rzecży iákoby nieiáko rozne/ iákoby pijány á
opilec. RejZwierc 75v; (nagł) Ná Herb Iáſtrzębiec [...]. (–) POtkowá
s krzyżem kto to ma ná piecży/ Nie złe ſą iſcie tho obiedwie rzecży/
Iedná z żelázá á druga ze złotá/ A obie przedſię bronią od kłopotá.
RejZwierc 210v, 20v marg, 49, [121], Bbb3; Obraz z tą rzecżą ktorą
wyraża/ iedno ieſt. WujJud 46v marg; Abowiem znák muśi być
záwſze znáiomſzy/ niżli tá rzecż ktorą známionuie/ á ktorą przezeń
poznáć chcemy WujJud 130v; gdyż to y z Philozophiey mamy/ że
iedney rzecży niemoże być ieden ſprawcą y máteryą záraz. WujJud
162, 42, 172, Mm7v; RejPosRozpr B3; BudBib 4.Esdr 7/14; HistHel B4v; CzechRozm 46v, 52 [2 r.]; Abowiem dymy ktore z zápalenia krwie pochodzą/ ſpráwuią to/ że śię káżda rzecż [omnia]
więtſza widźi niżli ieſt ModrzBaz 7v; A ieſliże lekárze z lekárzow/
rzemieśnicy z rzemieśnikow/ zapáśnicy z zapáśnikow nierodzą ſię/
proſzę niech ſię godźi rzecży ſobie podobne do podobnych przypodobáć/ á [...] niech nam będźie wolno ták śmiele zámknąć/ ábyſmy rzekli/ że to nie powinna rzecż áby ſie rodźił Sláchćic s śláchćicá/ gdyż ſie cżęſtokroć rodzą ſynowie niepodobni oycom ModrzBaz [41]v, 1v, 4v, 27v, 72 [2 r.], 135v; SkarJedn 43; SkarŻyw 133;
CzechEp 32 [2 r.], 218, 246, 254, 256 (12); NiemObr 139; (nagł)
Ná Mátuſzá. (–) MAtuſz wąſów lepiéy rzéc: bo wielką kłádźiemy
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Rzecz pod máłą/ kiedy wąs Mátuſzów mówiemy. KochFr 21; ReszHoz 135; WerGośc 246; GórnRozm E4v; Proportio, est duarum
rerum inter se comparatio – Dwuch rżecżi ſtoſowanię iednei do
drugiei. Calep [862]b, 885a; GórnTroas 4, 67 [2 r.]; GrabowSet
S2v; OrzJan 79, 81, 89; LatHar 559; WujNT Matth 15/18, s. 76,
Mar 7/15 [2 r.], s. 251 marg, 306 [2 r.], 533; Potym te dwie rzecży
iákoby rozne/ cżarność żáłoby/ ktorą wſzytkie śćiány okryto/ z iáſnośćią ták wielkiey wielkośći świec/ [...] iáko ſię z ſobą bárzo pięknie ſzykuią WysKaz 44, 27, 41 [2 r.]; SarnStat 4, 1002, 1085;
PowodPr 41; SkarKaz 42b, 82a, 117b; [Gdyż wola záwsze tę dobrowolność ma [...], że miedzy dwiema rzeczoma, jednę ktorą chce
woli i obiera. ConfBullTrec 68].
Przysłowia: (marg) Z dwoyga złego mnieyſze obieray (–) Lecz
iż mądrzy gdy dwie rzecży a obie złe bacżą Tey ſie zawżdy czo
mniey ſzkodzy wżdy ſie dzierzeć racżą. RejJóz F6; RejZwierc 41v;
GórnRozm E2v.
Coż tedy przećiwko tákim cżynić? Záprawdę nie co inſzego/
iedno to co Doktorowie roſkázuią/ ábyſmy przećiwne rzecży przećiwnemi lecżyli ModrzBaz 67.
Wyrażenia: »cała rzecz« = całość (2): Iaki ſpoſob ieſth czałey
rzeci, taki też ma być y każdey cżęſci iey GlabGad B8v; Mącz 17c.
»jedna rzecz« = jedność [szyk 10:2] (12): [Jezus mówił:] Iá a
ociec ieſteſmyć iedno (marg) rzecz iedna (–) [unum]. MurzNT
Ioann 10/30; OrzRozm D3, D3v; GrzegRóżn Nv; OrzQuin L3v; A
iże może być rzecż iedná á mieć w ſobie thrzy ſpráwy y trzy roſchody rzecżnie/ tho ſie może pokázáć z wiela przykłádow SarnUzn
E4v; RejPos 122; WujJud 56; SkarJedn 57; CzechEp 246 [2 r.];
WujNT 604.
mat. »(nie)wiadome rzeczy« = (nie)wiadoma (12): Regula
Detri. W ktorey ſą trzy terminy/ pirwſzy ieſth wiadomych rzecży/
wtori ieſt tych wiadomych rzecży zapłathy/ Trzeci ieſth niewiadomych rzecży/ Gdy tedy chczeſz doydz niewiadomych rrzecży [!]/
mnoż ie przez zapłathę wiadomych rzecży/ A ono czo przydzie z
takiego mnożenia dziel przez wiadome rzecży KłosAlg E2v-E3, E3
[2 r.], E3v [3 r.], F2v.
Szereg: »część(-ci) albo (lubo) rzecz(y)« [szyk 2:1] (3): KłosAlg A2; Dwoyákye bywa zgromádzenye álbo zyednocenye wyela
rzeczy: Yedno porządne: Drugye ledá yákye: Ledá yákye yeſt/
gdźye częſci álbo rzeczy ledá yáko ſye zbyeżą/ [...] Yáko kupá
zboża/ ſtádo źwirząt. Porządne/ gdźye káżda częſć álbo rzecz muśi
ſwe myeyſce/ ſpoſob/ y ſpráwę myeć: Yáko yeſt ćyáło człowyecze/
dom/ myáſto. KromRozm III F6v.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu wieloczłonowym: »i insze (a. (wsze) podobne) rzeczy« (3): FalZioł V 62; Takież y według ſkładnoſci ciała ſny przychodzą, przeto melankolici
widaią rzecży ſtraſzne, cżarne, y brzytkie, iako piekło cżarty/ błota,
y inſze rzecży. GlabGad L4; Stan świętych w niebie iáko S. Grzegorz piſze/ przyrownány ieſt złotu/ perłom y drogim kámieniom/
kryſztałowi/ śkłu/ y rzeczom podobnym WujNT 888.
Wyrażenia przyimkowe: »mimo (insze) wszystki rzeczy« (2):
Virtutem omnibus rebus multo anteponentes, Cnotę mimo wſziſtki
rzeczy przekładáyąć. Mącz 236b, 322a.
»nad (wszy(s)tki(e)) insze (a. inne) rzeczy« = najbardziej,
nade wszystko, przede wszystkim (7): A nad wſzyſtkie inſze rzeczy
godzi ſię dobrze poſtanowionemu młodźieńczykowi/ iżeby piecżey
y bacznośći o rzeczach Boſkich nieomięſzkiwał KwiatKsiąż D2v,
A3v, K3; BiałKat 31; [trzeba] áby [królowie] Rzecżpoſpolitą nád
inne wſzytkie rzecży miłowáli [ut maxime charam habeant rempublicam] ModrzBaz 18v; SkarŻyw [282]; Lecż Noemu ſzło o
ſámego Bogá/ Sżło o wſzytek świát nád ktorym iuż trwogá/ Pewna
wiśiáłá. Sżło nád inne rzecży/ O rod cżłowiecży. KlonFlis D3v.
»miedzy wszy(s)tki(e)mi (a. wszemi) rzeczami« [w tym: cum
sup (4), comp (1)] (5): BielKron 81v; KuczbKat 285; Ale miedzy
wſzytkiemi rzecżámi naywięcey godźi ſię [Omnium autem maxime
decet]/ áby my/ [...] rozmyśláliſmy w ſercu przykazánie miſtrzá náſzego: ktore nam roſkázuie/ ábyſmy drugim tego niecżynili/ cżego

niechcemy áby nam cżyniono. ModrzBaz 77v; CzechEp 86; Gdyż
miedzy wſzytkiémi RZeczámi/ niémáſz nic tu ſzkodliwſzégo/ Nád
towárzyſtwá związek człowieczégo GosłCast 52.
2. To, co zasadnicze, najważniejsze, niezbędne; podstawa, fundament; warunek konieczny; zasadniczy element czegoś; najwyższa
wartość; res Mącz, Modrz; pars Modrz [zwykle w połączeniu z
liczebnikiem] (119): OpecŻyw 55; BielŻywGlab nlb 15; WSzelki
cżłowiek to bacży iż dwie rzecży ſą w ktorich zależy zachowanie
żywota. Pokarm á wiatr, przez [ni]ch żaden cłowiek [!] niemoże
być żiw. GlabGad F4; SeklWyzn 3v; KromRozm I B4v; KromRozm
III F2v; Dwyeć rzecży ſą/ wedle ktorych małżeńſtwo káżde dobrze
ſtoi/ pocżćiwosć á pożytek GliczKsiąż Qv, D, Qv; Leop BBB3;
RejZwierz 27; OrzRozm D4 [3 r.], D4v [4 r.], E [2 r.], F2, R3;
Tribus in rebus fere vertitur omnis virtus, Ná trzech rzeczách málem wſziſtká cnotá wiśi/ leży/ obráca/ toczy ſie. Mącz 485d, 331c,
408c; iże nie żadną inſzą rzeczą/ iedno Kápłáńſką Zwiérzchnośćią/
Polſki Król/ y Króleſtwo iego/ y wolność Króleſtwá tego ſtoi.
OrzQuin Yv, Dv, Hv [2 r.], H3 [2 r.], H4 [2 r.], I3 (12); RejAp 24v;
mądrze tho vcżynili ludzie/ iż dozwolili białymgłowam nie vmieć/
nie wiedzieć/ [...] y iney wſzelákiey nikcżemnośći/ á tho dla tego/
áby tey telko iedney rzecży/ pocżćiwośći pilnuiąc/ wſtyd [...] záchowáć mogły GórnDworz Z7, Aa3, Ee3v [2 r.]; BiałKat 348v
[2 r.]; RejZwierc 52; SPráwá Rycyrſka [...] ná cżterżech rzecżach
nawięcey zależy/ ná poſłuſzeńſtwie/ mocy/ dobrey ſpráwie/ y zbroi.
BielSpr 10v; WujJud 143; Vrząd y powinność ſług kośćielnych ácż
ſie ná wiele cżęśći dźieli/ iednák w tych dwu rzecżách wſzyſtko ſie
zámyka/ áby głos Ewángeliey Kriſtuſowey prawdźiwie do ludźi
przynośili/ y áby świątośćiámi ſzáfowáli WujJudConf 156; RejPosWstaw 22; CzechRozm 225v, 231 [4 r.], **5v [2 r.]; Aby tedy
Rzecżpoſpolita w cáłośći á w zacnośći ſobie przyſtoyney záwżdy
zoſtawáłá/ trzech rzecży do tego trzebá: To ieſt/ vcżćiwych obycżáiow/ [...] ſrogośći ſądu/ á biegłośći w rzecżách woiennych
ModrzBaz 4v, 4, 4v [3 r.]; Trzy tedy ſą iáko/ żyły y ſtáwy ktoremi
ſię w tym ćiele ſpaiamy/ [...] Ieden Pan iedná wiárá Ieden chrzeſt.
Temi ſię trzemi rzecżámi w iednym ćiele Chryſtuſowym iednocżem.
SkarJedn 41, [A*2], 368 [2 r.], [d9]; CzechEp 160, 225, 229;
GórnRozm B3, M4v; KochCn B3v; [prosimy cię, królu, abyś] tych
trzech rzeczy brónił. Wolnośći naprzód poddánych ſwoich: zdrowia
potym twégo: náoſtátek pokoiu náſzégo OrzJan 100, 92, 114;
POkutá Chrześćiáńſkiego cżłowieká/ ná trzech rzecżách należy: to
ieſt/ ná ſkruſze/ ſpowiedźi/ y doſyć vcżynieniu. LatHar 108, +2
[2 r.], 1 [2 r.], 77, 108 [2 r.], 110 [2 r.], 111 [2 r.], 121; WysKaz [24];
SarnStat 412, 1267; PowodPr 47, 48; VotSzl B4v, Cv; CzahTr C3v;
SkarKazSej 676a [2 r.]; Rola/ kupiectwo y rzemięſło. Tymi rzecżámi miáſtá y wśi ſtoią. KlonFlis A4.
Wyrażenia: »głowne(-a) rzecz(y)« [szyk 6:2] (8): OrzRozm
D4v [2 r.], E, F, Nv; Są trzy naygłównieyſze ná świećie między
ludźmi rzeczy/ Król/ Kápłan/ Kośćiół: żadna rzecz czwarta nie ieſt/
która by z tymi trzemá rzeczomá równaná być mogłá OrzQuin H4,
H4 marg; [Platon] ná dwu głownych rzecżách ſádźił dobre R.P.
ſtánowienie. Iedná. áby pożytek R.P. miłowano/ ſwego zápomniawſzy: Druga: áby całośći wſzytkich cżęśći R.P. iednáko ochraniano.
PowodPr 77.
»rzeczy gruntowne« (1): áni Poſłom náſzym przyſtoi ná wálnym Seymie/ co przećiwnégo tym rzeczam gruntownym: tho ieſt/
przećiwko Króleſtwu/ Królowi/ Kápłanowi/ imieniem wſzéy Korony Polſkiéy ſpráwowáć: Bo ná tych rzeczách/ wſzyſtká Koroná
Polſka ſtoi. OrzQuin Dv.
»rzeczy najwyższe« [szyk 1:1] (2): OrzRozm D4; ia ták mnimam/ że kożdemu poczćiwemu człowiekowi/ tych trzech rzeczy
naywyżſzych zwierzóno: któré ſą/ poczćiwość Oycowſka/ poczćiwość Máćierzyńſka/ á poczćiwość wiáry ich Krześćijáńſkiéy OrzQuin H.
»rzecz(y) naosobliwsze(-a)« [szyk 1:1] (2): Trzy tedy naoſobliwſze rzecży záwżdy oni [prorocy] w zakonie vpátrowáli/ ktore zá
grunt zákłádáli ſobie. To ieſt/ Náukę krotko ná dwu tablicách opi-
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ſáną/ Obietnice y pogrozki/ y przymierze poiednánia BibRadz I
353v, I 353v.
»rzecz(y) potrzebne(-a)« (7): GlabGad F4v; SeklWyzn ktv; Bo
naprzod/ (á tá ieſt ku ſkruſze pierwſza rzecż potrzebna) wſzyſtki
grzechy ktoreſmy pocżynili/ miec w nienawiści y żáłowác zá nie
muśimy KuczbKat 205, 205 [2 r.]; SkarJedn 245; Trzech rzecży nas
Wiárá chrześćijáńſka vcży potrzebnych/ ku vbłagániu gniewu Bożego/ y ku ziednániu łáſki iego świętey/ modlitwy/ poſtu/ y iáłmużny. ReszList 156.
3. To, co kogoś (rzadziej coś) charakteryzuje (a. powinno charakteryzować): cecha, przymiot, sposób bycia, postępowania; to, że
ktoś (coś) jest jaki(e)ś a. kimś (czymś); to, co odróżnia kogoś (coś)
od kogoś (czegoś), co stanowi podstawę rozpoznania, znak wyróżniający; talent, moc, zdolność (zwłaszcza nadprzyrodzona, udzielona przez Boga); natura, właściwość (261): PatKaz II 52v; ktora
czudnoſzcz zalezy wuyſokoſzczy/ w farbye/ w yakoſzczy/ wczlonkow czudnym poſtauyenyu [...] gdzye ſyą tedy wrownoſcy zeydą ty
czterzy rzeczy tam byua czudne czyalo yako bylo maryey PatKaz
III 118v, 126, 146v; [Pies] Wſzytki zwierzęta trzemi rzecżami
przechodzi/ w Rozeznaniu/ w miłowaniu/ y w vſlugowaniu. FalZioł
IV 6c; Multipes. Stonog. albo Wielonog. [...] TEn robak z rzecży
gimię ma FalZioł IV 16a; BielŻyw 72, 126, 127; GlabGad N3,
N7v; MiechGlab 52; RejRozm 392; Bo to Ludziam rzeċ takowa
Choczya wydzys iż iuż kona. Gdy kko [!] opieniędzach mowy
Wnet podnieſzie kazdy glowy. RejKup f4; Y ſam pan Kryſtus
niczego nam wyęcey nyezálećił/ yáko yednoſć y miłoſć ſpolną/ y tę
dwoyę rzecz yákoby zá háſlo álbo pyątno ſwym krzeſćiyánom
zoſtáwił. KromRozm I O4, F3v; MurzHist Q2; MurzNT 11; KromRozm III B8, C2v, M3v; W káżdem náucżycyelu the rzecży ma
kożdy ocyec bácżyć niż ſyná ſwego do nyego przykaże. Naprzod
áby náucżycyel był dobrem á práwem kryesćiyáninem GliczKsiąż
L4v; GroicPorz bv; Abowiem ten Tytuł Biſkup/ potrzebuie wiele
rzetzy dobrych y cnotliwych/ iáko ſwięty Páweł nápiſał, Iż Biſkup
ma być bes przygány/ iedney żony mąż/ tzuyny/ trzezwi/ mierny/
ku utzeniu godny. KrowObr 7, 7v, 144; Ná wielu go [Bóg człowieka] był rzecżach ku ſwey wielmożnośći Stworzyć racżył w
przypadkoch/ ále nie w iſtnośći. RejWiz 86, 96v; Dał im [Bóg
ludziom] rozſądek/ ięzyk/ oczy/ vſzy/ y ſerce ku myſleniu/ dał też
ſzoſtą rzecz vmyſł [sextam … mentem illis donavit]/ á ſiodmą mowę/ ktoraby opowiedała ſpráwy iego. BibRadz Eccli 17/5; Dwie
rzeczy ſą przy Kápłáńſtwie ludźiom nieznośne/ iedná rzecz ieſth/ że
Kápłan ſądźi wſzyſtek Swiecki ſtan/ á od Swieckiego ſtanu ſądzony
być niechce. Druga rzecz ieſt/ iż Kápłáńſki ſtan bogátym z przyrodzenia ieſt/ czego mu Swiecki ſtan bárzo zayźrzy. OrzRozm G4,
D2 [2 r.]; A gdy ſie [Jakub] obawał oycá w obacżeniu/ obſzyłá mu
Rebeká mátká ręce koźlęcemi ſkorámi/ iáko były v Ezau koſmáte/
w inych rzecżach był podobny Ezau BielKron 14; GrzegRóżn D3v;
Abowiem gdy ſię w młodośći zwycżáyą łgáć/ tedy ten zwycżay
będąc mężmi záchowayą/ to ieſt/ niemogą ſię go vſtrzecz/ nád ktorą
rzecż niemaſz nic ſkaradnieyſzego KwiatKsiąż C2v, B, C3; Chceli
tedy Litwá tymi cztérzomá rzeczomá/ to ieſt/ Mátką/ Szláchectwem/ wiárą/ równośćią/ Polſzce być równą/ niechayże [...]
OrzQuin Q3, Q2v, V v; SarnUzn E5; co tu pan Boiánowſki powiedział/ iákoby toż wſzytko/ co ſie dworzáninowi náznácżyło/ białeygłowie też zyść ſie miáło/ iam ieſt w tym/ roznego mnimánia:
ábowiem niektore ſą rzecży iednáko pothrzebne obiemá/ niekthore
záſię bárziey przyſthoią białeygłowie/ niż męſzcżyznie GórnDworz
V7; Mnie ſie to niezda pánie Wapowſki/ áby dobroći/ powſcięgliwośći/ y inych cnot ktore chceſz w.m. áby Dworzánin wlał w ſwego
páná/ náucżyć ſie ktho mogł/ bo te rzecży s przyrodzenia/ á od
Bogá przychodzą GórnDworz Ee8v, L8v [2 r.], V7v, Bb3, Bb8v,
Ccv (16); HistRzym 101; RejPos 146; BiałKat 31, 316; GrzegŚm
31; Abowiem kto chce może káżdey rzecży w ſobie popráwić y
pochędożyć. RejZwierc 133, 66v, 146; BielSpr b3v; KochMon 21;
RejPosWstaw [212], [1102]; BudBib Sap 8/7; CzechRozm 35, 87v
[2 r.], 106, 106v, 187v, 189v; A iż ſię cżłowiek lepiey niż ktore

inſze ſtworzenie/ do tákowego zgromádzenia y ſpolnego obcowánia
zgodzi/ vkázuie to iego przyrodzony dowćip y mowá: Abowiem te
dwie rzecży [Haec] miedzy ludzmi ſprzyiázną iednego przećiw
drugiemu ſkłonność naywięcey mnożą ModrzBaz 2v, 12, 137v, 138;
SkarJedn A2v, A7v, 16, 17, 45, D5v, d6v; Oboiá rzecż wtobie zgodę nálázłá/ ktora wżadney inney poſpołu ſtać niemogłá: to ieſt
máćierzynſtwo z pánieńſtwem. SkarŻyw 112; Zacny to y wielki był
ſługá Boży [św. Grzegorz] [...]. Iednę tylko rzecż wnim ludzie gánili: iſz drugdy tákie po ſobie weſele pokázował/ iſz kto by go był
nieznał/ nigdy by go zá cżłeká tákich cnot pełnego niemiał. SkarŻyw 325, 301, 493; Páweł ś. piſze/ iż ty trzy rzecży [wiara, nadzieja, miłość] trwáią/ y trwáć będą/ á kto ty cnoty ma y w nich ſię
pomnaża/ ni nácżym mu nie ſchodźi. NiemObr 79, 100; Tę przywárę młodość ma/ iż popędliwośći Hámowáć ſwéy nie vmié/ ni
możnéy krewkośći. Té rzeczy wiodą młodość zá ſobą gdźie raczą/
A młodźi/ iż źle idą/ áni tego baczą. GórnTroas 22; Dwie tedy
rzeczy człowieká ſzláchćią/ obyczáie/ á rozum KochCn B3v; GrabowSet K; OrzJan 93; Bo ácżkolwiek [odpusty] áni grzechu nie
zgładzáią/ áni męki wiecżney nie oddaláią (ábowiem tá oboiá rzecż
Sákrámentom świętym [...] ieſt przyzwoita [...]) wſzákoż [...] LatHar 285, 66, 132, 329, 508, 626, 681; WujNT 375, 1.Cor 13/13;
SkarKaz 276a, 581a, Ooood; SErce/ męſztwo/ vrodá/ dźielność/
obycżáie/ Te rzecży w niedoſtátku nie ſtoią zá iáie. CzahTr B, L4;
SapEpit B3.
rzecz czyja, czego [w tym: ai poss (26), G sb i pron (18), pron
poss (6)] (50): KochPs 89; ponieważ to co może być wiedźiano o
Bogu/ ieſt im wiádomo. Gdyż im Bog obiáwił. Abowiem rzeczy
iego niewidźiálne [Invisibilia enim ipsius]/ od ſtworzenia świátá
przez te rzeczy vczynione zrozumiáne/ bywáią poznáne WujNT
Rom 1/20. Cf Frazy; »rzecz własna«.
Przysłowia: Vpáść ludzka rzecz ieſt/ ále y powſtáć ludzka
SkarŻyw 168; LatHar 137.
iż głupim vſtąpić/ á ich poſtępkámi ſię nie obráżáć madrego [!]
rzecz ieſt. SkarKaz 314a.
Frazy: »[czyja, czego] rzecz (jest)« = jest czyjąś cechą, właściwością; jest typowe, charakterystyczne dla kogoś, godne kogoś
[kalka łac. konstrukcji est + genetivus; w tym: cum inf (25), ze zdaniem podmiotowym (1)] [szyk zmienny] (36): bo acz potwyerdzenye
nye yeſt ſzwyątoſzcz potrzebna ale kto by yą wzgardzyl yeſt rzecz
kaczerſka PatKaz III 137; ale przyſkromnym [lege: przy skromnym] zoſtac rzecż mądrego ieſt. BielŻyw 15; Rzecż ieſt błazenſka
innym roſkazować á ſam ſiebie ſprawować nieumieć BielŻyw 51,
10, 52, 110, 144; KromRozm III M6v; BielKom D3; OrzRozm M3v;
BielKron 108; Parum virile est, Nie męska rzecz yeſt/ nie przyſtoi to
ná mężá. Mącz 498c; ále ſerce ſwe zwyćiężyć/ gniew pohámowáć/
zwyćięſtwá miernie vżywáć/ wielkiego to y mężnego ſercá rzecż
ieſt [magni animi est] ModrzBaz 7; Bo to ná Páná zależy hámowáć
y káráć nieposłuſzne sługi/ á Oycowſka rzecż ieſt [patris est] łáſkáwym być y przebácżáć ſynom. ModrzBaz 20; Tátárſkać to rzecż y
Turecka [Scythicum hoc quidem est et Turcicum]/ mocą/ ogniem/
miecżem/ puſtoſzeniem pol/ krwią ludzką/ nábywáć sławy. ModrzBaz 107, 18v, 58, 59, 65, 67 [2 r.] (14); Powádzić ſię/ y w ſwary
zaść bráćiey/ rzecż ieſt ludzka y przygodna: ále długo w gniewie
trfáć nie ieſt rzecż Chrześćiáńſka SkarJedn 334; SkarŻyw 168;
NiemObr 75; Owa nievmiéſz ieno gánić/ co ieſt łácno: ále vkazać
drógę/ iákoby to nápráwić/ to by mądrégo rzecz. KochWr 41; GrabowSet Xv; LatHar 137, 665; SkarKaz 314a; Slepych Kretow rzecż
w źiemi żyć KlonFlis C2v.
»[czyja] (to) (jest) rzecz« [w tym: cum inf (9)] = ktoś może,
potraﬁ, jest zdolny coś uczynić; coś jest w czyjejś mocy; consentaneum est PolAnt (10): Zywu być nię [!] ieſt naſze, ale dobrze żyw
być ieſt naſza rzecż BielŻyw 130; Diar 22; BibRadz Iob 34/31, Act
1/7; BielKron 16v; iż tho ieſt nie cżłowiecża rzecż odpuſzcżáć
grzechy z mocy ſwoiey/ iedno ſámemu Pánu Bogu należąca RejPos
234v; CzechRozm 20; A on [św. Epifaniusz ślepemu] kazał cáłowáć
drzewo krzyżá świętego/ y gdy kładł nań ręce/ otworzyło ſię práwe
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oko iego. proſił go o drugie: ále rzekł: nie moiá to rzecż/ Bog
zámknął/ Bog otworzył. SkarŻyw 455; WujNT Act 1/7; SkarKazSej 685b.
»rzeczy [w kim, w czym] są (a. bywają), najdują się, nalezione
być muszą, zamykają się; rzeczy [w kim] najdować (a. naleźć)«
[szyk zmienny] (7:5:1:1;3): Powiádáią ták iz w piekle mieſzkáiący
záwżdy prágną y łácżną/ á nigdy nie mogą być náſyceni. A ty
[Aleksandrze] tákową maſz żądzą y chęć nábywánia/ iż nigdy nie
możeſz być ochłodzon wielkimi bogáctwy/ á záſię wſzytki rzecży
ktore w piekle być powiádáli/ w thobie ſie krom wątpienia náyduią
[omnia … in te … commorantur]. HistAl K2v; KwiatKsiąż D4,
M3v; dla tegoż chcę/ áby te obiedwie rzecży poſpołu ſpięte/ náuká
z Rycerſkiem rzemięſłem/ [...] náidowały ſie w mym dworzáninie.
GórnDworz G8, Gg7v, Ii5; CzechRozm 187v; ModrzBaz 58, 138;
SkarJedn 41; Możeſz ty o Królu Zygmunćie tę wolność obronić
Polſką: wſzyſtkié rzeczy któré v káżdégo z nas oſobné były/ w tobie
ſie iednym náyduią OrzJan 99, 57, 92; LatHar 262; WysKaz 17, 22;
Oboiá rzecz ieſt w Pánie náſzym: y modli ſię iáko człowiek/ y dáie
y ſobie y wſzytkim proſzącym/ iáko Bog. SkarKaz 608b.
Zwroty: »mieć (w sobie) rzecz(y)« [szyk zmienny] (30): OpecŻyw 55v; Rozum natym zależy cżłowiecży Mieć w ſobie takowe
rzecży Ktore ku cznocie przywodzą A od zbytkow wſzech odwodzą
BielŻyw nlb 6, s. 93; Gdyby poyął [za żonę] cnotliwą/ głádką/ á bogátą/ mogłby ná tem przeſtáć/ [...] ábowyem kthora te trzy rzecży
ma/ rozumyem temu iż Bog ná nyę oſobliwye łáſkaw yeſt GliczKsiąż P5; KromRozm I B3v; Tribus rebus Perſona boni Iudicis ſuſtinetur: vt is ſit iuſtus, vt prudens, vt ſi non pecunia, at ſaltem ſit
amicis potens [...]. Trzebá też áby Sędźia nietylko ty rzeczy w ſobie
miał/ ále też wymownoſć/ ſtátecznoſć/ oſoby poważnoſć GroicPorz
b2, g4v; Leop Mar 6/2; BibRadz 2.Petr 1/9; OrzRozm D2, D4v;
GrzegRóżn K2; OrzQuin Q2v, T; ma też wiele rzecży ſpolnych
dworna páni/ z inemi pocżćiwemi białemigłowámi/ bo wſzytkim
wobec pocżćiwym/ trzebá cnoty małżeńſkiey/ trzebá wſtydu/ dobroći/ bacżenia/ porządku [...] GórnDworz V8, Ff2v; HistRzym 5v;
Corpus tedy ma thy trzy rzeczy/ że ieſt y długié/ y ſzérokié/ y
miążſzé. GrzepGeom Cv; iż Bierzmowánie álbo potwierdzenie/ tę
rzecż z inſzymi Sákrámenty ſpołecżną ma/ áby nową łáſkę dawáło
KuczbKat 155, 155; BielSpr b3; O przycżynách vrzędow/ á ktore
rzecży wſobie mieć powinni [quibus rebus praediti esse debeant]
ModrzBaz 137v, 112, 116; Ten ieſt prawdziwy Kośćioł Boży/ ktory
ma te cżterzy rzecży: to ieſt/ Chryſtuſowę iedność/ ſtárożytną trfáłość/ poſpolitą powſzechność/ á potomſtwo y rodzay Apoſtolſki/
ktory Succeſſyą zową. SkarJedn 17; NiemObr 108; KochCn B3v;
JanNKar C4; SkarKazSej 696a [2 r.].
»rzecz(y) [komu] przyczytać, przypisować, przywłaszczać; rzeczy [komu] (są) przypisane« (3:1:1;2): GrzegRóżn D3v; Ieſli cżego
s tych rzecży/ ktore Dworzáninowi ſą przypiſáne w.m. nie doſtawa/
tedy podobno tego/ ná cżym niewiele należy/ iáko to taniecz/ muzyká/ ábo co tákiego GórnDworz Gg7v, Ee2v; Cżego iż pełno wſzędy w piſmie/ káżdy to pilny cżytelnik ſnádno obacżyć może/ że
cżęſtokroć tęż rzecż/ ktorą raz ná Bogá ſámego wkłada/ ſynowi
ią też potym przycżyta CzechRozm 202; CzechEp 203; NiemObr
105, 138.
Wyrażenia: »([komu, czemu]) rzecz (jest) przyrodzona (a. przyrodna, a. wrodzona)« [w tym: cum inf (7), ze zdaniem podmiotowym
(5)] [szyk 25:4] (29): (marg) Smierć konieć wſzyćkiemu (–) Ta iuż
wſzytkiego dokona Bo to iey rzecż przyrodzona. RejJóz B7v; Bo
choċ nierad tedy muſy O kogo ſię ſmierċ pokuſy. Skakać kiedy kaze
ona Bo to ieý rzeċ przyrodzona Niċ zadnemu nieſfolguie A każdemu myſl zepſuie. RejKup f2, Lv; Gdyż to każdemu człowiekowi
rzecz jest wrodzona, że żaden ganion być nie chce DiarDop 100;
Gdzye gory bliſko ſłone/ też y wodá ſłona/ Abowiem to oboygu/ ieſt
rzecż przyrodzona. RejWiz 146v; Bo przed ſwiátłem vciekáć/ rzecż
iey [ciemności] przyrodzona. RejWiz 177, 28v, 30v, 37v [2 r.], 74v,
154, Cc7; RejZwierz 67v; PIegi/ ácz ieſth rzecz liſowátym przyrodzona/ [...] á wſzákże temu rátunek może być SienLek 78v; RejAp

22v; iż to ieſt przyrodzona rzecż cżłowiekowi/ chcieć wſzytko
wiedzieć GórnDworz Dd2, E3; RejPosWiecz3 96v; RejZwierc 78v
marg, Aaa3; CzechRozm 242v [2 r.]; ModrzBaz 112; SkarŻyw A4,
593; ReszList 141; OrzJan 46; gdyż miłość miłośćią/ dobre dobrym/ oddawáć ieſt rzecż wrodzona. nietylko cżłowiekowi ále beſtyam bez rozumnym. PowodPr 17.
»rzecz (jest) własna ([komu a. czyja])« [w tym: cum inf (4)]
[szyk 7:4] (11): iż Vrodzóny Polak cztérzy rzeczy właſné ma/ którymi hárdym y wſpániłem człowiekiem między nayprzednieyſzymi
ludźmi ná świećie ieſt. OrzQuin Q2v; RejPosWiecz2 95 [4 r.];
ModrzBaz 131v; SkarŻyw 493; Calep 452a; O Boże/ ktoremu rzecż
właſna ieſt y przyzwoita/ miłośierdźie záwżdy pokázowáć y folgowáć: rácż przyiąć prośby náſze LatHar 180; Roſkázowáć czártom/
y chorobam ták duſznym iáko y ćieleſnym/ ieſt rzecz z nátury Bogu
ſámemu właſna: ále z dáru Bożego bywa vżyczána y ludziom WujNT 232; Ták też y Sżkutnik przykład bez pochyby/ Poiął od pławney y od wodney ryby/ Ktorey rzecż właſna ieſt w wodźie przebywáć/ Y po niey pływáć. KlonFlis E3v.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i (także i) in(sz)e (wszelkie, wszytki tym podobne)
(a. podobne) rzeczy; i wiela (a. niemało) inszych rzeczy« [w tym: w
sg (1)] (5;2): MurzHist B3; RejPosWiecz2 91v; Boć ieſt niéco nam
w Bodze iáſnégo/ co możemy rozumieć: iáko ieſt nam Miłośćiwym/
łáſkáwym dobrodźieiem: iáko iż ieſt Spráwiedliwym/ Wſzechmogącym/ y inſze rzeczy BiałKat 31; Ale w wielu tákowych vrzędnikach
cżęſtokroć pilnośći ſądzenia y wiela inſzych rzecży niedoſtawa [et
multa alia desiderantur]. ModrzBaz 91v; grzeſzący nie może znowu doſtáć niewinnośći/ pánieńſtwá/ y podobnych rzeczy. WujNT
780; [francuski język] ináczéy piſze, ináczéy czyta, y wymawia. Ná
przykład: [...] Napiſze, votre, á czyta, vtre: Nápiſze, voiele, á czyta
voźielle, y inſzych niemáło rzeczy róznych dáleko od inſzych. JanNKar C4v, C4.
III. W specjalnych połączeniach frazeologicznych (346):
Frazy: »(to) (jest) [czyja] rzecz« [w tym: cum inf (60), ze zdaniem podmiotowym (1)] = ktoś powinien, jest czyimś obowiązkiem;
do kogoś należy; komuś przystoi, godzi się; jest stosowne, właściwe
dla kogoś; meum est Mącz, PolAnt, Modrz, Vulg; munus a. ofﬁcium
[alicuius] est Cn [szyk zmienny] (68): BierEz Nv; OpecŻyw 29v; on
[Temistokles] odpowiedział że ia ſpiewać nieumiem bo to ieſt lekkich ludzi rzecż á na wyſoki ſthan nie przyſłuſze BielŻyw 63; RejRozpr I; SeklWyzn g2; Zakazowali to ſrodze [księża] Proſtakom
badać ſię obodze. Wymięnialy ty zaklęte/ Czo czitali pyſmo ſwięte/
Mowiąć nie twoia rżecz panie/ Wſzak będzie w ſwięto kazanie. [...]
Ani też Ricerżu ieſt rżec twoia/ tobie lepiey prziſtoy zbroia. [...]
Any twoia rzec kupcziku/ Y kazdy zwas rzemieſniku. O ſwiętim ſię
pyſmie pytać SeklKat A4; RejKup x8v; Twoia tedy rzecz ieſt abyś
ſám ſobie leniſtwem nieſzkodźił/ ale ſłowo pańſkié pilnié czytáł i
rozmyśláł MurzNT A4; KromRozm III K6v; BielKom E2v; GliczKsiąż Dv, D5; Rzeczpoſpolitą ſtánowić wielkich ieſt rozumow
rzecz. OrzRozm Dv marg; BielKron 111, 196v, 202v [2 r.], 205v;
Mącz 254b; Prot C3v, C4v; GórnDworz Q6v; RejPos 5v, 313v, 314
[3 r.]; [córka usprawiedliwia się przed ojcem:] Bo ieſliżem ia ſobie
głupie poſtąpiłá/ Tedy iáko ſtárego twoiá tho rzecż byłá/ Przeſtrzedz
mię y nápomnieć iáko dziecię ſwoie/ A zgromić nie przyſtoyne w
tym poſtępki moie. HistLan D2; BudBib Eccle 8/2; BudNT Mar
10/40; CzechRozm 20, 203v; Twoiá to tedy rzecż ieſt [Tuum est
igitur]/ O Naiáśnieyſzy Krolu/ tákie Vrzędniki y Przełożone/ Zamkom/ Miáſtam/ y Powiátom dáwáć/ ktorziby pokoiu domowego
wielce bronili. ModrzBaz 31, 113, 116 [2 r.], 140; Oczko A3v;
MWilkHist B3v; NiemObr 41; BielSen 6; PudłFr 18; PaprUp G, K2
[2 r.]; RybGęśli B4 [2 r.]; (marg) Niewiáſty náuczáć nie máią. (–)
ktorym [niewiastom] ſię to ſłuſznie rzec może/ co Bázylius S.
kuchmiſtrzowi Ceſárſkiemu/ coś z piſmá zá Ariáńſką ſektą przywodzącemu/ odpowiedział. Twoiá rzecz/ práwi/ potráwy Ceſárzowi
gotowáć/ á nie Ewángelią wykłádáć. WujNT 724, Matth 20/23, s.
84 [2 r.], Mar 10/40, s. 564, 1.Cor 5/12; SkarKaz 243b.
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~ W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy funkcji lub pozycji
społecznej [w tym: przymiotnik + rzecz (9), rzecz + przymiotnik (2)]
(11): A yuż ná konyec [świeccy] y ſąd á rozeznánye około wyáry á
kacyrſtwá/ co práwye właſna rzecz biſkupya/ ſobye przywłaſſczáyą
KromRozm III H6; Kápłáńſka rzecz yákoby poſrzodkyem być myędzy ludźmi á bogyem KromRozm III K2v, K5v marg, K6; nie Rycerſka rzecż/ bić ktoby vciekał. RejZwierz 40v; pomnię ia przedlaty/ Ze w Polſcze żaden niebył w pieniądze bogaty. Kmieca to
rzecz na on czas patrzać roley była/ A Slachta ſie rycerſkim rzemięſłem bawiła. KochSat A2v; Procuratorium est hoc munus, Prokuratorska to rzecz. Mącz 73c; WujJud 214; A Páńſka rzecż ieſt
[principis quidem est]/ co nawięcey ſtáráć ſię o to/ niedoſypiáć/ á
opátrzáć/ ábo zábiegáć temu/ áby ſię żadne krzywdy niedźiały
ModrzBaz 108, 112; PowodPr 35. ~
»na tym wszytka rzecz (jest)« = to (jest) najważniejsze [szyk
zmienny] (3): Lecż to mnieyſza/ gárdłá pozbyć: bo ktokolwiek żywie/ Vmrzeć muśi: ná tym wſzytka rzecż/ vmrzeć poććiwie KochZuz A3v; SkarJedn 46; Ná tym rzecz wſzytká/ żebyſmy nośili
Skromnie cokolwiek ná człowieká prziydźie KochFrag 17.
»(nie) na tym (a. o tym, a. [w tym]) rzecz (beła a. [jest]), nie o
to rzecz« = (nie) o to chodzi(ło) (3:1): Acz o tym gadká być może/
co około tych rzeczy ápoſtołowye poſtánowili [...]: Ale odłożmy to
ná iny czás. Nye ná tym rzecz teraz: Ale yeſli v nich koſcyoł/ czy
nye. KromRozm III L5; PaprUp I4; Niekoſztowałżeś kiedy żołnierſkiégo chlebá? [...] (–) Iużem ia nie z iednégo iadł mącznégo
woru/ Aleć wſzytko chléb á chléb [...]. (–) Nie o to rzecz: ia pytam/
ſługowałliś komu? WyprPl A3; Nie dáię ia przygány komu ſię co
godźi/ Ze ſię on według ſtanu ſtroi/ ábo chodźi: O tym rzecz: By
wſzytkie ſtany w ſwoiey mierze Zoſtáły ZbylPrzyg ktv; [A przeto
nie w tym rzecz ieſt iáko nas co dochodźi/ y co nam dáią/ ále iákim
vmyſłem. SenekaGórn 45 (Linde)].
»to nie jest rzecz« = to bezpodstawne, nieprawda, niedorzeczność (1): iże káżdy może bacżyć/ że tu [w psalmie 68] ſłowo to
Bog/ zámyka w ſobie nie tylko Oycá ále y Syná. [...] A iż oni
mowią/ że práwi Dawid thám o Synie właſnie mowi nie o Oicu. To
nie ieſt rzecż. Bo tám abſolute albo ogołem ieſth nápiſano DEVS.
SarnUzn D6v.
»(to) nie puł rzeczy« [w tym: cum inf (4)] = ważne; niełatwe; to
nie bagatela; non mediocre, negotium magnum est Mącz (6): Nie
poł rzecży ſwoiá wolność BielKom G2v, G3v; Mącz 213c, 245a;
KochSz B2v; Bo to nie puł rzecży z Bogiem woynę wieść: y nie
ládá ſzcżęśćie/ w iego łáſkę znowu przyść LatHar 158; [Abowiem
to niepułrzecży/ w ták wolnym Kroleſtwie długo bez Krolá bydź
BielKron 1597 673].
»nie jest rzecz mego (a. naszego) przedsięwzięcia [cum inf]«
= nie zamierzam (2): Ale nie to ieſt rzecż/ przedſięwzięcia mego/
wylicżáć te/ ktorzy s kſiędzá Mácieiowſkiego ſzkoły/ ku [...] doſtoieńſtwu przyſzli GórnDworz B8; KochWz 135.
»rzecz idzie, jest [o kogo, o co]« = chodzi o coś a. kogoś, sprawa dotyczy kogoś a. czegoś [szyk zmienny] (6:1): GliczKsiąż M7;
Ná on cżas przed 400. lat. gdy byłá poſpolita wypráwá przećiw
Pogánom Sárácenom/ [...] vſtáwion był ten zakon rycerſki (o ktory
tu rzecż idzie) ktory Ceſárze nádáli hoynie/ y Papieżowie potwierdzáli BielKron 231v, 217v; gdzie káżdy Chrześćiánin wyznawa/ y
wierzy: iſz tám Duch S. gdy o Wiárę S. rzecż ieſt/ wſzytko ſtánowi.
SkarJedn 338; Ale iż nam teraz nie idźie rzecż/ áni o Chriſtuſá/ áni
o náſzey z dárowánia Boże go zacnośći: ále tylko [...] CzechEp 240,
163; NiemObr 82.
»rzecz [komu] się zdała, jest [aby, żeby]« = jest a. ktoś uznał za
słuszne, stosowne, właściwe, żeby… [szyk zmienny] (1:1): nam sye
rzecz nieſdala abismi mv miely przes posli takie rzeczi wskazowacz
[tj. ustalać granice] LibLeg 11/75v; SarnUzn H4.
iron. »za czysta rzecz« = a to dobre, dobre sobie (1): Recte
sane, Za czyſta rzeć [!]/ yákoby rzekł/ diabłu ſie godźy. Mącz 367b.
[Wyrażenie: »małą rzeczą; o rowną rzecz« = prawie, nieomal;
niewiele brakuje (brakowało): á zwłaſſcżá Tytuſowych wiele cżyſ-

tych rycerzow pobito/ á o rowną rzecż że ſam niezginął/ ale iego
rycerſtwo [...] rátowaligo FlawHist 91; A Agrippá rzekł do Páwłá:
Máłą rzeczą [in modico] námowiſz mię żebym był krześćiáninem.
Leop Act 26/28 (Linde).]
Wyrażenia przyimkowe: »do rzeczy« = słusznie, sensownie,
mądrze; zgodnie z prawdą; sensowny, godny uwagi (5): A wſzákći
by mię drugi muśiał bárzo prośić/ Bym go ſłuchał/ kiedy co nie do
rzeczy plećie/ Bo mię wſtyd błaznów ſłucháć ná tym nędznym
świećie. PudłFr 26; [postanowiłem wydać ten karakter polski]
zwłáſczá/ że przed láty w Káncellariéy [...] Zygmuntá Auguſtá liſty
pokoiowe odpráwuiąc/ był to poniekąd ſpoſób piſánia mégo. A téż
kárákteru inſzégo do rzeczy nie vpátruie. JanNKar A4, E, E3, F4;
[BielKron 1597 686].
»od rzeczy« = niesłusznie, niewłaściwie, niemądrze, bez sensu;
niezgodnie z prawdą; abs re Cn (20): GórnDworz I2, V2v; A ták
Elzbietá żoná Zácháryaſzá Oﬁárowniká/ krewną iey [Maryi] byłá/
iákoż koniecżnie nie od rzecży mowią. CzechRozm 153v; którá to
wodá/ iż ma ſámá zśiebie właſność tę purgowánia/ máło miéſzánia
potrzebuie: wſzákóż włożyć cukru garść/ álbo iulépku ﬁołkowégo
[...] w piérwſzy trunek: á vbogi ieſli przyſoli trochę/ nie będźie od
rzeczy. Oczko 20v, 16v, 28v, 30v; SkarŻyw 16; CzechEp 4; Ia nie
bez przyczyny to piszę y nie od rzeczy by abych do Gromnic co
otym wiedział. ActReg 55; WujNT 859; ták iż Etimologia ſłowá
tego [‘Hiszpan’] po náſzému Iż pan, bárzo nie od rzeczy. JanNKar
C4v; [projekt ortograﬁi Górnickiego] ma dwie literze ſpoioné ták
uo: ná przykład, Buog wuodz móy. Co nie od rzeczy JanNKar Fv,
E3, F4v, Gv, H3v; CiekPotr 86; Więc nie od rzecży mowi Publius,
rownáiąc Piiáńſtwo z niebytnośćią. KlonWor 70; [JanWróż 3].
~ Szereg: »bezpotrzebnie a od rzeczy« (1): może to być/ iż ſie
ſtrzyma cżłowiek tego ſzaleńſtwá iáſnego/ [...] iż nie będzie táńczował po vlicy/ á tego ſie nie ſtrzyma/ áby ſam ſiebie nie chwalił
bezpothrzebnie á od rzecży GórnDworz I4. ~
»z rzeczy« = mimochodem; przypadkiem; przy sposobności,
przy okazji; ex re, pro re nata Cn (11): MurzNT 173v marg; E re
nata melius ﬁeri haud potuit, Nie mogło tráfniey z rzeczi prziść.
Mącz 98c; Aliquem intexere, Z rzeczy mowiąć kogo przipomionąć.
Mącz 453c, 353b; Prot A4v; Dworzánin náſz kiedy mu z rzecży
przydzie/ á cżás ieſt potemu/ niechay vcieſzyć mową [...] vmie
GórnDworz L2, N4v, Q2; ModrzBaz 47v.
~ Szeregi: »z rzeczy i ex occasione« (1): Wszakze takte rzeczy
ma tractowac Pan Sedzia iako Pana Kanclerza zastanie, co iuz prudentiae eius committitur, bo trzeba zeby to zrzeczy przyszło y ex
occasione gdymu będzie powiadał ze [...] ActReg 80.
»abo z rzeczy, abo umyślnie« (1): święći Oycowie/ ktorzy ábo
z rzeczy/ ábo vmyślnie o pośćie 40. dni mowią/ śmiele twierdzą/ iż
ten poſt 40. dni/ nie tylko dla náśládowánia poſtu P. Chriſtuſwego
[!] ieſt vſtáwiony WujNT 15. ~
»k(u), g rzeczy« = na temat; z sensem; słusznie, dobrze; zgodnie (zgodny) z prawdą; ad rem Mącz, Modrz; ad propositum Mącz,
Cn; accommodate, apposite, apte, probe, pulchre Cn (156): BierEz
E4; IEzus gdy ſtal przed Kaijfáſſem/ ſwiadkowie náń falſſywé
ſwiadetztwa dáwali/ ktoré ku rzecży nitz niebyly OpecŻyw 113v;
RejRozpr C2; RejJóz A8v; (did) Kupieċ Deſperuie. (–) Bieda nie
nieborakowy Toċ my nikt prawdy niemowy. Ale my ſię wzdy iakos
zda Sumnienie krzeczy powieda. Iz malo trzeba biegania Nam po
ſwiatu dla ſbawienia. RejKup k3v, m8v [2 r.], o7v, dd7; MurzOrt
B2v [3 r.], B3 [3 r.]; KromRozm II q4; KromRozm III N3; RejWiz
Cc3; Mędrſzy ieſt leniwiec ſam przed ſobą/ niżli ſiedḿ mężow ktorzy mowią k rzecży. BibRadz Prov 26/16, I 546b; OrzRozm G4v,
M; BielKron 196v; Coelum terrae miscere, Proverb. Niebo s ziemią
zmieſzáć/ nie ku rzeczi mowić. Mącz 58d, 167b, 311d, 353c, 430a,
439d; SienLek 89; ktemu áby to co wiedzą/ ze ſmákiem powiedáć
vmieli/ á k rzecży GórnDworz K3v, R7, S2v; BiałKat 66; GrzegŚm
4, 15; Lecż dziś gdy ſie imiemy rozumki ſzyrmowáć/ Mogłby ſie
nam poſtronny bárzo podziwowáć. Bo nie będzie nic krzecży iedno
piękne ſłowká. RejZwierc 251v, 218; WujJud 57, 77v, 171 marg,
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220, 235 [2 r.], Mm5v; Całopalenie inſzy tłumacże paloną ofﬁarą
zową/ ale nie prawie y to krzecży/ bo każda ofﬁara bywáła palona.
BudBib b4v, b4, c3, I 132b marg, 2.Reg 13/16, I 339a marg; powiádáią głupi á niedoſzli Goſpodarze/ że lepiey ſádźić Kárpiętá/ z
oycámi do Sadzáwki. Ale to nie grzeczy/ bo to nie Kurczętá álbo
nie Gąśiętá/ żeby ié miáły ſtáré wodźić Strum P; WierKróc A4v;
BudNT przedm a6, b4, b6v, k. Hh4 [2 r.]; Bo k rzecżyli to/ kord kázáć kupić/ ábo go dopuſzcżáć nośić/ ieſliż byś go vżywáć nie miał?
CzechRozm 234, 127, 132, 134v, 135, 136v, 159v, 218v; A ponieważ tákowe przedmowy nic ſą krzecży [ad rem institutam faciant
nihil]: bo bywáią cżynione ábo dla ziednánia łáſki v ſędźiego/ á
iego myśli od prawdy odwiedźienia/ [...] ábo iednák dla przewłoki
y rozerwánia ſądu: Przeto máią być zniſzcżone ModrzBaz 94;
KochDryas [A]; Calag 124b; KochPs 89, 142; Drudzy záś ſą/ ktorzy á Lituo, to ieſt/ od trąby łowcey/ [...] Litwę być názwáną (co nie
ku rzeczy/ y co Miechouius [...] ſłuſznie zbija) mniemáią. StryjKron
76, 170 marg, 275 [2 r.], 507, 512; Ktemu y to nie krzecży zádawáć
komu niewſtydliwą twarz: á ſámemu ſię niewſtydźić piſáć tákie
plotki pletliwe CzechEp 406, *3v, *4v, 56, 94, 110 (21); Iż też w
Rzymie Piotr vmárł/ y to nie k rzecży/ áby dla tego Biſkup Rzymſki
Piotrowę zwierzchność vſurpowáć miał. NiemObr 52, 37, 52, 78,
125, 148, 149; GDy co nie grzeczy vſłyſzy móy Stáſzek/ To mi
wnet każe przypiſáć do fráſzek. KochFr 29; Ośmdźieśiąt lat [...]
Czekáłá śmierć/ żeby był Gąſká mówił grzeczy. Nie mogłá ſię
doczekáć/ błaznem go ták wźięłá KochFr 130, 7, 55, 111, 115, 130;
KochEpitCat 110; KochMuza 25; WerKaz 299; KochPieś 45; Iáko
różéy ﬁołek ná wieńcu nie ſzkodźi/ Ták żárt ſtátkowi/ gdy go kto k
rzeczy przywodźi. PudłFr 10, 13, 36, 49; GórnRozm B2v, E3v; ActReg 3v, 5v, 29, 125; Cassus, Quod est inane et vacuum, fragile,
atque omni re carens – Nicz krzeczij, nikczemnij. Calep 169b,
1014b; KochFrag 15; O płáwiácżko Sármácka/ Polſkich rzek głowo/ (K rzecżyli k niemym rzecżam przemowić słowo) [...]
RybGęśli D2; WujNT 342 [2 r.], 504, 614; WysKaz 15, 16; JanNKar
A4, C2v; CiekPotr 54; GosłCast 62; PaxLiz B4, D; KlonFlis E,
H4v; KlonWor 43, 62; RybWit B3v; Nic k rzeczyć to/ gdźie ćię iuż
coreczká doraſta. A ty ſię przećię ſtroiſz/ ty śrzednia niewiáſtá.
ZbylPrzyg B, A4, B3; [RadzPodróż 128].
~ W przeciwstawieniu: »k rzeczy … przeciw rzeczy« (1): niewiem k rzecżyli to/ y bácżnieli powiedźiáno? y owſzem mali ſię
prawdá rzec/ bárzo przećiw rzecży y bacżeniu. CzechEp 384.
Szeregi: »k rzeczy i bacznie« (1): CzechEp 384 cf W przeciwstawieniu.
»dobrze i k rzeczy« (1): y śmie to twierdźić żeby tym podobieńſtwem Pan Chriſtus wćielenia y złącżenia boſtwá z cżłowiecżeńſtwem dowodźić miał. Ale iáko dobrze y k rzecży/ on to tylko
ſam lepiey wie. CzechEp 168.
»niesłusznie, niewłaśnie, prożno i nie k rzeczy« (1:1:1): Tu też
niewłaſnie/ y ktemv nie krzecży przełożyli. BudBib b2v; CzechEp
49, 169.
»jako nie grzeczy, tak i nie przystoi« (1): álbo więc cudzoźiemſkié vbiory robić, á polſkich zániedbáć, iáko nie grzeczy, ták y
nieprzyſtoi. GosłCast 5. ~
»przeciw rzeczy« = niesłusznie, niezgodnie z prawdą (1):
~ W przeciwstawieniu: »k rzeczy … przeciw rzeczy« (1):
CzechEp 384 cf »k rzeczy«.
Szereg: »przeciw rzeczy i baczeniu« (1): CzechEp 384 cf »k
rzeczy«. ~
»w rzeczy« = rzekomo, pozornie, niby; udając; na pozór; jakoby; specie PolAnt, Cn; dicis causa, quasi Cn (59): ktorzy pożéraią
domy wdów i wrzeczy [rzkomo BibRadz; ná pozor BudNT] śię długo modlą cić więtſzé potępięnie wezmą. MurzNT Luc 20/47, k. 13v,
43v, 48v, 108v [2 r.]; KochSat A3v; KochZg A3v; Prot B2; Foremna y to/ kiedy owo kto wrzecży niechcąc/ tknie kogo niebárzo
znácżnym ſłowem w ſádno. GórnDworz R, D7v, E8, E8v, Fv, P
(17); Tę [Helenę] miedzy Trojankami na wieży zastała, A pociągnąwszy za płaszcz, z nią sie umawiała. W rzeczy jej prządka stara

[...]. Tej sobie piękna Wenus postawę zmyśliwszy: „Podź – prawi
[...]” KochMon 32; WujJudConf 11; [Był] ieden Pátrjárchá Zjdowſki
imieniem Ellel/ ktory táiemnie w Chryſtuſa wierzył [...]: á
vmieráiąc/ Biſkupá Chrześćiáńſkiego w rzecży iáko lekárzá dla
niemocy przyzwał/ y táiemnie chrzeſt wziął SkarŻyw 457, 101, 502,
546, 593; MWilkHist D2v; KochSz Bv; wźiąwſzy w rękę czáſzę
złotą/ czyniąc wrzeczy oﬁárę wedla zwyczáiu pogáńſkiégo Diánie/
nápiłá ſye ſámá naprzód/ á oſtátek Synorixowi podáłá: á w czáſzy
byłá trućizná KochWz 139; WerGośc 250, 251; ActReg 165; GostGosp 154; KochFrag 21; Swiádkiem ieſt Wołoſza/ którą [Turek]
wáſzéy Kró: M. wydárł/ będąc w rzeczy przyiaćielem y ſamśiádem.
OrzJan 103; KmitaSpit C3v; Bo drudzy chcą w rzeczy do dobrego/
y mowią: Radbym był tákim y tákim: á ręku nie przyłożą y z
mieyſcá ſię nie ruſzą. SkarKaz 638b; CzahTr C2; GosłCast 13, 28,
45; SkarKazSej 662a, 706a; KlonFlis F4v; KlonWor 50, 53; [UrsinGramm 184].
~ W przeciwstawieniach: »w rzeczy … a ono (prawdziwie) (4),
(a) przedsię (2)« (6): Tákimić modlitewkámi zmyślonemi ći obłudnicy lud poſpolity zwodzą/ w rzecży pokoiu v Páná Bogá proſząc/ á
przedśię roſtyrki y niepokoie śieiąc. WujJud 243, 249v; [Romuald
pustelnik] Mogł płákáć o P. Bogu myśląc y mowiąc/ kiedy iedno
chćiał. Raz z iednym paćierze w ćiáſney celli mowiąc/ trzydzieśći
kroć przez nocne paćierze/ wrzecży ná potrzebę/ á ono ná otárćie
łez y vſkromienie płácżu wychodził. SkarŻyw 574; KochTr 3; OrzJan 76; SkarKazSej 694a. ~
IV. W konstrukcjach orzekających, zawsze w połączeniu z przymiotnikiem (wyjątkowo z zaimkiem), nadającym właściwą semantyczną treść całemu połączeniu, pełni różne funkcje składniowe
[zwykle połączenie rzecz + przymiotnik można wymienić na przymiotnik lub przysłówek] (2130):
1. W funkcji orzecznika [niekiedy z elipsą podmiotu i/lub
łącznika] (1923): March1 A3; BierEz M4, R2; PatKaz I 8; PatKaz
III 87; FalZioł I 22a, V 111v; Imienie, doſtoienſtwo, á zdrowe ciała,
ani złe rzecży ani dobre ſą. BielŻyw 101, 17, 19, 101; przeto dobra
rzecż ieſt przechodzenie po wieczeri aże karmia poſtąpi do żołądka.
GlabGad K8v, A4v [2 r.], G3; MiechGlab 32; March3 V v, V4v;
Bonum mihi lex oris tui: ſuper milia auri et argenti. Dobra rzecż ieſt
mnie zakon vſt twoich/ nad tyſiące złota y ſrebra. WróbŻołt 118/72;
RejPs 48v, 171v, 198, 200 [2 r.], Ff7; RejRozpr Av; RejJóz C4v, I4
marg, K8v, N3 marg, O4v; RejKup Yv; MurzNT 10v; KromRozm II
ſ2v; BielKom nlb 4, C, D7v; Nye rozumyeyą podobno [niektórzy
rodzice] że náuká droga rzecż yeſt/ y táka do ktorey potrzebá nyemáło monety/ nyemáło groſſy á złotych. GliczKsiąż M5v, C8, E3,
F8v, O3v, O7; Przypominánie iż grzech śiłámi náſzemi ieſt niezbytha rzecż. LubPs K3v marg; Iáko rzecż yeſt ſproſna chwałá báłwánow/ przed oblicżnością Bożą. LubPs aa marg, A2, N5, Q4, Sv
marg, S6v; KrowObr 139; RejWiz A6, 21, 22, 31 marg, 39 (13);
Leop Iudith 12/14, Zach 11/12, 1.Tim 2/3; Yeſli W.M. rzeczeſz/ iż
piſmo nas ſądźić będźie: piſmo ieſt rzecz niema/ á oto idźie ktho
piſmo lepiey rozumie/ Sztánkárli czyli Sárnicki. OrzList g4; RejFig
Aa5; Lecż ſławá rzecż łákoma RejZwierz 11, bb, 120; Y byli oboie
nágich: to ieſt Adam y żoná iego (marg) Abowiem wſzyſthko v nich
zá rzecz poććiwą było poki grzechem oſzpeceni nie byli. (–) á nic
ſię tego niewſtydáli. BibRadz Gen 2/25, I 108d marg, Prov 27/9, II
93a marg; OrzRozm H3v, P4v marg, Q; iż vnich to ieſt rzecż ſkáráda y zá niecżyſtego gi máią/ kto ſie Pſá dotknie BielKron 435; A
wſzytko v nich ſpolna rzecż ták żoná/ dźiewká/ máć/ ſioſtrá/ iáko
bydło mieſzkáiąc BielKron 445, 82; KwiatKsiąż A4, B3v, N4v;
Magna vis est conscientiae, Cięſzká rzecz yeſt złe ſumnienie. Mącz
499b, 68a, 284d; Wół á Zóná/ ſą przednieyſzé rzeczy w Goſpodárſtwie ſtátecznégo człowieká: o czym czytayćie Heſiodá Gréká
OrzQuin P4, P3, P4v, Q, R4 marg; Prot B4v; á proſto ieſt piſánie tá
rzecż/ ktora dáie żywot ſłowom GórnDworz F3, E3, G, K6, K6v,
M3 (11); RejPos 25, 31v, 35v, 89, 103v (20); BiałKat a4, 103v,
163v, 168v, 196; BielSat D4v; HistLan F4v; KuczbKat 215, 225,
240, 310; Abowiem ktora może być wdzięcżnieyſza rzecż iáko miły
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przyiaciel? RejZwierc 88v; Wdzięcżna rzecż pokoy po pracy. RejZwierc 176v marg, 16v [2 r.], 48v, 56v, 83 marg, 91 (13); BielSpr
57v; Náuká Apoſtolſka ieſth rzecż naprzednieyſza w koſciele. RejPosWstaw [1433] marg; BudBib c, c2v, Prov 20/23, Sap 8/5, Eccli
29/33; Abowiém Staw/ ieſt rzecz oſobliwa/ może káżdy názwáć
Szpiżárnią w któréy by ſkarb chowano. Strum H4; To co vſtawa
wiecżną rzecżą nie ieſt, przeto y zakon iż vſtał wiecżny nie ieſt.
CzechRozm 84 marg, 84, 90, 186, 190v, 230, 260v, **5; PaprPan
Aa3v; Wielkać to ieſt łáſká Boża/ iż co ieſt rzecżą Pánu Bogu
brzydką oprocż małżeńſtwá/ to bywa przez grzechu y vććiwą w
małżeńſtwie. KarnNap F3v; ModrzBaz 2v, 3v, 8, 21v, 54 (9); A w
Moſkwie ták rzecż ieſt brzydka Rzymſkiego Kośćiołá Chrześćiánin/
iſz go zá pogániná pocżytáią/ y zá poſługę Bogu máią tákiego tráćić
y zábijáć. SkarJedn 350; Oczko 18v; Swięta rzecz boiaźń páńſka
KochPs 27; RZadka rzecż (mowi Ambroży S.) pokorá w młodym/
y gdy ſię náyduie/ podziwienia godná ieſt SkarŻyw 136; A iáko Bog
wolna rzecż ieſt/ nic z muſu nie cżyni: ták tę wolność z przyrodzenia [...] dał cżłeku SkarŻyw 259, 126, 152, 333, 394; StryjKron
140; CzechEp 4, 167, 190, 221, 338; CzechEpPOrz **3; KochFr
111; ReszPrz 24, 98; ReszList 163; Bo roſpuſtna ieſt rzecż wino/
iáko Mędrzec mowi. WerGośc 254, 211, 244; Nie bacząc/ iż bogáctwá/ tákże y vrodá/ (Spuſczáć ſye ná to dwoie/ nie ledá ieſt
ſzkodá) Rzeczy nie wiekuiſté PudłFr 76; ArtKanc R19; BielRozm
32; gorzka to ieſt rżecz prawdá/ á iam nie Mercurius, żebych ią
oſłodźić vmiał. GórnRozm D4v, Bv, K [2 r.], L; ZawJeft 25; GostGospSieb +3; Phil R; GórnTroas 23, 41, 60; KochPij C2v;
GrabowSet V2v; OrzJan 15, 113; LatHar 678; KołakCath C, C5v;
RybGęśli B3; WujNT 194, 462, 800 marg, Bbbbbb, Bbbbbb2v;
SarnStat 1288, 1298; KlonKr B4; KmitaSpit Bv; PowodPr 58, 70;
SkarKaz 243b, 279b, 347a marg, 350b; VotSzl D4; SkarKazSej
657a; Gdyż wodá ludźiom rzecż nieuchodzona/ Sámym to rybom
włość ieſt przyrodzona KlonFlis C2v; SkorWinsz ktv; KlonWor 31.
cum inf (550): PatKaz I 11, 14v; SPać w noczy: ieſt rzecż przyrodzona FalZioł V 65; W ſzkorniach á w trzewikoch ſmierdzączych
chodzić: ieſt rzecż brzydka. FalZioł V 65, V 50, 73v; BielŻyw 46,
141, 144 [2 r.]; á w rozumie inſze przewiſſzać zda ſie wſzelkiemu
rzecż barzo znamienita, zaſię nic nieumieć, á głupim być, rzecż
barzo ſproſthna. BielŻywGlab nlb 14; BierRozm 17; WróbŻołt ff3;
RejPs 166v; RejJóz B2v marg, G3; dobra rzecż ieſt [Bonum est] y
krom boleſći oſtátniey godziny nie wiedzieć HistAl B6v, E8v;
KromRozm I Cv, D3, G3v, L4v marg, Ov; MurzHist F4v, Kv [2 r.],
L3; Yáko ſzkodliwa rzecż yeſt Oycowi z nieforemną/ á podeyrzáną
byałą głową myeć dzyeći. GliczKsiąż B; nye zda ſie rzecż być rozumna przed dwánaſcye lat dzyeći polecáć komu vcżyć GliczKsiąż
I6v, B7, I7v, K2v; LubPs M marg, V v, bbv marg, dd3 marg;
GroicPorz e2v, r2v, ſ; Niebeſpietzna rzetz kxiędzem być. KrowObr
124 marg, C, 1v, 63, 125v marg, 220v [2 r.] (11); RejWiz 2 [2 r.],
143v [2 r.], 180 marg, Dd, Dd2v, Dd3; Bo żádna rzecż ieſt [turpe
est] niewieśćie w kośćiele mowić. Leop 1.Cor 14/35, 1.Esdr 5/17,
Tob 12/7 [2 r.], Eccli 41/20, 2.Mach 15/40 [2 r.], Hebr 10/31; OrzList fv; Cudzą ſie ſławą zdobić/ ieſt rzecż niepocżćiwa. RejZwierz
14, 27v; BibRadz Rom 14/21, Gal 4/18; OrzRozm H3v; BielKron
82; KwiatKsiąż D2, D3, E4 [2 r.], I3v, I4, I4v, P2v; Mącz 41d, 118c,
151a, 186b, 213a (11); OrzQuin B, C3v; SarnUzn F7v; iáko piſmá
poſwiadſzáią: Iż ſtráſzliwa á ſroga rzecż ieſt wpáść w ręce Bogá
żywiącego [Hebr 10/31]. RejAp 150; GórnDworz C5v, Dv, Ev, I6v,
L4, N4, Ee4v; HistRzym 3; [przystoi nam] pilnie ſzukáć á dowiádowáć ſie woley Páná ſwego/ [...] á bráć ſobie ná przykład onę
nędzną Ewę/ kthora ſobie lekce ważyłá roſkazánie iego/ á zdáło ſie
iey to lekka rzecż iábłko vrwáć RejPos 33; Pátrzayże iáko to ieſt
żáłobliwa rzecż odſtępić Páná tego/ á ſtráćić go/ á opuśćić go s ſercá
ſwego. RejPos 40, 4v [2 r.], 5v, 6v, 30v, 37v marg (23); Dźieći
dobra rzecz chrzćić. BiałKat 251 marg, 251 [2 r.], 268v; GrzegŚm
A3v; ták też nie ieſt rzecż dobra Przyśięgi vżywác/ iedno zá wielką
y ſłuſzną przycżyną KuczbKat 285; nadobna tho ieſt rzecż młodemu
cżłowiekowi do czudzych ſie kráiow przeieździć RejZwierc 17v, 10,

10v, 21v, 37 marg, 42 (18); WujJud 189, 196v; tłumácząc [samego
Boga słowo] ochędoſtwa mowy ſzukáć/ niebezpiecżna rzecż ieſt.
BudBib b3v, Ier 2/19, Eccli 20/2, 4, 2.Mach 7/14; NIe dobra rzecz
ieſt Młyn ná Stáwie budowáć/ á zwłaſzczá/ w poſrzodku Grobléy.
Strum I2; CzechRozm 98, 188 [2 r.], 208v, 242v; Plato mowi y
Cicero powtarza/ że nędzna rzecż ieſt domágáć ſię vrzędow [Miserrima est … ambitio] ModrzBaz 43; tedyć to głupia rzecż [stultum
... est]/ chlubić ſię tym żeś miał oycá dobrego/ gdyś ſam zły ModrzBaz 57; ták záśię ieſt rzecż przyiaćielſka á właſney ludzkośći pełna
[perhumanum [est]]/ żáłowáć cżyiego omylenia ModrzBaz 65; Aleby kto rzekł/ że to byłá rzecż okrućieńſtwá pełná [rem hanc crudelitatis plenam fuisse]/ ludźmi hándlowáć. ModrzBaz 78, 9v, [16]v,
22, 27v, 29v (18); SkarJedn 59; Oczko 18, 24, 26v; KochPs 196
[2 r.]; SkarŻyw 2, 261 marg, 312; StryjKron 411 marg, 562; CzechEp 71, 178; NiemObr 124; KochFr 129; WerGośc 234; Potym Pan
Bog powtore vcżynił rádę w Troycy ſwey/ o ſtworzeniu niewiáſty/
mowiąc: Nie ieſt rzecż dobra cżłowiekowi być ſámemu/ vcżyńmy
mu towárzyſzá podobnego iemu. WerKaz 282, 285, 293; GórnRozm
D3, E3, I4; GostGosp 64, 78, 94; ále Oycżyznę w iáwnym niebeſpiecżeńſtwie gnuſnoſcią opuśćić/ rzecż ieſt ſzkáráda. Phil C4, F4,
Q3, R3, S; GórnTroas 21; KochCn B3v; iż człowieká krześćiánſkiégo/ nie ieno grzechu niémáſz zábić/ ále zgołá oſzukáć/ y iákimkolwiek fortélnym ſpoſobem zgłádźić go/ ieſt rzecz Turkowi bárzo
pobożna. OrzJan 104; LatHar 149 [2 r.], [249], 512, 580; WujNT
13, 151, 221, 222, 263 (8); WysKaz 41; SarnStat *3v, 216, 449,
998; KlonKr A; PowodPr 25; SkarKaz 41a; CiekPotr 38, 53; Lecż
rzec ieſt naypilnieyſza/ záwſze mieć zwierćiádło PaxLiz D3; SkarKazSej 662b; KlonFlis B2, D3v. Cf Frazy.
cum A cum inf (4) cf »jawna rzecz«, »(nie)mała rzecz«, »rzecz
(nie)pewna«, »rzecz (nie)podobna«.
Ze zdaniem podmiotowym [w tym: iż(e), że (360), (a)by, żeby,
iż(e)by, coby (287), zaimek względny (62), jako ‘że’ (30), gdy (20),
gdyby (11), jeśli((ż)e) (6), jako (1), kiedyby (1), bezspójnikowo (8)]
(786): PatKaz I 13; FalZioł V 30v; Przirodzona rzecż ieſt iże ci
ktorzy ſą tłuſci wiele mowią BielŻyw 141; gdyż zadek á biodra ſą
tłuſte, przeto też vdy nieiako im ſą przyrownane, bowiem byłaby
rzecż gruba gdyby cienki cżłonek noſił na ſobie tłuſty á miąſſzy.
GlabGad F3; Nam tho yesth nyebarſzo myla rzecz yeſly ze ſzyą
thak sthalo yſz thak barſzo vyelką skodą przesz naſzego vyedzenya
vczynyly LibLeg 7/68; RejPs 128, 137, 148v, 200; RejJóz B2v, E8
marg, I4, N3; Ato nanas Rzecż nagorſſá Iż nam to Zakryto Zadny
niewie kiedy płaczicz To nieſczesne Myto [tj. umrzeć]. RejKup ee7,
I; MurzHist R4v; GliczKsiąż C2, D4, I8, N; LubPs bb5 marg; Zaſz
to nie pocżćiwa rzecż/ kiedy cie miłuią Wſzyſcy/ á to dobry cżłek
pálcy vkázuią. Niżli kiedy cie márnym przezową warchołem RejWiz 192v, 4, 31, 43v, 163, 165v (9); Leop Iudith 12/11, 1.Cor 7/26,
29; BibRadz Ps 132/1, Rom 3/2, Hebr 13/9; OrzRozm F4; BielKron
464v; KwiatKsiąż G3v, I4, L2v, M3v; Incredibile memoratu est
quam facile coaluerit, Rzecz niepodobna ku powiedániu/ yáko ſie
prętko ziednoczyli. Mącz 215c, 394a; á widziáłá ſye im [ludziom
żyjącym przed potopem] rzecz okrutna áby mięſo mieli ieść. SienLek 5v; A iż tedy rzecz dowodna/ że człowiek theż żołądek ma/ ná
kthory częśćiey niż niema twarz [tj. zwierzę] choruie: [...] SienLek
95v; RejAp Ff; Zaſz owo nie piękna rzecż/ kiedy ſie białagłowá/
vbierze/ y vchędoży thák s proſtá/ á bez wymyſłow/ iż kto ią widzi/
nie może rozeznáć ieſli ſie chędożyłá/ ábo nie. GórnDworz Gv, E8v
[2 r.], Gv, Ee6; RejPos 7, 30v, 106v [2 r.], 258, 345, Ooo2 [2 r.];
KuczbKat 410, 435; RejZwierc 37, 50, 83, 173, 176v (8); WujJud
143v; BudNT przedm b3v; CzechRozm 100, 235v; Ieſt tych niemáło/ co śię iym zda być piękna rzecż [perpulchrum videatur]/ że
drudzy y wſtawáią z mieyſcá przed nimi/ y z drogi iym vſtępuią
ModrzBaz 39v; A kto tego niebacży/ iákoby to ſproſna rzecż byłá
[hoc turpe esset]/ gdyby niewiáſty chodźiły w ſzátách máło co niżey zá krok poniżonych? ModrzBaz 51, 13v, [16]v, 27, 33v, 44
(14); SkarJedn 44, 148, 165, 201; Oczko 1; SkarŻyw 47, 312; A
iżby Miáſto Moſkwá inſzym kráinom przezwisko od ſiebie dáć miá-
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łá/ to nie pewna/ ále prawdzie rzecz podobna/ iſz od rzeki Miáſto
imię wzięło. StryjKron 91, 617; iż choćiaż mię wiele złego od I.M.
X iędza K anonika podkáło [...]: iednák wſzytko to nie ieſt v mnie
ták gwałtownie mocną rzecżą: żeby mię zmoc y z vmyſłu moiego
zbić miáło: y od Páná moiego y od mego przećiw niemu powinowáctwá oderwáć CzechEp 9; Z ktorych ſłow/ znácżna ieſt rzecż/ iż
przez Bogá rozumie tu ś. Páweł/ nie tylko oycá/ ále iſtność boſtwá
ktora ieſt wſzem perſonam ſpolna CzechEp 312; KochEpit A3v;
ReszPrz 98; GórnRozm G2, H3; Phil H; OrzJan 47, 50; LatHar
647; WujNT przedm 10, s. 68, 114, 690; WysKaz 34; JanNKarGórn
D4; SarnStat 110, 985; PowodPr 62; Nie nalepſzać to ieſt rzecz
iáko ia rozumiem, Ale przedsię lepſza ieſt, niżli co naygorſza, Ze
ſyn moy vpodobał ſobie tę Skárbkownę. CiekPotr 28; Philo Zydowin on ſławny/ chwali one Homeruſowe ſłowá: (Zła rzecz gdy
wiele roſkázuią: niechże krol ieden będźie.) SkarKazSej 690b,
685a, 687a, 693b. Cf Frazy.
Przysłowia: KromRozm II d4; Błogoſłáwieńſzą rzecżą dáć niſz
wźiąć Bog zowie KołakCath C3v; WujNT Act 20/35.
yſch tho rzecz yeſth powynna kazdemv vmrzecz LibLeg
11/163v; RejPos 185v; RejZwierc 166v.
iest to rzecz iaesna [!] iakosłonce na niebie y gotowem to zawzdy pokazac, prawdą y iawnemi dowody ActReg 163; WujNT 68.
práwo ieſt rżecz niema/ bez oczu/ bez vſzu/ á Sędźia ieſt práwem z vſzymá/ y z oczymá. GórnRozm F.
Poniewaſz zá podięćim prace w Oycżyznie vmrzeć ná iey poſłudze rzecż ieſt Swięthobliwa y ſławna: ále Oycżyznę w iáwnym
niebeſpiecżeńſtwie gnuſnoſcią opuśćić/ rzecż ieſt ſzkáráda. Phil C4.
Ale że ieſt rzecz niepodobna/ wſzytkim ſię podobáć (bo co
ieden miłuie/ tym ſię drugi brzydźi) KochCn B4.
Frazy: »(to) (jest a. zda(ła) się) dziwna rzecz« [w tym: cum inf
(3), ze zdaniem podmiotowym (67)] = to dziwne; jest, wydaje się
czymś dziwnym, niezwykłym; mirum (est) Mącz, Modrz, Cn; mirabile est Vulg; mirandum, (illud) permirum (est) Modrz [szyk zmienny] (94): BierEz Cv; O dziwná rzecż/ ijż żádné piſmo przez koſciol
ſwięty potwierdzoné/ niekladzie tzo dzialál w onych leciech Iezus
mily: gdyż zapewné wiemy ijż wżdy nieproznowál. OpecŻyw
[34]v, 64, 149v, 175v; PatKaz II 49; FalZioł IV 3c; BielŻyw 151;
RejPs 115, 119, 123v; RejJóz L5; Dziwna to rzeċ/ to rzec mogę
Puſczycz ſie na taka drogę [tj. do nieba] Zadney prziprawy niemayącz RejKup v6; Dziwna rzecż iż nie thylko ludzie płákáli ták
wielkiego Ceſarza [tj. Aleksandra Wielkiego]/ ále ſie y Słońce záćmiło w ten cżás y wſzytki żywioły práwie ſie záſmućiły. HistAl
N3, C4; KromRozm II b4; DiarDop 99 [3 r.], 100; LubPs aa3v; Dowiedzyawſzy ſie o Bogu młodzyeniec tento/ zdáłá mu ſie rzecż
dziwna ludzkie przygody/ co zową Fatá RejWiz A7, 111 marg, 112,
127v, 144, 147 (12); Leop Ioann 9/30; OrzList b3; RejZwierz 41v,
103v; BibRadz *4v; OrzRozm O2; BielKron 265v; KwiatKsiąż D4v;
Habet haec res admirationem, Dźiwna to rzecz yeſt. Mącz 223d,
86b, 343b, 382c; SarnUzn H3; LeovPrzep Av; GórnDworz H5, P7v,
R [2 r.], Cc7v; Abowiem to byłá v niewiernych dziwna rzecż/ áby
ſie był miał w ták vniżonym ſtanie zyáwić [Bóg]/ nie rozumieiąc
temu/ iákiego to był kroleſtwá Krol RejPos 35v, 16 [2 r.], 270v,
271v, 295; (nagł) O Sláchćiankách: (–) [...] Ięly ſie Piſmá cżytáć/
Kądźiele przeſtały [...]. Iakie zbytnie vbiory/ co rok wymyſláią/
Dźiwná rzecż iż Mężowie tego dopuſzcżáią. BielSat Dv; Dziwna to
ieſt rzecż kiedy ſie dwá wſcieką/ Głowy niewinne by kápuſtę ſieką.
RejZwierc 228, 228, [238]; WujJud 32, 95v, 226; WujJudConf 253;
HistHel B3; WierKróc A2v; ModrzBaz 28, 35v, 85, 103v, 120v,
140v, 142; SkarŻyw 92, 253, 487, 496, 597; Dźiwna rzecz iáko
ćiężko czczą nośić kálétę: A dźiwniéy iáko ćięży/ wydawſzy monétę. KochFr 43; PudłFr 75; BielRozm 24; GórnRozm B4, D3, E3v,
G4; ActReg 128; Phil M; WujNT 434; PowodPr 31; GosłCast 4, 27;
SzarzRyt D2.
»(to) in(n)a (a. insza), rozna rzecz (jest)« [w tym: cum inf (26),
ze zdaniem podmiotowym (2)] = coś innego, nie to samo [szyk
zmienny] (43:6): SeklKat Q3; KromRozm I Cv; MurzHist M4v;

KromRozm III I6v, M2v, O7; Inſza ieſt rzetz wiedzieć/ á inſza ieſth
rzetz wierzyć KrowObr 55; RejWiz 20v; SarnUzn E7; RejAp 5;
RejPos 88v [2 r.]; RejPosWiecz3 [97]v [2 r.]; GrzegŚm 20; WujJud
140v, 220v; BudNT Ii; [Jezus przyjmował dziatki] ále ich wżdy nie
nurzał/ áni vcżniom nurzáć roſkázował: lecż tylko ręce ná nie kładł:
y onym błogoſłáwił/ á to ieſt dáleko inſza rzecż od nurzánia. CzechRozm 258v, 25, 47, 153, 157, 197, 232v, *4; A iáko inſza rzecż ieſt
[aliud est] być ludźmi vcżonemi/ á inſza być ſynmi ludźi vcżonych:
ták inſza rzecż ieſt być rycerzem/ á być ſynem rycerzowym. ModrzBaz 76; SkarJedn 344; SkarŻyw 473, 538; CzechEp 159, 169, 216;
gdyż to być Bogiem przez ſię: á być BOgiem z Bogá/ rożne rzecży
ſą. NiemObr 133; GórnRozm F3v; ActReg 164; LatHar 111; WujNT
12; INſza iest rzecz Tranſlapſus terminus, á inſza Tranſlapſa Citatio
SarnStat [1281]; PowodPr 41 [2 r.]; SkarKaz 350a, b [2 r.], 610b;
GosłCast 17; KlonWor 77.
»rzecz ista« = oczywiście (2): [Sędzia] Skazał iż głádſzą Krolowa/ rzecż iſta/ Niżli ſłużbiſtá. KlonFlis G4v; KlonWor 27.
»(to) jawna rzecz (jest)« [w tym: cum A cum inf (1), ze zdaniem
podmiotowym (47)] = wiadomo; widać; manifestum (est) PolAnt,
Vulg, Cn; (illud) constat Mącz, Modrz, Cn; in confesso est Mącz,
Modrz; (res) apparet, liquet, palam (res) est, patet, perspicuum
(est) Mącz, Cn; apertum, expertum (est) Mącz; in aperto a. planum
est Modrz [szyk zmienny] (64): Ale gdi v inſzich źwierząt głowa ieſt
podługowata, przeto y iey cżłonki nie ſą okrągłe, iako to rzecż iawna. GlabGad B8v; RejPs 65v, 69, 181; KromRozm II b4v; GroicPorz bb2v; BibRadz 1.Cor 15/27; Iáwna tedy rzecż ieſt/ iż then
zakon [Panny Marii] záwżdy był nieprzyiaćielem Rákuſkiemu domowi BielKron 231, 229v, 231; Też zbytnie pieſzczenie rodzicow/
zwykło znikczemniwać młodzieniaſzki: czo wtych cżęſtokroć iawna rzecż bywa/ ktorzy od wdow mátek w roſkoſzach bywayą wychowáni. KwiatKsiąż E; Mącz 163a, 167a, 195b, [273]a, 278a (8);
Sámá Rzeczpoſpolita iuż ſię ledwo czuie O ſwą krżywdę nie mowi/
to wſzytkim rzecz iáwna/ Zgáſłá w nas ku ſwey mátce miłosć ſtárodawna. Prot Dv; SarnUzn C5v, E3; SienLekAndr a2; LeovPrzep
bv; RejAp 64, 107v; RejPos 13; KuczbKat 1, 135, 145, 225, 235,
290; Iáwna rzecż ieſt wſzemu świátu Rzymiány być męże ſpráwne/
ſtałe/ ſławne/ ważne/ ták w Rycyrſkich rzecżách iáko y w inych
BielSpr 46; WujJudConf 235, 238v; RejPosWstaw [1433]v; Iáwna
przeto rzecż ieſt/ że Heretykowie/ beze wſzey boiázni piſmo ś: fałſzowáli. BudNT przedm b8v, przedm b2, c4, c4v; CzechRozm 166v;
To iáwna rzecż/ iż zpotraw á znapoiow roſkoſznych/ niemierność
rośćie ModrzBaz 113v, 12v, 42v, 46v, 91v, 122v, 138v; SkarJedn
309; SkarŻyw 206; NiemObr 13, 60, 71, 127, 153, 173; PaprUp Lv;
WujNT przedm 11, s. 460, 560, Hebr 7/15; PowodPr 13, 29.
»to rzecz jedna jako sto« = to pewne (1): Ale páni iego Dionizia rzekłá iemu. Toć rzecż iedná iáko ſto. Abo zábiy Tárſią/ ábo iá
ćiebie roſkażę zábić. HistRzym 19.
»(to) (nie)godna rzecz (jest)« [w tym: cum inf (5), ze zdaniem
podmiotowym (15)] = (nie) godzi się, (nie) jest słuszne, właściwe;
indignum JanStat, Cn; par est JanPrzyw, Cn; non decet HistAl; consonum est Mącz; non dignum est Modrz; nefas, nefandum, res
infanda a. nefanda Cn [szyk zmienny] (20): RejPs 213v; HistAl E7;
GliczKsiąż M3v; BielKron 45; Mącz 402b; więcz tákowym ludziom
godna ieſt rzecż/ áby dawano vrzędy/ ktorymby zdołáć mogli/ áby
też y oni roſkázowáć/ y rzędzić podleiſze w rozumie niż ſą ſámi
mogli GórnDworz Gg3v; BiałKat 228v, 236; ModrzBaz 30; (nagł)
Nagrobek Stán. Grzebskiemu (–) TO mieyſce/ w którym ćiáło
twoie pochowano/ Godna rzecz/ áby łzámi częſto omywano. PudłFr 13; Phil L, S2; O Záprawdę to godna y przyſtoyna/ ſłuſzna y
zbáwienna rzecż ieſt/ ábyſmy tobie záwżdy y wſzędy dźięki cżynili/
Pánie święty/ Oycże wſzechmocny/ wiecżny Boże LatHar 94, 591;
WujNT 286, 652; Izaliż godna rzecż wierzyć Heretykowi/ ktory
ledwo ma pięćdźieśiąt lat/ á ták wiela świętych wiárę názwáć być
fałſzywą? WysKaz 38; SarnStat 266, 941; PowodPr 63.
»(to) (nie)jasna rzecz (jest)« [w tym: ze zdaniem podmiotowym
(42)] = ((nie) jest) jasne, oczywiste; perspicuum est Vulg, Cn; sine
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dubio Vulg; apparet, clara res est Cn [szyk zmienny] (47): KromRozm I H4, I3; Ponieważ też iáſna rzecz ieſt/ iż rozne ſtany ludźi/
rozne práwá máią/ y roznemi ſye práwy ſądzą. GroicPorz av; Leop
Gen 26/9; BielKron [3322]; GórnDworz F7v, Ii4; RejPosWiecz2 91;
Mſza iż przez piſmo nam ieſt podaná/ iáſné to rzeczy ſą. BiałKat
341, 96; GrzegŚm 64; KuczbKat 115, 195, 210, 215; WujJud 40v,
192; BiałKaz F, Iv; BudNT Hh6v; CzechRozm 103v, 203; Bo to ieſt
rzecż iáſna [Neque enim obscurum est]/ iáko wiele y wielkiego
złego z tąd rośćie/ ieſliby śię tákie popędliwe chęći ábo námiętnośći
puśćiły zá ſwą byſtrośćią ModrzBaz 7v; SkarJedn 68, 71; CzechEp
373; NiemObr 33; Iáſna tedy rzecż ieſt/ iże zwiąſká Małżeńſtwá/
ſámą tylko śmierćią/ á nie cżym innym/ rozwiązána byc nie może.
WerKaz 284; GórnRozm A3, E2v, F4v; OrzJan 41; KołakSzczęśl
A2v; Ktorzykolwiek tedy nie trwáią z námi w kośćiele Kátholickim/ ále z nas wychodzą/ iáſna rzecz ieſt iż ſą Antychriſtámi.
WujNT 821, 47, 60, 143, 159, 547 (11); WysKaz 44; PowodPr 13;
SkarKaz 347a.
»(nie)jedna (a. (nie)jednak(ow)a) (to) (jest) rzecz; za jednę
rzecz jest« [w tym: cum inf (4)] = (nie) to samo, bez różnicy; non est
idem Modrz [szyk zmienny] (14;1): Y zá obłędliwą myał koſcyoł S.
dumę Aeriuſowę/ ktory twirdźił/ iżeby yedná rzecz byłá biſkup á
kápłan KromRozm III I, F7, G8v, H7v; GroicPorz aa2v; KrowObr
14, 142; Sąśiádá zábić á Tátárzyná iednákowa śmierć/ ále nie iednákowa rzecz ieſt: zábijeſzli ſąśiádá/ winę pokupiſz: zábijeſzli Tátárzyná/ chwałę mieć będźieſz OrzRozm L; RejPosWiecz3 99; WujJud
154, 162; nie ieſt to tedy iedná rzecż/ vrodźić ſię śláchćicem/ á być
rycerſkiego ſtanu. ModrzBaz 76v, 43; SarnStat 1274; Léczyć ſie/ á
chorą bydź/ rzeczy to iednákié. GosłCast 43.
»(to) rzecz nie lada (a. leda jaka) jest (a. widziała się)« [w tym:
cum inf (1)] = to nie byle co, to nie błahostka [szyk zmienny] (2):
FalZioł V 73v; Nie ládáć rzecz ieſt Pánowie mili/ o Exekucyéy/ to
ieſt/ o Królu/ á o Króleſtwie mówić (marg) Exequucyą znáć/ rzecz
trudna ieſt. (–) OrzQuin E4v.
»(to) (jest a. widziała się, a. zda się) (nie)mała rzecz; za małą
rzecz będzie stało« [w tym: cum inf (14), cum A cum inf (1), ze zdaniem podmiotowym (4)] = leve est hoc PolAnt [szyk zmienny]
(34;1): PatKaz III 141v, 148v; Nie ieſt mała rzecż od iawnego á
ſzkodliwego błędu odſtąpić. BielŻyw 144, 129, 141; RejJóz C4v;
RejKup e4v; Teżći máła rzecz ſye widźyáłá w ráyu yábłká vkuśić z
drzewá vmyeyętnoſći dobrego y złego KromRozm I O2; GliczKsiąż
L4, N7; Kwiatek pyękny máła rzecż choć ſtoi z dáleká/ Nie widáć
go/ á wonność záleći cżłowieká. RejWiz 112v, A4, 68, 96v, 128;
BibRadz 4.Reg 3/18; Azaż też to máłe rzecży Monetę cudzą złą
bráć dopuſzcżáć/ y ſwoię też nie dobrą kowáć BielKron 393; SarnUzn B8, B8v; RejPos 47; BiałKat 371; GrzegŚm A3v; Ano to rzecż
nie mnieyſza kto vmie ſtrzedz ſwego/ A ſnadź máło nie więtſza niż
ſzukáć cudzego. RejZwierc 246v; BielSpr b2v, 2; WerKaz 300;
PaprUp Fv; OrzJan 14, 67; WysKaz 41; SarnStat 848; Máła rzecz
miedzy robaczkámi pſzczołá/ mowi Mędrzec [Eccli 11/3]/ á początkiem ſłodkośći ieſt owoc iey. SkarKaz 84a, 83a, 121a; GosłCast 43.
»(jesli((ż)e), jesliby, gdyby, by, ile) (to) (nie)można(li) rzecz
(jest)« [w tym: cum inf (5), ze zdaniem podmiotowym (7)] = (jeśli
to) możliwe; (si) possibile (est), (si) ﬁeri potest Vulg, PolAnt, Cn;
quod impossibile est Vulg; si potest Cn [szyk zmienny] (33): RejPs
59; MurzNT Mar 13/22; [Jezus modlił się:] Oycże moy/ ieſliże
można rzecż ieſt/ niechże odeydzie odemnie ten kielich Leop Matth
26/39, 4.Esdr 4/44, Act 2/24; BielKron 112; KochSat [C2]; ſłyſząc
ták wiele rzecży/ ktore pan Kriſki Dworzáninowi vmieć każe/ y iákim chcze áby ſie vrodził/ powiedáli ták/ iż nie ieſt rzecż można/
áby kto ná ſwiecie ták doſkonáły náleść ſie mogł. GórnDworz I2v;
gdyż ludzie/ vmieią więcz ſobie tákie rzecży w głowie/ á ná vmyſle
ſwym zbudowáć/ że onemu mnimániu ich/ nie ieſt rzecż można
vcżynić doſyć GórnDworz M7, A2v, N8v; RejPos 313v; RejPosWiecz3 96v; BiałKat 328v; BudNT Rom 12/18, Gal 4/15; CzechEp
4; WerGośc 220; BielSen 15; nie ieſt to można rżecz choćiayby
Krol Iego Mość nic inego nie czynił/ nie iadł/ nie pił/ nie ſpał/

iedno ſądźił/ żeby wſzyſtkie cauſi odſądźić mogł GórnRozm C3v;
ZawJeft 22; GrabowSet X3v; KochFrag 49; LatHar 692; RybGęśli
Dv; WujNT Matth 26/39, Mar 14/35, Act 20/16, s. 555, Rom 12/18,
Gal 4/15; WysKaz X3v; Choć rozum moy Homerá/ w piſmiech niedośięże. Wſzákoż ile rzecż można/ Oycżyznie tym ſłuży: Gdyż káżdy iey powinien/ y w poſługách dłuży. KlonKrGum Av.
»(to) (jest a. zdała się) (nie)nowa rzecz« [w tym: cum inf (2), ze
zdaniem podmiotowym (6)] = (hoc) novum (non) est PolAnt, Mącz,
Modrz; nihil novi est Modrz [szyk zmienny] (22): RejKup h5v;
KromRozm I N2v; MurzHist K; KromRozm III P; KrowObr B;
RejWiz 178v; BibRadz Eccle 1/10; BielKron 79, 200v, 316v; Mącz
225a; A mam zá to/ że to piſánié moie W.M. ſye będźie podobáć:
ponieważ ieſt rzecz nowa/ á w ięzyku náſzym przedtym nieſłychána. GrzepGeom B3v; RejPos 8; BiałKat 173v; Nie noweć to ſą
rzecży ná świećie/ Dawnoć mocny tu ſłábego gniećie. BielSat H2;
BudBib Eccle 1/10; Nieieſtći to rzecż nowa/ áni też niesłychána/ że
prawdá nienawiſna y gorzka ieſt y záwżdy byłá/ tym ktorzi śię
cnotámi máło báwią. ModrzBaz 29, 105v; CzechEp 417; NIe noweć
to ſą rzecży śieſtrzyce namilſze/ Iż pogłowie żeńſkiey płći rządnieyſze/ cnotliwſze/ Niżli náſzy mężowie BielSjem 5; Náprżod to
powiedam/ iż nowe to ſą rżeczy w Polſcze piſáne práwo. GórnRozm
E; OrzJan 125.
»(to) (jest) rzecz (nie)pewna, nieomylna, ista [= pewna], niepochybna; to rzecz nie jest pochybna; nie jest rzeczą pewną; jest (a.
ma być wzięto) za rzecz pewną« [w tym: pewna a nieomylna itp.
(11); cum inf (2), cum A cum inf (1), ze zdaniem podmiotowym
(171)] = to (nie)pewne; (nie) wiadomo; constat Mącz, Modrz; certum est Modrz, JanStat; rectum est PolAnt; ratum est Modrz [szyk
zmienny] (177:27:6:3;1;1;3): FalZioł V 73v; Iakoż zaſię to ieſt
rzecż pewna, iż ludzie grubego przyrodzenia, bywaią proſci, á rozumu też grubego. GlabGad A2, F4v, F5, F6v; MiechGlab 60 [2 r.];
LibLeg 7/68; WróbŻołt S7; WróbŻołtGlab A3; RejPs 90v, 106, 136,
192v, 193, 197v, 208; RejKup D; Acz tenże Melanchton vczy. Iż
pewna to rzecz yeſt/ iż wſſyſtki rzeczy bywáyą od bogá ſpráwowáne/ bądź dobre/ bądź złe. KromRozm I H2; MurzHist P4v; KromRozm II q4 marg; GliczKsiąż E2v, I3, L4, O6; Abowiem kto bierze
ná dáremno Imię Boże/ á ſwego fáłſzu nim potwierdza: pewna á nie
omylna rzecz ieſt/ iż pomſty od Bogá nie vydźie. GroicPorz y4, fv;
RejWiz 141v, 146, 171; LeszczRzecz A4v; BibRadz I 353v; Pewna
rzecż ieſth zdawná Pruſy/ ieſzcże od thego cżáſu/ kiedy krzeſt z wiárą przyięli/ y walką y vgodą/ należeć ku kroleſtwu Polſkiemu BielKron 230v, 295; GrzegRóżn B2v, H3; Alexandrum in Italiam classe
appulisse constat, Pewna rzecz yeſt że Alexánder do Włóch s obozem náwodnym przipłynął. Mącz 287a, 49d, 250a; Prot B3; ProtStoj Ev; SarnUzn D6; LeovPrzep [K]; kto rozlewa kreẃ niewinną/
iego kreẃ pewnie też rozlaná będzie. A to ieſt rzecż iſta á pewna y
iáwnie doſwiádcżona. RejAp 109, BB, [13], 22, 40v, 86v (12); á kto
ſie nią [muzyką] hydzi/ ábo nie cżuie iey ſmáku/ temu/ (rzecż
pewna) zle w głowie vłożono. GórnDworz H2v, I5v, M, Xv, Aa3,
Bb6 (12); GrzepGeom Ev; iż to ieſt rzecż nieomylna áni ochybna/
iż ilekroć vpádnie nędzny cżłowiek s krewkośći cżłowiecżeńſtwá
ſwego/ á obacżywſzy ſie vciecże ſie do miłoſierdzia Páná ſwego
[...]/ to ieſt rzecż pewna á nieomylna/ iż mu záwżdy then Pan chcze
być miłośćiwy RejPos 75v, 2v, 5v, [36], 57v, 71v (20); RejPosWiecz2 91v; BiałKat 171, 268v [2 r.], 316; KuczbKat 90, 180, 185,
225, 230 (8); Abowiem to ieſt rzecż pewna/ w iákie obycżáie młodość dziećinna będzie podaná/ tákie długo y pámiętáć y vżywáć ich
będzie. RejZwierc 7v; Bowiem to ieſt rzecż pewna y tu zá żywotá/
Zły tákże y po ſmierći nie vydzie kłopotá. RejZwierc 270v, 3v, 50,
51, 73v, 115 (14); WujJud 1v, 5, 75, 229v, 248; Y ieſt to pewna á
wiádoma rzecż/ że w onym pierwſzym kośćiele po Apoſtolech rozne były miedzy ludźmi Chrześćiáńſkimi poſty WujJudConf 193v,
56v, 63v, 65v, 94v, 115 (10); RejPosWstaw [213], [213]v, [1432];
BudBib c3, Deut 17/4; HistHel B3, D; Strum P4; BiałKaz Iv; BudNT przedm a2v, c4v; CzechRozm 99, 102, 125, 164v, 165v; Coż to
tedy ieſt Krolem być? Rzecż pewna/ ieſli w tey mierze prawdę znáć
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mamy/ nic inſzego nieieſt/ iedno rządźić ludźi władnośći ie go poddáne. ModrzBaz 19v; Cokolwiek z zápalenia gniewu bywa ábo
cżyniono/ ábo mowiono/ to nie pirwey ma być zá rzecż pewną
wźięto/ áżby ten ktory to vcżynił w tem trwał: boby ſię ztąd pokazáło/ że to vmyślnie vcżynił. ModrzBaz 98v, 6, 8v [2 r.], 15v, 17,
22 (11); SkarJedn 8, 39, 202, 345; Oczko 17, 29; A piérwéy świát
(rzecz pewna) wniwecz ſye obróći/ Niżli ſye páńſkié twoie ſłowo
názad wróći. KochPs 132, 52; SkarŻyw 312, 487, 601; StryjKron
91; CzechEp 212, 246; NiemObr 37, 70, 117; KochFr 7, 109; ReszPrz 35; ReszHoz 124; Gdyż to ieſt rzecż pewna á nieomylna/ co
Sálomon Mędrzec powiáda: Iż więcey ludźi od pijańſtwá/ niż od
miecżá ginie. WerGośc 226; BielSenJoach 4; ArtKanc F3; GórnRozm A3, C2v, K3, L4v, M2; KochWr 40; PaprUp G2v; OrzJan
120; Napewnieyſza to/ y z náuką piſmá ś. bárzo zgodna rzecz ieſt/
tych czáſow ktorych z gośćińcá rozlicznie vſtąpiono/ ſtárych ſię
drog trzymáć/ álbo pewnych wodzow. LatHar +6, +8v, [+9], 187,
329; KołakSzczęśl A3, B2v; RybGęśli Bv; WujNT przedm 10, s. 35,
298, 614; SarnStat 424, 1272, 1284; SkarKaz 155b; CzahTr Bv;
KlonFlis F3v.
»(to) (jest a. zda się, a. widzi się) rzecz (nie)podobna, do podobieństwa nieprzystojna; jest niepodobną rzeczą; to zda się za rzecz
niepodobną« [w tym: cum inf (33), cum A cum inf (1), ze zdaniem
podmiotowym (97)] = to (nie)możliwe, (nie)prawdopodobne; impossibile (est) HistAl, PolAnt, Vulg; non est verisimile Mącz; vere
PolAnt; minime absurdum est Modrz; possibile a. probabile est,
simile vero est a. videtur Cn [szyk zmienny] (167:1;1;2): PatKaz I 5;
PatKaz II 60; FalZioł I 89b; BielŻyw 82, 124; BielŻywGlab nlb 14;
RejJóz O7; SeklKat V4v; RejKup g6, n5, o2v; ále rzecż ieſt niepodobna gnuſnego á leniwego oſlá ná wyſokoſć látać/ gdyż skrzydeł
nie ma. HistAl E6, K3v; MurzHist R4; KromRozm II q3v, t2; KromRozm III E, E5v, F5v; Y niepodobna to rzecż v Bogá y v ludzi/ áby
złość z dobrocią iednákiey odpłáty były kiedy. BielKom nlb 3;
GliczKsiąż K6; LubPs Z3v; Nieieſt rzetz podobna/ áby ták okrutnie
Turcy/ Zydowie/ Pogáni/ Syná Bożego Páná Iezu Kryſthá/ bluznić
mieli/ iáko wy bluznićie KrowObr 110, 12v, 59v, 72v, 93v, 131v
(11); RejWiz 104; kthory [Aleksander Wielki] zá dwánaśćie lat podbił pod moc ſwoię ták wiele Kroleſthw y źiem iż to rzecz nie
podobna. BibRadz I 451a marg, I 291a marg, Sap 16/15, II 103b
marg; ſámi [Nigryci] ták dobrze pływáią/ iż niepodobna rzecż. BielKron 450v, 9v, 40, 160v, 294, 337 (10); Mącz 19b, 488c, [489]c,
510b; OrzQuin Z2; Prot E; SarnUzn C7v; LeovPrzep C2v, E4; RejAp 147v; áni tho podobna rzecż ieſt/ żeby ten miał dobrze vcżyć/
ktho ſam nie vmie GórnDworz Gg5, C8v, D4v, Aa6v, Hhv, Hh6v
(11); A czwiertnia Párhyſka/ ieſt tylka iáko w Krákowie Káźimiérſka/ álbo w Wielkiéy Polſzce Káliſka [...]. Przetóż podobna
rzecz/ że y Lan muśiał z Fráncyéy tu do nas przyść GrzepGeom Lv
[idem SarnStat 283]; iż y v thych mędrkow żydowſkich á náucżonych w zakonie [...] tho ſie rzecż niepodobna zdáłá/ [...] áby
miał cżłowiek grzechy odpuśćić. RejPos 235, 31, 37 marg, 55, 56v,
66v (22); BiałKat 26, 198v, 308v; KuczbKat 155; RejZwierc 197v;
niepodobna rzecż gdzie ſie wiele Ludźi záwrze ná zamku álbo w
mieśćie/ áby przed ſmrodem albo głodem nie muſieli ſchodźić ná
zdrowiu álbo ſie poddáć á zwłáſzcżá Lećie. BielSpr 63; WujJud 11,
96v, 126, 249, Ll8; WujJudConf 126, 254v; RejPosWstaw 143v;
BudBib 2.Par 6/18; Bez wiáry niepodobna rżecż ieſt podobáć śię
Pánu Bogu. BiałKaz F2v [przekład tego samego tekstu WujJud 96v,
BudNT, LatHar 508, WujNT 611, 671, 790]; BudNT Hebr 11/11;
CzechRozm 131v, 136v, 150 marg, 155, 164v, **4v; ModrzBaz 65;
A poniewaſz odſtąpienie głowy od cżłonkow śmierć ieſt: muśiałby
kośćioł vmrzeć á zginąć ná ziemi (co ieſt rzecż niepodobna) gdyby
Papieſz zbłądzić ábo odſtąpić miáł. SkarJedn 162, A2v, 46, 55, 102,
284; któré [polskie rzeki]/ by nam wyliczáć przyſzło/ przydawſzy
do tego Ieźiorá y rzéczki/ ná których ſtáwów ieſt ták wielé/ rzecz do
podobieńſtwá nigdy nieprzyſtoyna będźie. Oczko 7v; SkarŻyw 27,
30, 150, 213, 245, 456; StryjKron 86, 512; CzechEp 175, 326, 361,
365, 385; CzechEpPOrz **1; NiemObr 73, 87, 124; GórnRozm

E2v; PaprUp Gv; Phil D3; KochCn B4; KochCz Bv; GrabowSet
A2; LatHar 154, 508, 577, 644; WujNT przedm 9, 32, s. 4, 266, 363
marg (13); WysKaz 35; SarnStat *6v, *8, 143, 283; PowodPr 37;
GosłCast 71; SkarKazSej 694b.
»(to) (jest a. zda się, a. widzi się) rzecz (nie)potrzebna; zda się
(za) rzecz potrzebną« [w tym: cum inf (35), ze zdaniem podmiotowym (32)] = to (nie)potrzebne; necessarium (est) Vulg, PolAnt,
Modrz; pernecessarium est Modrz [szyk zmienny] (75;11): czo ieſt
naiwiſſa y naipotrzebnieiſſa rzecż, Bendącz yuſz w slużbie, aby
painskiei rzeczi [czeladnik] pilen był ListRzeź w. 27; FalZioł V 1v;
GlabGad H4v; March3 V8v; ſzda ſzye yego Kro.mczi za rzecz potrzebnam Abi pan Voyewoda przimyerze tho [...] prziſzyegam
ſſwam vczwyerdzyl. LibLeg 11/171, 6/156v, 157v, 11/164; KromRozm II d4; GliczKsiąż F, H3, Mv; GroicPorz B4, p; Leop 2.Mach
1/18; LeszczRzecz A2v; BibRadz I 3d marg; A iż niekthorym
ludziom ieſt rzecz potrzebna bráć wypiſy z kſiąg/ dla tego Sędzya
ma kázáć Woźnemu wołáć/ iż tego czáſu y ná tym mieyſcu będą
kſięgi leżáły. UstPraw G2v; BielKron 195, 333; á wſzákże iż iednák
rzecz nietylo potrzebna/ ále téż wielce pożytéczna/ nietylo źiołam
imioná wiedźieć/ ále téż bydłá/ źwiérząt/ ptaków/ ryb/ y robáctwá
[...] SienLek 195; Wſpomnię też tu y to/ żem nie náznácżił Dworzáninowi/ áby málowáć vmiał/ bo mi ſie to widzi rzecż máło
potrzebna GórnDworz B2v; zda mi ſie to rzecż bárzo potrzebna/
wiedzieć dworzáninowi/ iáko/ y cżym kogo zábáwić ma. GórnDworz M3v, D3, F4v, I3v, Gg3, Kk8; RejPos 23; RejPosWiecz2
90v; BiałKat a2, 103v; GrzegŚm A3, A4; KuczbKat 45, 220; NVż
gdy ſie też treﬁ cżás potemu y pogodá/ ázaſz też to nie ieſt rzecż
potrzebna cżłowiekowi poććiwemu ná koniká wſieść/ zbroicżki ſobie przypátrzyć/ ſłudze też ná drugiego kázáć wſieść RejZwierc 113,
Bv [2 r.], 83, 112v [2 r.]; WujJudConf 3; Przetoż y tu ſie tego rodzicy náucżyć máią/ [...] że im wolno nie tylko ie [dziatki swoje]
cudnie nápomináć/ ále też y ſrodze káráć podług zaſługi ich. Co
záprawdę ieſt rzecż potrzebna/ ku pohámowániu ſkáżoney nátury
náſzey RejPosWstaw [413]v, [213], 41v; BudBib 2.Mach 9/21;
CzechRozm 3, 41, 164v, 228; ModrzBaz 3v, 15, 18v, 20, 29 (14);
Oczko 38v; StryjKron 86; NiemObr 174; GórnRozm L3; KochWr
25; ActReg 29, 96; Phil K4; OrzJan 72; WujNT 2.Cor 9/5, s. 783;
że nie tylko rzecz ieſt przyſtoyna/ ále owſzeyki potrzebna áby
Cżyśćiec był. WysKaz 14, 42; SarnStat 296, 334; GrabPospR Kv,
K2, N2v; Było w tym woyſku białych Zorawiow niemáło/ Ktorym
ſię drugich rządźić potrzebną rzecż zdáło. KmitaSpit Bv; PowodPr
22; CzahTr F3v.
»(to) (jest) (nie)powinna (a. winna) rzecz« [w tym: cum inf
(15), ze zdaniem podmiotowym (5)] = (nie) trzeba, (nie) należy,
(nie) godzi się; interest, oportet Modrz [szyk zmienny] (26): LibLeg
11/163v; Grzechi wſziſtki naſze nie ieſt ci powynna rzec przed
kaplanem wyliczać boć to nie podobna rzec/ á byſmy ie mogli
pamiętać SeklKat V4v; DiarDop 116; RejWiz 42v; RejZwierz 101v;
GórnDworz S3; RejPos 185v; Powinnaſz ieſt rzecz máłé niemówiątká chrzćić dźiateczki/ kthóre ieſzcze nie mówią? (–) Powinna/
bo zła rzecz ieſt dźiećięćiu chrześćiáńſkiemu hámowáć chrzeſt BiałKat 251; RejZwierc 166v, 167, 218, 234; MycPrz II A; CzechRozm
199v; ModrzBaz [41]v, 75; Oczko 24; KochPs 161; SkarŻyw 108;
CzechEp 31; WujNT 114, 274; Iać ſie nie wydáię zá Iuriſtę, áni téż
to ieſt powinna rzecz, kto vmié lutnią vczynić áby winien był vmieć
ná niéy gráć SarnStat *7v, 488 marg, 1276; SkarKaz 351b.
»(to) (jest a. zda się) rzecz (nie)pożyteczna (a. użyteczna)« [w
tym: cum inf (29), ze zdaniem podmiotowym (13)] = confert PolAnt;
conducit, non est inutile, necessarium, (per)utile est Modrz; consultum expedit a. videtur, percommodum est JanStat [szyk zmienny]
(50): FalZioł V 63, 64; Acżkolwiek tedy wiele rzeci vmieć á wiedzieć ieſt pożytecżna rzecż. GlabGad A5; RejPs 200; MurzHist
P3v; MurzNT 33v; GliczKsiąż Mv; Ale to y Sędźiemu ieſt rzecz
beſpiecznieyſza/ y poſpolſtwu vżythecznieyſza/ gdy zły człowiek zá
ſwoy zły vczynek bywa karan GroicPorz c4v, f2; BibRadz 2.Cor
12/1; KwiatKsiąż C2v, I4, L4; Optimum factu ratus, Zdáłá mu ſie
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rzecż być pożiteczna. Mącz 352a; SienLek 195; GórnDworz Gg3,
Kk8; GrzepGeom B3; GrzegŚm A3, A4; KuczbKat 45; Strum H4;
StryjWjaz C4; CzechRozm 262v, 264v; Tákowe cżęſte pożogi słuſznieby Dozorce budowánia miáły do tego przywodźić/ żeby oni
tey drogi ſzukáli/ iákoby z cegły murowáne domy były [...]: byłáby
to rzecż bárzo pożytecżna/ y dla teráznieyſzych ludźi/ y dla potomkow. ModrzBaz 35v; A ztąd ſię to zámyka/ że to Rzecżypoſpolitey
ieſt rzecż bárzo pożytecżna [Consuleretur hoc]/ áby zákazano
wnoſzenia wſzytkich rzecży/ ktore do zbytku przynależą ModrzBaz
82v; y Rzecżypoſpolitey ieſt to rzecż wielce pożytecżna/ wſzytkie
potrzeby ná woynę pogotowiu mieć ModrzBaz 104, [16]v, 35, 65,
91v, 100 (13); Phil I, O3, S, S3; Pożytecżna mi to ieſt rzecż/ iż
zelżywość przykryłá oblicże moie/ ábym ćiebie więcey ku poćieſzeniu ſzukał niżli ludźi. LatHar 592, [+12]v, 76; SarnStat *3v, 716,
986; GrabPospR Kv, N2v.
»(to) (jest a. zda się, a. widzi się) rzecz (nie)przystojna, przyzwoita; za rzecz przystojną zdało się« [w tym: cum inf (35), ze
zdaniem podmiotowym (13)] = (nie) wypada, (nie) godzi się; decorum est PolAnt; decet, (illud est) indignum Modrz [szyk zmienny]
(52:3;3): RejPs 140v; HistAlHUng A2v; Diar 31; GliczKsiąż I2, K;
LubPs aa3; GroicPorz a, e2v, i2v; Leop Nn5; BibRadz *4v, Dan
3/32; OrzRozm O2, R3; tedy wzdam daleko prziſtoinieyſza rzęcż
yeſt/ milcżeć niżeli mowić. KwiatKsiąż C3; Prot B4; iákoż to ná
dworze poſpolita/ iż ći kthorym pan naywięcey vcżynił dobrego/
[...] naybárziey ſie więcz ná páná ſkárżą/ y naigorzey o nim mowią:
á to rzecż ieſt bárzo nie przyſtoyna GórnDworz K6v, Dv, N7v; BiałKat 151 marg; bo śie to niegodźi y rzecż ieſt bárzo nieprzyſtoyna/
ſłowy Páná Chriſtuſowymi gárdźic KuczbKat 300; RejZwierc 17;
MycPrz II Bv; CzechRozm Av, 17v, 18, 51v, 137v; A to ieſt rzecż
nanieprzyſtoynieyſza/ iż ći ktorzi nierobią/ pod zasłoną tego/ że
Pány ſą kmiotkow ſwych/ y rzecży ich/ pot ich odkupuią/ ktory ábo
imże ſámym [...] nátychmiaſt drożey przedawáią/ ábo komu chcą.
ModrzBaz 34v, 18, 19, 20, 45; Wſzędzie wierzmy Pánu Bogu: by
ſię dobrze zmysłom y myſlam náſzym/ rzecż nieprzyſtoyna być
zdáłá/ ábo rozum naſz przechodziło słowo iego. SkarŻyw 91, 187,
213, 559; CzechEp 35; KlonŻal D3v; BielSjem 11; ZawJeft 43;
GórnTroas 20; Iz piiánſtwo ieſt rzecz ſproſna, á nieprzyſtoyna człowiekowi. I. KOCHANOWSKIEGO. KochPij C; OrzJan 111, 130;
LatHar 94, 153, 261, 475, 658; WysKaz 14; y zá przyſtoyną ſie nam
rzecz zdáło [dignum duximus JanStat 216] Kollegium miánowáć/
obráć/ poſtánowić/ záſádźić/ ordynowáć/ y erigowáć SarnStat 196,
218, 863; GrabPospR Kv, K2, N2v; CiekPotr 54.
»(to) (jest a. zda się, a. widzi się) (nie)słuszna, (nie)sprawiedliwa rzecz; jest (a. zda się) rzeczą sprawiedliwą; zda się (a. jest)
za rzecz słuszną, (nie)sprawiedliwą« [w tym: słuszna i sprawiedliwa (2); cum inf (49), ze zdaniem podmiotowym (83)] = to (nie)słuszne, (nie)właściwe; (nie) godzi się, (nie) warto, (nie) należy;
iustum (est) PolAnt, Modrz, JanStat; aequum (visum) est Modrz,
JanStat, Cn; decet HistAl, Modrz; fas est Vulg, Cn; consonum est
Mącz, JanStat; convenit Modrz, JanStat; par est Modrz, Cn; indignum est, iniustum, iuste, (per)iniquum (est) Modrz [szyk zmienny] (118:12;2;16:4): OpecŻyw 81; GlabGad A2v; LibLeg 7/69v,
10/123; MetrKor 59/282v; WróbŻołtGlab A3v; ZapWar 1545 nr
2646; RejKup d4v; HistAl G2v; KromRozm III N; LubPs Y4v;
GroicPorz e4, gg2; KrowObr 4v, 227; Leop Act 22/22; BibRadz I
183d marg, 2.Mach 1/18, Act 15/38, 2.Petr 1/13; á wſzákoż nie ieſt
rzecz ſłuſzna nam Polakom/ przykłády obcych Pánow chwalić OrzRozm L4, R3v [2 r.], T; przećiw temu był Máryus mowiąc/ iż on
młodſzy będąc ma mnie roſkázowáć ſtárſzemu/ to nieſłuſzna rzecż
BielKron 130; nie ſłuſzna rzecż ieſt áby ſwiecki pan miał pánowáć
nád duchownym. BielKron 156, 20, 100, 201, 211v, 212 (14);
KwiatKsiąż A2v; Mącz 402b; OrzQuin V3; GórnDworz Cc8v, Ggv;
RejPos 22, 42, 329; RejPosWiecz3 98v, 99; BiałKat 63v, 266; HistLan A3v; KuczbKat 300; WujJud 161v; WujJudConf 253; RejPosRozpr b3, [c4]; Dzyeći/ ſłuchaycie Rodziczow wáſzych w Pánye
boć to ieſt rzecż ſpráwiedliwa. RejPosWstaw 41v, 22, 41v, [1102]v;

BudBib b; Strum R3; BudNT Ff6; CzechRozm 164v, 251v; KarnNap
E; gdyż nigdy ſpráwiedliwą rzecżą niebędzie/ cżłowieká niewinnego zámordowáć/ fáłſzywe świádectwo mowić: Nigdy też zá nieſpráwiedliwą rzecż będzie/ dobrodzieyſtwem dobrodzieiowi nágrádzáć ModrzBaz 1v; Lecż ponieważ Krolewſka władza ma śię podpieráć wiela ludźi oſobliwą cnotą y mądrośćią/ przeto zdáłá śię być
słuſzna rzecż/ áby ią ieden ná ſobie niosł/ ktoryby wſzytkiemi rządźił. ModrzBaz 24v; ktorych [praw] áby ſię wſzytcy trzymáli/ á ich
posłuſzni byli/ słuſzna rzecż ieſt. ModrzBaz 63v, 3v, 11, 18, 22v,
24v [2 r.] (30); ModrzBazBud ¶5; KochPs 139; SkarŻyw 179, 320,
496, 567, 575; StryjKron 71, 632, 667; CzechEp 35, 126, 151;
NiemObr 14; WerGośc 261; WerKaz 302; WisznTr 3; PudłFr 73;
GórnTroas 27; WyprPl B3v; LatHar 94, 475; WujNT 459 marg;
WysKaz 8; SarnStat 54, 77, 116, 209, 253 (20); SkarKaz 312b;
VotSzl Dv, D2; ſłuſznieyſza rzecz, zebyś Tákim był iáko trzebá, niſz
iáko ſię twoiey Ządzy podoba. CiekPotr 21, 8, 14; CzahTr F2, F4;
SkarKazSej 669b; Nie byłáby rzecz ſłuſzna/ by twoię [młodziuchna
wdówko] młodość Krzeczną miáłá ták długo trapić ćiężka żałość.
Przeto rychło idź zá mąż ZbylPrzyg B3v.
»(to) (jest) rzecz (nie)słychana; jest rzeczą niesłuchaną« [w
tym: ze zdaniem podmiotowym (8)] = non est auditum Vulg; non est
inauditum Modrz [szyk zmienny] (15;1): bo ona [Maryja] ſama
matką bożą ij panną byla/ tzo rzecż ieſt nieſlychaná. OpecŻyw 2v;
RejKup h5v; MurzHist K; DiarDop 99 [2 r.]; Leop Ioann 9/32; Izaſz
tho kiedy ſłychána rzecż ieſt/ álbo ieſliż to kroniki ſwiádſzą/ żeby
kiedy ktory krol Polſki był w bitwie poiman/ álbo ieſliż kthory był
ránion. LeszczRzecz A6; SienLek 108v; GrzepGeom B3v; ModrzBaz 29; SkarŻyw 285; StryjKron 125; CzechEp 247; GórnRozm H4;
Lecz áby kto będąc Biſkupem ábo kápłanem miał żonę kiedy poiąć/
ieſt rzecz ták w Graeckim iáko y w Láćińſkim kośćiele nigdy nie
ſłychána WujNT 726; SkarKaz 159a.
»(to) (jest a. zda się) (nie)trudna rzecz; jest rzeczą trudną; to
zda się za rzecz trudną« [w tym: cum inf (32), ze zdaniem podmiotowym (7)] = difﬁcile est PolAnt, Modrz, JanStat; durum PolAnt;
incommodum est, tantae molis est, negotium magnum est Mącz;
ardua res Modrz [szyk zmienny] (55;1;1): Przodkowić by nam
zábieżeć/ Potym będzie trudnieyſza rzecż. BierEz N, B4v; barzo
trudna rzecż ieſth to odmienić czo komu natura iego dała GlabGad
L8v; RejJóz B6v; RejKup f5v, Lv; KromRozm III E5v, F5v; BielKom C6; A iż [Bóg] nie ma oſoby/ á iż nie ma ciáłá/ Rozumiem żeć
ſie trudna tho będzye rzecż zdáłá. RejWiz 111v, 121v, 132v, 147v;
BibRadz Eccle 7 arg, Zach 8/6, Act 9/5; Mącz 19b, 229b, 440d;
OrzQuin E4v marg; RejAp [AA7]v; ábowiem niemniey to trudna
rzecż ieſt/ náleść s ták oſobnemi przymioty Dworzániná/ iáko też y
tá/ doſyć vcżynić thákiemu vrzędowi GórnDworz Kk3, D7v, I3v,
I4v, Cc5, Ee7, Ii6; GrzepGeom B3; RejPos 8, 23v, 126, 165v, 172v,
244v, 284v; RejZwierc 78v; Trudnać to ieſt rzec/ áby żal y ſmutek
ziąć cżłowieká nie miał/ po miłych rodźicach/ powynowátych/ y
przyiaćielach BiałKat D2v; CzechRozm 2v, 34v, 68, 98, 146;
ModrzBaz 10v, 53; SkarJedn 43; Oczko 25; SkarŻyw 501; CzechEp
178, 247; Phil N; KochCz Bv; GrabowSet Y2; SarnStat 591; trudna
to rzecz, náleść przyiacielá Tákiego, iákiego to imię potrzebuie
CiekPotr 46; PaxLiz C; KlonFlis C3v.
»to (jest) rzecz niewątpliwa; nie jest rzecz wątpliwa« [w tym:
ze zdaniem podmiotowym (5)] = nie ma wątpliwości; to pewne
(4;3): Nye yeſt rzecz wątpliwa/ iż koſćyoł Rzymſki nád ine koſćyoły od Bogá yeſt vtćyon. KromRozm I G4v; Prot C; CzechRozm
142v; SkarJedn 78; [...] á tedy obiáwiony będźie beſpráwnik/ o
ktorym/ iż Antychriſtá známionuie nikt nie wątpi etc. Otoż to tedy z
tąd ieſt rzecż nie wątpliwa/ iż Papież Rzymſki/ ieſt tym Antychriſtem/ ponieważ [...] CzechEp 355, 281; KochDz 108.
»(to) (jest a. zda się, a. widzi się) (nie)wielka rzecz; jest rzeczą
więtszą; za wielką rzecz stoi« [w tym: cum inf (26), ze zdaniem
podmiotowym (20)] = magnum (est) PolAnt, Vulg; plus est PolAnt;
quanti est, quid negotii est Mącz; maius est, quanti momenti est
Modrz [szyk zmienny] (78;1;3): PatKaz II 66v; PatKaz III 108v;
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BielŻyw 112; RejRozpr D2; A wielka to rzecż gdzie paná miluią
poddani RejJóz L3v; RejKup k5; KromRozm I [L3]; MurzHist Hv,
Q2; Dlá czego wám powiadám nietroſzczćie śię o waſz żywot cobyśćie iedli abo cobyśćie pili [...]. Záſz niewiętſzá rzecz żywot
nizeli ſtrawa? MurzNT Matth 6/25; KromRozm III K5v; Wſzákże
dobre wychowánie/ Zá wielką rzecż cżłeku ſtánie. BielKom nlb 6,
Av, E; iż wyelka yeſt rzecż potomſtwo myeć GliczKsiąż C5, N4v
[2 r.], Q; Bo wykłádáć práwá/ ſpiſowáć porządki Sądow/ y wypuſćić to ná Swiát/ ieſt wielka rzecz á ważna/ y ieſt ſye ná co rozmyſlić GroicPorz B4v; OrzList e3v; RejZwierz 5v; BielKron 137v,
196v, 207v; Mącz 338a [2 r.], 480c; SarnUzn B8, B8v; GórnDworz
H2v, I3, I3v, M7v, Bb5; O wielkaſz tho rzecż/ kogo then Pan ſobie
przyiacielem zowie. RejPos 63, 47, 63 marg, 295 marg, 331v;
Wielkać to rzecż Krol v nás/ wielka iego rádá/ Ieſliby w cżym
wyſtąpił/ wſzem ſzkodliwa wádá. BielSat N4v; To nam zá wielką
rzecż ſtoi/ iż wierzymy że [Pan] zmartwychwſtał. KuczbKat 50, 50,
395; RejZwierc A6, 36v, 44v, 45, 56 (9); BielSpr 7v; A ſromáćby ſie
tu ſłuſznie mieli owi/ ktorzy nie záchowuiąc ſie w tym powinowáctwie przećiw rodzicom ſwoim/ ále co więtſza á ſrozſza rzecż
ieſt/ że ſie ich przą RejPosWstaw [414]v, [1432]v; BudBib 3.Esdr
4/41; Strum Iv, L2; BudNT 2.Cor 11/15; CzechRozm 254v; KarnNap D; ModrzBaz 100v, 117v; SkarJedn 296; SkarŻyw 91, 139,
207; KochFr 133; KochProp 6; ActReg 69, 137; Wiemy iáko zacna
y wielka ieſt rzecż wolność Phil F; OrzJan 66; WujNT 429, 1.Cor
9/11; WysKaz 35; SarnStat 106, 1298; SiebRozmyśl F3v, H4v;
PowodPr 22; GosłCast 19.
»(to) (jest) rzecz prawdziwa, istotna; nie jest rzeczą prawdziwą« [w tym: ze zdaniem podmiotowym (9)] = to (nie)prawda;
verum est Mącz; verissimum Modrz [szyk zmienny] (19:1;1): [anioł
mówił do Maryi:] Nieboy ſie Maria/ anij ſie wſtyday s tych darow/
ktorymi tzie wielbię/ botz práwdziwá rzecż ieſt/ ijż nie telkos laſki
pelna/ ale nad to wſſytkiému rodzaiowi ludſkiému nalazlas laſkę
OpecŻyw 8v; FalZioł I 64a; WróbŻołtGlab A2v; GliczKsiąż Q;
Mącz 215c; RejPos 286v; RejPosWiecz2 91v; BiałKat 163v; GrzegŚm 59; KuczbKat 225, 290; Ale y przyrodzenie/ y cnotá poććiwa/
Nie śćirpi o tym milcżeć co ieſt rzecż prawdziwa. RejZwierc 240v,
5v; gdyż prawdźiwa rzecż to ieſt/ że przyrodzenie wſzelákiey złey
rzecży/ ſtráchá śię záwzdy BiałKaz B; CzechRozm 23v, 30v;
ModrzBaz 22; CzechEp 49; PudłFr 45; GórnRozm D; CzahTr I2.
»(to) (jest a. zda się) prożna rzecz [cum inf]« = nie warto, nie
ma sensu [szyk zmienny] (4): GlabGad P; RejRozpr I3v; RejPos
130v; Ieſli vmárli nie zmartwychwſtáną/ zbytniaby y prozna rzecz
byłá modlić ſię zá vmárłe. WujNT 620.
»już prożne rzeczy« = trudno, za późno (1): Aleć iuż prożne
rzecży ſámá dobrze cżuię/ Ze nie wcżás gdy ſie sſtáło głupſtw ſwoich żáłuię. HistLan Dv.
»swoja rzecz« = po prostu (1): (nagł) Do tego co cżytał. (–)
ROzumiem temu iednák/ że cie co ruſzyło/ Bo co zeſzło ná ſtátku/
śmiechem ſie zákryło. Odpuść brácie ſwoiáć rzecż/ coćby ſie nie
zdáło/ Gdyż ſie y to y owo/ ſpołu pomieſzáło. RejFig Ee4.
»nie jest (to) rzecz tajna (a. tajemna); (to) (jest) nietajna (a.
nietajemna) rzecz« [w tym: ze zdaniem podmiotowym (14)] = nie
jest tajemnicą; wiadomo; non latet Vulg; non est obscurum Modrz;
non incognitum est JanStat [szyk zmienny] (9;9): NIe ieſt rzecz
wſzem wam poſpolicie taiemna: wyſocze zaczni mężowie. A tey to
ſlawney Korony obywatele, Iż ten iezyk waſz/ tak ſlawny tak
dawny/ tak ſwięty [...] w niedbałoſć ludzką przyſzedł FalZiołUng V
119; KromRozm III H8v; Leop Iudic 20/3; RejAp 108; miáſto
ſwiátłośći ciáłá á krwie Páńſkiey/ ktorą iáko ieſt rzecż nie táyna/
iáko zgwałćili/ vkázuią ine ſwiątośći/ kośći vmárłych ludzi/ á
cżáſem też y źwirzęce/ woſki święcone/ zyołá/ drwá/ y ine rozmáite
rzecży. RejPos 338v, 88v, 187, 187v, 333; BiałKat 306; RejPosWstaw [412]; BudBibKaw A2v; ModrzBaz 28, 39, 110; CzechEp
406; A co ſye praw tycze/ nie ieſt rzecz táyna/ z iáką waśnią/ z
iákiémi ſwary/ y z iákim nákoniec odpowiádánim tę Exekucyą ná
nogi ſtáwiaćie KochWr 21; SarnStat 1227.

»(to) (jest) rzecz wiadoma, świadoma« [w tym: ze zdaniem
podmiotowym (13)] = wiadomo; expertum est Mącz; constat, exploratum a. scitum est, res nota Cn [szyk zmienny] (15:2): Bo tho ieſt
rzecż wiadoma, yſz my sługam naſſim więcei wierzicz muśime, niſz
ynſſe Rzemioſła ListRzeź w. 13; RejPs 101, 127v; Wſzak wież iż to
rzecz wyadoma Iż prawda rzadko mieſcze ma. RejKup d8; BielKron
243v, 296; Mącz 279a; Ale ludźi ná świećie/ y miedzy Polaki (Rzeczy to ſą świádome) ieſt ſpoſob dwoiáki/ Iedne cnotá z baczeniem
zacnie osláchćiłá/ Drugie wrodzona głuposć ná wieki zmamiłá.
Prot D4; RejAp 101v; RejPos 271v; KuczbKat 220; BielSpr 1; WujJudConf 193v; CzechRozm 56; GórnRozm H3; Phil E2; Bo wiádoma rzecz ieſt/ iż one ná dwánaśćie tablicách práwá Rzymſkie/ ná
trzy częśći rozdźielone były. SkarKazSej 678b.
2. W funkcji dopełnienia orzekającego (120): kthore [lasy]
Zmodz w wielkiey czci miała, iako domy Boſkie y to czo w tich
leſiech było, iako ptaki, zwierzęta, robaki za ſwiętą rzecż mieli [ut
sanctum deberet censeri] MiechGlab [89], 70, [89]; HistAl I5;
MurzHist Q2; A ieſliby długi máłe po oicu zoſtáły/ tákowe brát co
imienie trzyma ma zápłaćić z czynſzow y z inſzych dochodow/ á
vczynionoliby przećiw tey vſtáwie/ to czyniem rzecz niczemną.
UstPraw B4; BibRadz I 1a marg, 343d marg; OrzRozm K4; Vmárłych ćiał Turcy nie kłádą v kośćiołá/ máiąc to ſobie zá ſproſną
rzecż/ ále oſobno w polu ſie chowáią. BielKron 261, 54, [852]v,
434v; Persuasissimum habeo, Zá bárzo pewną rzecz mam. Mącz
424c; GórnDworz C4v, Hv, Xv, Kk7v; GrzegŚm 5; KuczbKat 290;
Bo ieſlibyś ty rad nád ſobą [...] miał przełożonego cnotliwego/
ſpráwiedliwego/ pobożnego/ á cżemuż ſie też ty tákim nie cżyniſz?
gdy to zá ſwiętą á zá chwálebną rzecż w inych być pocżytaſz. RejZwierc 147v; BudBib Is 40/23; MycPrz II C; CzechRozm 29v, 162,
226; Zkąd ſię znácży/ że zá cżáſu Ciceronowego zá hániebną rzecż
miano tániec [criminosa erat saltatio] ModrzBaz 55, 1v, 40, 134v;
ModrzBazBud ¶5v; SkarJedn 357; Oczko 10; SkarŻyw 28; Poſelſtwo wam powiádamy Ktore zá pewną rzecż mamy. Pan Iezus iuż
powſtał zmartwych Podług onych obietnic ſwych. MWilkHist I2;
CzechEp 365; NiemObr 74; KochPhaen 8; WerKaz 275; GórnRozm
F; GórnTroas 74; WujNT 517; CzahTr K4; KlonWor 64.
cum inf (25): Sami [Tatarzy] nie kradną ani złodzieyſtwa miedzi ſobą cierpią/ wſzakoż łupem á drapieſtwem z ludzi poſtronnych
żyć za chwałe ſobie maią y rzecż pobożną [periucundum et deiﬁcum est apud eos]. MiechGlab 23; MurzHist C3; BibRadz 1.Cor
4/3; KwiatKsiąż P4; RejAp 11; BudNT 2.Cor 9/5; CzechRozm 14,
204v; Gwałt komu vcżynić/ cudze wydrzeć/ cżłowieká zábić/ święte y nie święte rzecży gwałćić/ zá chwalebną rzecż pocżytamy [gloriosum putamus]. ModrzBaz 56, 11v, 27v, 65v, 95; A gdy zá rzecz
ſromotną vciekáć poczytał [Bolesław Krzywousty]/ przedſię niechciał vmrzeć/ nie pomſćiwſzy ſię nád nieprzyiaćioły StryjKron
220, 482; KochWz 137; WerGośc 220; GrabowSet A2v; WujNT
201; iż zá dawnośćią czáſow wiele rzeczy przychodzą w wątpliwość/ przez którą áby niepożytek iáki nieprzyſzedł/ rozumieliſmy
zá przyſtoyną rzecz [dignum censuimus JanStat 758] temu zábieżéć. SarnStat 1000, 909, 995, 1087, 1186; PowodPr 13; [PlutBBud
Dv (Linde)].
Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: to (33),
ono (1), owo (1); iż(e), że (21), (a)by, żeby (18), gdy (1), gdyby (1),
jeśli (1), zaimek względny (9)] (51): MiechGlab 63; MurzHist M2,
P2v; BibRadz 2.Mach 12/12; támże [w Scytii] nigdy nie roſtáie od
wielkiego źimná/ choćia tho zá niepodobną rzecż ná ſwiećie máią/
by miał Ocean vmárznąć BielKron 461, 448v; GórnDworz K8v,
N2v, Aa2, Ll8; Pátrzcie ná lilie y ná ine kwiatki polne/ iáko pięknie
roſtą/ á nie robią ná tho/ áni przędą. A powyedam wam zá rzecż
pewną/ iż áni Sálomon we wſzey chwale ſwey nie był thák nigdy
przichędożon/ iáko ieden s kwiatkow tákich. RejPos 217; HistLan
B2; RejZwierc 138v; WujJudConf 214v; BudBib 2.Mach 12/12; A
ták to teraz zá rzecż pewną poznawam/ iż tá iedność Bogá/ ze
trzech oſob złożoná/ y z tym názwiſkiem Troycá/ ieſt wymyſłem
ludzkim/ Bogu ſámemu y ſłowu iego świętemu bárzo przećiwnym.
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CzechRozm 14v, 77v, 100, 132, 148v, 185; A ieſli to mamy zá słuſzną rzecż [Si aequum putamus]/ áby nam wyſtępki náſze odpuſzcżano/ cżemu my też ſámi nieprzebacżamy cudzych wyſtępkow?
ModrzBaz 66, 2v, 6, 15, 24v, 40, 56v, 79; Oczko 4v, 11; SkarŻyw
184, 278, 363, 573; NiemObr 105; ReszPrz 76, 86; ArtKanc M15,
M18; GórnRozm M2; LatHar 12, 244; WujNT Act 26/9; A iżby zá
czáſem [...] Státuty y porządki przerzeczoné nieprzydáło ſie w
wątpliwość przez kogo wwiéźdź [...]/ tedy rozumieliſmy zá
potrzebną rzecz/ áby tu były wpiſáné [ipsas … inserendas duximus
JanStat 34] SarnStat 369, 509, 705, 1057, 1235; CiekPotr 20, 36.
W charakterystycznych połączeniach: za rzecz [jaką] (sobie)
chwalić, mie(wa)ć (70), mniemać (4), obiecać (2), poczytać (10),
pokazać, pokładać (położyć, kłaść) (6), policzać, powiedać (3), poznawać, rozumieć (12), sądzić, twierdzić (2); rzeczą [jaką] rozumieć, zwać; rzecz chwalebna (2), dobra (2), (nie)godna (2), ista
(2), jedna(ka) (2), mała (3), niesłychana, niewątpliwa, osobna (2),
pewna (22), poczciwa (uczciwa) (3), (nie)podobna (11), (nie)potrzebna (8), powinna (2), pożyteczna, prawdziwa (4), przednia (2),
(nie)przystojna (9), (nie)słuszna (12), sprawiedliwa, sprosna (4),
święta (5), tajemna, ważna, (nie)wielka (7), zła, znamienita (2).
3. W funkcji przydawki orzekającej [w tym: jako(by) rzecz
[jaka] (15), to jest rzecz [jaka] (3)] (39): Cżemu ſlodzona cżyni
chychotanie to ieſt zbytnie ſmianie. (–) Gdyż w niey ieſt mieſtce
Melankoliey ktora cżyni ſmutek, przeto gdy przydzie ku ſlodzonie
radoſć rzecż przeciwna ſmutkowi tedy ią poruſza tak iż ſie muſi
trząſć GlabGad F; wcżem ich [kucharzy] rodzicy miłuyąc dzieći
ſwe náſládowáć máyą podcżás theż ku miłosći yákoby ſlodkyey
rzecży/ wzbyeránya nyeyákye myáſto octhu nyechayby przydawáli.
GliczKsiąż F8; BielKron 455v; BielKronCies Mmmm3; A tymi
cżaſy ieſt takowych tłuſzcża niemała. ktorzi mniemanim o wyzwolonych naukach/ iakoby iaką niepoczeſną rzeczą brzidzą ſię KwiatKsiąż F3; OrzQuin N3v, P2v, Qv, T; SienLek 197; potrzebá tego
było/ żeby ten domek głowá náſzá/ w ktorey ſubtylna rzecż rozum
cżłowiecży chowáć ſie miał/ cienkimi á drobnemi koſthkámi okryta
byłá GórnDworz I; zda mi ſie iż to przyſtoi/ áby ludzie ták iednego
páná á wodzá mieli/ iáko máią ine źwirzętá/ ktorych ſámo przyrodzenie vcży poſłuſzeńſtwá/ iáko rzecży náder zdrowey y pożytecżney. GórnDworz Gg; [Kalistenes] mowiąc zgołá/ á oſtrze prawdę/
bez przymieſzywánia do niey dworſtwá/ kthore prawdę/ rzecż
gorzką ſłodzi/ gárło dáć przed cżáſem muſiał GórnDworz Kk6, F;
Niepodobnać też to rzecż byłá Adámá/ ták rzecż dziwną/ z gliny
ſtworzyć á vlepić. RejPos 270v, 283v; GrzegŚm 26, 54; WujJud 11;
CzechRozm 195v; Oczko 1v, 2v, 7, 17; ná koniec [św. Marta]
krzyżá y vdręcżenia dla Chryſtuſa ták dáleko ſzukáiąc/ z Perſyey aſz
do Rzymu bieżáłá: y dziatki/ namilſzą rzecż ná świećie/ ná toſz
męcżeńſtwo niosłá SkarŻyw 63; StryjKron 782; CzechEp 15, 406;
ktoremu [ks. Powodowskiemu] ſię to ſłuſzna rzecż widźi/ áby ći
wſzyſcy/ ktorzy w iedney Rzecżypoſpolitey mieſzkáią/ ſpolnie dobrá w niey vżywáiąc: áby ći w przednieyſzey rzecży/ w nabożeńſtwie
zgodni byli. NiemObr 14, 69, 139; KochMuza 27; [Pan] Wśćiąga
náſze płoche myśli/ Chcąc byſmy do niego przyſzli. Wnet
przećiwnośćią zárzući/ Cżłowiek mdła rzecż/ iuż ſie ſmući. WisznTr
26; GórnRozm E3v; OrzJan 38; Nie zapominay też tego/ iż cokolwiek tu złego vćirpiſz/ możeſz to názwáć Modicum, to ieſt máłą
rzecżą/ y drobną. LatHar 578; SkarKaz 119b, 349a; PudłDydo B2.
4. W połączeniu z inf czasownika „być” tworzy orzeczenie
imienne w konstrukcji accusativus cum inﬁnitivo i 1 r. nominativus
cum inﬁnitivo (48): Krol yego M. [...] baczancz theſz pokoy y myr
bycz rzecz pozytechną y sluſzną, myedzy lvdzmy y panſthwy
chrzeſczyanſkyemy, Nyeodmowil thego poſlom t.m. Czyego ymyenyem t.m. v yego K.m. szandaly LibLeg 7/10v; iż ſą tácy náucżycyele/ ktorzy wyedząc náukę rzecż być poććiwą/ áby yey ſnadź
tárgyem yákiem rzemyęsnicżem nye ſſpáćili/ przeto dármo yey
vcżnyom ſwym vdzieláyą GliczKsiąż M6, A4, G7; BibRadz Act
12/3; Cżáſem thám Iſtność nie ieſt Perſoną/ záſię po chwili ieden
Bog Iſtność ieſt trzy Perſony/ cżaſem Iſtność rzecżoná ieſt być inſzą

rzecżą niż Perſony/ zaś pothym Iſtność znácży Perſonę GrzegRóżn
H3; acżkolwiek to napominanie ſam ſſiebie rad czynię/ a wſzakoſz
widzę niebyć rzecz potrzebną. KwiatKsiąż A4; GórnDworz D3;
RejPos 133; A nietylko ten fáłſzywie przyśięga/ ktory przyśięgáiąc
twierdźi/ iż to rzecż ieſt prawdźiwa ktorą wie byc fáłſzywą/ ále też
y on/ ktory przyśięgáiąc potwierdza to/ co mnima byc rzecżą fáłſzywą/ choćiażby oná prawdźiwą byłá. KuczbKat 290; [Attilius
Regulus] wroćił śię do Kártáginy/ rozumieiąc to być rzecż lepſzą
[melius id … fore ratus] y Rzecżypoſpolitey pożytecżnieyſzą
niżliby nieſtrzymawſzy słowá miał vść śmierći ModrzBaz 22, 35v,
98v; CzechEp 85, 177, 258 [2 r.]; WujNT 1.Cor 7/26; JanNKar D2;
GosłCast 54.
cum inf (9): LibMal 1548/144; HistAl C5v; yáko zás ſámiſz rozumyemy być rzecż ſzkodliwą rychło á młodo ſie ożenić. GliczKsiąż P2v, I7; abowiem [Lacedemończycy] bronie nieprzyiaćielowi
oddać/ albo ie vciekaiąc porzucać/ ſądzili być gorſzą á hániebnieyſzą rzecz nizeli śmierć. KwiatKsiąż N2v; GórnDworz D4; Phil
B4; Z tąd rzekł Aryſtoteles być to rzecż przyſtoyną/ Cnotliwemu
Kxiążęćiu miewáć rękę hoyną. KołakCath C3v; SarnStat 1130.
Ze zdaniem podmiotowym [w tym: (a)by, żeby (14), gdyby (1),
gdzieby (1), jeśliby (1), że (1), zaimek względny (1)] (19): Dla cżego
y Krol Iágyelo Polſki/ widząc rzecż być potrzebną aby ſzkoły były/
vcżynił to z łáſki ſwey á dobrego bacżenya/ że też Kolegium Krákowſkye doſić zacne y známyenite záłożył GliczKsiąż Lv, Nv;
GroicPorz aa3v; Leop 1.Cor 7/36; LeovPrzep a3; GórnDworz Kk6;
RejPos 69v; Wierzyć iż Bóg ieſt Oćiec/ Syn/ y Duch święty/ y co o
nich powiáda piſmo iáwnie rzeczy być prawdźiwé BiałKat 71;
HistLan A2v; Przetoć Homerus powieda być rzecż niesłuſzną [indignum esse putat]/ áby zwirzchny Pan miał cáłą noc ſpáć/ ktorego
obronie wiele ludźi porucżono ModrzBaz 26v, 46, 47v, 120, 143;
Declaruiemy tez to przeciwną rzecz bydz confederatiey gdzieby
Krol IM yPoddani nasi saeculares poddanego swego inbonis suis
do religiey gwałtem przyciskali ActReg 16; JanNKar A4v; SarnStat
50, 576, 952.
*** Wyraz zbędny (1): NIceforus Ceſárzem Konſtántynopolſkim był dzyewięć lat po Irenie Ceſárzowey/ ná ktorą rozgniewawſzy ſie iż w ine rzecży ręce [cf BielKron 1551 76v: w ine ręce]
chciáłá podáć koronę y ſtolec Ceſarſki Konſtántynopolſki/ záſłał ią
ná wyſep rzecżony Lezbo BielKron 168v.
*** Bez wystarczającego kontekstu (4): Mymer1 3v; Res,
Rzecz/ Wſzeláka ſpráwá/ przicziná/ potrzebá/ máyętność/ mienie/
bogáctwo. Mącz 353a; JanNKar H4 [2 r.].
Cf CZWORZECZNY, [JEDNORZECZNY] (Errata), NIERZECZ, RZECZOMOWCA, RZECZPOSPOLITA
AN, (AĆ, KO)
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RZECZĄDZ cf WRZECIĄDZ
[RZECZĄŻEK] cf [RZECIĄŻEK]
RZECZENIE (40) sb n
-enie (39), -ęnie (1).
Pierwsze i drugie e jasne, w końcowym wahania.
sg N rzeczenié (13); -[é], -(e) (13). ◊ G rzeczeniå (3). ◊ D rzeczeniu (2). ◊ A rzeczenie (14); -e (1) JanNKar, -é (1) KochPs, -(e)
(12). ◊ I rzeczeni(e)m (1). ◊ L rzeczeniu (5). ◊ pl N rzeczeniå (1). ◊
A rzeczeniå (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (dwa z niżej notowanych
przykładów) – XVII w.
Wypowiedź, słowne przekazanie jakiejś treści; uwaga, spostrzeżenie wyrażone słowami (40): druga trefność záſię/ kiedy kto
krotko/ zwięźliwie/ trefnie/ á s prętká co rzecże/ chocia theż troſzkę
vſzcżknie/ bo bez tego/ ták ſie zda iákoby rzecżenie niemiáło
ſmáku. GórnDworz N8; Ma y metáphorá dobrze wzięta/ niemałą
grácią/ ták w poważnym rzecżeniu ku chłubie cżyiey/ iáko theż y w
vſzcżknieniu trefnym GórnDworz Q5v; Ieſzcże y to nie ſproſne

RZECZENIE

2. RZECZKA

rzecżenie/ kiedy ten/ kogo zá niegłupiego máią/ powie co tákiego/
co ſie zdá/ żeby s proſtoty pochodziło. GórnDworz R5, O, P7v, P8v,
Q, R3v, R5; JanNKarGórn Hv.
rzeczenie czyje [w tym: pron poss (3), G sb (2), ai poss (1),
„czyje” (2)] (8): Ieſzcże y tho niepomáłu ſmiech w nas pobudza [...]
kiedy kto foremnie powieda cżiy práwie głupi poſtępek/ ábo rzecżenie GórnDworz O8v; Bywa y w tym trefność/ [...] kiedy kto wykłáda po ſwemu imię cżyie/ ábo rzecżenie. GórnDworz Q3, R, R5;
RejPos 301; KochPs 186; Prżyſzło mi ná pámięć iedno rżeczenie
Węgrżynowe. Prżymowił ieden Szláchśic Polſki/ á nie dawno iednemu Węgrżynowi: [...] Odpowiedźiał mu Węgrżyn/ [...] GórnRozm E4; GrabowSet D2.
Ze zdaniem przydawkowym dopełniającym (1): Otoż iuż ſłyſzyſz [...] iáko thu Pan rozumiał to rzecżenie ſwoie/ iżeś ty Piotr/ á
ia ná tey opoce/ [...] zbuduię Koſcioł ſwoy. RejPos 301.
Z przytoczeniem [w tym z zapowiednikiem: ono (2)] (3): ieſt y
ono I.M. páná Ocieſkiego Ochmiſtrzá krolewey Iey M. rzecżenie:
Pokwápił ſie práwi ten kſiądz vmrzeć/ á dwie mi był ieſzcże ſpełnić
powinien. GórnDworz R5, R; GórnRozm E4.
Wyrażenia: [»dobre rzeczenie« = błogosławieństwo: dobre rzeczenye, blogoslavyenstwo, dar, datek, darek benedictio, Deidictio
ReuchlinBartBydg d8.]
»dwuwykładne [= dwuznaczne] rzeczenie« (1): iż tákowego
dwuwykłádnego rzecżenia śiłá ieſt ſpoſobow/ dla thego dworzáninowi/ bácżnie w thym poſtępowáć przydzie/ áby vważył czo
może być trefnie/ á czo iákoby drwá gryzł GórnDworz P8v.
»krotkie, węzłowate (a. zwięzliwe) rzeczenie« [w tym: krotkie,
zwięzliwe (1)] (3:3): A teraz podźmy do tey trefnośći kthora ná iednym telko/ krotkim/ zwięzliwym/ á s prętká rzecżeniu záwiſłá.
GórnDworz P6v; Ale zdami ſie że tego doſyć/ czom ia powiedział/
ábowiem y węzłowátego rzecżenia/ máło ſie nie wſzytki reguły pokazáły GórnDworz S2, O4v, P6v, P7.
»trefne rzeczenie« [szyk 8:4] (12): Ale miedzy inym trefnym
rzecżeniem/ tho ma ſwą oſobną wdzięcżność/ kiedy kto te ſłowá
ktoremi go dotkniono przyiąwſzy/ obroći rzecż ná tego kto go doiechał/ y iegoż go właſną tnie bronią. GórnDworz Q; Ieſt y to trefne
rzecżęnie/ ktore ma w ſobie pokryty ſmiech GórnDworz R6; wolą
niektorzy przyiacielá ſtráćić/ niż trefne rzecżenie. GórnDworz S3,
F3v, N8, O4v, P7, P7v (12).
»rzeczenie ustne« (1): Z Pámięći ſchodzą cżáſy/ żywotá náſzego/ Nie inácżey iák ſłowá rzecżenia vſtnego GrabowSet Ev.
Szereg: »słowo i rzeczenie« (1): RZekł Pan: [...] Vfałeś mi
(mowi) á wſzytki dni twoie/ Pátrzáły ná ſłowá y rzecżenia moie
GrabowSet D2.
a. Przyrzeczenie [czyje: ai poss (3), pron poss (1)] (3):
Zwrot: »rzeczenie złamać« (1): weźmieſzli mi ty to coś mi dał/
náprzod Práwo moie y rzeczenie ſwe Krolewſkie złąmieſz OrzRozm
R4v.
Szereg: »słowo i rzeczenie« (2): nie náydźieſz tego w nich [w
kronikach]/ áby kiedy Król który Polſki [...] dawſzy/ y Prywileiem
pod Tytułem ſwym/ zá Pieczęćią ſwą potwiérdźiwſzy/ co komu záſye brał/ przećiwko ſłowu ſwemu/ y rzeczeniu Królewſkiému. OrzQuin B2v. Cf »nad słowo i nad rzeczenie«.
Wyrażenie przyimkowe: »nad rzeczenie« (1):
~ Szereg: »nad słowo i nad rzeczenie« (1): wolałbym áby ſye
Alexándrow Státut doſzczątká ſpádał/ á niżliby dobrodźieie Korony
nád ſłowo y nád rzeczenie Krolewſkie mylić ſye ná ſwym KRolu
mieli? OrzRozm Sv. ~
b. [Powiedzenie, sentencja, maksyma: TO co ſie tu powiedźiáło/ iż kto rad wźiął dobrodźieyſtwo/ iuż ie oddał. Wyſzło to
rzeczenié ze ſzkoły Stoickiéy rodzićielki dźiwów. SenekaGórn 106
(Linde).]
Synonimy: powiedzenie; a. obietnica; b. powieść, przypowieść,
przysłowie.
Cf DOBRORZECZENIE, RZEC, ZŁORZECZENIE
JR

1. RZECZKA (10) sb f
e oraz a jasne.
sg N rzeczka (5). ◊ G rzeczki (1). ◊ [A rzeczkę.] ◊ I rzeczką (2).
◊ pl [N rzeczki.] ◊ A rzeczki (1). ◊ L rzeczkåch (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
Dem. od „rzecz” (10):
1. Od znacz. ‘mowa’ (1): Sermunculus – Rzeczka. Calep 972b.
2. Od znacz. ‘powód, przyczyna’ (4): Animus paulo momento
huc atque illuc impellitur, Vmysł ládá rzeczką bywa y tám y ſám
poruſzony. Mącz 230b, 233d, 376a.
Wyrażenie: »mała, [maluczka] rzeczka« (1): Mącz 48d; [fortunę wielką i nadzieię tak zbawieniá iako i długiego na świećie panowaniá i rozmnożęniá/ a to wſzyſto [!] maluczką przed ludzmi rzeczką [Saul] vtraćił MurzNT 74v].
3. Od znacz. ‘składnik rzeczywistości doczesnej lub nadprzyrodzonej; stworzenie’; przen (1): A gdyż tá [dusza ma]/ iák owiecżká/
Pokorna/ pełna wſzelákiey proſtoty/ W puſzcży/ gdźie trwogi mieſzkáią z kłopoty/ Krzycży/ lękliwa rzecżká/ Vſłyſz páſterzu/ gdyś ty
iey vćiecżká. GrabowSet T.
4. Od znacz. ‘przedmiot materialny; to, co do kogoś należy’;
recula Calep, Cn (3): Recula – Rzeczka, maiętnoſtka. Calep 916a;
[[chora] zawołáłá mowiąc: bych mogłá mieć ládá rzecżkę z ſzat
mego Kutbertá/ byłábych zdrowa. SkarŻyw 248, 1069 (Linde)].
[rzeczki dla kogo: [Apollonius] nákupił wſzytkich lekárſkich
potrzeb [...] á nośił z ſobą/ rozynki/ iáycá/ pomoráńcże/ żemły y ine
niemocnem ſłużące potrzeby. [...] y vmieráiąc drugiego ku tákieyże
poſłudze námowił/ zoſtáwuiąc mu rzecżki ony dla chorych SkarŻyw
1069 (Linde).]
rzeczka czyja (1): Wiedzże też o koniku/ o ſłużce/ o ſwych
rzecżkach/ áby cie ná wſzem ludzie ználi [...] dbáłego á nie dármo
leżącego. RejZwierc 24v; [Sąć tu twé rzeczki ſpełná/ áwo dwie linie/
Tu raſtrum w káłámarzu/ á reſponſorie W kośćiele Albertus D4v].
Wyrażenie: [»mała rzeczka« = niewielka kwota: Więc na stępaka jakiego [...] posyłam Waszej Miłości małą rzeczkę. Listy 119.]
»proste rzeczki« (1): Fribolarius, Krámárzyk/ który proſte
rzeczki przedáyne ma. Mącz 137c.
»rzeczki przedajne« (1): Mącz 137c cf »proste rzeczki«.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Recula, diminutivum,
Rzeczká/ sprawká. Mącz 353c.
AN
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2. RZECZKA (32) sb f
-é- (8) OpecŻyw, Strum, Oczko (6), -e- Mącz (2); a jasne.
sg N rzéczka (15). ◊ G rzéczki (3). ◊ A rzéczkę (4). ◊ I rzéczką
(2). ◊ L rzéczce (1). ◊ pl N rzéczki (1). ◊ G rzéczek (3). ◊ A rzéczki
(2). ◊ I rzéczkami (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.
Dem. od „rzeka”; niewielka rzeka, też: strumień, struga; torrens Vulg, Mącz; rivus Mymer1, Cn; ﬂuviolus Murm; rivulus BartBydg; amniculus Mącz; ﬂuentum Cn (32): Murm 24; Mymer1 6v;
BartBydg 132b; Potym wzyąwſzy wędecżkę on ſwięty cżłowiecżek/
Poſzedł ſobye pomáłu thám do onych rzecżek. RejWiz 65v; BielKron 84, 451; Mącz 7d, 507a; Oczko [43]; SkarŻyw 51; SkarKazSej 676b; V Ieżyſk wielkich pytałem Mázurá/ Coby zá rzecżká?
Rzekł mi. Dźiewcża dźiurá KlonFlis G3v, G3, G3v; [ReuchlinBartBydg D3].
W połączeniu z nazwą [w tym: rzeczka, ktore dziano ... (1);
rzeczka + nazwa (5), nazwa + rzeczka (1)] (6): Napyerwey povyedziely yz ziemia v.m. hoſpodarſka poczela sye [...] od Maraphi
rzeczky ktora wpadla wnyeſtr LibLeg 10/71v, 6/157v; TVż v Krákowá ieſt rzecżká Prądnik GórnDworz B6v; HistHel C2; TO powiedźiawſzy Ieſus/ wyſzedł z vczniámi ſwymi zá rzeczkę Cedron/
kędy był ogrod WujNT Ioann 18/1. Cf »przez rzeczkę«.
W charakterystycznych połączeniach: rzeczka mała (malusia)
(3), niemała, niewielka.

2. RZECZKA

RZECZNICZY

Frazy: »rzeczka idzie (a. szła), płynie« [w tym: płynie, idzie
(1)] [szyk zmienny] (4:1): Memingien ieſt miáſto Ceſárskie/ chędogie/ obronne/ idzie przez nie rzecżká niewielka ále miáſtu pożytecżna. BielKron 286v, 292; Strum O3; Inſze źrzodło/ á inſza rzeczká ktora z źrzodłá idźie SkarKaz 485b.
»rzeczka wpada [gdzie]« (2): LibLeg 10/71v; tákże v Sale rzéczká w ieźioro wpada/ co ná czás ryby zábija Oczko 4.
Szeregi: »jeziora i rzeczki« (1): któré [polskie rzeki]/ by nam
wyliczáć przyſzło/ przydawſzy do tego Ieźiorá y rzéczki/ [...] rzecz
do podobieńſtwá nigdy nieprzyſtoyna będźie. Oczko 7v.
»rzeczki albo strugi« (1): w mieyſcách tych gdźie gór niemáſz/
rzéczek álbo ſtrug/ [...] práwie żadnych. Oczko 7v.
»strumienie a rzeczki« (1): bo ácz chćieli drudzy/ áby ten
ogień źiemny/ wtychtám ſklepiech głębokich pałáiący/ iáko w
Alembiku wárząc/ páry ku górze popądzał/ z kthóréy ſtrumienié á
rzéczki przez źiemięby ſye ſączyły Oczko 8.
»rzeczka(-i) a (i) zdroj(e)« (2): [Portugalia] ma w ſobie rzéczek 25000. y zdroiów znácznych moc Oczko 7v; KlonFlis B4.
Wyrażenia przyimkowe: »przez rzeczkę [w połączeniu z nazwą]« (1): zatym wyſſedl [Jezus] z onego domu [...]/ ij ſſedl ku gorze
oliwné przez iednę rżécżkę/ ktoré dziáno Cedron OpecŻyw 97.
»nad rzeczką« (1): Kiedyby ſię gdźie nád rzecżką włoká mogłá
doſtáć/ Mogłoby ſię co ſproſtáć. KlonŻal C2.
Przen (1):
Szereg: »strumienie i rzeczki« (1): A lud ktory ſtał widząc płynącą krew ſtrumieniámi ná ziemię/ y rzecżkámy po ziemi bieżącą/
wielce ſię vżalił SkarŻyw 41.
ECB

przeſłáło naprzod to náſze pielgrzymſtwo: ktora iáko mátka ſędziego/ [...] odpráwowáć będzie ſpráwy zbáwienia náſzego WujPos
1590 529 (Linde)].
rzeczniczka do kogo (1): Swięty Grzegorz Názyánzeńſki/ zowie ią krolową świátá/ pátronką żywotá ſwego/ y rzeczniczką
ábo orędowniczką do Syná WujNT 398; [GrzegŻarnPos 1582 654
(Linde)].
rzeczniczka komu w czym (1): PatKaz III 91 cf »pomocniczka a
rzeczniczka«.
rzeczniczka czyja, czego [w tym: pron poss (6), G sb (4)] (10):
marya dzyeuyczo [...] pamyątay yſz czyą bog vybral od uyekow
yzbyſz byla matka naczyſthſcha a ludzkyego rodzayu yednaczka a
rzecznyczka PatKaz I 18, 9; Tá ieſt vſtáwitzna náſzá rzetznitzká/
kthora nas wſpomaga/ nas broni/ nas ſſtzyći/ nas podnośi KrowObr 42; Abowiem oná ieſt rzetznitzką thego ſwiátá/ pátronką náſzą/ nádzieiá zbáwienia ludu krześćijáńſkiego KrowObr 164;
Wćięgni nas zá ſobą Rzetznitzko náſza/ [...] niechay wſzyſcy poznáią twoię pomoc/ ktorzykolwiek wyſlawiaią twoie wniebowſtąpienie. KrowObr 164, 161v, 164v, 165; WujNT 397, 398; [BzowRóż 2 (Linde); P. Mária krolowa y rzecżnicżká náſzá. WujPos
1590 529 marg].
W połączeniach szeregowych (6): Vkaſz gdzie Kryſtus Syn
Boży/ mátkę ſwoię roſkazał krześćijáńſkim ludziom názywáć zbáwićielką/ żywotem/ nádzieią/ vbłagánim/ wodzem/ tartzą/ drogą/
rzetznitzką/ iednatzem/ niebá y ziemie Rzędzićielká [!]? KrowObr
165v, 161v, 166, 166v; Iuż ią tám ſprawcą/ rzecżnicżką/ orędownicżką wſzyſcy być wyznawáli y wyſpiewawáli. RejPos 304v;
Bernárd ś. zowie ią Pánią náſzą/ pośrzedniczką náſzą/ rzeczniczką
náſzą/ mátką miłośierdzia. WujNT 398.
Szeregi: »rzeczniczka a (i) jednacz(ka)« [szyk 1:1] (2): PatKaz
I 18; ná Synodzie Konſtáncyiſkim/ y ná Synodzie Bázyleiſkim [...]
ná iego [Krystusa] mieyſce Pánnę Máryą Mátkę iego rzetznitzką y
iednatzem vtzynili KrowObr 42. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
[»rzeczniczka i obronicielka«: Rzeczniczká y Obronićielká
grzeſznych Pánná Márya/ [...] wzbudźiłá Dominiká świętego [...] y
[...] pokazáłá mu ſpoſob modlenia Rożáńcá świętego BzowRóż 2
(Linde).]
»rzeczniczka abo orędowniczka« (1): WujNT 398 cf rzeczniczka do kogo. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»pomocniczka a rzeczniczka« (1): bog [...] uſtauyl aby ta panna czudna byla wſzytkym ludzyem w kozdey potrzebye pomocznyczką a rzecznyczką PatKaz III 91.
[»rzeczniczka i przyczynicielka«: Tenże im [Jakubowi i Janowi] cieleſny rozum y mátkę ku vproſzeniu y doſthoynośći vkazał/ y
zá rzecżnicżkę y przyczynicielkę do Páná przyſtroił GrzegŻarnPos
1582 654 (Linde).]
β. [O św. Annie, matce Maryi [czyja]: [pustelnik mający nabożeństwo ku św. Annie rzekł:] oto páni náſzá [...] mátká boża ieſt tu y
mátká iey ſwięta Anná rzecżnicżká moiá namilſzá tey chwałę cżyńćye JanKoszŻyw G7v.]
Synonimy: b. jednaczka, orędownica, orędowniczka, pośrzedniczka, przyczynicielka, przyczyńca.
Cf RZECZNICA
JR

[RZECZNE] cf 2. RZECZNY
RZECZNICA Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf RZECZNICZKA
RZECZNICSTWO cf [RZECZNICTWO]
[RZECZNICTWO sb n
G sg rzecznictwa.
Sł stp: rzecznicstwo, Cn s.v. prokuracyja, Linde XVI (te same
przykłady) i XVIII w.
Występowanie w roli rzecznika, obrońcy; advocatio, procuratio
Cn: cżegokolwiek kto z Rzecżnictwá nábędźie/ to ieſt iego właſne/
y oćiec do tego nic niema SzczerbSpecSax 376 (Linde).
W połączeniu szeregowym: [dobra, które są własnością syna,
nie należą się ojcu] kiedy [syn] cżego z náuk ſwych iáko z Miſtrzoſtwá/ álbo z Doctoroſtwá/ álbo z rzecżnictwá nábędźie. SzczerbSpecSax 429 (Linde).]
JR
RZECZNICZKA (20) sb f
e oraz a jasne.
sg N rzeczniczka (2). ◊ [A rzeczniczkę.] ◊ I rzeczniczką (14). ◊
V rzeczniczko (3). ◊ pl I rzeczniczkami (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (trzy z niżej notowanych
przykładów) – XVII w.
Ta, która występuje w czyimś imieniu, reprezentuje czyjeś interesy (20):
a. praw. Pełnomocniczka strony w procesie sądowym (1): niewiáſty od wſzelkich vrzędow Mieyſkich/ ſą odłączone/ przeto ná ſobie żadnego przełożeńſtwá mieć nie mogą/ áni żędáć/ áni ſye zá kim
przyczyniáć/ áni przes ſye ſpráwowáć/ áni rzeczniczkámi być.
GroicPorz b3.
b. Pośredniczka (19):
α. O Maryi jako pośredniczce między Bogiem a człowiekiem
(19): Przeto rzecżnicżko ſwiętá/ tegos doſtoyna [...] aby przez cię
byli zbawienij ludzie OpecŻyw 183v; KrowObr Vuv; [Rzecżniczkę
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RZECZNICZY (2) ai
e prawdopodobnie jasne (tak w 1. rzecznik).
sg m N rzeczniczy (1). ◊ G rzecznicz(e)go (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „1. rzecznik” ‘obrońca, pełnomocnik’ (2): Oratorius – Rzeczniczi, Posłowy. Calep [740]a.
a. Należący do rzecznika (1): Kmieć vbogi gdy ſpráwę miał/
[...] wźiął cielcá tłuſtego/ Szedł do domu rzecżnicżego. BierEz Sv.
Cf RZECZNIKOW
JR

RZECZNIE

1. RZECZNIK

RZECZNIE (5) av
Teksty nie oznaczają é.
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (cztery z niżej notowanych
przykładów) s.v. 1. rzeczny.
Rzeczywiście, faktycznie (5): Dla Boga odprawcie te sądy rychło cum perduelibus, bo iuz im rozne conditie podawaią ato nacięszey
zebez gospodarza radniey rzecznie pytaiąc co wzdy nato rzeczecie
ActReg 102; [Utrum illud peccatum fuerit originale vel actuale.
rzecznÿe Glosy I 34/1; historice sev litterarie czieliesnie rzecznie
GlosyKórn II 247; HerbNauka V4v (Linde); A iżebyſmy obacżyli
ktorym to ſpoſobem rzecżnie mogłoby od nas iść [wypełnianie rozkazania bożego]/ á exekucyą bráć/ oto Páweł S. nam podawa pirwſzy ſpoſob/ mowiąc: [...] GilPos 189v (Linde); CygMyśl I4v].
[W połączeniu szeregowym: A czego z rzeczy ruchomych nie wyrażono, to aby było tak miano i rozumiano, jakoby mianowicie wysłowiono beło i to aby Ich Mci siostry nasze, często mienione krolewny
istotnie, rzecznie, skutecznie i zupełnie osięgnęły TestZygmAug 24.
Szereg: »rzecznie, (i) istotnie (a. istnie)« [szyk zmienny]: Glosy
III 74/1; abowiem rzecznie y istotnie wział gothowich pieniedzi
150 złotich KsięgiSądWiej 1586 nr 7352. [Ponadto w połączeniu
szeregowym.]]
a. O Trójcy Świętej (4): A iże może być rzecż iedná á mieć w
ſobie thrzy ſpráwy y trzy roſchody rzecżnie/ tho ſie może pokázáć z
wiela przykłádow SarnUzn E4v, E4v, E5v, G5v.
b. [O sakramencie Eucharystii: Rzekł mu [Andrzejowi] Biſkup/
Aza thy thego nie wierzyſz że rzecżnie ieſt ćiáło Kryſtuſowe w
chlebie tákie iákie ſię z Pánny národźiło BazHist 38v (Linde).
Szeregi: »rzecznie i naturalnie«: MEżowie bráćia/ [...] oznáimuię wam/ iż [...] przyſzedł ku mnie ieden ztych ktorzy byli inquiſitormi/ Krzyſztof Darius/ pytáiąc mię ieſlibym wierzyłá/ iż ſácráment ktory ná ołtarzu bywa/ ieſt rzecżnie y náturálnie ćiáłem
Kryſtuſowym. BazHist 70v (Linde).
»nie rzecznie ani w własnej obecności«: Przypádłoſći Chlebá nie ſą
bez iſtnoſći/ w Swiątoſći Ołtarzowey. Chriſtus nie ieſt w teyże Swiątoſći
rzecżnie/ ani w właſney obecnoſći ćieleſney. HerbOdpow Vv8.]
Synonimy: istnie, istotnie, iście, niemylnie, nieomylnie, niewątpliwie, pewnie, prawdziwie.
Cf RZECZYWIŚCIE
MN

iako wpieniadzach [!] ludzie ſmak pocżuli/ Cnota/ i przyſtoieńſtwo
do kąta ſię tuli. A ich plac niewſtydliwa potwarz zaſtąpiła/ Na co
trzeba Statutow/ i rzeczników ſiła KochSat B2; Mącz 491b, 504d;
Kiedyby práwá ták krotce á iáśnie były ſpiſáne/ [...] tedyby y to
było/ żeby ſáme ſtrony ſpráwy ſwe przed ſędźią ſpráwowáły/ á
rzecżnikowby niepotrzebowáły ModrzBaz 95v; Ieſliby tedy do káżdego ártykułu/ tym ſpoſobem przycżyná byłá przydána/ záiſteby
niedopuśćiłá y onego nátychmiaſt/ y tego bez omieſzkánia złym
wykłádem wykręćić. [...] Vſtáłyby záprawdę [...] y winnych pozwánych/ y rzecżnikow co ſpory śieią/ niewſtydliwe wykręty. ModrzBaz 99, 91, 94 [2 r.], 94v, 95; Calag 213a; Calep 175b; Y dla tego
iáko baczę, profectu gruntownégo w Polſcze nie biorą ſtudenći
Iuris: wyiąwſzy longo vſu, kto torbę długo nośi zá RZecznikiem.
SarnStat *6; KlonWor 73; [rzecznyk, pyercza prolocutor i d est
procurator ReuchlinBartBydg B5v; Rzecżnik tedy ieſt ten/ ktory
álbo przyiaćielſki/ álbo ſwoy vmyſł Sędźiemu oznaymia/ y mowi
przeciwko tym ktorzyby ſie onemu vmyſłowi iego przećiwili.
SzczerbSpecSax 374 (Linde)].
rzecznik czyj [w tym: pron poss (7), ai (1)] (8): Prze thę
przyczynę/ gdy Pan ná ſłowá ſwego Rzeczniká nieprzyzwala/ może
ie odmienić y nieprzyiąć ich przed ſkazánim. GroicPorz e2v, v4;
Ceſarz [...] Mieyſce ſwe záſádziwſzy/ ſam mowił od niego [rycerza,
który uratował go na polu bitwy]. Mowiąc/ ten w mey przygodzie/
też mym rzecżnikiem był RejZwierz 24v; [wg Mahometa chrześcijanie] chełpliwi ſą/ ſwarliwi/ w práwiech vporni/ długie odwłoki
máią/ na rzecżniki ſwe dobrá przekłádáią BielKron 255; Ktory
pozwány niema ták wiele máiętnośći żeby zmogł zápłáćić ſwemu
rzecżnikowi/ [...] temu Rzecżpoſpolita niech rzecżniká ſwoim koſztem obmyśli ModrzBaz 95, 94, 95; Tertullus rzecznik Zydowſki/
wiárę Chrześćijáńſką názwał ſektą [cf Vulg Act 24] WujNT 495.
Zwroty: »brać sobie na rzecznika, wybierać sobie rzecznika«
(1:1): gdy ſie kto práwowáć ma [...] áby yedno yego Akcia byłá nárowni álbo ná wirzchu/ wybyera ſobye rzecżniki á Prokuratori/ kthorem onę ſwą rzecż mocno wręce dáye GliczKsiąż N3v; GroicPorz ſ3.
»da(wa)ć rzecznika« (2): NA Sędźiego przynależy dáwáć Rzeczniká białym głowom/ ludźiem niedołężnym/ śierotom/ y tym ktorzy od kogo bywáią mocą á gwałtem vćiſnieni. GroicPorz d, nnv.
»mieć rzecznika« = causidicum habere Modrz [szyk zmienny]
(3): beſpieczniey ieſt mieć Rzeczniká ſpráwnego/ á ktemu cnotliwego. Abowiem [pozwany] przes ſwoię niebáczną odpowiedź łacwie może w błąd vpáſć/ y ku ſzkodźie ſye przywieſć. GroicPorz
v3v; ModrzBaz 95, 95v; [ſą niektorzy ludźie ktorzy Rzecżniki álbo
Procuratory mieć potrzebnie powinni SzczerbSpecSax 378].
Wyrażenie: »przysięgły rzecznik« (1): A ták należy ná Rzecżpoſpolitą mieć przyśięgłe Rzecżniki [iuratos causidicos]: á zapłátę
iym poſtánowić ModrzBaz 95v.
Szeregi: »rzecznik albo obrońca« (1): Aduocatus, gdy byś
chćiał práwie wyłożyć/ y wedle práwá Ceſárſkiego/ nieieſtći
Woyth/ ále Patronus ſeu defenſor cauſarum, aut qui conſilio adeſt
in aliqua cauſa, to ieſt Rzecznik/ álbo obrońcá. GroicPorz cv.
»orator albo rzecznik« (1): rodzicy ktorzy ſie chcą docżekáć po
ſynye ſwym áby dobrem oratorem álbo rzecżnikyem oſtał/ nyechay
pilnye o tho ſie poſtáráyą áby wthem práwye yeſſcże w pyeluchách
będąc [...] vcżyć ſie pocżął. GliczKsiąż K2.
»prokurator, (a, a(l)bo) rzecznik« [szyk 5:4] (9): pan bacżąc
Prokuratorá godnego/ z łáſki mu vdzyeli ſſátę/ konyá/ y co inſſego/
ktorego dobrá [...] doſtawa thego káżdy rzecżnik á Prokurator prze
ſwą godnosć GliczKsiąż N4; wyelka to rzecż yeſt Prokuratorem
álbo rzecżnikyem być. GliczKsiąż N4v, N3v, N4v [2 r.]; Syndicus.
Vſtáwiony procurator poſpólſtwá którego ku ſpráwowániu rzeczy
ych/ ták ku bronieniu yáko y dochodzeniu czego/ Rzecznik/ Prokurátor. Mącz 437a, 42d, 73c, 467d; [SzczerbSpecSax 378].
»rzecznik a sprawca« (1): Advocor causae, Zá rzeczniká á
ſpráwie [lege: sprawcę] rzeczy którey być wzięt. Mącz 504d.
b. Pośrednik, orędownik (przeważnie o roli Chrystusa, Maryi i
świętych jako pośredników między Bogiem a człowiekiem); advo-
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1. RZECZNIK (97) sb m
e jasne.
sg N rzecznik (26). ◊ G rzecznika (5). ◊ D rzecznikowi (4). ◊ A
rzecznika (20). ◊ I rzecznikiem (19); -em (1), -(e)m (18). ◊ L rzeczniku (1). ◊ pl N rzecznicy (4). ◊ G rzeczników (7); -ów (1), -(o)w
(6). ◊ D rzecznik(o)m (1). ◊ A rzeczniki (8). ◊ I rzecznikami (1). ◊
L rzecznik(o)ch (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (siedem z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
1. Ten, kto występuje w czyimś imieniu, reprezentuje czyjeś
interesy; obrońca, pełnomocnik; advocatus BartBydg, Mącz, Vulg,
Cn; orator Calep (93): BierEz Sv [2 r.]; BartBydg 5b; RejRozpr C;
To wiecz tu trudno mędrowaċz Muſy tu prawda [lege: prawdą]
narábiaċz Omyljſs ſyę ſnacż nieboże Nicz tu rzeċznjk niepomoże
RejKup Aav; RejZwierz 102; Potym nas vpominał on rzecżnik o
dáry álbo vpominki iáko ieſt obycżay v nich [w Księstwie Moskiewskim] BielKron 435; Calep [740]a; [Orator ad uos uenio ſinite
exorator ſim. Rzetznikiem do was idę/ dopuſćie być vproſićielem.
TerentMatKęt O7v; Miał też [Bolesław Chrobry] od tego Rzecżniki/
ktorzy od ludźi proſtych rzecż mowili/ bez żadnego datku/ bo ie
ſam Krol opatrzał. BielKron 1597 61 (Linde)].
a. praw. Pełnomocnik strony w procesie sądowym; causidicus
Modrz, Calag, Calep; actor, patronus Modrz, Cn; syndicus Mącz
(50): BartBydg 29; BielŻyw 62; GliczKsiąż N4, N6; KTo ſobie
Rzeczniká iáwnie od Vrzędu vprośi/ iuż ſam przed Sądem mowić
nie ma GroicPorz e2v, e4v, f, fv, ſ2v, ſ3; RejZwierz bb2v; Teraz

1. RZECZNIK

1. RZECZNY

catus Vulg; patronus Cn (35): Skąd wezmę rzecżniká/ by ſpráwy
mey bronił? Zaż ieſt/ kto przed iego [Pana Boga] gniewemby záſłonił? GrabowSet Bv; Gdźie rzecżnik by ćię bronił/ gdy Pan ná ſąd
wſtánie? GrabowSet D4v; WujNT 820 marg; [opyekvn, rzecznyk
advocatus, Christus apud Patrem pro nobis ReuchlinBartBydg bv].
rzecznik do kogo (4): Izáli on ſam [Syn Boży] nieieſt tylko żywotem/ nádzieią/ vbłagánim/ wodzem/ tartzą/ drogą/ rzetznikiem/ y
iednatzem do Bogá? KrowObr 165, 164v, 193; [GrzegŻarnPos
1597 13 (Linde)]. Cf »obierać rzecznika«.
rzecznik u kogo (6): Otoc rzecznyk moy vcyebye boze oycze oto
byſkup nawiſſſſi yen cudzey krwye ku ocziſcyanyu nyepotrzebuye bo
ſwα/ tako yaſnye yeſt vrumyenyon. BierRaj 23v. Cf »rzecznika mieć«.
rzecznik miedzy kim a kim (1): Skoro śię národźił [Syn Boży]/
w tho ſię ieſt wnet włożył/ áby był rzecżnikiem/ przez śmierć pośrzednikiem/ miedzy ſwoim Oycem/ á nędznym grzeſznikiem.
ArtKanc A11v; [Bo tego [kapłana] dał y poſtánowił był [Pan Bóg]
iáko rzecżnikiem ſwoim między ſobą á ludźmi GilPos 70v].
rzecznik czyj, czego [w tym: pron poss (6), G sb (1)] (7): BierRaj
23v; I kto ieſt rzetznikiem tego ſwiátá/ iedno Márya? KrowObr 164;
Swięty Woćieſze bądz náſzym Rzetznikiem wniebie. KrowObr 175,
217v, 218v; GrabowSet Iv; RZECZNIK náſz nie ſam P. Chriſtus.
WujNT Bbbbbb3v; [GilPos 70v; GrzegŻarnPos 1597 13 (Linde)].
W połączeniach szeregowych (13): A bes drogi/ iednatzá/ y
rzetzniká/ żadny niemoże wniść do niebá. KrowObr 166; ktorego
[Syna Bożego] opowiedamy być zbáwićielem/ drogą/ żywotem/
drábiną/ nádzieią/ rzetznikiem/ iednatzem/ zaſtępcą/ y dawcą odpuſztzenia grzechow. KrowObr 193v; Co było po Iednatzu/ przytzyńcy/ zaſtępcy/ y rzetzniku Pánu Kryſtuſie/ ieſli nas Sztzepan/
Eulogi Wacław/ Woćiech/ pánná Márya z Bogiem ziednáli? KrowObr 218v, 164v, 165, 166 [2 r.], 192v [2 r.], 193, 193v, 218v [2 r.];
[Ieśli kto zgrzeſzy rzecżniká (lub pomocniká/ álbo poćieſzyćielá)
mamy v oycá/ Ieſuſá Chriſtá BudArt Y2v].
Zwroty: »rzecznika mieć, [kogo] mieć rzecznikiem« [w tym: u
kogo (5), przed kim (1)] = advocatum habere Vulg [szyk zmienny] (6:1):
[dziękuję Tobie, Boże] ktoris yedinemu. ſinowy ſerca twego nyeprzepuſcyl alye za naſeś gy naſmyerc widal abiſmi takyego ij tak wyelkyego rzecznyka myely przed tobα/ wnyebye BierRaj 22v; KrowObr 155,
165, 210v; Ieſliby [...] kto zgrzeſzył/ (żadnego grzechu niewyymuiąc)
tedyc mamy rzecżniká v Oycá/ Páná Ieſu Chriſtá ſpráwiedliwego/ á
tenżeć ieſt vbłagánim zá grzechy náſze KuczbKat 200 [przekład tego
samego tekstu] WujNT 1.Ioann 2/1, s. 820; [BudArt Y2v].
»[do kogo] obierać rzecznika, [za rzecznika brać]« (1): Kogoż/
mam do ćiebie [Panie]/ obieráć rzecżniká? GrabowSet R3; [Aleć
ſobie ku pomoczy za rzecżnika y za iednacża biorę ono naſwięthſze
imie maieſtatu twego Tetragramaton. Pozdraw H3].
Szeregi: »jednacz, (i) rzecznik« [szyk 2:1] (3): Pánná Márya
Iednatzem/ rzetznikiem v Papieżnikow. KrowObr Tt4, 41v, 164
marg; [Pozdraw H3]. [Ponadto w połączeniach szeregowych 10 r.]
»rzecznik, ([i]) pośrzednik« (1): ArtKanc A11v; [on [Chrystus]
Meſyaſz/ on świátá wykupićiel/ [...] on Rzecżnik y pośrzednik náſz
do Bogá GrzegŻarnPos 1597 13 (Linde)].
»rzecznik abo przyczyńca« (1): Słowo Graeckie παράκλητος,
nie tylko poćieſzyćielá, ále y rzeczniká ábo przyczyńcę znáczy. Ian
2.1. WujNT 364 marg. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»zastępca albo rzecznik« (1): A ſlyſzyſz tu? iż tylko Páná
Kryſtuſá ſprawiedliwego mamy zaſtępcą álbo rzetznikiem v Oycá/ á
nie ſwięte vmárłe? KrowObr 210v. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 4 r.]
2. Mówca, orator; orator Mącz, Calep (4): DEmoſtenes mędrzec á rzecżnik w Attenach mieſzkał. BielŻyw 59; Wyrwał ſie iákiś
rzecżnik/ Státutem ſzermował/ Gadánie w świętym piſmie záraz
záhámował: Mowięcy/ co wam potym/ że o tym mowićie/ Zadnego
na ſwą wiárę tu nie náwroćićie. BielSen 9; Oratorie, Oratoris more,
ornate et eleganter – Ozdobnie, Iako rzrcznik [!]. Calep [740]a; [nawdzyącznyeyshy rzecznyk archilogus d icitu r princeps vel primus
in sermone ReuchlinBartBydg c6; PlutWojn B].

Szereg: »wymowca a rzecznik« (1): In numerum oratorum venire, Miedzy wymowce/ a rzeczniki być pocżitan. Mącz 480d.
Synonimy: 1.a. adwokat, obrońca, patron, pierca, plenipotent,
prokurat, prokurator, prokurujący; b. jednacz, orędownik, pośrzednik, przyczyniciel, przyczyńca, przyczyńciel; 2. mowca, orator, retor.
Cf RZECZOMOWCA
JR
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2. [RZECZNIK sb m
N pl rz(e)cznicy.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rybak łowiący ryby w rzece: Ci trzej rzecznicy płacą od rzeki
jako i kmiecie LustrWpol I 192.
Szereg: »rzecznik abo rybitw«: Rzecznicy abo rybitwy są trzej,
którzy nie są w tej liczbie kmieci LustrWpol I 192.]
JR
RZECZNIKOW (1) ai
Teksty nie oznaczają é oraz ó; e oraz o w formie złożonej
prawdopodobnie jasne (tak w 1. rzecznik oraz -owy).
sg m N rzecznik(o)w. ◊ [pl G rzecznikowych.]
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych
przykładów).
Przymiotnik od „1. rzecznik” ‘pełnomocnik strony w procesie’:
Tak iſcie cżaſem iężik [!] rzecżnikow niemocen bywa, ależ go trzeba pobzrękięm [!] vzdrowić. Bo v rzecżnikow nie tilko ieſth mowienie ale też y milcżenie przedayne. BielŻyw 62; [Ale iż tego [odmieniania słów swego prokuratora, tj. rzecznika] ludzie Sáſkiego
práwá cżynić niepowinni/ przeto też ták długiego cżáſu [tj. 3 dni]/
iáko támći do wſtecżenia ſłow rzecżnikowych niemáią. SzczebSpecSax 378 (Linde)].
Cf RZECZNICZY
JR
RZECZNIKOWAĆ Sł stp; Cn, Linde brak.
RZECZNOŚĆ Sł stp; Cn, Linde brak.
1. RZECZNY (9) ai
e jasne.
sg m N rzeczny (1). ◊ f N rzecznå (1). ◊ A rzeczną (1). ◊ n N
rzeczn(e) (1). ◊ A rzeczné (4); -é (4), [-(e)]. ◊ pl D rzecznym (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (trzy z niżej notowanych
przykładów) s.v. 1. rzeczny.
Przymiotnik od „rzecz” ‘istota jakiejś sprawy; prawda; rzeczywistość, stan faktyczny’; faktyczny, rzeczywisty; actualis BartBydg,
JanStat; realis Mącz (9): BartBydg 4b; [á potym zaſię potrzebna ieſt
prawdźiwa zá grzechy Pokutá/ przez Skruchę ſerdecżną/ Spowiedź
vſtną/ y Doſyćucżynność rzecżną. HerbOdpow Mm3v].
W przeciwstawieniach: »mniemany, rozumny, [słowny] ...
rzeczny« (2): Tęſz [!] oni [ludzie chutkiego dowcipu] do składania
wierſzow/ y rozumnym wmieiętnośćiąm [!]/ a ci [ludzie skuteczni w
rozsądku] ad reales/ to ieſt rzecżnym godzą ſię. KwiatKsiąż Kv;
SkarKaz 349a; [HerbOdpow Ii7 (Linde)].
Wyrażenie: »rzeczne dzierżenie« = rzeczywiste posiadanie;
actualis possessio JanStat [szyk 3:1] (4): Y iuż przerzeczony N.
przerzeczonym Kośćiołá G. ſługom Kośćielnym dał iſtotné wwiązánié/ y rzeczné dźierżenié w przerzeczony czynſz SarnStat 1252,
685, 1249, 1254; [A iuż ći przerzecżeni [spadkobiercy dóbr] zamiánę cżyniący dáli ſobie zobopolnie w przerzecżone dobrá ták odmienione iſtotne wwiązánie y rzecżne dźierżenie przez Woźne Ziemſkie. HerburtStat 510 (Linde)].
Szeregi: »rzeczny, ([a]) istotny« (1): Realis, Rzeczny/ yſtotny.
Mącz 353d; [Atoż maſz Roſkazánie rzecżne á iſtotne [tj. obowiązek
chwalenia Chrystusa w świętości ciała i krwi jego]; ktore ieſt więtſze/ niżli ſłowne HerbOdpow Ii7 (Linde)].

1. RZECZNY

RZECZON

»rzeczny i prawdziwy« (1): Ten [Chrystusa] obraz ná duſzy ieſt
tá ſpráwiedliwość nie mniemána/ ále rzeczna y prawdźiwa. SkarKaz 349a.
»rzeczny i skuteczny« (1): Drudzy ſą ktorzy ſie tym [koncepcją
jedności Boga Ojca i Syna] nieiáko brzydzą/ y ſámiſz to borzą:
vkázuiąc rozdział ábo roznicę miedzy oycem y ſynem: nie perſonalem tylko/ iáko oni mowią: to ieſt wedle Oſoby: ále realem/ to
ieſt/ rzecżną y ſkutecżną. CzechRozm 12v.
Synonimy: istotny, isty, niewątpliwy, pewny, prawdziwy, rzeczywisty.
Cf WSZERZECZNY
MN

a. Żyjący, znajdujący się w rzece lub pochodzący z niej (29):
BielKron 26; Calculus, Drobne kamyczki rzéczne/ álbo piáſek oſtry
á kámieniſty. Mącz 31b; [Záśię mleko wárzoné záſtánawia ſtolce/ á
zwłaſczá w którym paloné głaźiki rzéczné álbo ſztal gáſzą. UrzędowHerb 443a].
W charakterystycznych połączeniach: rzeczne głaziki, kamyczki.
W połączeniach szeregowych (2): Sadło kożdey riby/ morzkiey, rzecżney, ſtawowey, y z kądkolwiek będzie, Gdy roſpuſci oleiem/ [...] cżyſci ocży od zaćmienia FalZioł IV 45b, IV 44b.
Wyrażenie: »ryba(-y) rzeczna(-e)« = piscis ﬂuvialis Murm; piscis ﬂuviatilis Mącz [szyk 13:3] (16): Murm 89; Szcżuka ieſt riba
rzecżna FalZioł IV 36d; KArp ieſt riba rzecżna y ſtawowa FalZioł
IV 41a, IV 35d, 41d, 42a, c, 43a (10); GlabGad H8; BielKron 284;
Mącz 131c; A z Ryb/ Morſkie gorſze niż Rzeczne [do jedzenia]
SienLek 7v;Wſzyſtkie inſze kráiny Moſkiewſkie Rezańſkie Xięſtwo
hoynośćią żywnośći y vrodzáiem Zboża/ Miodow/ Zwierzu/ Bydła/
y Ryb rzecznych y ieziornych przewyzſza StryjKron 395; [PaprKoło I2v (Linde)].
Zestawienia: »rak rzeczny« = Astacus ﬂuviatilis Fabr. (Rost);
gatunek stawonoga z sekcji rakowców (Astacura), rak szlachetny;
cancer ﬂuvialis a. ﬂuviatilis Cn [szyk 8:2] (10): Kiedy pies wſciekły
vkąſi/ raki rzecżne ſurowo wyłupić/ á mięſo gich z mlekiem dać pić.
FalZioł II 23; Raki rzecżne cżęſto iadane, tucżą cżłowieka. FalZioł
V 89v, IV 31a, 36c, 44b; Też rzeczne Ráki tłuczone/ day z winem
miáłko pić/ przepuśći lekko żywot SienLek 38v, 93, 102, 142, 154.
»rzeczna żaba« = Rana esculenta L. (Rost); płaz z rodziny żab
właściwych (Ranidae), żaba wodna (1): Na bolenie zębow, wodą
rżecżney zaby warzonej dobrze vſta wymywać/ tedy boleſć przeſtawa. FalZioł IV 15c.
Szeregi: »rzeczny i (albo) jeziorny« [szyk 1:1] (2): GlabGad
H8; Wſzyſtkie inſze kráiny Moſkiewſkie Rezáńſkie Xięſtwo hoynośćią żywnośći y vrodzáiem Zboża/ Miodow/ Zwierzu/ Bydła/ y
Ryb rzecznych y ieziornych przewyzſza StryjKron 395.
»(i) rzeczny, (i) stawowy« (5): TA riba [kiełb] ieſt mała rzecżna y ſtawowa FalZioł IV 43a, IV 41a, d, 42a; BielKron 284. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
b. Dotyczący działalności ludzkiej związanej z rzeką (4): Y ná
wodach mnogich naſienie Szychorá/ żniwo rzecżne [messis ﬂuminis; tj. zbiory uzyskane dzięki Nilowi] vrodzáie iego BudBib Is 23/3.
Wyrażenie: »przewoz rzeczny« (1): Bo won czás gdy w tych
mieyſcách leśnych puſto ſtało/ Ieſzcze przewozow bárdzo rzecznych
nálazł máło StryjKron 250.
Zestawienie: »myto rzeczne« (2): A o myto rzéczné y do Duchownégo práwá poćiągano. SarnStat 534, 516.
α. [W funkcji rzeczownika: »rzeczne« = opłata za połów ryb w
rzekach: Rzecznego od brzegu in Hubenyce et Kozlow gr 24, facit
mc. 0/24/0 LustrSand 31; Rzycznego jeden chłop dawa pro anno ...
mc. 0/6/0 LustrSand 312.]
β. [Zestawienie: »Kozacy Rzeczni« = Kozacy Zaporoscy, tzw.
Niżowi, zamieszkujący przy Dnieprze i Samarze, utrzymujący się z
połowu ryb w tychże rzekach: A ták ſię od oney rzeki Pſkły obroćił
[Samuel Zborowski] do drugiey rzeki Sámáry. Tám nálaſł 200. Kozakow Rzecżnych/ ktorzy tylko zwierz á ryby łowią drugim ná
żywność PaprHerby 103 (Linde).]
ECB
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2. RZECZNY (57) ai
rzeczny (57), [rzyczny].
-é- (9), -e- (3); -é- Oczko, KochTarn, SarnStat (2); -é- : -eMącz (5:3).
sg m N rzéczny (10). ◊ [L rzécznym.] ◊ f N rzécznå (10). ◊ G
rzéczn(e)j (3). ◊ I rzéczną (1). ◊ L rzéczn(e)j (2). ◊ n N rzéczné (3);
-é (1), -(e) (2). ◊ G rzéczn(e)go (1). ◊ A rzéczné (1). ◊ pl N m an
rzéczn(e) (2) [cum sb: raki]. subst rzéczné (8); -é (1), -(e) (7). ◊ G
rzécznych (5). ◊ A m an rzéczn(e) (4) [cum sb: raki]. subst rzéczné
(3); [-é], -(e) (3). ◊ L rzécznych (4).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Przymiotnik od „rzeka”; ﬂuminis (G) Vulg, PolAnt, Mącz,
Cn; ﬂuvialis Murm, Mącz, Calep, Cn; amnicus, ﬂuviatilis Mącz,
Cn; ﬂumineus Calep, Cn (57): Mącz 7d, 131c; Rzecżne mowi
Pſalm: bieżenie vweſela miáſto Boże [Ps 45/5]. SkarJedn 24; Calep
425b [2 r.].
W połączeniu szeregowym (1): Ripa brzeg rzecżny/ ſtáwowy y
ieźierny. KlonFlis H5v.
Wyrażenia: »rzeczne brody« = rzeki (1): Y kámien ſtał/ y koło/
ſtáły rzéczné brody [gdy grał Orfeusz] KochTarn 76.
»brzeg rzeczny« = ripa Miech, Mącz, Cn; margo ﬂuminis
Mącz, Cn (6): MiechGlab 77; Ripa, Brég [!] á zwłaſzczá rzéczny/ to
yeſt ciekącey wody. Mącz 356c, 199d, 210a; KlonFlis Fv marg,
H5v; [Zábá ſzczurká ná brzegu rzecznym obaczyłá/ O tym iákby go
zgubić pilniuchno myśliłá. PaprKoło T (Linde)].
[»rzeczne głębokości«: RYbitw wędę zárzućił w rzeczne głębokośći/ Aby ſobie doſtał ryb nędznik ku żywnośći PaprKoło Iv
(Linde).]
»łożysko rzeczne« = koryto Eufratu, nazywanego Rzeka (1): Y
będzie: że w on dzień poráźi Pan od łożyſká rzecżnego [ab alveo
ﬂuminis] áż do ſtrumieniá Egipthſkiego Leop Is 27/12.
»nurt rzeczny« (1): Drudzy [bohaterowie mitologiczni z żalu]
w drzewá/ drudzy ſię w źiołá przewierzgnęli [...]/ Drudzy ſię też
rośćiekli w byſtre nurty rzecżne. KlonŻal B2.
»powodź rzeczna« (1): Bráćia moi omylili mię iáko potok/ á
vpłynęli iáko powodz rzecżna [sicut aqua cum impetu ﬂuens]. BudBib Iob 6/15.
»rzeczne progi« = wodospady, katarakty (1): ieſli wam nie
otworzę progow niebieſkich [cataractas caeli] (marg) Rozumiey
nie o progach co v drzwi/ ále o rzecżnych progach z ktorych wodá
z wyſocża zwielkim ſzumem zpada [...]. (–) BudBib Mal 3/10.
»rzeczne wchody« = miejsce, w którym rzeka wpada do morza;
ujścia rzek (1): [Ksant, który obiecał wypić morze, mówi do Samijczyków:] Ale pierwey niżli mam pić/ Ma to moy Sámpierz opráwić.
Niechay záwrze rzecżne wchody/ By nieſzło nic w morze wody
BierEz D4v.
»woda(-y) rzeczna(-e)« [szyk 5:1] (6): Ziele y korzenie ſkraiawſzy: warz w rzecżney wodzie FalZioł V 74v, V 63v, 93; BibRadz
Iob 40/18; SienLek 119; Oczko 8.
Szereg: »rzeczny, (albo) zdrojowy« (2): [chleb] wodą cżyſtą
rzecżną/ albo zdroiową, albo ſtudzienną ma być zadziałan. FalZioł
V 63v; Mącz 131c.

RZECZOMOWCA (1) sb m
A pl rzeczom(o)wce.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Obrońca, pełnomocnik: [Król] Pogromi wſzyſtkich złych ſpraw
forytarze/ Y niepobożne rzecżomowce ſkarze/ Co pſuią ludźiom ich
ſpráwiedliwośći GrochKal 16.
Synonimy cf 1. RZECZNIK.
JR
RZECZON cf RZECZONY

RZECZONY

RZECZONY

RZECZONY (664) part praet pass pf
rzeczony (436), rzeczon (190), rzeczony a. rzeczon (38).
e jasne; w formach złożonych: -on- (91), -ón- (2); -on- : -ónBiałKat (1:2); w formach niezłożonych: -on (11), -ón (4); -on OpecŻywList (2), KochProp; -ón GrzepGeom; -on : -ón OpecŻyw (5:1),
Mącz (3:2); -on- (20), -ón- (6); -on- OpecŻyw (10), SarnStat (2);
-ón- GrzepGeom (2), OrzQuin (2); -on- : -ón- MurzNT (4:1), Mącz
(4:1).
sg m N rzeczony (152), rzeczon (89); ~ (attrib) -ony (109);
~ (praed) -on (89), -ony (43); -on OpecŻyw (6), OpecŻywList (2),
PatKaz III (2), BielŻyw (2), WróbŻołt, SeklKat, HistAl (3),
KrowObr, Leop, BibRadz (2), KochSat, GrzepGeom, HistRzym (8),
RejPos (3), RejPosWiecz2, MWilkHist, ArtKanc, KochProp, WujNT
(2); -ony GroicPorz, RejPosWstaw, SkarJedn, StryjKron, CzechEp,
KochPhaen (2), KlonKr, KmitaSpit (2); -on : -ony FalZioł (11:5),
BielKron (12:22), GrzegRóżn (20:1), Mącz (5:1), RejAp (1:4). ◊ G
rzeczonégo (26); -égo (7), -ego (1) SarnStat (7:1), -(e)go (18). ◊ D
rzeczonému (3); -ému (2), -(e)mu (1). ◊ A rzeczony (7), rzeczon(e)go (5). ◊ I rzeczonym (4) BielKron (3), SarnStat, rzeczon(e)m
(1) ZapWar. ◊ L rzeczonym (2) BielKron, SarnStat, rzeczon(e)m (1)
PaprUp. ◊ f N rzeczona (45), rzeczonå (35), rzeczon(a) (38);
~ (attrib) -å (19), -a (7); -å Mącz (4), RejPos, StryjKron, SarnStat,
KlonFlis; -a Leop, PaxLiz (2); -å : -a OpecŻyw (1:2), BielKron
(10:2); ~ (praed) -a (38), -å (16); -a KrowObr (2), GrzegRóżn,
OrzQuin, GrzepGeom, RejPos (2), WujJudConf, ReszPrz (2), GrabowSet; -å BielSpr, RejPosWstaw; -a : -å OpecŻyw (6:3), HistAl
(3:1), BielKron (14:8), Mącz (2:1), SarnStat (2:1). ◊ G rzeczonéj
(17), rzeczony (1) ZapKościer; ~ -éj (2), -(e)j (15). ◊ D rzeczon(e)j
(1). ◊ A rzeczoną (15). ◊ I rzeczoną (6). ◊ L rzeczonéj (4); -éj (1),
-(e)j (3). ◊ n N rzeczono (53) [cf też RZEC impers], rzeczoné (19);
-é (3), -(e) (16); ~ (attrib) -é (4); ~ (praed) -o (53), -é (15); -é
HistAl, SienLek, BiałKat, WerKaz, SarnStat, KlonWor; -o : -é FalZioł (8:2), BielKron (6:4), Mącz (2:1), RejAp (1:1), RejPos (1:1). ◊
G rzeczonégo (14); -égo (6), -(e)go (8). ◊ D rzeczon(e)mu (4). ◊ A
rzeczoné (18); -é (5), -(e) (13). ◊ I rzeczonym (3) BielKron, HistRzym, StryjKron, rzeczonem (1) MurzNT. ◊ L rzeczonym (7), rzeczon(e)m (1) ZapWar. ◊ pl N m pers rzecz(e)ni (29), rzeczoni (2);
-oni KrowObr; -(e)ni : -oni Mącz (1:1). subst m i f rzeczoné (10); -é
(2), -(e) (8). n rzeczoné (13), rzeczony (3); -é (1), -(e) (12);
~ (attrib) -é (2); ~ (praed) -é (11), -y (3); -é : -y RejPos (2:3). ◊ G
rzeczonych (14). ◊ D rzeczonym (3). ◊ A m pers rzeczoné (5); -é
(2), -(e) (3). subst rzeczoné (5); -é (3), -(e) (2). ◊ I m rzeczonymi
(1). f rzeczonémi (1). n rzeczonémi (3); -émi (2), -(e)mi (1). ◊ L
rzeczonych (3).
Składnia dopełnienia sprawcy: rzeczony od kogo (16), przez
kogo (10); od kogo OpecŻywList, Leop, BielKron, GrzegRóżn, RejPos, BudNT (3), NiemObr, KochPhaen (2), GrabowSet, SarnStat;
przez kogo BibRadz, SarnUzn, LatHar, WujNT (4); od kogo : przez
kogo OpecŻyw (1:1), MurzNT (2:2).
Sł stp s.v. rzec, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVII w. s.v. rzec.
1. Nazwany, noszący nazwę, określony jakimś wyrazem; vocatus PolAnt; dictus JanStat (537): PowUrb +4; A przeto dlá téy
wielkié żądzé/ ſluſſnie panna Mariá tę koronę/ ktorá rzecżona ieſt
zwycięſtwá/ w ſwym chwálebnym ij weſolym w niebo wzięciu byla
koronowána. OpecŻyw 188v; Skądkolwiek rzecżeni ſą Ruſzacy álbo Moſkwá/ wſzyſcy ſą Słowieńſkiego ięzyká/ y Krześćijánie/ iedni
obycżáiem Greckim/ drudzy Rzymſkim. BielKron 427; GrzegRóżn
Kv; WujNT Hebr 7/11; SarnStat 1273.
rzeczon(y) jako(by) kto, co (2): rzeczona yeſt bouyem marya
yako by gwyazda morſka ktora yeſt moczna yaſna nyezachodzącza
PatKaz III 113; [słowa króla Dariusza do Aleksandra] lepiey by
thobie było s twych złoſći pokutowáć/ nizliby od nas krziwdę
wielką miał podiąć/ gdyż przez náſzego pánowánia ziemiá mogłáby iáko wdowá oſierociáła rzecżoná być [quasi vidua nuncupari].
HistAl C7.

rzeczony za kogo, za co (2): SPráwá Puſzkárſká/ ktora też może
być rzecżona zá iednę dźielność Rycerſką/ gdyż przes nię cżáſow
ninieyſzych więcżſzą moc y obronę ma káżde woyſko/ Zamek y
Miáſto/ niżli kiedy ręką cżyniąc. BielSpr 72v; BudBib Bar 6/55.
rzeczony kim (1): CzechEp 295 cf »rzeczony i nazwany«.
rzeczon(y) czym [= jako co], jakim (2): Bog Oćiec záwſze ieſth
miłoſierny y łáſkáwy ſwoim/ y zá Syny ma ſwoie/ Bog Iſtność nic
thego nie ma/ áni może być tym rżecżony GrzegRóżn F3v; PAnie/
ktoż w gmáchách twoich/ ma mieſzkánie? [...] Ten [...] Kto wykorzenić złego/ ieſt chętliwy/ Bogoboynego vcżćić pożądliwy/ A co
przyrzekł/ ná ſwey piecży ma ono/ Niechcąc/ by to fałſzem było
rzecżono. GrabowSet H3v.
cum N cum inf (6): PatKaz I 14v; GrzegRóżn D, H3; Indui segetibus dicitur terra, Być przikrita zbożem bywa rzeczona ziemiá.
Mącz [169]b; Nád tho ieſzcże/ bywamy rzecżeni mieſzkáć/ ábo być
w Pánu Kryſtuſie/ iáko Krześćiánie w Pánu Kryſtuſie RejPosWiecz2
91v, 91.
Z nazwą w N [w tym: sb (104), ai (18), pron (1)] (123): OpecŻyw 45, 48 [2 r.], 177, 181, 186v [2 r.], 187 (14); Abowiém gdy ijch
oyttzowie mieli obietnicę/ ijż bóg ich onym miál poſlatz z nieba
ſwiętégo ſwégo/ ktoryby krol ijch ſluſſnie byl rzecżon. OpecŻywList
Cv, C; PatKaz II 64; a przeto yako papyeſz rzeczon ſluga nad ſlugamy panna marya rzeczona kroloua nad krolownamy PatKaz III 140,
108, 115v, 116, 129, 129v (16); na thym zielu Piten rzecżonym liſth
wąſki FalZioł I 140d, I 115b, III 7a, 15c, 40c, IV 18d (9); Taka [żona] iſcie może być rzecżona pocżciwa, ktora mogąc fryiować nie
fryiuie BielŻyw 110, 53; WróbŻołt cc2v; SeklKat O2v; A cokolwiek
náſze práwo o złych ludziach ſądzi/ to wy s przyrodzenia ćirpicie/ A
ſtąd może być/ iż ktho v was rzecon ieſth mądry [a vobis sapiens
dicitur]/ v nas winien może być wezwan. HistAl K5v; A dźiećię ma
być rzeczono/ poki nie doydźie śiedḿ lat. GroicPorz 114v; KrowObr 206v; [Pitagoras] ktory w Atenach był Miſtrzem/ á záwołánym
y dużym/ y ktorego náuką one Kollegia á ſkoły Acádemie rzecżone
brzmiáły/ ſtał ſie pielgrzymem/ y vcżniem Leop *B2; [Diana] bábiłá mátce nad brátem Apollinem/ przeto rzecżoná byłá bogini
brzemiennych niewiaſt. BielKron 20v, 47v, 79, 96v, 128v; Cżáſem
też mowią Ieden Bog ſą Trzy Perſony/ gdyż Perſony nie ſą Iſtnośćią/
ábowiem coś inſzego ieſt Iſtność iáko Kálwin mowi. Poniekąd też
rzeczon ieſt być Bog Troiáki/ gdyż Iſtność nie ieſt Troiáka GrzegRóżn D, D2, D4v, M4v; AEmulus. Ten który zayzrzy zawiśći/ álbo
nienáwidźi/ też Náſladownik gorliwy bywa rzeczon. Mącz 4b; Tax,
factitium nomen a sonitu idem quod percussio, Trzáskánie od biczá.
[...] Iednym słowem biczowy trzask może być rzeczón. Mącz 441d,
9d, 17a, 48c, 209a, 214b, 276a; OrzQuin H3v; RejAp 101; Corpus,
któré może być rzeczóno hrubość/ ieſt co ma y długość/ y ſzérokość/ y miążſzość. GrzepGeom C, C; Ceſarz then może być rzecżon
káżdy dobry krześćijánin kthory ma pánowánie nád ćiáłem ſwym y
nád duſzą rządźić ią. HistRzym 60, 47, 88v, [89]v, 91v, 100, 116v,
121v; RejPos [77]v; WerKaz 281; ArtKanc M4v; WujNT 681; SarnStat 524; KlonFlis E3v. Cf W połączeniu z etymologią nazwy, W
połączeniu z określeniem języka, »imię rzeczone«.
Z nazwą w I [w tym: sb (27), ai (5)] (32): OpecŻyw 187v;
Pyerue [Maryja jest] rzeczona przyaczyolką namyleyſchą PatKaz
III 128, 126v, 131; Z tąd możeſz porozumyeć/ co yeſt poſpolity álbo
powſſechny koſcyoł/ á iż żadne zgromádzenye/ ktore ſye od yego
yednoſci odrywa/ nye yeſt/ áni może być rzeczono koſcyołem bożym álbo Kryſtuſowym KromRozm III E4; KrowObr 14, 162; Acżkoli Pan Bog rzecżon miłoſiernym ná thym ſwiećie dla grzeſſnych/
wſſákoſz więcey będzie potępionych niżli zbáwionych. Leop 4.Esdr
8 arg; BibRadz I 7d marg; BielKron 252v; Tymże obycżáiem gdy
rzecżon ieſt Bog Oćiec ſtworzyćielem niebá y źiemie/ nie wyłącżon
ieſt Syn/ przez ktorego ſię wſzytko ſtáło GrzegRóżn D2v; dla cżego
też záwſze proſto zgołá rzecżon ieſt Bogiem ſámym dobrym/ ſámym nieśmiertelnym/ bo ty rzecży ſam od ſiebie/ á Syn wſzytko od
Oycá ma. GrzegRóżn K2, Dv, D2v [2 r.], D3v, G3, Lv [5 r.], L2v,
M3; Mącz 214b; RejPos 332; GrzegŚm 15; Popędliwość towá-
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rzyſzką ieſt Gniewowi/ ktora rzecżona być może/ gwałtownieyſzą y
dłużey trwáiącą nád gniew/ máiąc w ſobie popędliwe wrzaſki/
zazdrość/ nienawiść/ y inſze tego rodzáiu ſpráwy. RejPosWstaw
[1103]v; StryjKron 11; CzechEp 295; Pychá z twoią hárdośćią/ ácżby ſię podnioſłá/ Y nogi nád obłoki/ głowę wyżſzey wznioſłá/
Iednák śmiećiámi będźie/ od onych rzecżoná/ Ktorym/ by cżłek w
proch ſię sſtał/ ſpráwá poleconá. GrabowSet D4v. Cf W połączeniu z
etymologią nazwy.
Z nazwą w składni zgody (4): Iakom ya przesz mego szyna slachathnego marczyna nyezabilem oycza maczyeyovego rzeczonego
alexego [...] Thako my bog pomosch ZapWar 1535 nr 2553, 1508
nr 2045, 1553 nr 2685; Ale Ieſus iuż ſię nie iáwnie przechadzał
miedzy Iudmi/ ále poſzedł (z onąd) do kráiny bliſko puſtynie/ do
Efráimá rzecżonego miáſtá/ y tám mieſzkał z vcżniámi ſwemi. BudNT Ioann 11/54.
W połączeniu z etymologią nazwy [w tym: (jakoby) od kogo, od
czego (14), dla czego (3), (jakoby) z czego (2), ze zdaniem wyjaśniającym (32); z nazwą w N (27), z nazwą w I (1)] (51): OpecŻyw
189; PatKaz III 128, 128v, 141v, 247; A CZebula myſza ieſt ciepła
y ſucha w trzecim ſtopniu/ Ieſth rzecżona Czebula myſza iże od
niey myſzy zdychaią FalZioł I 133a; GUmi arabicum [...] ieſt podobne Dragantowi/ rzecżone Arabicum iż w Arabijey lepſze bywa
naydowane. FalZioł III 26d; Miecż, ta riba ieſt rzecżona/ iże ma
nos iako miecż oſtri FalZioł IV 35d, I 18a, 20c, 45a, c [2 r.], 48c
(25); BielŻyw 168; y ſtąd że tá Swiątość ieſt rzetzoná Eucharyſtia/
to ieſt dziękowánie. KrowObr 179; WVlkanus kowal miſterny bogow/ [...] przeto rzecżon bog żelázá y ogniá. BielKron 24; [Nykostrata] Przyſzedſzy nád rzekę Tyber [...] ná gorze oſiádłá gdzye dziś
zową Palatinus mons. [...] Widząc tám lud proſty y gruby/ wynálázłá im piſmo náſze Láćińſkie (od Láćiny kráiny ták rzecżone
potym) według Greckich liter / y cżytáć náucżyłá BielKron 51v,
8v, 121, 132, 132v, 133, 440v, 441; SienLek Vuu2; v Grekow/ byli
Vrzędnicy y Sprawce tym obycżáiem rozdźieleni w woyſcże/ áby s
nich káżdy ſwego vrzędu był pilen. [...] Był Decurio, ktory pod ſwą
ſpráwą miał 16. ludźi. [...] Był Centurio, od ſtá ludźi rzecżony Setnik BielSpr 29, 11; WujJudConf 256; RejPosWstaw [1432]v; SkarJedn 3; ReszPrz 99 marg, 100; Ale in mutuo pure mówiąc do vżywánia trwáłégo [coś pożyczonego] przywłaſczáią, ták iże może y
inną podobną rzecz oddáć, by iedno tąſz liczbą, y tąſz miárą álbo
wagą á dármo oddano było. Przeto mutuum rzeczoné iest, że ſie
przywłaſcza iákoby meum tuum czyni ſie. SarnStat 1272; A proſtą
rzecż Polacy ſtárzy/ Práwą zwáli: Y Práwo od Proſtośći rzecżone
być ználi. KlonWor 66; [KmitaŁów D3].
W połączeniu z określeniem języka [w tym: po jakiemu (6),
słowem [jakim] (1), [jakim] językiem (1), z [jakiego] imiona (1), z
[jakiego] słowa (1); zawsze z nazwą w N] (10): TEn kamień ieſt rzecżon greczkiem ięzykiem Ematites, iakoby kamień krwie powciągaiączy FalZioł IV 53a, I 110a, 140a, 147c, IV 1c; Sędźia [...] rzeczony ięſt [!] z Láćinſkiego ſłowá Iudex, iákoby dawáiący/ á powiádáiący práwo ludźiom/ ſpráwiedliwie. GroicPorz b; SYbillá
rzecżoná ieſt tym ſłowem Greckim/ prorokini/ bo to nie ieſt właſne
imię niewieſcie/ iedno od táiemnośći Bożey rzecżone ták. BielKron
132; Mącz 21d; OrzQuin L2v; Circulus, który po Polſku może być
rzeczón Koło/ ieſt Figurá ná równi iedną Linią okrążóná GrzepGeom D3.
Fraza: »rzeczon jest (a. bywa)« = znaczy [szyk zmienny] (3):
BAranek albo Owiecżka/ z greczkiego imiona rzecżon ieſt ſkromny.
FalZioł IV 1c; MurzNT 248v marg; Obroćiwſzy ſię oná [Maria]/
rzekłá mu [Jezusowi]. Rábboni/ co rzecżono ieſt. Miſtrzu [quod
dicitur magister Vulg Ioann 20/16] MWilkHist H3.
Wyrażenia: »imię rzeczone [z nazwą w N]« (1): Simphicum
roſcie na thwardych mieſthczach, gałąſzki ma podobne Lebiodcze/
[...] Ieſt też drugie Simphicum rozne od tego pirwſzego/ á tak też y
imię ma Pithen rzecżone FalZioł I 140d.
»tak(o) rzeczony« [szyk 11:2] (13): Seldanella ieſt ziele podobne wſzy ſwiniey/ tak rzecżonemu zielu FalZioł I 141b; Zywe

ſrebro tzcżemi ſlinami ſamemi bywa gaſzono/ y theże ſlinami z
koſcią Serapije tak rzecżoną FalZioł III 35c, IV 30c, 48d, 58d, V
6v; Hus Czech/ á przed nim Wiklew [...] też Donat w Afryce
wźyęli doworę błędu ktorego Montenſes/ Rogátiani/ Circumcelliones/ y Valdenſes álbo Pikárći/ kácyrzowye ták rzeczeni/ náſládowáli
KromRozm III C6v; Biłe ieźioro zamek y miáſto nád Ieźiorem ták
rzecżonym BielKron 433, 51v, 132, 133, 352, 434.
»tym imieniem, [czego] przezwiskiem rzeczony« [szyk 1:1]
(1:1): Wſzelka rzecż taka ktora wybawia od iakieykolwie niemoczy, bywa rzecżona Bezaar tego kamienia przezwiſkiem. FalZioł IV
49b, I 110a.
Szeregi: »rzeczony i mnimany« (1): Bo ieſli ſię gdzie ogień
werwie w dom tych złotych śrebrnych y drzewiánych bogow/ [...]
iáko bierzmá pogoráią. Ani ſię przećiwią krolowi y nieprzyiaćielom/ iákoſz tedy mogą być rzecżeni y mnimáni [existimandum est,
aut recipiendum] zá Bogi? BudBib Bar 6/55.
»rzeczony i nazwany« (1): Bo gdyby nie cżłowiek zwyćiężył
nieprzyiaćielá cżłowiecżego/ nieſłuſznieby áni ſpráwiedliwie mogł
być rzecżony y názwány ſzátan cżłowiecżym nieprzyiaćielem.
CzechEp 295.
a. W połączeniu z imieniem własnym [w tym: n-pers (177),
n-loc (121), n-ethn (16), n-pr (11), tytuł księgi biblijnej (2)] (327):
Z nazwą w N [w tym: sb (213), ai (8)] (221): yakom ya nyeposzyekl ląki rzeczonei Golaschewo nagolaschewye ZapWar 1517
nr 2230, 1508 nr 2054, 2055, 2056, 1518 nr 2231, 1522 nr 2287
(9); OpecŻyw 44, 50; ForCnR A2; PatKaz III 133; Iednego też cżaſu Alexander w oſſobie Antiocha rycerza wiechał nadwor krola Indiyſkiego rzecżonego Porrus BielŻyw 157, 160; LibMal 1553/176v;
Potym z onąd ruſzywſzy zaſtępy przyſzedł na mieyſce ktore ieſt
rzecżone Tragacintes HistAl D2v, Dv, E2, L4; MurzNT Ioann 6/1;
Leop Hebr 11/8, A4 żp, HHh4 żp; OrzList a4v; Piſmo nam nie oznaymuie czáſu ktorego był żyw Iob/ [...] Zyd ieden Filo rzeczony/
powieda że był zá czáſu Iakobowego BibRadz I 274; A imię gwiázdy ieſt rzecżono Piołyn/ Obroćiłá ſię thedy trzećia cżęść wod w
piołyn/ á wiele ludźi pomárło od wod/ iż ſię były gorzkiemi zſtáły.
BibRadz Apoc 8/11, Ioann 4/25; bogowie wiátry puścili á wieżę
przewroćili/ y głos káżdemu inákſzy rozdzielili/ przeto Babel
rzecżoná. BielKron 7v; [Kadmus wytłukł zęby Hydrze i rozmiotał po
polu] Rozumieią to przez ty zęby litery Greckie/ ktore ten Kádmus
wynálazł rozmyſláiąc ſiedząc nád wzdroiem rzecżonym Hyppokron
w Greciey BielKron 48v; CEleſtynus piąty/ przed tym Petrus rzecżony. BielKron 184v; [Luter] wezwan był od Kſiążąt Mánsfeldyńſkich/ pod ktorych poddanośćią vrodzon był w Miáſtecżku Iſleben
rzecżonym/ ná iednánie BielKron 224v; Tegoż też cżáſu klaſztor w
Lendzie nád Wárthą rzeką y drugi w Wągrowcu záłożony od Miecſłáwá ſthárego/ gdy z bráćią zwyćięſtwo nád Włádziſłáwem otrzymał/ á do Landzkiego przewiodł bráćią z Niemiec z klaſztorá rzecżonego Vetus mons/ to ieſt z ſtárey gory BielKron 355; [Pudikus]
we wſi mniſzey rzeczoney Boiehehin/ tám rozgromił y poráźił
wſzytki przećiwniki ſwoie BielKron 363v; [król Kazimierz] Też w
Krákowſkim rynku ſukiennice poſtáwić dał/ y ogrod nád Wiſłą
rzecżony Zwierzyniec BielKron 376; Ceſarz [Oktawianus] wiedząc
[które królestwo się burzyło przeciw niemu]/ wcżás wypráwił woyſká do they źiemie/ [...]. Przeto był zá iednego wieſzcżká rzecżon
Auguſtus. BielKron 418v; Potym ruſzyliſmy ſie od kroleſtwá Gámbre ku południu dáley/ przyſzliſmy do drugiey rzeki rzecżoney Káſámánſe BielKron 452, 6v, 20v, 21 [2 r.], 25, 26 (114); GrzegRóżn
Lv; Mącz 19a, 20d, 26d, 37d, 60d (10); A tu ſie iuż pocżnie ſzoſte
poſelſtwo do ſzoſtego zboru ktorj rzecżon był Philádelphińſki RejAp
37v; Apoſtoł powiáda: Iż ciáłá ich [prześladowców nauki Pańskiej]
leżeć będą po vlicach miáſtá wielkiego/ ktore duchowne [lege: duchownie] rzecżone ieſt Sodomá á Egipt/ á nie będą pogrzebione
RejAp 92v, 10, 23, 41v, 91v, 114; HistRzym 10v, 17v, 22; RejPos
220v, 302, 353; KochMon 28; BudNT Matth 2/23, 27/33, Act
5/1[4/36]; SkarJedn 197, 256; ZapKościer 1580/10v, 11, 12v; [Annas mówi do stróżów:] pilno ſtrzeżćie [...] By nieprzyſzli zwolen-
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nicy Y nie vkrádli go w nocy. (–) Bá y niewiáſty też one Z miáſtá
Márie rzecżone. By o nim niepomyśláły Bo go bárzo miłowáły.
MWilkHist B4; Giedrus álbo Giedros/ [...] zbudował Zámek nád
Ieziorem Kiemont rzeczonym StryjKron 355, 10, 11, 16, 209, 300
(9); KochPhaen 4, 6; GrochKal 20; WujNT Matth 27/33; [Prokopowi Pieniążkowi, staroście wendeńskiemu] pod pieczęćiámi oboygá narodu/ dwie Wáce álbo włośći/ leżące w Inﬂantćiéch/ iedná w
Rugienſkim Vlder rzeczoná/ á druga w Helmetſkim/ którą zową
Wáwenkul powiećiech [...] ſą dáné SarnStat 1207, 112, 185, 211,
986, 1110; KlonKr A3 marg, A4 marg, E4; KmitaSpit B; Byłá Pánna Lyzydá rzecżoná/ Cnotámi záś vrodą vcżconá. PaxLiz A4v, D4v;
[WŁADYSŁAW I. Monárchá Polſki, Herman rzeczony. BielKron
1597 86 (Linde s.v. rzec)]. Cf W połączeniu z etymologią nazwy, W
połączeniu z określeniem języka, »rzeczony tym imieniem«, »słowem rzeczony«.
Z nazwą w I [zawsze sb] (2): [Iwan] poiął drugą [żonę] z domu Páleologow Ceſárzow Greckich imieniem Zoﬁą/ s ktorą miał
ty ſyny/ Gábryel kthory potym Bázylim rzecżony/ Iurgi/ Symon/
Andrzey BielKron 428v; StryjKron 61.
Z nazwą w składni zgody [w tym: lat. (1)] (5): ZapWar [1526]
nr 2454; [Perseusz] iádąc do oycżyzny/ nádiechał pánnę nadobną
wrzuconą w morze s kámieniem Andromedę rzecżoną BielKron 21;
BElerofon tego cżáſu ná koniu rzecżonym Pegazo/ Chimerę piekielną cżárownicę zábił BielKron 26v; ZapKościer 1581/17v; Z
tego też Seymu Iacob Seneńſki Proboſzcz Gnieznieńſki do Papieżá
Piuſá wtorego AEneáſá Syluiuſá przed tym rzeczonego/ był poſłan
StryjKron 637.
W połączeniu z etymologią nazwy [w tym: od kogo, od czego
(38), dla czego (1), z czego (1), jakoby [kto] (1), skąd (1); z nazwą
w N (16)] (42): Ale zá cżáſu Abráámá pánowáli w Egipcie Thebei
od miáſtá Thebe/ álbo Heliopolis rzecżeni. BielKron 8v; Vlixes ſyn
Láerthá Krolá z Antiochiey Itakus/ rzecżony/ od tego wyſpu/ iż tám
po oycu pánował. BielKron 25v; Cekrops [...] Miał corę imieniem
Frigia/ od ktorey kroleſtwo albo kſięſtwo rzecżone ieſt Frigia/ w
ktorey Frigiey Troia byłá BielKron 27; Kroleſtwo drugie rzecżone
Iudá/ dla vcżćiwośći krolow/ iż s tego narodu poſzli/ s tego też y
Pan Kryſtus [...] poſzedł. BielKron 82v; Niekthorzy Kronikarze piſáli Wándálity od they Wándy Krolewny co ſie vthopiłá być rzecżone/ ále to nie mogło być/ bo pierwey byli Wándálitowie niż
Wándá. BielKron 341, 23, 118v, 122, 122v, 130 (37); KochSat A4;
Mącz 6b; Ná drugim mieścu Chryſtuſowé imię od pomázánia rzeczoné ieſt: bo Chryſtus przetłumacza ſye ná náſz ięzyk pomázániec
BiałKat 243v; StryjKron 61; Z tego gniazdá waleczny naród wſtał
zá láty/ Graekowie ſtárodawni zwáli Sáuromáty. [...] To Wineći/
zkąd morze Wineckie názwano/ To Roſsáni/ zkąd Ruſki naród miánowano. To Láxi/ zkąd Lách rzeczon KochProp 13; [Scipio Aziaticus/ rzeczony Aziaticus od Azyey BielKron 1551 19v, 28, 156].
W połączeniu z określeniem języka [po jakiemu; zawsze z nazwą w N] (4): Zebráli ie [książęta] tedy ná mieyſce/ kthore ieſt rzecżono po Zydowſku Armágedon. BibRadz Apoc 16/16 [przekład tego samego tekstu RejAp]; Zá tymi Gorámi/ ieſth Ziemiá rzecżona po
Niemiecku Engroneland BielKron 434; RejAp 134; StryjKron 395.
Wyrażenia: »rzeczony tym (a. [jakim], a. własnym) imieniem,
przezwiskiem« [w tym: z nazwą w N (3)] [szyk 3:3] (5:1): Aż iego
[Ezopa] ieden znáiomy/ Imieniem Demás rzecżony: Wſzedſzy k
niemu do więźienia. [...] Táko go ſłowy poćieſzał: [...] BierEz G4;
A ták Moſkwá/ nie od rodzáiu ieſt rzecżona thym przezwiſkiem/ ále
od Rzeki y Miáſtá/ ktore z dawná zową Moſkwą. BielKron 427;
Máią też y obrzeſzkę/ ktorą na pierwey vſtáwiłá Krolowa onego
kroleſtwá Sabá/ Máquedá imieniem właſnym rzecżona BielKron
462, 159, 278; Spráwowáli dwáy wodze woyſko z káżdey ſtrony/
Ieden TRIPS á drugi IPS imieniem rzecżony. KmitaSpit Cv.
»[jakim] słowem rzeczony [z nazwą w N]« (1): Pigmeowie
Zorawiow domá nie cżekáli/ Ale w pole do nich ſzli [...] Krol ſam
mąż w piąći lećiech IPS ſłowem rzecżony/ W złotey zbroi/ y złotem
wſzędźie záſłoniony. KmitaSpit A4.

»tak rzeczony« (5): Item drugy szeym ma bywacz nakolaczynye thak rzeczonemu myesczv po przerzeczonym szeymye wedwye
nyedzyely MetrKor 34/134; Academia. Mieiſce ták rzeczone od
Athen nie daleko Mącz 1d; Arcturus, Gwyazdá zá ogonem niebieskiego wozu/ tak rzeczona. Mącz 15a, 20a, 30a.
α. W połączeniu z przydomkiem (65):
Z nazwą w N [w tym: sb (40), ai (24)] (64): a ten to ſymeon
rzeczon ſprauyedlyuy y boga boyączy y yąl czczycz ony kſyągy
(zacharyaſſa) PatKaz II 60; LibMal 1544/77v, 87; HistAl D4 [2 r.];
KrowObr 34; KArolus rzecżony łyſy/ zá pomocą Ianá Papieżá ná
Ceſárſtwo koronowan BielKron 172; HEnrykus rzecżony Auceps
álbo ptaſznik/ Sáſkie kſiążę/ był wybran zá Ceſárzá w Niemcech
BielKron 173v, 118, 128, 149v, 153, 168 (13); SkarJedn 92; A Tomaſz ieden ze dwunaśći/ ktory rzecżon Niedowiárek/ nie był z nimi
kiedy przyſzedł Iezus. MWilkHist Lv; StryjKron 447, 662; PaprUp
L; (nagł) Władyſław IIII. rzeczony Loktek. (–) NAtura Loktkow
wzroſt vpośledziłá, Lecz mu to męznym ſercem nágrodziłá. KlonKr
Ev, A2v marg, A3 marg [3 r.], A3v marg [4 r.]. Cf W połączeniu z
etymologią nazwy, W połączeniu z określeniem języka.
Z nazwą w składni zgody (3): ZapWar 1510 nr 2070; BielKron
357v; A też ſię to działo roku 140. od Chriſtuſá zá Antoniná 13.
Ceſſárzá Piuſſá rzeczonego StryjKron 275.
W połączeniu z etymologią nazwy [w tym: od czego (15), z
czego (1), ab aliqua re (1), ze zdaniem wyjaśniającym (16); z nazwą
w N (30)] (33): MInerwá Tritonia [...] nálezyoná v iezyorá Tritoná/
przeto rzecżoná Tritonia/ rzecżoná też Pállás od wyſpu Pálántu/ bo
tám byłá wychowaná/ rzecżoná też Bellona/ iż zábiłá Gigántá
okrutnego. BielKron 23; [Tullus Hostylius] przez odpocżynienia
walcżył/ przeto rzecżon Hoſtylius/ iż nieprzyiacielom był nieprzyiacielem. BielKron 101; Ceſarz záſię Iulius był rzecżony á Ceſárie/
ábowiem miał przedzyał włoſow ná głowie/ ktory był wdzyęcżny
pátrzącym nań. BielKron 131v; KArolus álbo Kárzeł/ rzecżony
Kráſſus álbo Groſſus/ to ieſt/ tłuſty álbo miąſzſzy/ ná Ceſárſtwo koronowan BielKron 172; OTho trzeći/ rzecżony Mirabilia mundi/ to
ieſt/ dziw ſwiátá/ iż ták rad mowił. BielKron 175; FRederyk rzecżony Bárbároſá od brody liſowátey/ [...] ná Ceſárſtwo od Elektorow wybran BielKron 181v, 20v, 27, 117, 119v [2 r.], 128v (30);
Grzegórz święty Papiéż rzeczóny Wielki/ od wielkiey náuki y święthobliwośći/ [...] odpuſty w kośćieléch rozdawał BiałKat 173v; Boleſlaw Sin iego [Mieczysława] rzetzoni Chrabri iakobi ſtraſzni á
ſrogi PaprUp Bv; MIESKO Trzeći/ á Stáry rzecżony z dźielnośći:
Ale gdy zleniał/ wygnan z páńſtwá/ dla chćiwośći. KlonKr A3v.
W połączeniu z określeniem języka [z nazwą w N] (1): KOnſtántynus piąty Leonow ſyn/ rzecżony Kopronius po Grecku od plugawośći/ bo był náplugáwił w wodę gdy go krzcżono BielKron 168.
2. Wzmiankowany, przytoczony, wyżej wymieniony; dictus PolAnt, JanStat, JanPrzyw; expressus Modrz; allegatus, praedictus
JanStat (81): Iakom ya nyenaseth [!] domu slyachethnego Iacuba
Raschinskiego [...] anym vczynyl trzynasczie karbow w vyerzeyach
y w slupyech rzeczonego domu thako my bog pomoschi ZapWar
1532 nr 2579, 1508 nr 2041, 2045, 1550 nr 2666; OpecŻyw 47;
PatKaz II 58v; Odpowiedz mi? kto wam ty rzetzone Obrázy roſkazał tzynić/ y do kośćiołow krześćijáńſkich ſtháwiáć na nawyſſſze
mieyſcá? KrowObr 110; Wiem że to ſą Apoſtolſkie ſlowá/ kthore
nie dotych rzetzonych Akolitow/ álbo Swiecnoſſow/ ále do wſzytkich wiernych piſze KrowObr 122, 35, 35v [2 r.], 36, 40, 115 (13);
BielKron 185, 205, 398; Mącz 77d; BudNT Matth 10/2; GrabowSet
P3v; [skazujemy] áby ſtátutów y práwá ſądownégo forma, przez
rzeczoné ſześć mężów popráwioná ná wiele exemplarzów rozpiſáná/ y ná powiátowé ſéymy znieśioná byłá SarnStat 56; [jeśli u
szlachcica] ſól zákazána w domu álbo we dworze będźie ználeźioná: tákowy [...] rzeczoną winą Królewſką cztérnaśćia grzywien
niech będźie karan SarnStat 385; ieſli niektórzy poddáni náſzy w
rzeczonych źiemiách od ſwych kmieći zá czynſze ich groſze Práſkié
będą bráć/ [...] ku płáceniu nam tákowychże groſzów [...] niech
będą przyćiśnieni. SarnStat 407; Grzegórz ſpokoynie przez cztérzy
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látá nie vczyniwſzy doſtátecznéy zapłáty dźierżał y opánował rzeczoné dźiedźictwo. SarnStat 689; á potym przyśięże ſámotrzeć rzeczony pozwány ná Rocéch bliſko przyſzłych z drugiémi dwiemá
równémi ſobie w ſtanie: iż [...] SarnStat 825; A gdźieby tákowy
odkłádáiący prząc tákowégo Roku záwitégo odłożenia ná ſwą rzeczoną chorobę obyczáiem przerzeczonym nie przyśiągł/ [...] tákowy zárázem niech ſwą rzecz ſtráći SarnStat 826; Wſzákże My
wolność rzeczoną niepłácenia tylko Woiewodóm y Káſztelanom
[...] dáiemy y pozwalamy. SarnStat 947; A iżby przerzeczony Wóyt
náſz/ y śiedm Láwników rzeczonégo ſądu náſzégo nawysſzégo tym
mocniéy y pilniéy ſądowi przerzeczonému naiwysſzému y w wydawániu ſkazánia przypilnowáli/ y oné odpráwowáli: tedy Wóytá y
Láwniki [...] wyymuiemy od wſzyſtkich podatków SarnStat 956;
Między Inﬂanty záśię Zmudźią á Ruśią gránice máią bydź poczęté
od rzéki Helge/ gdźie rzeczona rzéká wpada w morze SarnStat
1110, 130, 135, 144, 221, 353 [2 r.] (54); KlonFlis G.
rzeczony gdzie (1): Pán Kryſtus ktory ieſt podobien źiárnu pſzenicżnemu/ w Ewánieliey rzecżonemu/ był ſwym vmartwieniem
przypodoban k niemu. ArtKanc D16v.
[Wyrażenia: »rzeczone słowa«: vysshey rzeczone slova superiores dictiones ReuchlinBartBydg H3v.
»wyszej rzeczony«: ReuchlinBartBydg H3v cf wyżej.]
3. Powiedziany, przekazany, oznajmiony; dictus Vulg, PolAnt;
expressus Modrz (46): A to ſie wſſytko ſtalo/ aby ſie piſmo popelnilo/ ktoré bylo przez Zachariáſſa rzecżono OpecŻyw 71v; MurzNT
Matth 2/17, 23; A o zmartwych wſtániu niecżytáliśćie/ co ieſt rzecżono od Bogá/ kthory do was mowi: [...] Leop Matth 22/31; BibRadz Matth 13/35; SarnUzn C3; Thedy nieſli go [Jezusa] do Ieruzalem/ áby go poſtáwili á oﬁárowáli przed Pánem. [...] A przy tym/
áby oddáli oﬁárę według tego czo było rzecżono w zakonie Páńſkim/ parę śinogárlić á dwoie gołąbiątek młodich. RejPos 55v, 32;
BudNT Matth 2/17; Teraz ſłowá dálſze/ ktore támże od Chriſtuſá
rzecżone ſą: Tobie dam klucże kroleſtwá niebieſkiego: vpátrowáć y
rozbieráć będę. NiemObr 37, 49; LatHar 697; WujNT Matth 2/17,
8/17, 13/35, 27/35; Proteſtácia téż ieſt od świádków rzeczoná, gdy
vrzędnie y przed vrzędem obwiedźiemy zá świéżá krzywdę vczynioną SarnStat 709.
rzeczony do kogo (3): A ieſli ták vcżyniſz [tj. upadniesz przed
nogi Pana]/ pewnie á nieomylnie tákież będą rzecżone tobie ony
pocieſzliwe ſłowá/ ktore były rzecżone do nędzney niewiáſty oney:
Iż idź iuż nędzniku w pokoiu twoim RejPos 309v; A tu záś [Jezus]
przećiw temu tám ſtáremu/ do ſtárych też rzecżonemu roſkazániu:
mowę też ſwoię wyſtáwia/ gdy ták mowi: A ia wam powiedam etc.
CzechEp 280; WujNT 180.
rzeczon(y) komu (5): MurzNT 101; Iużći ſie wroćiłá oná wdzięcżna obietnicá Páná twoiego/ ktora byłá rzecżoná przodkom twoim/
poki byli nie vpádli á nie ſtráćili tego práwá ſwego RejPos [77]v,
309v; BudNT Matth 22/31; Sámi Papieżnicy kiedy chcą eminencyey Piotrowey między ápoſtoły dowieść/ tedy ſię chwytáią zá
ſłowká oſobliwe. Napierwey zá to/ w poiedynkowey licżbie rzecżone/ Tobie dam [...] A cżemuż zápámiętawſzy tey oſobliwośći/ chcą
pod tymi ſłowy/ Piotrowi rzecżonemi/ inkludowáć wſzytkie Biſkupy Rzymſkie NiemObr 49.
rzeczon ku komu (2): A pewnie będą rzecżony ty słowá ku
tobie od niego: Effatá/ iuż niechay będą otworzone y vſzy y ocży
twoie y ięzyk twoy RejPos 205. Cf rzeczon ku komu w osobie
[czyjej].
rzeczon ku komu w osobie [czyjej] [= przez kogo] (1): Aleby
ſnadź kto rzekł przećiwko tym ſłowom ktore tu w oſobie Abráámowej ſą rzecżony ku bogacżowi temu/ odpowiedáiąc mu/ iż iuż
żadny vmárły nie poydzie ná ſwiát żiwego przeſtrzegáć RejPos 164.
rzeczon(y) o kim, o czym (10): iuż oto ſpelnilo ſie ieſt wſſytko/
tzo rzecżono ieſt o tobie od pana przez aniola. OpecŻyw 184v;
MurzNT 8v; BibRadz II 135c marg; Pan Kryſtus ták mowi/ Qui
maior eſt inter vos, ﬁat ſicut minor. á to nie tylko o Kápłaniech/ ále
y o Kroloch Krześćijáńſkich ieſt rzeczono. OrzRozm L2v; Grzeg-

Różn B2v, Lv; Genus [...] quod dicitur de pluribus differentibus
specie. [...] Ut animal, Zwierzę/ może być rzeczono/ o człowieku/
koniu/ wołu. Mącz 143c; RejPosRozpr b3v; ModrzBaz 135; WujNT 533.
Wyrażenia: »jaśniej rzeczon« (2): KromRozm II r3; Nie ieſt/
powiáda [Cyryllus]/ od ſynowſkiey iſtnośći Duch oddalony/ ále
zniey przyrodzenno pochodzi. A coż może być iáśniey rzecżono?
SkarJedn 280.
»jawnie rzeczony« (1): Scomma. Latine cavillum, Vſzczipliwe
słowo/ nieyáwnie ále pod przikriwką rzeczone/ zwłaſzczá gdy yne
mowiemy á yne dawamy znáć. Mącz 373d.
»pod przykrywką rzeczony« (1): Mącz 373d cf »jawnie rzeczony«.
»słowa (a. słowo) rzeczone(-y)« [szyk 9:3] (12): GrzegRóżn
B2v; Mącz 373d; RejPos 164, 205, 217v, 309v [2 r.]; Przećiwko
tákim [którzy mówią, że po śmierci nie ma nic] tedy/ [...] Ty ſłowá
Ewányeliéy ſą rzeczóné: [...] Będźie wielé proroków fałſzywych
[Vulg Matth 24/11] BiałKat 298v; WujJudConf 253v; Tegoſz Bázylego Ceſarzá ſłowá ná tymże zborze rzecżone/ cżytáią ſię tákie:
[...] SkarJedn 222; NiemObr 49; WujNT 180.
»właśnie(j) rzeczony« (3): káżdego wieku (zwłaſzczá miedzy
Zydy) było wiele świętych y ſpráwiedliwych ludzi/ ktorych te ſłowá
namniey nie tykáią: gdyż one właśnie ſą rzeczone o gromádzie
złych á niezbożnych ludzi WujNT 533; SarnStat 147, 712.
Synonimy: 1. dan, mianowany, nazwany; 2. dotkniony, mianowany, namieniony, omieniony, pomieniony, przypomniały, przypomniony; 3. objawiony, obwieszczony, obwołany, okazany, opowiedziany, oznajmiony, podany.
Cf NIERZECZON, RZEC
JR, MN
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RZECZPOSPOLITA (2805) sb f
rzeczpospolita (2698), pospolita rzecz (107); pospolita rzecz
KochPieś (2); rzeczpospolita : pospolita rzecz BierEz (2:1), ZapWar (3:1), RejRozpr (2:1), BielKom (1:1), GliczKsiąż (13:2), GroicPorz (14:7), RejZwierz (22:7), BielKron (193:33), KochZg (3:2),
KwiatKsiąż (5:2), Mącz (105:8), Prot (2:1), GórnDworz (17:1),
BielSat (2:2), KuczbKat (1:1), RejZwierc (71:8), BielSpr (18:3),
WujJud (5:1), PaprPan (8:5), KochOdpr (3:2), StryjKron (5:2),
CzechEp (18:3), KochFr (2:2), BielSjem (1:1), KochTarn (1:1),
PaprUp (67:1), GostGosp (1:1), GrochKal (1:1), OrzJan (32:2),
KlonWor (13:2).
Rzeczpospolita (1425), rzecz pospolita (337), R.P. (224),
RzeczPosp. (194), rzeczpospolita (91), Rzecz pospolita (80), R P
(77), RPta (51), Rzeczp. (42), Rzeczpospo. (32), rzecz Pospolita
(27), Rzeczp. (13), Rzeczpospol. (12), Rzeczpo. (11), R P. (11),
Rpta (9), Rzecz Pos. (8), Rzecz Pospolita (7), Rzeczpospolit. (5),
rzec pospolita (5), r. p. (4), R. Pta (4), R. pospolita (3), Rzeczpospoli. (2), Rzeczpta (2), R. Po. (2), rzeczp. (1), Rzecpospolita (1),
rzećpospolita (1), Rzpta (1), rzecz pospo (1); rzecz ... pospolita
(15); pospolita rzecz (87), Pospolita rzecz (14), Pospolita Rzecz (3),
Pospolitarzecz (3).
e oraz oba o jasne, a pochylone (w tym w a 2 r. błędne znakowanie).
sg N rzeczpospolitå (368), pospolitå rzecz (4), skróty (3). ◊ G
rzeczypospolitéj (782), pospolitéj rzeczy (53), skróty (273); -éj
(148), -(e)j (687). ◊ D rzeczypospolitéj (452), pospolitéj rzeczy
(16), rzeczypospolity (1) ZapKościer, skróty (109); -éj (72), -(e)j
(396). ◊ G a. D rzeczypospolitéj (9), skróty (2); -éj (2), -(e)j (7). ◊ A
rzeczpospolitą (250), pospolitą rzecz (22), skróty (58). ◊ I rzecząpospolitą (22), pospolitą rzeczą (2), rzeczpospolitą (1), skróty (3);
rzecząpospolitą : rzeczpospolitą OrzQuin (1:1). ◊ L rzeczypospolitéj (217), pospolitéj rzeczy (7), skróty (66); -éj (34), -(e)j (190). ◊
V rzeczpospolitå (3). ◊ pl N rzeczypospolité (25), skróty (4); -é (6),
-(e) (19). ◊ G rzeczypospolitych (15), pospolitych rzeczy (2). ◊ D
rzeczåm pospolit(e)m ModrzBaz (2), rzeczåm pospolitym (1)
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CzechEp. ◊ A rzeczypospolité (9), pospolité rzeczy (1); -é (1), -(e)
(9). ◊ L rzeczachpospolitych (20), skróty (2); -ach- (16), -åch- (4);
-åch- BibRadz; -ach- : -åch- ModrzBaz (12:2), NiemObr (1:1). ◊ V
rzeczypospolité (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (sześć z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
1. Współczesne autorom państwo polskie, tj. Polska Jagiellonów; wyraz zawiera elementy znaczeniowe: państwo jako terytorium, społeczeństwo, organizacja państwowa, republika, tj. państwo rządzone przez obywateli (rzeczpospolita szlachecka); respublica Modrz, JanStat, Cn; politia, regnum JanStat (1916): FalZioł
+2; RejRozpr Dv, K; SeklKat M3; KromRozm II bv; gdy my [...]
będziem nie o wiardunki tylko radzić, jeno o tym, jakoby ze
wszech stron w porządku a pokoju RP postawiona była. Diar 37;
Opaci, [z] ktorych RP żadnego pożytku nie ma, aby na służbę
żołnierską wyprawowali. Diar 62; że nie masz takiego żadnego, kto
by nie życzył dobrego Rzeczypospolitej Diar 68; [panowie] Nie
pilnują ustaw, pomiarow, skąd jaki ucisk Rzeczpospolita cierpi,
wszytcy to dobrze czujemy. Diar 71, 20, 26, 28, 29 [2 r.], 32 (44);
DiarDop 107, 108, 111, 113 [3 r.], 114 (14); GliczKsiąż K8, L2,
N2; Abowiem Bogáći á możni/ częſtokroć zwykli Rzecz poſpolitą
vćiſkáć y niſzczyć. GroicPorz b3; A rzecz poſpolita nie tylko obroną waleczną/ ále theż y Práwy bywa vmocniona. GroicPorz e2v,
A3, B, B3v, C3, b3v (10); GroicPorzRej C3v; RejWiz 81; LeszczRzecz A2, A3v, A6v; RejZwierz 42, 50v, 57v, 58v, 60v (9); BibRadz
I 113c marg; Rzeczpoſpolita ieſt zebránie obywátelow/ ſpołecznośćią Práwá/ y Towárzyſtwem pożytku złączone OrzRozm B2v;
przodkowie náſzy [...] tákową nam Rzeczpoſpolitą w Polſzce zbudowáli/ że przećiwko rzeczy náſzey poſpolitey ine Páńſtwá/ y
Kroleſtwá/ tyrannides/ y niewolſtwá iáwne ſą OrzRozm D2, B2v,
D2, Kv, L3, M3 (17); [król Zygmunt Stary] dał kowáć monetę/
zgromádźiwſzy śrebrá ſkąd mogli/ w krotkim cżaſie Rzecżpoſpolitą
dobrze opátrzył. BielKron 405v, 199, 334v, 393, 406, 406v (10);
KochSat B3v; KochZg B [2 r.]; KwiatKsiąż C4, F3; trudno ieſt/
ludźióm nádęthym/ á ku dobremu mieniu chćiwym/ mieyſtcá doſtáć
w ſpokoynéy Rzeczypoſpolitéy zacnégo. OrzQuin C2, B2, C3v,
C4v [3 r.], Dv marg, R4, S3, X3 marg; SienLekAndr a2v; GórnDworz G5v, Dd8v; Bywáli y pánowie Rádni práwie święći/ Ktorzy
Rzecżpoſpolitą mieli ná pámięći. BielSat G4v, C3v, H; KwiatOpis
B2v [2 r.], B4 [3 r.], B4v [5 r.], C [9 r.], Cv (48); Máło ich co ſie s
chući o Rzecżpoſpolitą ſtáráią. RejZwierc 188v; Ano przodkowie
náſzy co ſławy ſtrzegáli/ Dla Rzecżypoſpolitey y gárdłá dawáli. RejZwierc 246v, [283]v, 36v [2 r.], 71, 101, 138v (17); BielSpr b2v,
b4v, 3, 71v; WujJud a4, a6; Tákże też precż odrzucamy przećiwniki
Rzecżypoſp. odporne y niezbożne wſzetecżniki y łotroſtwá. WujJudConf 215; RejPosWstaw [412]; HistHel A; MycPrz I A2v, [A]3v,
II C4v [2 r.], Dv; BiałKaz Iv, I4, K4v, Lv, M3v; PaprPan D2v, D4v,
H4v, I3v, M, V2; Abowiem Rzecżpoſpolita niemoże inſzym ſpoſobem wcáłośći być záchowána/ iedno záchowániem wiáry nietylko
obywátelom ábo prziiaćiołom/ ále y nieprzyiaćiołom. ModrzBaz 21v;
A ták niechay tego pilnie ſtrzegą Posłowie/ áby dla nich kiedy
Rzecżpoſpolita wielkiey ſzkody niewźięłá ModrzBaz 24v; Lecż o
Rádny Pánie/ ná naywyżſzy ty Rzecżypoſpolitey ſtan wezwan ieſteś
ModrzBaz 29; Igry wſzelákie/ ktoremi pieniądze ábo śię márnie
trácą/ ábo nieſpráwiedliwie bywáią nábywáne/ máią być z Rzecżypoſpolitey wygłádzone ModrzBaz 36; KOniecżnie wiele ná tem
Rzecżypoſpolitey/ áby męſtwá/ á zacnych vcżynkow pátrzano przy
rozdawániu vrzędow. ModrzBaz 39; A ztego vbogich ludźi
dławienia y vćiſkánia/ ieſli ták rozumieſz/ áby nic złego do Rzecżypoſpolitey nieprzychodźiło/ bárzo błądźiſz ModrzBaz 48v; Lecż ty
ktory w teyże Rzecżypoſpolitey mieſzkaſz/ [...] mnimaſz áby miecże miały być przekłádáne nád práwá? ModrzBaz 62; Izali/ dla
Bogá/ tá ſpráwá nie ieſt tákowa/ ktora dwu Rzecżypoſpolitych
potrzebuie/ dla tych dwoygá rodzáiu ludźi? ModrzBaz 71; Záprawdęć Rzecżpoſpolita ſámá [lege: samą; cf: solis nobilibus ﬂorere non
potest] tylko śláchtą kwitnąć niemoże. ModrzBaz 80; Bo ták to na-

leży Rzecżypoſpolitey/ áby byli winni karáni/ iáko y to/ áby niewinni byli wolnemi cżynieni. ModrzBaz 95; Bo Krol/ wſzytkich
cżęśći Rzecżypoſpolitey pilnie doglądáiąc/ ná długi cżás od niey
niemoże odieżdzáć ModrzBaz 120v; POdatek ábo Pobor dla Rzecżypoſpolitey vſtáwiony káżdy ma płáćić ModrzBaz 125; A ták
trzebá tego/ żeby Rzecżpoſpolita/ ábo służebnym ludem/ ábo poſpolitem ruſzeniem byłá bronioná. ModrzBaz 137v; Pátrzćie tedy/
dla Bogá żywego/ Pánowie śláchto/ aby dla was Rzecżpoſ. wielkiey ſzkody niewźięłá ModrzBaz 144v, 1v [3 r.], 4 [3 r.], 4v [2 r.],
15 (212); ModrzBazBud ¶5v; ModrzBazStryj ¶2v; ZapKościer
1582/33; CzechEp 13 marg, 55, 61, 165; NiemObr 14; KochFr 86;
KlonŻal A2v; BielSjem 25; Ale człowiek/ który ſwé poſpolitéy
rzeczy Służby oddał téy krzywdy nie ma miéć ná pieczy KochPieś
44; KochTarn 78; PudłFr 55; BielRozm 4; gdyż z nierżądnego prywatnego żyćia/ śiłá rżeczy nowych ku zgubie Rzeczypoſp: vrość
może. GórnRozm C2; Bo żadna rżecz rychley nie zgubi Rzeczypoſp: iáko wnętrżna niezgodá GórnRozm C3; Więc y o to ſię ſtáráć
trżebá/ iżby w Rzeczypoſp: práwo dobre było/ y vrżędnicy dobrży
GórnRozm I3v; trżebá żebyśćie ſię rozmiłowali tych cnot/ ktore záchowuią w cále Rzeczpoſp. y onę ſczęśliwą czynią. GórnRozm L2v,
Bv, B2v, C2 [2 r.], D4, E3 (38); KochProp 15, 16; Z tąd ſye tedy
znáczyć może/ iż ieſcze więcéy ná wierze/ niżli ná práwách porządnéy rzeczy poſpolitéy należy KochWr 25; iáko namniéy rzeczpoſpolita oſłábieie/ á z mieyſcá ſwégo poſtąpi wnet y w obyczáiach
odmiáná będźie KochWr 30, 22, 23 [2 r.], 25 [3 r.], 27 [2 r.], 31
[3 r.] (18); Poki to vnas w Polſcze bilo/ zeſmi dawnich familiei
ochraniali/ bela cala nawſzem rzetz poſpolita PaprUp E3, A2, B4,
C, D4, E (19); iz powinnosc iest nasza będąc iakoby nawyzszey
ztrazy wRptey postanowieni vpatrowac wstytko [!] coby iey było
potrzebnego ActReg 137, 13, 23, 26, 29, 30 (47); GostGosp 142;
Tym też ſpoſobem/ ieſli R. P. ma być w ſwey cáłośći záchowána/
potrzebá áby zli ludzie byli wykorzeniáni Phil L, R3; niepodawayćie wſzetecznéy Tureckiéy chćiwośći tę drogą wolność/ tę Rzeczpoſpolitą OrzJan 17, 5, 15, 16, 18, 48 (18); KołakCath C4; PORZĄDEK RADY, Koronnéy, Polskiéy y Litewskiéy, iáko iuz iednéy
Rzeczypoſpolitéy, poſtánowiony przez Kró.Iego M. y Rádę Koronną
SarnStat 37; Skárby niech Król zbiéra, dla ſczodrobliwośći ku
Rzeczypoſpolitéy. SarnStat 82; á wſzákże tych więcéy złośći nie
rádźi ſłuchamy/ któré ſie dźieią w Rzeczypoſpolitéy zdrádą/ chytrośćią álbo gwałtem złodźiei y łupieżców. SarnStat 702; ieſli zá tą
Vnią y Ziednoczeniém w iedno ćiáło y w ieden lud tych obudwu
Narodów Polſkiégo y Litewſkiégo/ [...] ma to iuż bydź z tych
Pańſtw obudwu iedná pod iednym Pánem Rzeczpoſpolita SarnStat
1001; Iż iuż Koroná Polſka y Wielkié Kśięſtwo Litewſkié ieſt iedno
nierozdźielné y nierózné ćiáło/ á tákże nierózna ále iedná ſpólna
Rzeczpoſpolita SarnStat 1020, *3v, *4v, *7v [2 r.], *8, 2 [2 r.]
(122); SiebRozmyśl [A3]; GrabPospR Kv [2 r.], K2v, K3, L [2 r.],
L3v [2 r.], Nv; PowodPr 7 marg, 24, 74, 75, 77 [2 r.], 78 [2 r.];
SkarKaz )(4, 45a, 457b, 458a, 609b marg; Dla czego radbym to ſerdecznie widział/ áby ten depozyt Rzeczypoſp: co narychley fundowan był VotSzl C4v, A2v, B, B3v, B4, D2 [2 r.] (11); CiekPotr )?(2,
11, 19, 51, 80; Ieſt ſię o co fráſowáć/ y bać: iż ludźie młodźi/ nie
świádomi/ nie ćwiczeni/ w R.P. rządy czynią SkarKazSej 663a; Bo
nie tylo máiętnośći dla miłey bráćiey y Rzeczypoſp: nie żáłowáć:
ále y vmieráć winni ieſteſmy. SkarKazSej 667b; A my pierwſze oko
ná ſwoie domy obracamy: by dobrze Rzeczpoſp: przepádłá/ byle
náſze zbieránie cáłe było SkarKazSej 669b; Gdy ieden głos gornie
idźie/ drugi zniżyć ſię muśi: ták y w Rzeczypoſp: iedni wyżſzy/ drudzy niżſzy być muſzą. SkarKazSej 676b; Ieſli tedy herezye zgodę w
Rzeczypoſp: y iedność y miłość pſuią: á iákoż ſzkodliwe Rzeczypoſp: nie ſą? SkarKazSej 684b; Wielkie też ieſt ſzczęśćie Rzeczypoſpolitey/ gdy ma ludźie cnotliwe y bogoboyne/ y kárne SkarKazSej
686a, 659a, 660a, 664b, 667b, 668a (49); KlonWor ded **3v, s. 9;
SzarzRyt C2.
rzeczpospolita czyja [zawsze: pron poss – „nasza” (74)] (88):
na ktore [sejmy] oni nas posyłają, abyśmy wszytki [...] nieporządki
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ze wszech kątow naszej Rzeczypospolitej przed WKM [...] powiedali DiarDop 106, 108, 109 [2 r.], 110, 112, 116; báczmy też/ co
czyniemy/ ku czemuſmy iuż przyſzli/ kczemu też náſzá rzecz
poſpolita przyſzłá OrzList h4v; BibRadz *2v; OrzRozm D2 [2 r.],
P4v, V v; BielKron 422v; OrzQuin Hv; Prot C4v; [polska ziemia
mówi:] Moiá Rzecżpoſpolita/ tám y ſam ſie chwieie. BielSat G; RejZwierc [283]v, 74, 182; BiałKaz H2, K2, L; Bo iáko wiele w náſzey
Rzecżypoſpolitey ieſt y zwycżáiow y vſtaw/ [...] o tem niemal
wſzytcy wiedzą. ModrzBaz 1v; Przedmowá tá zámyka w ſobie
vſkarżánie ná ſtan Rzecżypoſpolitey náſzey. ModrzBaz 101v; A
przeto tákowe ſzkoły y w náſzey Rzecżypoſpolitey byłyby bárzo
potrzebne/ w ktorychby ſię młodźi ludźie do wſzelákiey broni ćwicżyli. ModrzBaz 111v, 1, 64, 83v, 85, 102 (17); StryjKron A3v;
CzechEpPOrz **1; [mówi Włoch:] Pewna to rżecz ieſt/ iż wáſzá
Rzeczpoſpolita ná złym fundámenćie ſtoi GórnRozm K3, B3v, Kv,
K3 [2 r.], L4; KochWr 19, 20, 21, 26, 37, 40; Phil E, S3; OrzJan 7,
16, 70; GDyż wielka część Rzeczypoſpolitéy náſzéy ná ſtanie Duchownym należy SarnStat 192, 115, 283, 964; Ktemu boday nie
połowicę pożytkow w Rzecżyp. náſzey ludźie ſkąd inąd procż rol
biorą GrabPospR L3, K2v, L2 [2 r.], L2v [2 r.], L3, L3v (18); Przez
kogo Polſká korony Krolewſkiey/ y ſporządzenia krześćiáńſkiego
Rzecżypoſpolitey ſwey nábyłá? PowodPr 20, 2, 17, 23, 58, 67;
VotSzl A2; SkarKazSej 680b, 702b.
rzeczpospolita czyja [= kto ma wpływ na sprawy polityczne]
[zawsze pron poss] (6): nie racz WKM dopuszczać stanowi temu
[tj. duchowieństwu] tak uciskać RP swojej Diar 46; OrzQuin S3v;
áby [...] niepowſtáłá iáka ſroga burzá/ ktoraby y twey głowie Krolu
niefolgowáłá/ y Rzecżpoſpolitą twą wywroćiłá. ModrzBaz 109, 20,
141; BielSen 14.
W połączeniu łącznym lub przeciwstawnym z wyrazem „rzecz”
(lub jego elipsą) + przydawka (zwykle dzierżawcza) (9): GroicPorz
b3; o właſną ſie więcey ſtáráią niż o poſpolitą rzecż BielKron 255;
Iáko tego za oycow waſzych było ſiła/ Ktorym rzecż poſpolita milſza niſz ſwa była. KochSat B; ktoremi [zasługami] cżyiá cnotá/ ábo
męſtwo bywa obiáśnione w cżynieniu dobrze ábo ſámey Rzecżypoſpolitey/ ábo rzecżam pewnych oſob. ModrzBaz 71v, 15, 44v, 65v;
PudłFr 55; GórnRozm I3v.
W połączeniu łącznym lub przeciwstawnym z zaimkiem osobowym, zwrotnym lub dzierżawczym (45): MetrKor 31/621, 622;
GliczKsiąż D7; A tu prze kęs nádzyeie/ pożytku márnego/ Pſuieſz
Rzecżpoſpolitą/ y ſiebye ſámego. RejZwierz 109v; OrzQuin L2v;
RejZwierc [283]v, 35v, 86; Sláchetny to tedy będźie obycżay/ gdy
zwierzchni rzędźićielowie/ ony zá przyiaćioły mieć będą y ſobie y
Rzecżypoſpolitey/ ktore vyrzą być chętliwe do cnoty ModrzBaz
20v, 21, 25v, 29, 36v, 74; ZapKościer 1582/32v; W nas/ w nas ſámych ieſt błogoſłáwieńſtwo y náſze/ y Rzeczypoſp: GórnRozm L2v,
L2v; PaprUp D3v, E2v, I4; ActReg 13, 117, 126, 134, 144, 160;
GrochKal 14; iżeś ty kaźni śiedzenia Nam y Rzeczypoſpolitéy przewinionéy nie wyśiedźiał. SarnStat 141; gdy ná ninieyſzym Séymie
był pokazan Przywiléy/ wiele Vſtaw Nam y Rzeczypoſpolitéy náſzéy bárzo pożytecznych w ſobie máiący [...] SarnStat 908, 43, 75,
84, 360, 416 (15); PowodPr 24; SkarKazSej 670a, 695b.
W połączeniach szeregowych (18): GliczKsiąż E4v; [Polska]
granice ſwoie Rozciągnęła ſzyroko miedzy morza dwoie. Stąd prawá/ ſtąd wolnoſci/ ſtąd rzeczpoſpolitą Macie/ moi Polacy/ na ſwiat
znakomitą. KochSat A2v; RejZwierc 74; StryjWjaz Av; ten mi ſię
zda być winien obráżenia máieſtatu/ kto przećiwko Pánu/ ábo przećiwko Vrzędowi/ ábo Rzeczpoſpolitey [...] vczynił co złą zdrádą
ModrzBaz 82, 11, 91v, 109, 128; GórnRozm B3v; OrzJan 100;
SarnStat 36, 178, 223, 922; PowodPr 79; Przeto ſłuſznie ſię tu przypomináć może rodźicom/ o dobre dźiatek wychowánie: zá ktorym
wiele dobrego idźie kośćiołowi Bożemu/ rzeczypoſpolitey y ſámym
rodźicom/ y domom w ktorych ſię rodzą. SkarKaz 420a, 420b.
W przeciwstawieniach: »rzeczpospolita ... swoj (a. własny) pożytek (4), osoby nasze (a. swe) (2), rzecz prywatna, jeden sam;
ludzki domowy ... rzeczypospolitej« (9): Diar 65; jeśliże nie zgo-

dziem się z WM na to podanie, ktore byśmy dla ubezpieczenia osob
swych i takież RP WM podali, tedy WM nie chciejcie nam tego
obiecować, abyśmy opatrzenie od KJM mieć mieli DiarDop 118;
Co pyerwey około ſiebye yednego tylko ſámego obyerał ſie/ tho
wten cżás wſſytkę pracą ſwą [...] cżyni ná rzecż poſpolitą. GliczKsiąż O2v; Co ieſliże więcey Rzecżpoſpolitą niż ſwoie pożytki miłuiećie/ tedy ſámi od śiebie ten rząd pocżąć maćie. ModrzBaz 99v,
43, 142; BielSjem 4; która [chciwość] łupieztwem poſpolitéy rzeczy/ vbogáćiłá rzecz priwatną OrzJan 55; A zátym te folgi y przypodobywánia, [...] hámuią ták ludzkie domowe, Iáko wſzyſtkie
ſpráwy Rzeczypoſpolitey. CiekPotr 5.
W porównaniach (9): iż iáko cżáſu wielkiey nawáłnośći morſkiey/ okręt bez ſtyrniká/ ták Rzecżpoſpolita/ gdźie niemáſz przytomnego ſprawce/ w wielkiey niebezpiecżnośći bywa ModrzBaz 107.
~ W porównaniach do ciała ludzkiego (8): Bo Rzecżpoſpolita
ieſt iáko iedno ćiáło iednego źwierzęćiá/ ktorego wſzytkie cżłonki
iednym ſię duchem ocżerſtwiáią ModrzBaz 100; KochWr 29, 30; á
zwłaſczá iż bez niego [prawa] Rzeczpoſpolita/ iáko ćiáło bez duſze
w mocy ſwéy ſtać/ áni rządzoné bydź niemoże. SarnStat 48, *7v;
SkarKazSej 677a, 689a, 698b; [Abowiem czoć ieſt oko w ćiele/ toć
prawy pan w rzecży poſpolitey LorichKosz 58v]. ~
Zwroty: »rzeczypospolitej bronić; obrona, bronienie, obrońca
rzeczypospolitej« = defensio reipublicae Modrz, JanStat; rempublicam defendere, reipublicae defensor Modrz (6;18:6:2): poſliemy
do oicza S. Papieza o ty annaty abysmy ich z Korony vynoſicz niedopuſczili, alie aby zoſtali na obronę rzeczi poſpolitey w koronie.
ComCrac 14v; RejZwierc 186; Y prozna ieſt o tem nádźieiá/ áby ći
Rzecżypoſpolitey w wielkich niebezpiecżnośćiách ſpolnie bronili/
ktorzi ták nieprzyiaćielſkie o ſobie z obopolnie y rozumieią y mowią. ModrzBaz 20; Teraz v nas śláchecki ſtan wſzytek ćiężar bronienia Rzecżypoſpolitey ná ſobie nośi. ModrzBaz 110v, 26, 50v,
108, 109, 116v (17); PaprUp D3; SarnStat 42, 89, 104, 174 [3 r.],
360, 709; SkarKaz )(2v; VotSzl B4, D2 [2 r.].
»być na rzeczypospolitej« = sprawować stanowisko, urząd
w państwie (1): Będzyem ſię ſtrzec/ iż niewypuſćim nikogo z woyny/ okrom chorych/ ſtárych/ y tych co ſą ná rzeczy poſpolitey UstPraw D2v.
»rzeczpospolitą miłować, miłujący; miłość, mi(e)łośnik (a. miłownik) rzeczypospolitej; miłość ku rzeczypospolitej, przeciwko
rzeczypospolitej« = rempublicam amare a. complecti, reipublicae
amans a. amator, studium a. studiosus reipublicae Modrz [szyk
zmienny] (10:2;15:11;3:3): KlerPow 3, 11; Diar 77; GroicPorz B4v;
Izali my tego miłoſnikiem Rzeczypoſpolitey zwáć będźiemy? [...]
ktory iedną ręką Statut Krolowi Polſkiemu vkázuie/ á drugą ręką
rzeczy te dla ktorych Státut ieſt vczynion/ z Polſki wymietuie? OrzRozm A2v, A2v; ruſzyli ſie pánowie Polſzcy/ [...] iáko miłownicy
Rzecżypoſpolitey/ bez roſkazánia dobrowolnie ćiągnęli do Sáśi
BielKron 386v, 334v, 411, 425v; OrzQuin Cv; GórnDworz A3, B8,
Q3v; RejZwierc 119v, 240; PaprPan V; áby oni [szlachta] odrzućiwſzy ná ſtronę miłość ſámych śiebie/ wſzytkę Rzecżpoſpolitą/ to
ieſt/ wſzytkie ludźi [...] miłowáli ModrzBaz 24v; chćiáło mi ſię y tę
drugą [radę] [...] do was wypiſáć/ á rozmow ludźi wielce mądrych/
á Rzecżpoſpolitą miłuiących/ [...] wam vdźielić. ModrzBaz 140, 1v,
15, 30v, 44v [2 r.], 50v (12); Alexander Brat iego [króla Olbrachta]
bel wieliki mieloſnik rzeczi poſpolitei PaprUp C4, F2, Gv, H4v;
ActReg 13; GrochKal 24; tedy my z łáſki náſzéy królewſkiéy/ á z
miłośći przećiwko Rzeczypoſpolitéy pozwalamy tego/ áby czwarta
część wſzytkich dochodów [...] ku ſtołu náſzemu należących/ byłá
ná obronę potoczną obróconá SarnStat 102, 1208; Piſz práwá twe
pálcem twoim ná ſercách náſzych/ ábyſmy ćię/ y bliźnie náſze dla
ćiebie/ y Rzeczpoſp: náſzę vprzeymie miłowáli SkarKazSej 702b;
Nikt z ſercá Rzeczypoſp: nie miłuie. Táki ſię peculatus, to ieſt kradźież dobr poſpolitych w tym kroleſtwie zámnożyłá SkarKazSej
705a, 664b, 665a, 667b, 669b [2 r.].
»o rzeczypospolitej radzić; rzeczypospolitej rada« = reipublicae consilium Modrz (1;1): A przeto wielką pilność Krol cżynić
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ma/ około obieránia tych vrzędnikow/ ktoremi zwycżay ieſt záſadzáć koło Senatorſkie/ ktore ieſt naywyżſzą Rzecżypoſpolitey rádą
ModrzBaz 25v; Bo wielkie podobieńſtwo/ że oni y roſtropniey/ y z
mnieyſzym ábo ſnać żadnym ná oſoby bacżeniem/ o Rzecżypoſpolitey rádźić będą ModrzBaz 97v.
»rzeczpospolitą, rzecząpospolitą rządzić; rzeczpospolita ma
być (a. bywa) rządzona; rząd(y), rządzenie rzeczypospolitej« = gerere a. gubernare rempublicam; respublica administranda a. gubernanda a. regenda est Modrz [szyk zmienny] (1:1;5;3:2): KwiatKsiąż
G; Ma być tedy Rzecżpoſpolita rządzoná temi zwycżáymi/ ktore
ſpolnym zezwoleniem ſtátecżnych/ poważnych á vcżćiwych ludzi
bywáią pochwalone ModrzBaz 5v; Co ieſliże iednemiż práwy
Rzecżpoſpolita ma być rządzoná/ tedy też iednákim karániem wyſtępni máią być karáni. ModrzBaz 72v; Iákom w pirwſzych Kśięgách nápiſał/ około rządu twey Rzecżypoſpolitey Krolu/ [...]
ModrzBaz 126v, 5v [2 r.], 14v, 26v, 100v; SarnStat 142; A to [pijaństwo] ſię poſpolićie więcey dźieie miedzy Slácheckimi ludźmi/
ktorzyby mieli rzecżąpoſpolitą rządźić PowodPr 73; SkarKaz 42b.
»rzeczypospolitej służyć (a. posłużyć, a. usłużyć, a. zasłużyć
się); służba, posługa, sługa, zasłużony, służący, zasługowanie
rzeczypospolitej; posługa (a. zasługa) przeciw(ko) rzeczypospolitej« = reipublicae consulere a. servire, de republica mereri a. benemerens a. meritus Modrz; ad rempublicam servire, servitium
reipublicae JanStat [szyk zmienny] (38;17:15:9:8:1:1;4): LibLeg
11/9v; ComCrac 14v, 15v; Diar 74 [2 r.], 77 [2 r.]; DiarDop 110;
BielKom A3; GroicPorzRej C4; UstPraw Hv; (nagł) Woiewodá
Lubelſki. (–) TEn v dworá y w ſłużbach Poſpolitey rzecży/ Rycerſki
ſtan záwżdy miał/ ná oſobney piecży. RejZwierz 52, A3, 43v, 56,
79, 87; OrzRozm Q2; BielKron Mmmm2; OrzQuin E2; SienLek
a4v; SienLekAndr a3; GórnDworz O6v; KuczbKat 105; Stárayże ſie
wżdy ábyć záwżdy ná ſcienie zbroicżká chędoga wiſiáłá/ konicżek
ná ſtaniu záwżdj gotowy był/ boć tego záwżdy potrzebá y dla ſwey
y dla Rzecżypoſpolitey poſługi. RejZwierc 35v, 30v, 103, 139v, 143,
162v (12); PaprPan R4v; A nieieſt żaden więtſzy znák ſkromnego
rozumu/ á Rzecżypoſpolitey więcey niżli ſobie y o ſobie mnimániu
służącego/ iedno ſwe niedobre odrzućiwſzy/ ná drugich dobre wotá
ſzcżerze przyzwolić ModrzBaz 29; gdźieby y oni [zasłużeni żołnierze] przyſzedſzi do ſtárośći ſobie odpocżynęli/ y drugim przykłádem do zásługowánia Rzecżypoſpolitey [...] byli. ModrzBaz 119;
Głupi młodźieniaſzkowie/ ruﬁánowie/ nierządne niewiáſty/ ludźie
áni Rzecżypoſpolitey/ áni ktorey pewney oſobie zásłużeni/ chodzą
świecąc ſię od złotá ModrzBaz 142, 1, 13v, 14v, 28v, [41]v (13);
ZapKościer 1582/32v; KochEpit A3v; KochFr 84, 124; á zá vboſtwem nie tylko złość ſię rodźi/ ále y powinna ſłużbá Rzeczypoſpolitey ginie. GórnRozm K3v; ieśli zapłáty cnotá niéma/ tám
chuć ku ſłużbie rzeczypoſpolitéy zgáſnąć muśi KochWr 30; PaprUp
F2v, F3, F3v, H, H2; ActReg 77 [2 r.], 89, 97; Ták kmiotek dodawánim żywnośći/ ták żołnierz ſzáblą/ ták kápłan náuką Rzeczypoſpolitéy ſłużyli. OrzJan 50; Póki ieſcze oczy tą pracą Státutową
náderwáné widzą, y zdrowia nieco ſtáie, chcę ſłużyć Rzeczypoſpolitéy SarnStat *8; mamy [...] náleźć obyczay/ iákoby ludźie
dobrze záſłużeni Rzeczypoſpolitéy/ zapłátę cnotliwych poſług ſwoich mieli SarnStat 78; ále poſługá przećiw Rzeczypoſpolitéy á
wypełnienié powinnośći ná wieki wſzędźie dobrze ſłynąć muśi.
SarnStat 1002, 75, 78, 79 [2 r.], 126 [2 r.], 209 (16); PowodPr 77;
VotSzl Cv, C2, C2v, C3; CiekPotr 22; Tákich podobno więcey/
ktorzy ſłużyć Rzeczypoſp: niechcą/ gdy ſię pożytku ſwego nie
ſpodźiewáią SkarKazSej 670a, 670a marg, 675b, 693b.
»rzeczpospolitą sprawować (a. sprawić); sprawować [co] w
rzeczypospolitej; sprawa(-y) rzeczypospolitej« = accedere ad rempublicam Modrz; actiones publicae, reipublicae negotia obire JanStat [szyk zmienny] (4;1;44): Diar 31, 33, 35, 36, 47; DiarDop 107;
Tákaſz też winá y karánie o Commiſſarze albo o Sędzye/ ktorzyby
ſpráwowáli rzecz poſpolitą. UstPraw B2; RejZwierz 51; BibRadz
*2v; BielKron 415, 425; Nie może prawdá áni wiárá być w thym
człowieku/ który rádząc/ álbo ſpráwuiąc co w Rzeczypoſpolitéy/

datków iákich czeka. OrzQuin C3v; RejPos 252v; RejZwierc 24v,
38v, 144v, 145, 198, 252v; WujJud b; Strum B; ONo też trzebá
poſtánowić/ żeby białe głowy do ſpraw Rzecżypoſpolitey niebyły
przypuſzcżáne [ne mulieres ad rempublicam admittantur] ModrzBaz 49, 25v, 49v, 130v; PaprUp F2v, F4, I, K2; ActReg 47, 134
[3 r.], 135; Lecz potym iáko inné ſpráwy wſzyſtkié Rzeczypoſpolitéy, ták y tá ná drugi Séym byłá odłożona SarnStat *7v, 17, 43,
66, 144, 421 (9); KlonKr B3v; VotSzl C4v; CiekPotr 5; SkarKazSej
663a [2 r.], 684b.
»rzeczpospolitą stanowić; rzeczpospolita postanowiona; rzeczypospolitej postanowienie« = respublica constituta, reipublicae
forma a. status Modrz [szyk zmienny] (1;3;4): káżdy podług ſwey
głowy Rzecżpoſpolitą ſtánowić chce GórnDworz G5; TEraz przeto
okażę/ iákim obycżáiem Rzecżpoſpolita może być dobrze ábo
poſtánowioná/ ábo popráwioná ModrzBaz 4; Ządałbym tego/ áby ći/
ktorzi rozumem/ náuką/ y doświádcżeniem rzecży wiele mogą/ do
ták wielkiey rzecży chęći przyłożyli: gdyż wtem porządne Rzecżypoſpolitey poſtánowienie naywięcey należy. ModrzBaz 73v, 4,
82, 137v, 143; CzechEp 11.
»rzecząpospolitą władać« (1): tedyć też záprawdę y ći ktorzi
Rzecżąpoſpolitą władáią [quorum dominatu respublica tenetur]/
máią tego pilnie przyſtrzegáć/ komuby dobrze Rzecżpoſpolitą porucżyć mogli. ModrzBaz 44.
»zdradzić rzeczpospolitą; zdrajca rzeczypospolitej« (1;5): UstPraw E3v; Ale kto dobrze rozmyſlnie/ chociay widząc iáwną zelżywość ſwą [...] zdrádzi Rzecżpoſpolitą/ zdrádzi potomſtwo ſwoie/
[...] o iuż tákiemu nie tylko áby tho odpuſzcżono być miáło/ áleby
ſpráwnie táki miał być wypędzon záwżdy od ſpołku ludzi poććiwych RejZwierc 37v; Henryk tez wPinczowie przed iedną oſsobą
– zdraycą Rptey y niecnotą ActReg 70, 50; Skar[...] nazwał wm
KazSej 670a marg.
Wyrażenia: »dobre rzeczypospolitej« = pomyślność, dobrostan
rzeczypospolitej [szyk 38:1] (39): MetrKor 38/287; ale WM z
powinowactwa swego rozpomnieć raczycie, jeśli się w Polscze to
ma dziać, co kto chce, czy to co prawa uczą a potrzebują ku
dobremu RP Diar 36; tedy WKM nasz MP zwierzchności swej
pańskiej krolewskiej ku dobremu RP, ku uspokojeniu koronnemu
zachować nas tak sam racz Diar 49, 22, 35, 37, 39, 65 [2 r.] (14);
DiarDop 113; OrzRozm P4v, Q4; Prot D3v; RejZwierc 145; gdyż to
rozumiem o káżdym że dla dobrego Rzeczypoſpolitey tho czyni/
thákze y pożythkow Pańſtwá Koronnego/ nic prace ſwey nie żáłuiąc
MycPrz II B[3]; SkarJedn A7; ktemu iako wiele natym nalezy
dodobrego Rptey aby dystractia animuszow ludzkich [...] skoiona
była ActReg 135, 31, 57, 170; OrzJan 51, 130; Bydź wiernym/
czuynym/ pilnym Senatorem: ktoryby ſie y opponowáć winien przy
Práwie/ y dobrem Rzeczypoſpolitéy. SarnStat 230, *8, 46, 47, 52
marg, 283 (10); PowodPr 26 marg; SkarKazSej 694a.
»dobro(-a) rzeczypospolitej« = bogactwo, zasoby materialne
rzeczypospolitej [szyk 12:1] (13): i ktobykolwiek dobra Rzeczypospolitej używał, aby też do tej obrony się przyłożył. Diar 77; GliczKsiąż K7v; MycPrz II A; PaprUp I3, K2v; Dobrá Rzeczypoſpolitéy
do kupy zgrómádzáć, y záś onémi ſczodrze y opátrznie [...] ſzáfowáć. SarnStat 82, 413; PowodPr 76; A żeby ten ſkarb Rzeczypoſp: co raz przymnażan był/ tedy zdáłobymi ſię/ áby wſzytkie in
genere dobrá Rzeczypoſp: y Krolá Iego M. [...] rewidowáne/ y
ſłuſznie táxowáne były VotSzl D, Cv, D, D3v, E2.
»rzeczpospolita Korony (Polskiej), koronna« [szyk 2:2] (2:2):
iż za czasow panowania swego ilekroć jeno Rzeczpospolita Korony
tej opatrzenia ktorego potrzebuie [...] omieszkiwać nie raczysz sejmow Koronie zwykłych Diar 20; BiałKaz K; zá pozwoleniém
wſzech P. P. Rad náſzych duchownych y świetckich/ y Poſłów źiemſkich/ y wſzytkiéy R. P. Koronnéy [...] wáruiemy [...] SarnStat 1058
[idem] 1187.
»rzeczpospolita krolestwa« = respublica regni JanStat (7): IZ
ztąd wielką ſzkodę do Rzeczypoſpolitéy króleſtwá widźimy przychodźić: żeſmy od kilká lat pieniędzy przeſtáli bić SarnStat 409
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[idem 1131]; ſkázuiąc: áby [...] wſzyſtki y kożdé z oſobná Rzeczypoſolitéy [!] Króleſtwá náſzégo brzemioná [...] znośić SarnStat
1211, 35, 978, 979, 1131, 1139.
»rzeczpospolita krześcijańska« = respublica christiana Modrz,
JanStat [szyk 10:1] (11): Diar 90 [2 r.]; ták też y rodzicy [...] nyech
dzyeći karzą [...] áby ſnich co dobrego mogło vrosć/ coby było ku
czći/ y ku chwale pánu Bogu/ thák rzecży poſpolitey krzesćiyańſkyey tudzyeſz prziyacyelom ku pocyeſſe. GliczKsiąż G5, E4v,
K7v; RejWiz A3; StryjWjaz B4; My w Krześćiáńſkiey Rzecżypoſpoſpolitey [!] tákowych Vrzędnikow niemamy ModrzBaz 31v;
OrzJan 132; SarnStat 178, 922.
»majestat rzeczypospolitej« (1): aby KJM miał z czego opatrować potrzeby tak stanu swego ku dostojeństwu majestatu RP, tak
też ku opatrowaniu potrzeb inych DiarDop 112.
»obywatele rzeczypospolitej« (2): Iáko pomoderowáć wypráwę może/ żeby y potrzebie Rzecżyp. y nieobćiążeniu obywátelow
Rzecżyp. dogodzić GrabPospR M, M.
[»rzeczpospolita państw naszych [= królewskich]«: Nie baczemy też tego do siebie, żebyśmy niejako zaniedbać mieli w tem zacnych a poćściwych i pożytecznych nam i rzeczypospolitej państw
naszych posług WM ListyZygmAug 1562/416, 1562/408, 412.]
»(spolna) rzeczpospolita (tak) Korony Polskiej (jako) i Wielkiego Księstwa Litewskiego« (2): Naprzod/ iż áczkolwiek były ſtáre Spiſy [...] pomnożenié y lepſzy ſpoſób Rzeczypoſpolitéy ták Korony Polſkiéy/ iáko y Wielkiégo Kśięſtwá Litewſkiégo czyniącé/ rc.
Wſzákóż iż [...] SarnStat 1020, 1203.
»(spolna) rzeczpospolita obojga narodow(-u) (a. narodu polskiego i litewskiego)« (6): iżebyſmy domá dobry porządek poſtánowiwſzy/ ſnádniéy nieprzyiaćielowi odpór dáć mogli/ y krzywd dawnych/ któré ćiérpi Rzeczpoſpolita ſpólna narodu Polſkiégo y Litewſkiégo [...] powetowáć SarnStat 851; Któré ártykuły iż [...] prze
inſzé gwałtownieyſzé potrzeby Rzeczypo. oboygá narodu [...] wárowáné bydź niemogły [...] SarnStat 1019, 426 [2 r.], 1204, 1205.
»Rzeczpospolita Polska« (20): GroicPorz B4v; LeszczRzecz
A2v; że Exekucya Polſka nic inego nie ieſt/ iedno ſzácowánie Rzeczypoſpolitey Polſkiey OrzRozm B3, B2v, K2, L3; PaprPan C3;
ModrzBaz 140v marg; żeby kiedy [...] do niezgod: y do wylania
krwie: w tey ták długo trwáiącey rzecży poſpolitey náſzey Polſkiey
nie przyſzło. CzechEpPOrz **1, **2; Przetoć w Rzecżypoſpolitey
náſzey Polſkiey ieſt to piękny porządek/ że do boku Páńſkiego ſą
przydáni ſtrożowie Phil S3, S3 marg; SarnStat 1200, 1308; GrabPospR Lv; PowodPr 4 marg, 54, 60 marg, 78 marg; Przed ſtem lat
naznáczniey poczęłá ſię náchyláć do inych kroleſtwu przećiwnych
rządow tá Rzeczpoſpolita Polſka. SkarKazSej 691b.
»poprawa rzeczypospolitej; naprawa w rzeczypospolitej«
(13;1): Andrzeiá Frycżá Modrzewskiego do Krolá/ do pánow Rad/
do Biskupow/ y iney Kśiężey/ [...] o popráwie Rzecżypoſpolitey [de
emendanda republica] Kśięgi pirwſze ModrzBaz 1, kt, 2v żp, 69v,
101v, 128, 137 [3 r.], 144v; ModrzBazBud ¶5, ¶6v; do czegóż maſz
W.K.M. tego ſczęśćia wielkiégo naprzedniéy vzyć iedno do napráwy w Rzeczypoſpolitéy álbo Correctury praw? SarnStat *3.
»potrzeba(-y) rzeczypospolitej« = reipublicae necessitas Modrz,
JanStat; necessitas communis, reipublicae negotium a. utilitas JanStat [szyk 67:5] (72): ZapWar 1534 nr 2371; ComCrac 13; Diar 37
[2 r.], 47; DiarDop 112, 113; RejZwierz 82v; BielKron 386v; RejPos 252v; Przydzieli też iáka potrzebá Rzecżypoſpolitey á w coż ſie
przygodzi [człowiek zaprzątnięty światem]? kiedy niewie nic/ nieumie nic/ nie widał nic RejZwierc 143; Kiedyby te nakłády ná inſze
Rzecżypoſpolitey potrzeby obrácano/ bárzoby to dobrze było.
ModrzBaz 94; á wſzákże záwżdy wedle dochodu káżdego/ iákoby
potrzebá Rzecżypoſpolitey vkázowáłá/ áby ztąd żołnierzom płácono. ModrzBaz 120; żeby to Rzecżypoſpolitey było potrzebno/ áby
był ſkarb záłożon/ z ktoregoby ſzedł nakład ná woynę/ y ná inſze
Rzeczypoſpolitey potrzeby. ModrzBaz 140, 43v, 93v, 119v, 124v,
125, 131, 138v; SkarŻyw A2v; Thenze Kwarte vmowiona na potrzebe rzetzi poſpo naſwoi tilko pozitek obratzal. PaprUp I3, E4v,

F3; A nowem Panem bendąc niemozemy sami przez się wszytkich
potrzeb RP: obaczyc y considerowac ActReg 137, 10, 25, 45, 134,
137, 144; Dobrá Królewſkié w potrzebie Rzeczypoſpolitéy, iedno
ná Séymie Wálnym máią bydz zápiſowáné SarnStat 83; SęDZIA,
PODSęDEK, á Piſarz/ przez Komorników niech ſobie ſądzą cztérzykroć w rok: chybáby chorobá ábo potrzebá Rzeczypoſpolitéy
przekáźić temu miáłá SarnStat 557; których [książąt Wiśniowieckich] do téy poſługi y potrzeby Rzeczypoſpolitéy przećiw Moſkiewſkiému potrzebuiemy. SarnStat 1197, 30 [2 r.], 45, 55, 83, 85 (33);
GrabPospR Kv, M, Mv, M4; VotSzl Dv, F; Bierzem przykład z tych
kilá przeſzłych ſeymow/ ná ktorych nic ſię dobrego w ták wielkich
y nagłych Rzeczypoſpolitey potrzebách/ ſtánowić nie mogło. SkarKazSej 695b, 674a.
»pożyteczny (a. pożyteczno, a. użyteczno), pożytek uczynić
(a. być z pożytkiem itp.) rzeczypospolitej (D); pożytek rzeczypospolitej (G)« = commodum a. utilitas reipublicae Modrz, JanStat;
reipublicae (per)commodus a. utilis (a. perutile); conducit a. convenit a. usui esse reipublicae; e republica esse, ad rempublicam
pertinere; commoditas reipublicae Modrz; expedit reipublicae
JanStat [szyk 64:23] (37:13;37): ComCrac 13 [2 r.]; Mi przeto zandanie i prozbi ich vidzancz slusne i rzeczi pospolithei pozitheczne
wissei mianowanich i opisanich w rzeczach i condicziach przi
constitucziei seimowei corunnei oni zachowivamy. ZapWar 1545
nr 2646; Też by IchM pilnie strzec urzędu swego z powinności
raczyli, każda uchwała WKM wypełnić by się musiała ku pożytku
Rzeczypospolitej. Diar 72, 65, 75; DiarDop 115; GliczKsiąż A2;
GroicPorz B4v; BielKron 415v; OrzQuin E2; SienLek a4; SienLekAndr a3; BielSpr 76; PaprPan Y2v; Iáko tento Bolesław był
Krol práwy/ dobry/ ſpráwiedliwy/ a Rzecżypoſpolitey pożytecżny/
Cżytay Kroniki Marćiná Wolſkie go. ModrzBaz [16] marg; Niemoże
ten ktory gárdźi Bogiem y ludźmi/ áni vcżćiwośći/ áni prawdźiwego Rzecżypoſpolitey pożytku obácżyć. ModrzBaz 28; ktorych
[towarów] gdyby byłá cená słuſzna poſtánowioná/ byłoby to z pożytkiem Rzecżypoſpolitey. ModrzBaz 34v; A Rzecżypoſpolitey pożytecżno ieſt mieć tákie przełożone/ ktorziby máiętność ſwą mieli
dobrze vgruntowáną ModrzBaz 40v; Iákoż tedy to Práwo może być
chwalone/ ktore nieiednáko wſzytkiey Rzecżypoſpolitey ieſt pożytecżne ModrzBaz 70v; á ieſliby ktorzi [posłowie ziemscy] przyiecháli/ pożytecżnieyby było Rzecżypoſpolitey/ kiedyby z ſkárbu
nic nie bráli. ModrzBaz 93v, 26, 27v, 28, 29v, 32 (42); ModrzBazBud ¶6; KochFr 123; Bo á coż po owym ná woynie/ ktory nágo/
á z kijem idźie? Więcey z niego ſzkody/ niż pożytku Rzeczypoſp:
rośćie? GórnRozm K3v; PaprUp C4, L4; ActReg 107, 108; Phil E;
PRzywileie máią bydź chowáné, któré zwłaſczá ſłużą ku pożytkóm
Rzeczypoſpolitéy. SarnStat 62; IEſt wielce pożyteczno Rzeczypoſpolitéy/ áby poddáni ſpokoynie żyli SarnStat 118, 36, 46, 51, 87,
88 (19); GrabPospR Lv, N2v; Więc y pobory tak wielkie y cżęſte w
tym vkrzywdzeniu duchownych/ coż zá pożytek vcżyniły Rzecżypoſp. PowodPr 24, 77; SkarKazSej 694b.
»skarb rzeczypospolitej« = ﬁscus a. thesaurus reipublicae
Modrz, JanStat; reipublicae aerarium, mons pietatis Modrz [szyk
53:2] (55): O záłożeniu ſkárbu Rzecżypoſpolitey/ ná ktore záłożenie
miał by káżdy raz połowicę dochodu ſwego dáć ModrzBaz 119,
121v, 123 [4 r.], 124v, 125, 138v, 139, 140; PaprUp Ev, G4, K, L3;
OrzJan 83; iż ták dálece rozmnożyłá ſie [liczba posłów ziemskich]/
że téż ſkarb Rzeczypoſpolitéy ná nie nád ſpráwiedliwość był obćiążon SarnStat 42; Których to ſzkód zapłáty/ czwarta część Aktorowi/ á trzy ná ſkarb Rzeczypoſpolitéy do Ráwy y Wilná nákazáné
bydź máią. SarnStat 443, 360, 387; WYPRAWA ná woynę/ iáka
może być ſnádnie poki ſię Skarb Rzecżypoſpolitey nie vbogáći.
GrabPospR kt, L2; A żeby ten ſkarb Rzeczypoſp: co raz przymnażan był/ tedy zdáłobymi ſię/ áby wſzytkie in genere dobrá
Rzeczypoſp: [...] rewidowáne/ y ſłuſznie táxowáne były VotSzl D;
tedybym y ia rad zezwolił/ żebychmy y my czymkolwiek czáſu
pokoiu quotannis ten ſkarb Rzeczypoſp: pośiláli VotSzl D2; Naprzod tedy iżby do tego ſkárbu Rzeczypoſp: chowánia/ pewnego
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mieyſcá y wárownego było potrzebá/ tedy nie rozumiem ſnádnieyſzego nád Ráwſki/ Wárſzáwſki ábo Tykoćińſki zamek VotSzl
D4v, kt, A4, B3v, C4v, D [2 r.] (34).
»skaza, skaźca rzeczypospolitej« = pernicies reipublicae Modrz
[szyk 10:1] (8:3): Ktoby gnał woły álbo wiozł ſkory/ y inſze tym
rowne z kroleſtwá/ á cłá by niedał: táki ma być karan winą iáko
ſkaźcá rzeczy poſpolitey UstPraw Ev; BielKron 262; BielSpr b4; á
potym znienagłá przyſzedłby ten vrząd do ludźi złych/ ſędźić nieumieiących á nikcżemnych/ co iákąby ſkázę Rzecżypoſpolitey przyniosło/ ztych káżdy poznáwáć może ModrzBaz 93v; KochWr 22;
PaprUp H2v, I2v, K, O; SkarKazSej 681b marg; Wſzędy gonią y
wiążą/ wſzędy ich [ludzi próżnujących] śiepáią/ Iák Rzecżypoſpolitey poſpolitą ſkázę KlonWor 37.
»stan(y) rzeczypospolitej« (9): LeszczRzecz A3, A3v; Y práwo
dawcá práwi [Platon] táki nie dobry ieſt/ ktory nie obmyśla/ żeby
wſzyſtkie ſtany R.P. wzgodźie/ y milośći z ſobą żyli ále [...] GórnRozm B; ActReg 134; bráćią rodzoną/ Synowce przerzeczonégo
świętéy pámięći Królá Stephaná/ zá Indigeny téy R.P. prziymuiemy/ y do wſzech ſwobód y wolnośći Szláchetckiégo ſtanu téy R.P.
przypuſczamy SarnStat 1140, 114, 443, 445; PowodPr 4.
»stroż rzeczypospolitej« = custos reipublicae Modrz [szyk 9:1]
(10): RejZwierc 36, 194v, 245; ModrzBaz 26, 50v; CzechEp 11,
406; [Jan Tarnowski] Czuynym ſtróżem był záwſze poſpolitéy
rzeczy/ Iéy pożytek/ przed ſwoim/ miał ná dobréy pieczy KochTarn
74; Trzeći [stan] ieſt Rycérſtwo/ w którym ieſteśćie W.M. wſzyſcy/
ſtróże Rzeczypoſpolitéy OrzJan 49; SarnStat 454.
»szkoda (a. uszkodzenie) rzeczypospolitej (G); szkodliwy
rzeczypospolitej (D)« = reipublicae iactura Modrz, JanStat; reipublicae nocens a. perniciosus a. obesse, pernicies reipublicae
Modrz; detrimentum a. incommodum reipublicae JanStat [szyk
48:13] (50;11): ComCrac 12v, 13, 14; A przeto gdyśmy słyszeli
radę W aszych W ielmożności , żeście o potocznej obronie pirwej
radzić namawiili [!], iż się to nam szkodliwo Rzeczypospolitej i
nam nieprzystojno widzi przyszliśmy znowu ku WM Panom swem
Radam Koronnem. Diar 26, 26, 73 [2 r.], 74 [2 r.]; DiarDop 110;
Gdy z ſobą głádce mowić będźiemy/ może ſye y Przyśięgá Krolewſka w Polſzce odmienić/ bez ſzkody Rzeczypoſpolitey. OrzRozm
B3v, S2; áby kożdy Poſeł/ któryby z pożytkiem ſwym/ á z ſzkodą
Rzeczypoſpolitéy/ do Powiátu ſye wróćił/ był tą Winą Wenecką
karány. OrzQuin C3v, B2, L2v; BielSpr 26, 60v; MycPrz II Cv;
Były dobrá Krolewſkie rozebráne podomách ſlácheckich/ ku ſkodźie rzecżypoſpolitey. BiałKaz K4; Nic tedy nieieſt Rzecżypoſpolitey ſzkodliwſzego/ iáko praw á karánia rozność/ wedle roznośći
wyſtępuiących. ModrzBaz 72v; Bo niemáſz nic Rzecżypoſpolitey
ták ſzkodliwego/ iedno gdy niektorzi możni niepodeymuią kárnośći
od Rzecżypoſpolitey włożoney. ModrzBaz 96, 1, 19, 22, 77; Wladiſlaw Starſzi Sin Iagielow po ſmierci Oycowſkiei na Kroleſtwo
obran potem na Wegierſkie zwielka ſzkoda R:P: PaprUp C4, C4v,
D2, I3v [2 r.], I4, Kv; ActReg 24 [2 r.]; ábo więtſzaby ſzkodá Rzeczypoſp: byłá/ gdyby o mężoboyſtwo káráno/ niźli gdy o krádźieſz
karżą? GórnRozm E3v, Bv, Kv marg; OrzJan 70; FRymárki wſzytkié/ któréby były z ſzkodą Rzeczypoſpolitéy/ máią ſie názad cofnąć
SarnStat 90; Bunty y Guerry czynić, ieſt Rzeczypoſpolitéy ſzkodliwa. SarnStat 118, 90, 178, 193, 199, 384 (18); GrabPospR N3v;
PowodPr 24 marg, 58, 72; SkarKazSej 684b.
»upadek rzeczypospolitej; rzeczpospolita upadła« = politiae
iactura JanStat (5;3): OrzRozm Kv marg; Potym ták Krol iáko y
Radá myślili o tym iákoby záſię Rzecżpoſpolita vpádła byłá nápráwiona BielKron 405; Iż nie mamy ni piſmá áni obycżáiu [...].
Iákoby páná obráć/ y coby s tym pocżąć/ [...] A iáki to vpadek
Poſpolitey rzecży/ Snádnie ſie w tym obacży/ kto to ma ná piecży.
RejZwierc 249, 37v, 186v; ModrzBazStryj ¶2v; abowiém [ludzie
spierający się o wiarę] wnoſzą roſtérk miedzy ludźi/ záczym pewny
vpadek [...] idźie rzeczypoſpolitéy KochWr 25; SarnStat 218.
»urząd rzeczypospolitej« = ofﬁcium Reipublicae Modrz; publicum ofﬁcium JanStat (3): ModrzBaz 139; áni ma bydź [obrażenie

majestatu królewskiego] ná inné oſoby/ choć ná ſobie vrzędy Rzeczypoſpolitéy noſzą/ wyćiągáné SarnStat 43, 22.
»wszy(s)tka (a. wsza) rzeczpospolita« = cuncta a. tota a.
universa respublica Modrz [szyk 30:5] (35): Diar 72, 73; DiarDop
113; ktorzy by [królowie] [...] nas do końcá pſowáć tym nie dopuſzczáli: ktorzy miłośćią Rzeczypoſpolitey/ obłudnie ſye chlubiąc/
wſzytkę Rzeczpoſpolitą náſzę pſuią. OrzRozm A2v; OrzQuin C3v;
Bo to ieſt rzecż iáwna/ iż mnogie y wielkie pożytki do wſzytkiey
Rzecżypoſpolitey [...] od dworu przychodzą ModrzBaz 12v; Ktoż
tego niebacży/ iż zá vcżynieniem gwałtu iednemu obywátelowi/
dźieie ſię gwałt práwam wſzytkiey Rzecżypoſpolitey służącem?
ModrzBaz 77v, 15v, 24v [2 r.], 70v, 95, 101v, 144v; StryjKron 722;
ReszPrz 105; GórnRozm G3v, K2; PaprUp G4v; ActReg 32, 116;
OrzJan 49, 51; SarnStat 441, 1058, 1187, 1204, 1207; SkarKaz
611b; VotSzl Ev; GosłCast 7; Ktoż lepiey pokoy/ y zgodę/ y iedność
miedzy ludźmi/ ná czym wſzytká Rzeczpoſpolita ſtoi/ vczynić
może/ iáko ieden? SkarKazSej 691a, 669b, 677a, 705a.
Szeregi: »(nie tylko, ani) Bog ani ((ale) i) rzeczpospolita« (3):
Diar 33; Boby przedſię y pomocz niemáła ku obronie/ y lepſza
chwałá Páńſka s tego być mogłá/ gdyby tám [tj. na granicach] Rycerſki cżłowiek ſiedział/ obowiązány poććiwą powinnoſcią ſwoią/ á
Bogu y Rzecżypoſpolitey ſłużył. RejZwierc 187, 139. [Ponadto w
połączeniach szeregowych 2 r.]
»Korona (Polska), (i, a) rzeczpospolita« [szyk 5:1] (6): ſkąd by
ſie [...] ſławá [...] tey ſławney á zacney Koronie y iey Rzecżypoſpolithey vmnożyć ſie mogłá. RejZwierc 182, 119v; GórnRozm
G3v; Z téy tedy przyczyny zániechawſzy wſzelkiéy dźiedźicznéy
Succeſsiiéy ná Ziemię Litewſką [...] dobrowolnie Rzeczypoſpolitéy
á téy ſławnéy Koronie Polſkiéy odſtępuiemy SarnStat 1002; Miłuyćie oyczyznę tę ſwoię y to Hieruzálem ſwoie/ to ieſt koronę tę y
Rzeczpoſpo: SkarKazSej 665b, 665b.
»(jako, tak) kościoł, (jako, i, a, albo, tak) rzeczpospolita; (tak)
kościelny abo (jako też) rzeczypospolitej« = ecclesia et (aut) respublica Modrz, JanStat [szyk 10:4] (11;3): RejWiz A3; OrzList e4;
WujJud a2, a4; RejPosWstaw 42; ModrzBaz 131; O by dziś w to
pilnie y zboiáznią weyrzeli Pánowie/ y ći ktorym kośćioł y rzecż
poſpolita zleconá ieſt/ iáko ćierpiąc rozerwánie tákie [tj. wiary]/ y
niekrocąc go gdy mogą: ſami karáni będą SkarŻyw 504; PaprUp
Dv; IZ Kośćiół Boży [...] ma opátrzáć/ áby vbodzy [...] mieli ſie
gdźie vczyć/ áby zá tą ſpráwą Rzeczpoſpolita y Kośćiół był náukámi świétny/ y vczonémi ludźmi zdobiony SarnStat 199; Dla czego my niemniéy Rzeczypoſpolitéy/ iáko téż Kośćielnéy [...] ſzkodźie chcąc zábieżéć vſtáwiamy: [...] SarnStat 922, 193 [2 r.]; IAko
Kośćioł Boży: Naiáśnieyſzy M. Krolu ták R.P. práwem Krześćiáńſkim ſporządzona/ może być przyrownána Okrętowi PowodPr 2;
SkarKaz 609b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»(tak, abo, i, ani) krol (a. Wasza Krolewska Miłość), (abo, i,
jako, to jest, ani) rzeczpospolita; krol z rzecząpospolitą; krolewski i
(albo) rzeczypospolitej« = vel princeps vel respublica Modrz; regius et reipublicae JanStat [szyk 25:9] (30;1;3): MetrKor 38/287;
LibLeg 11/9v; ComCrac 14v; Nie zamknęłać Rzeczpospolita ręki
KJM ku opatrowaniu dobrych a godnych sług Rzeczypospolitej i
KJM Diar 74, 68, 77 [2 r.]; GroicPorz l4v, ii; ktemu ieſzce rzecz
przyſtoyna nie ieſt/ [...] á że by Krolowi to ieſt Rzeczypoſpolitey/
niewolno było dáć z ſwego ſłudze godnemu ſwemu OrzRozm R3;
ModrzBaz 82, 94; NiemObr 171, 172; Ritwianſkie ono Oſwiecimſkiego y Zatorſkiego Powiatow Doſtawſzi Koſztem y Meſtwem
ſwem/ Krolowi abo ratzei Rzeci Poſpolitei darowal PaprUp E4,
E4v; ActReg 89, 97, 117, 118, 154, 169; Y dla tegom wizerunk téy
rzeczy ná Séymie przeſzłym Królowi Iego M. y Rzeczypo. iáwnie
podał SarnStat *7v; á przeſtrzégáiąc w tym pożytku ſkárbu náſzégo
Królewſkiégo y Rzeczypoſpolitéy/ zákázuiemy vżywánia ſoli poſtronnéy SarnStat 387, 36, 1207, 1225, 1268, 1269; VotSzl Cv, D;
GosłCast 7; Boże day wam to baczenie/ ábyśćie ſię tym tákim łákomſtwem/ Krolá y Rzeczpoſpolitą obrażáiąc/ ſámi nie gubili SkarKazSej 693b, 693b. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
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»(i) rzeczpospolita i krolestwo« = respublica et regnum(que)
JanStat [szyk 8:5] (13): OrzJan 130; Któré Miáſtá y Miáſteczká [...]
niech tákowy porządek miedzy ſobą chowáią: áby poſtronnéy ſoli
ku ſzkodźie Rzeczypoſpol. y Króleſtwá náſzégo v śiebie nie mieli
SarnStat 385, 178, 922, 926, 950, 979; Naprzod wielkie ſzczęśćie
ieſt kroleſtwá y Rzeczypoſpo: gdy ludźie ſwoie záchowuie w iednośći/ zgodźie/ y miłośći ſpolney SkarKazSej 683b; Záchowuyćież/
przezacni Senatorowie/ w cáłośći ſwey wiárę ś. Kátholicką/ chcećieli áby Rzeczpoſp: y kroleſtwo to trwáłe było SkarKazSej 688a,
670a, 681b marg, 682a, 683a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]
»(i, abo) ludzie (a. lud) i (abo, to jest) rzeczpospolita« = res
publica vel privatorum Modrz [szyk 4:1] (5): Abowiem ácżechmy
w on cżás mogli y ludziom y Rzecżypoſpolitey więcey ſłużyć/ ále
nie ták potrzebnie y nie ták rozważnie/ iáko iuż teraz RejZwierc
162v, 139v; ModrzBaz 83; Táką miłośćią ku ludźiom ábo Rzeczypoſpo: zápaláć ſię maćie/ wy ktorzy o dobrym poſpolitym rádźićie.
SkarKazSej 665a, 667b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»(albo) majestat krolewski (a. Waszej Krolewskiej Miłości)
albo (i) rzeczpospolita« = respublica aut maiestas regia JanStat
[szyk 3:1] (4): DiarDop 105; y co będę wiedźiał/ y będę rozumiał
Máieſtatowi krolewſkiemu/ y Rzeczypoſpolitey obráźliwego y
ſzkodliwego/ przeſtrzegáć będę SarnStat 36; TEż ſam Podſkárbi [...]
będźie czynił wypráwy/ przepowiádánia/ ráchunki ludźi ſłużebnych/ Dworzan/ y wſzyſtkich/ którym względem ſłużby/ álbo od
Rzeczypoſpolitéy álbo od Máieſtatu Królewſkiégo będźie co winno.
SarnStat 412, 35. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»rzeczpospolita i narod« (1): Czy będźie kto ták nietrwáiący
o ozdobę ſwą/ ktoryby ná te ták zacne ozdoby Rzecżypoſp. y narodu náſzego/ tego kęſá máiętnośći ſwey vdźielić żáłował? GrabPospR N2.
»rzeczpospolita i (albo) ojczyzna« [szyk 7:2] (9): RejZwierc
23v, 30v, 35v; RejPosWstaw 42; SarnStat 153, 1207; áby [urzędnicy] hárdośći/ zbytkow y prożnych vtrat/ w iedwabiách y winie y
roſkoſzách zániecháli/ á doſtátek ſwoy/ ná obronę R.P. y oyczyzny
miłey/ ná vbogie y ná kośćioły obracáli. SkarKaz )(2v; Leczćieſz
pierwey tę chorą ſwoię mátkę/ tę miłą oyczyznę y Rzeczpoſp:
ſwoię. SkarKazSej 664a; ábyśćie nic ſobie ták miłego/ ták weſołego
nie mieli/ iáko dobro Ierozolimy ſwoiey/ to ieſt Rzeczypoſpo: y
oyczyzny ſwoiey. SkarKazSej 665b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]
»(i) pan i (ani) rzeczpospolita« = princeps et respublica Modrz
[szyk 5:1] (6): RejZwierc [193]v; Wiele ich ieſt/ ktorzi cżęśćią słowy/ cżęśćią też inſzym ſpoſobem obrażáią Páná y Rzecżpoſpolitą
ModrzBaz 81v, 81v; SkarJedn 375; A coć bóg dał z łáſki ſwéy/ tym
ſzáfuieſz bácznie/ Służąc pánu/ y rzeczy poſpolitéy znácznie. KochFr 84; PaprUp H.
»rzeczpospolita i pospolstwo« (1): ále Rzeczpoſpolita y poſpolſtwo iey/ ktożkolwiek iey dobrze czyni y w cáłośći záchowywa ią/
tego ſobie godnym być zowie OrzRozm P2v.
»rzeczpospolita a (i) prawa« (2): RejZwierc B3; iákoż z tákimi
rozboyniki towárzyſtwo być ma/ y ſpolney Rzeczypoſpolitey y
praw vżywánie? SkarKazSej 685a. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»reliija i rzeczpospolita« (1): Bo ieſli pożytku ſzukáć chcemy
záiſte niemáſz nád ten więtſzego/ ktory z ſzkoł przychodźi do Religiey y do Rzecżypoſpolitey [ad religiones et respublicas]. ModrzBaz 131.
»stany i rzeczpospolita« (2): tak postanawiąmy, ze zołnierzow
zadnych przyimować nie bedziemy beż wiadomosci wszytkich Stanow y Rptey ActReg 43; SarnStat 1207.
»rzeczpospolita i wiara« = respublica et religio Modrz [szyk
2:2] (4): Więc iáko w Wierze/ ták y w Poſpolitéy rzeczy/ Káżdy
ſwą porze/ káżdy ſwoie ma ná pieczy. KochZg A2; Záprawdę zá
przednieyſze oſoby máią być pocżytáni oni/ ktorzi [...] ſtáráią
śię o to/ áby śię Rzecżypoſpolitey y Wierze świętey przysłużyli

ModrzBaz 39v, 137; ReszList 188. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»(i) rzeczpospolita i zbor« = respublica et (ac) ecclesia, religio
et respublica Modrz [szyk 4:3] (7): z ktorych [nauk] wiele bárzo
wielkich pożytkow do Rzecżypoſpolitey/ y do Zboru przychodźi?
ModrzBaz 134; tedy wiela/ á bez máłá przednieyſzych powinnośći/ od oboygá ſtanu ludźi y Rzecżpoſpolita y Zbor potrzebuie.
ModrzBaz 135v, 6, 33, 58, 133, 135v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
Personiﬁkacja (30): RejRozpr K2; RZecżpoſpolitą nágo/ ná
wozye máluią/ Ano ią rozni ludzye/ rozlicżnie ſzácuią. RejZwierz
109, A5, A5v [2 r.], A6v; Ale Rzeczpoſpolita máło álbo nic ogląda
ſye ná rod/ albo ná zacność czyię OrzRozm P2v; ktorych ludźi godnych dźielność Rzeczpoſpolita niczem inem iedno wymową á męſtwem [...] ſądźi. OrzRozm R2v, P2, P2v [2 r.], P3, R3 [3 r.]; KochZg
A4; OrzQuin S3 [2 r.]; Lákomſtwo nie zgáſło. Dla ktorego nie tylko
vboſtwo żáłuie/ Sámá Rzeczpoſpolita iuż ſię ledwo czuie Prot Dv;
Rzecżpoſpolita leży nędzámi y trudnośćiámi obćiążoná. ModrzBaz
64; y ſámá Rzecżpoſpolita nie dobrze ſię ma/ gdy káżdy nieprzeſtawáiąc ná ſwem vrzędźie/ mieſza cudze chćiwośćią gornośći
ModrzBaz 68v, [41], 46v, 93, 118v; ták Rzeczpoſpolita potrżebuie
prży boku ſwym vſtawicznie Doktorow/ to ieſt Senatorow GórnRozm K, K, M4v; ActReg 90; PowodPr 78.
W przen (84): Widziemy i czujemy to dobrze, że wszytki
członki w RP wystąpiły z stawow swoich DiarDop 109, 109 [2 r.];
GroicPorz ev; RejZwierz 78, 105; Ták że y wy tą vporną Exekucyą
wáſzą/ Rzeczpoſpolithą pewnie wzgorę nogámi wywroćićie. OrzRozm B2v; proſzę wſzech dla Páná Bogá/ ábyſmy tych węgorzów w
tym odmęćie Rzeczypoſpolitéy łowić ná Seymiéch przeſtáli OrzQuin D4; RejZwierc 194, 222v, 223; ModrzBaz 27, 46, 50; Nie
rozumieią ludzie/ áni ſię w tym cżuią/ Iáki to wrzod ſzkodliwy w
rzecżypoſpolitey/ Młodź wſzetecżna KochOdpr C3; A młodźi
ludźie ſą iáko źiárná pośiáne/ z ktorych gdy vrośćie zboże/ y
dożrzeie żąć Rzeczpoſpolita będźie GórnRozm F3, G3v, K, N2v;
Phil O2; SarnStat *8v, 454; GrabPospR M; PowodPr 26, 56, 63
marg; Gdy wiárá Kátholicka y duchowny ſtan náruſzony ieſt/ iáko
ránne ſerce prędką śmierć Rzeczypoſp: przywodźi. SkarKazSej
689a, 664a, 697b marg, 705b; KlonWor 13.
Wyrażenia: »choroba rzeczypospolitej« [szyk 10:3] (13): PowodPr 79; KAZANIE WTORE. O miłośći ku oyczyznie/ y o
pierwſzey chorobie Rzeczypoſp: ktora ieſt z nieżyczliwośći ku oyczyznie SkarKazSej 664; KAZANIE TRZECIE. O drugiey chorobie Rzeczypoſpolitey/ ktora ieſt z niezgody domowey. SkarKazSej
671; KAZANIE CZWARTE. O trzećiey chorobie Rzeczypoſpolitey/ ktora ieſt náruſzenie religiey Kátholickiey przez zarázę heretycką. SkarKazSej 677, 664a marg, b, 671a, 673a, 688 (12).
»ciało rzeczypospolitej« = corpus reipublicae Modrz [szyk 7:1]
(8): ModrzBaz 77v; ActReg 136; Religia y ſtan duchowny w ćiele
Rzeczypoſpolitey ieſt iáko ſerce zákryte y wnętrzne SkarKazSej
689a, 666a, 669b, 682a; Ták też ćiáło Rzecżypoſpolitey zniſzcżećby muśiáło y wniwecż ſię obroćić/ ieſliby vbożſzy wydźierał
máiętność bogátſzemu KlonWor ded **3v, ded **3.
»członki (a. członek) rzeczypospolitej« = reipublicae membra
Modrz [szyk 4:2] (6): ModrzBaz 20, 125v; Więc iż człowiek z nás
káżdy członkiem ieſt R.P. tedy to co zle ieſt wſzyſtkiem/ iednemu
tobie dobrze bydź nię mozę [!] GórnRozm Bv, L3; ActReg 133;
VotSzl A2v.
»fundament rzeczypospolitej« (2): KochWr 25; Cáłość duchowieńſtwá/ fundámentem R.P. ieſt. PowodPr 81 marg.
»łodź (a. łodka) rzeczypospolitej« = navis reipublicae Modrz
(4): GórnDworz Ee; Wſzytcy ſie wieźiemy iáko w iedney łodźi
Rzecżypoſpolitey: słuſzna rzecż/ ábychmy iey ſpolnemi śiłámi
przećiw káżdey nawáłnośći bronili. ModrzBaz 125v, 122; PowodPr
54 marg.
»matka rzeczpospolita« [szyk 3:1] (4): máło ich widáć/ áby s
práwey chući opátrowáli doległośći tey mátki ſwiętey ſwoiey Rze-
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cżypoſpolitey. RejZwierc 188v; tzemu niepatrzicie á nieobatzitzie
ſkod y krziwdi matky ſwey R:P: PaprUp Kv; VotSzl D, Dv.
»nawa rzeczypospolitej« (3): Gdy tá Nawá R.P. náſzey nawáłnośćią iákąś od Bogá dopuſzcżoną tonie: znák ieſt/ że y zbytkámi obćiążona ieſt/ y cżymśi co Bogá oſobliwie obraża záſtąpiona.
PowodPr 54, 3, 56.
»zdrowie rzeczypospolitej« = salus reipublicae Modrz [szyk
11:1] (12): GórnDworz L6v; Tych trzech rzecży złącżenie/ mowię/
mądrośći/ obycżáiow ſkromnośći/ y władnośći/ przynośi zdrowie
Rzecżypoſpolitey ModrzBaz 138, 12v, 99v, 136v; Wolność zdrowiu
y cáłośći Rżeczypoſpolitey dogadzać ma/ nie tey/ ábo owey oſobie.
GórnRozm B2v, L3v, M3, M4; OrzJan 65; Gdyż w Krolewſkich
vſtáwách Rzeczypoſpolitéy zdrowié należy SarnStat 909; SkarKazSej 695b.
Szereg: »ciało to jest rzeczpospolita« (1): á gdy te członki [tj.
domy szlacheckie] vtratámi niſczeią/ tedy ćiálu/ to ieſt Rzeczypoſp:
dobrże bydź nie może. GórnRozm L3.
a. O Wielkim Księstwie Litewskim (3):
Wyrażenie: »Rzeczpospolita Litewska, Księstwa Litewskiego«
(1:1): ktore [hetmanów] źiemiá Polſka wypráwiłá z dobrey woley/
życżąc wſzythkiego dobrego Rzecżypoſpolitey Litewſkiey BielKron
423v; ktorzy [Radziwiłłowie]/ nietylo rzecży poſpolitey. Xięſtwá
Litewſkiego/ ále teſz y rzecży poſpolitey Corony polſkiey záwzdy
dobrze záſłużeni byli. BiałKaz K.
Szereg: »rzeczpospolita [czyja = litewska] i Korona Polska«
(1): zeby naſnadniey bylo v rad naſſych Xięſtwa Vielkiego Litewſkiego to odzierzecz, aby oni takiez kv dobremv rzeczi Poſpolitey
ſwoyey y korony polſkiey na takiez poſtanovienie przizvolili. ComCrac 11v.
b. Sprawy państwowe, publiczne; dobro społeczne; res publica
Modrz (58): ZapWar 1532 nr 2436, 1534 nr 2371; ConPiotr 33v;
BielKom nlb 6; Then ktory chuć ma do rzecży poſpolitey/ do nyey
ſie cżáſu ſwego gdy yuż ſie będzye godziło poſpyeſſy. GliczKsiąż
O2v; GroicPorz B, b3v; RejWiz 97v; á ieſliby co thákowych pieniędzy oſtáło odprawiwſzy obronę álbo rzecz poſpolitą/ tedy ty pieniądze wiernie w náſzym ſkárbie máią być chowáne UstPraw E3v, G3,
H2; SEcygniowſcy wynioſłych/ záwżdy myſli byli/ [...] Y w
Rzecżypoſpolitey/ y w inych dzyelnoſciach/ Nie mylili ſie nigdy/ w
ſwoich powinnoſciach. RejZwierz 64, 72, 81; gdyż káżdy Seym
wálny/ przed oczymá ſwemi niema mieć iedno Rzeczpoſpolitą OrzRozm S4v, S4, T3; Skárby wſzytki kthore [Jagiełło] ma y mieć
będzye ná Rzecżpoſpolitą do Polſki obroćić. BielKron 380v, 334v,
393, 410v, 416v, 425; KwiatKsiąż Gv; A nie dármo Stáry Koń ten
ich herb názwano/ Bo go z dáwná podobno ták záwżdy ſiodłano. Y
w Rzecżypoſpolitey y w potrzebie káżdey/ Kędy go obrocono bywał gotow záwżdy. RejZwierc 183, B3, 85, 183, 210; Więc ſie z
nimi [skarbami] nie chłubiąc ná Rzecżpoſpolitą/ Ci Suchodolſcy
máią káletę odkrytą. PaprPan T, D2, Dd3v; Kto tedy będźie pocżytan być godnym ná Vrząd/ ten do Rzecżypoſpolitey ma przyſtąpić. ModrzBaz 43v, 33v, 40v, 43v, 82, 96; PaprUp I3; Bywáło też
to ſnadź y ná Podolu náſzym: iż kiedy było co dáć ná R.P. ábo
obronę pogránicżną/ ſkwircżeli ludźie ná niedoſtátek. PowodPr 84.
rzeczpospolita czyja (1): że przodkowie náſzy ſtánowiąc Rzeczpoſpolitą náſzę ná to naprzód oko mieli/ áby Królowie nád práwá/
[...] nie więcéy w Króleſtwie mogli OrzJan 59.
W przeciwstawieniu: »rzeczpospolita ... prywata« (1): iedno iż
ſye bárzo w to koło [poselskie] zákrádłá páni Práktyká [...]: tá nam
Rzeczpoſpolitą obraca w ſwą priuatę OrzQuin Cv.
Zwroty: »postanowić (a. stanowić) rzeczpospolitą« [szyk zmienny] (7): Krol Zygmunt [...] ná pożądánie Pánow Litewſkich/ poſthánowiwſzy Rzecżpoſpolitą w Polſzce/ [...] do litwy [!] ſie wyprawił BielKron 415v; Krol Poſtánowiwſzy Rzecżpoſpolitą w
Gdańſku/ ruſzył ſie do Wárſzáwy BielKron 419v, 412v, 413, 420;
OrzJan 49, 59.
»o rzeczypospolitej radzić, rada, radzenie; radzenie rzeczypospolitej (D)« = consultare de a. pro republica; consultatio de repub-

lica Modrz [szyk zmienny] (6:1:1;1): GroicPorz f2v; Abowiem częſtokroć choć byſmy też ſnać niechcieli/ muśiemy Rzecżypoſpolitey
radzenia poniechać KwiatKsiąż G; Słuſznaby też rzecż byłá/ żeby
Krol przy Pánoch Rádách/ gdy o Rzecżypoſpolitey rádzą/ oſobą ſwą
był ModrzBaz 26, 24, 33v; StryjKron 637; ále ći ludźie ktorży o
Rzeczypoſpolitey rádzą/ ktorży ſądzą/ [...] wielekroć wiárę dáną
łamią GórnRozm M2v; SarnStat 223 [2 r.].
»pospolitą rzecz sprawować« (1): Potym y ony też oycámi zową/ ktorym [...] zwiezrchnośći [!] iákiey zwierzono/ y ktorzy poſpolitą rzecż ſpráwuią. KuczbKat 305.
c. Gremia sprawujące władzę w Polsce (3): ále mi powiédz/ tá
Rzeczpoſpolita/ to ieſt/ Rycérſtwo z Rádą Koronną/ czym przymuśi
Królá ſwégo ku powinowátośći iego OrzQuin S2v, S2v [2 r.].
d. Mieszkańcy, ludność miasta (2):
Wyrażenie: »rzeczpospolita miasta [jakiego], miescka« (1:1):
ysz opatrzny cristophor nyenaloszyl szesczy kop na potrzeba reczy
pospolythey myastha ostrowyey ZapWar 1534 nr 2371; Są też
płáty rozne w miáſtecżkách/ [...] ty wedle cżáſu ták rośćiągáć coby
mogł ſtać/ á cżymby/ bez ſkwirku poſpolitey rzecży mieſckiey/
mogł wiecznie pożytek vcżynić ſobie. GostGosp 142; [A wſzakoſz
gdÿſz nam theſz to naliezÿ obmyſlawacz abÿ [...] Rzeczpoſpolita
tego Miaſta [tj. Łomży] przes Czechi á zgromadzenia rzemięſznikow bÿła przÿmnozona MetrKor 1578 117/447v].
2. Zorganizowana politycznie społeczność, zamieszkująca określone terytorium, podlegająca władzy zwierzchniej (zwykle świeckiej), państwo, też księstwo, prowincja, miasto; najwyższe instytucje
państwa; civitas PolAnt, Mącz, Modrz, Calep, Cn; respublica Mącz,
Modrz, Calep, Cn; commune, publicum Mącz, Cn; politia Modrz,
Cn (861): Zgodá w Rzecżypoſpolitey/ Wielki cżyni pożytek w niey.
BierEz S4, E4v; MurzNT 21; ták ludźie mądrzy Rzeczpoſpolitą
wykłádáią. Respublica eſt coetus Ciuium communione Iuris et ſocietate vtilitatis coniunctus. OrzRozm B2v, M, T2; BielKron 126,
418v; Curator Reipub. Rádny pan ná którym rzecz poſpolita wyſi.
Mącz 73b; Democratia, id est, principatus populi, Pánowánie poſpolitego człowieká/ ſtan á regiment rzeczy poſpolitey przes poſpolſtwo/ gdy poſpolſtwo ſobie rádne pány wrok á wrok obiéra z poſrzodku poſpolſtwá. Mącz 81c; Vitam reddere pro Repub. Dla Rzeczi poſpolitey nie żáłowáć vmrzeć. Mącz 92d; Proletarii, Nędzni/
Vbodzi ludźie byli v Rzimiánów którzi nie bogáctwy ále dźiećmi á
płodu wychowywániem poſpolitą rzecz mnożyli Mącz 325a; Humeris Rempub. sustinere, Być ná wielki pomocy Rzeczypoſpolitey/
ná ſobie yą dzierżeć. Mącz 448b, 13d, 14a, 16b, 29a, 35a [2 r.] (78);
OrzQuin O2v, O3; GórnDworz I2v, Ii8; RejZwierc [283], [283]v, 55;
RejRozpr c2v [2 r.]; że żadna Rzecżpoſpolita długo trwáć nie miáłá/
w ktoreyby ćwicżenie ludzi młodych zániedbáne było. RejPosWstaw [413]v; z tych záſię Miaſt y wśi/ z ſtawa ſię tá obywátelow
ſpołecżność/ ktorą názywamy Rzecżąpoſpolitą. ModrzBaz 2v; Politią zową/ tę Rzecżpoſpolitą ktorą wiele oſob rządżi [!] ModrzBaz
3v; Lecż tákową Rzecżpoſpolitą zá nalepſzą máią/ ktora ſpoſob
onych pirwſzych trzech wſobie zámyka/ to ieſt/ gdzie Krolewſka
władza wſzytko rządzi/ oſobam zacnem cżelnieyſze vrzędy dawáią/
á wſzytkim zá rowno wolno dochodźić sławy ModrzBaz 3v; A
napirwey o to śię ſtáráć trzebá/ áby Senatorſka łáwicá co nalepiey
byłá poſtánowioná/ ktora po Krolu w káżdey Rzecżypoſpolitey ieſt
naprzednieyſza. ModrzBaz 25; Bo nic ſię niezda w Rzecżypoſpolitey wolney być niesłuſznieyſzego/ iáko to/ że ieden ktokolwiek áż
do ſwey śmierći wolnie pánuie ModrzBaz 44v; Nic tedy nieieſt
Rzecżampoſpolitem zdrowſzego [...] iedno złącżenie możnośći z
mądrośćią ModrzBaz 46v; áby ná wſzytkie w iedney Rzecżypoſpolitey mieſzkáiące/ gdy ſię iednákiego wyſtępku dopuſzcżą/ iednákie karánie było ſtánowione. ModrzBaz 73, 1, 2v [4 r.], 3 [5 r.],
3v [5 r.], 4 (75); SkarJedn 204; KochOdpr A4; SkarŻyw 241; NiemObr 26 [2 r.]; ktora niezgodá káżdą Rzeczpoſpolitą y bez electiey
do vpadku prżywiedźie. GórnRozm A2; Rzeczpoſp: práwa ieſt/
gdźie ſpolnie w iednym zgromádzeniu ludźie mieſzkáiąc porządnie/
obyczaynie/ y ſprawiedliwie żyią. GórnRozm B3v; á żadna Rzecz-
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poſp: nie byłá w więtſzey Wolnośći/ iáko Rzymſka GórnRozm L3;
Bá zgołá Rzeczpoſpolita z tego pięćiorgá złożona ieſt z Oraczá/ z
Zołnierżá/ z Sędźiego/ z Kupcá/ z Rzemieśniká. GórnRozm L3v,
B2, B3, B3v [2 r.], C2v, C4 [2 r.] (21); KochWr 20, 22 [2 r.], 24
[2 r.] 30, 34 [2 r.], 37 [2 r.], 39; PaprUp K4v; ActReg 77, 139;
Calep [345]b, 918a; DObry obywátel krothkoſcią ſłow oznácżony
inácżey być názwan niemoże/ iedno dobrym mężem y Rzecżypoſpolithey potrzebnym. Phil B; Y zleby ſie s thą Rzecżąpoſpolithą
działo/ gdyby tylko ná iednego cżłowieká rádzie y piecżołowániu
zoſtawáć miáłá. Phil I2; Im więcey możność przełożonych będzie
reprymowána/ tám też będzie ſławnieyſza y trwálſza R.P. Phil Q;
Dobrze tedy s tą R.P. dziać ſie będzie/ kthora w obycżáie y práwá
thák będzie ſporządzona/ żeby żaden o to do cżegoby go iego
chćiwość y pożądliwość ciągnęłá/ nie kuśił ſie Phil R, B2 [2 r.],
D2v, D3, H4, K (26); GórnTroas 4; OrzJan 60; Bo gdyby tego
porządku w kośćiele nie było/ [...] byłby kośćioł Chriſtuſow nędznieyſzy y nierządnieyſzy/ niżli ktora rzecz poſpolita ábo zgromádzenie ludzi ná świećie WujNT 460, 461, 789; SarnStat *3v, 851,
1099; PowodPr 40, 65; SkarKaz 44b, 310a; VotSzl E4v; SkarKazSej
670a, 678a, 680b marg, 684b, 685a [2 r.] (17); KlonFlis A3v; KlonWor **v, 13, 16 [3 r.], 32.
rzeczpospolita czyja [= przez kogo zamieszkana] [w tym: pron
poss (6), G pron (1)] (7): In uno praelio omnis fortuna Reipub.
disceptat, Ná yedney bitwie wſziſtká fortuna rzeczy náſzey poſpolitey leży. Mącz 90a; Bo káżdy wRzecżypoſpolitey ſwey zá práwem
ma być bezpiecżen/ nie zábronią. ModrzBaz 63v, 31v, 98; KochWr
39; RybGęśli A3; Nie máſz [...] żadney ták nieſzczęśliwey Rzeczypoſpolitey/ ktoraby mniey przyiáźni v ſwoich dźieći y ſynow miáłá/
iáko tá náſzá. SkarKazSej 705a.
rzeczpospolita czyja [= przez kogo rządzona] (2): Niewinni ſą
krolowie Chrześćiańſcy y inne rzecży poſpolite/ iednego nád ſobą
Ceſarzá mieć [...]/ y iednáko rzecż ſwoię poſpolitą ſpráwowáć
SkarJedn 201; Bo żaden z nich [królów] po śmierći porządkow y
vſtaw ſwoiey Rzeczypoſpolitey nie ſtánowił/ ále tylo poki żyli.
SkarKaz 205b.
W połączeniu łącznym lub przeciwstawnym z zaimkiem dzierżawczym (2): pilnieyſzy ſwych pożitków niżli pożitków Rzeczypoſpolitey. Mącz 314d; że drudzy dla poććiwych ſpraw ſwoich y
poſpolitey rzecży y gárdłá dawáli/ y wiele trudnośći vżywáli. RejZwierc 103v.
W połączeniu łącznym lub przeciwstawnym z wyrazem „rzecz”
(lub jego elipsą) + przydawka (2): Quo cum mihi coniuncta cura de
Repub. et privata fuit, S którymem zlączoną pieczą miał ták o Rzeczipoſpolitey yáko y o właſney. Mącz 322d; Teraz otem/ co Krolom
ieſt naypotrzebniey w ſobie mieć mowmy/ áby Rzecżpoſpolitą nád
inne wſzytkie rzecży miłowáli ModrzBaz 18v.
W połączeniach szeregowych (6): KromRozm II o4v; KochPs
215; ktora Rzeczpoſpolita/ ktory Krol/ ktory prżełożony nie karże
złośći/ tęn nie ćicho/ ále głośno roſkázuie/ iżby źli ludźie dobre
trapili/ y wygubili. GórnRozm Dv, A2; który [Bóg] Króleſtwá Pánſtwá y Rzeczypoſpolité po wſzyſtkim świećie w oſobnéy ſwoiéy
opiece mieć raczy SarnStat 1019; SkarKazSej 667b marg.
W porównaniu (1): Abowiem Rzecżpoſpolita ieſt/ iákoby iedno
zupełne zwierzęćiá ktoregokolwiek ćiáło ModrzBaz 3.
W przeciwstawieniach: »jego (a. swoj) własny (2), sprawy domowe ... rzeczypospolitej« (3): Privatamque publicae rei impensam
insuerat, Swóy własny koſzt z Rzeczypoſpolitey nákłádem był zmieſzał. Mącz 433b; że im [niewiastom] goſpodárſtwo/ ábo ſpráwy domowe/ nie Rzecżypoſpolitey máią być zlecone. ModrzBaz 49, 22v.
Fraza: »padnie (a. upada, a. upaść musi) rzeczpospolita; rzeczpospolita upadająca, upadła; upadek rzeczypospolitej« = claudicat
respublica; inclinata respublica Mącz [szyk zmienny] (4;1:2;3): Reipub. vicem doleo, Vpádku Rzeczypoſpolitey żáłuyę. Mącz 493b,
52d, 56c, 57c; BielSpr b4; ModrzBaz 4; GórnRozm M4v; Bo w
roſtérku/ álbo ſámá od ſwych śił rzecz poſpolita vpáść muśi/ [...]
álbo w nieprzyiaćielſkié ręce przyydźie KochWr 20, 20; Phil R3.

Zwroty: »rzeczypospolitej bronić, obrońca, obrona« = capessere a. tueri rempublicam; gubernator reipublicae Mącz; defensor
reipublicae Modrz [szyk zmienny] (3:2:1): KochZg A2; Capessere
Rempub. Rzeczi poſpolitey brónić/ w ſwą obronę yą prziyąć. Mącz
35c; Custos gubernatorque reipub. Stroż y obrońcá rzeczy poſpolitey. Mącz 150b, 467d; ModrzBaz 29; SkarŻyw A3v.
»rzeczpospolitą, rzecząpospolitą rządzić; rzeczpospolita bywa
(a. może być) rządzona; rządzenie, rząd, rządziciel rzeczypospolitej; rządy w rzeczypospolitej« = rempublicam gerere Mącz,
Modrz, JanStat; ad gubernacula reipublicae sedere Mącz; administrare a. gubernare a. ministrare a. regere rempublicam, praeesse
rebuspublicis; respublicae administrantur a. regentur Modrz [szyk
zmienny] (7:4;7;7:3:1;1): KromRozm II o4v; Mącz 349c, 353a,
378c; [Platon] nápiſał to: Iż Rzeczpoſpolita kożda/ między ludźmi
bywa rządzóná/ álbo od iednégo/ którégo ón zowie Królem: álbo od
wſzyſtkich/ któré zowie Poſpólſtwem: álbo od niéktórych OrzQuin
O2v; w Wierze y w rządzeniu Rzeczypoſpolitey wielka odmiáná
przydźie/ á nawięcey w Hiſpáńſkiey Ziemi. LeovPrzep E2, B4; A
ták y Krolowie/ nie dla zacnośći rodu máią być obieráni/ ále dla
vmieiętnośći rządzenia Rzecżypoſpolitey. ModrzBaz 15v; Bo to być
niemoże/ áby okrom roſtropnośći/ Rzecżypoſpolite mogły być dobrze rządzone ModrzBaz 17v; Bo wſzelka vrzędu doſtoyność do tego
ſię ćiągnie/ áby práwem á roſkázowániem Rzecżpoſpolitą rządźił.
ModrzBaz 82; ná ktorych [cnotach] záſię iáko ná fundámenćiech
poſtánowione ſą te práwá/ ktoremi Rzecżpoſpolita bywa rządzoná.
ModrzBaz 129v, 5v [2 r.], [16], [16]v, 23v, 24 (16); SkarJedn 203;
StryjKron 452; NiemObr 8; Aryſtoteles [...] goſpodárſtwem obycżáie
dobre/ y rządy w Rzecżypoſpolitey záwárł GostGospSieb +3; Phil
Q3; SarnStat 111; SkarKaz 311a.
»rzeczypospolitej służyć, zasłużony; posługa rzeczypospolitej
(G)« = operam reipublicae praebere a. tribuere Mącz [szyk zmienny] (3:1;2): á Práwo y Vſtáwá káżda dobra to w ſobie ma mieć/ áby
oná ſłużyłá Rzeczypoſpolitey/ á nie Rzeczpoſpolita ſłużyłá Vſtáwie.
OrzRozm N4v; Operam Reipub. tribuere, Rzeczipoſpolitey służić/
pożitku yey prziſtrzegáć. Mącz 463d, 237b, 264c, 316d; Ktorzy
[poganie] ludzie mężne y záſłużone rzecżypoſpolitey áby ich pámięć nieginęłá/ obrázy/ piſmy/ y ſławieniem potomkom podáwáli.
SkarŻyw A5v.
»rzeczpospolitą, rzecząpospolitą sprawować; rzeczpospolita
bywa sprawowana; sprawowanie, sprawca, sprawa rzeczypospolitej« = administrare a. capessere a. gerere a. regere rempublicam,
respublica tenetur Mącz; respublica administrata est; gubernator a.
moderator reipublicae Modrz; reipublicae administratio a. gubernacula Cn [szyk zmienny] (10:1;3;6:4:4): BierEz Dv; Aristocratia
[...]. Pánowanie gdzie znamienitſzi z ludzi rzecz poſpolitą ſpráwuyą. Mącz 16b; Vir regendae Reipub. scientissimus, Człowiek ku
ſpráwowániu Rzeczy poſpolitey wielmi vmieyętny. Mącz 372c,
61d, 234d, 289c, 308b [3 r.], 353a (15); MycPrz I C3; Iáko Sternik
naywięcey ma mieć ná bacżeniu ſzcżęśliwe żeglowánie/ [...] ták
Sprawcá Rzecżypoſpolitey ſzcżęśliwe á ſpokoyne obywátelow ſwoich żyćie ModrzBaz 22v; niesłuſznaby to rzecż/ áby iednemu cżłowiekowi [...] wſzytká ſpráwá Rzecżypoſpolitey miáłá być porucżoná. ModrzBaz 24v; Aleby ſię nic lepſzego ná świećie zſtáć niemogło/ iedno gdyby Pánowie ábo przednieyſzi Rzecżypoſpolitey
ſprawce byli pobożni/ mądrzi á wſzelákimi cnotámi do pánowánia y
roſkázowánia potrzebnemi ozdobieni. ModrzBaz 49v, 17, 20; SkarJedn 201; NiemObr 8; GórnRozm N2, N2v; Phil S3, S4.
»rzeczpospolitą stanowić (a. postawić); rzeczpospolita postanowiona; (po)stanowienie (a. postanawianie) rzeczypospolitej«
= respublica constituta Mącz, Modrz; fundata respublica; status
reipublicae Modrz [szyk zmienny] (3;8;3): Ten ięzyk ludźie w iednę
ſpołeczność zgromádźił/ Rzeczypoſpolite poſtáwił OrzRozm Q2v,
Dv marg; Mącz 413b; RejZwierc 55; Cżemubyſmy też y my niemieli náśládowáć Rzecżypoſpolitych dobrze poſtánowionych przykłádow? ModrzBaz 91, 13v, 72v, 73v, 88v; PudłFr 3; iż tá Rżecz
poſpolita źle ieſt poſtánowioná/ w ktorey ſtány nie ſą ſobie prży-
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iáźliwe GórnRozm B, C2v; Bo nie ieſt to rzecż podobna/ [...] áby
cżáſu poſtánawiánia kthorey R.P. z rázu práwá wſzytkie mogły
ſtánąć Phil D3; PowodPr 77.
»rzeczypospolitej szkodzić, szkodliwy; uszkodzić rzeczpospolitą; szkoda rzeczypospolitej« = arrodere rempublicam, labes reipublicae, perniciosus patriae Mącz [szyk zmienny] (3:4;1;2): Mącz
180a, 292c, 357b, 377c, 479a; Máią też być niekiedy wyſtępni
wolni cżynieni od karánia/ gdy to ieſt nie s ſzkodą Rzecżypoſpolithey Phil S; niedbálſtwo bowiem tych kthorzy ſą ſtrożámi ieſt
ſzkodliwe Rzecżypoſpolitey káżdey Phil S2, N4 [2 r.], R3.
»rzeczpospolitą (u)miłować, miłujący; miłość rzeczypospolitej« = amplecti rempublicam Mącz; charam habere rempublicam,
amans a. amor reipublicae Modrz (4:1;1): Mącz 303d; ktorziby nie
z iákiey właſney waśni/ ále z miłośći Rzecżypoſpolitey [...] cżęſto
Páná z ſtrony wiela rzecży nápomináli. ModrzBaz 21; Záprawdę
ludźie vcżćiwi á Rzecżpoſpolitą miłuiący/ ſrodze bywáią obráżeni/
y od tych wykrętácżow y od onych wzgárdźićielow poznáney
prawdy. ModrzBaz 28v, 18v, 20v; SkarKazSej 667b marg.
»pospolitą rzeczą władać; władność w Rzeczypospolitej«
(2;1): ModrzBaz 24v; Wy/ ktorzy poſpolitą rzecżą władaćie/ A
ludzką ſpráwiedliwość w ręku trzymaćie KochOdpr B2v [idem]
KochPieś 46.
Wyrażenia: »dobro rzeczypospolitej« = salus reipublicae
Modrz (3): ModrzBaz [16], 23; y nic Krol bez iego [św. Dunstana]
rády áni ſądził/ áni cżynił/ áni dawał. y wſzytko ſzło z [...] pomnożenim zbáwienia ludzkiego/ y dobrem rzecżypoſpolitey. SkarŻyw 508.
»obywatel rzeczypospolitej« (1): Plato roſkázuie/ obywátelá
Rzecżypoſpolitey [civem suum] ſrożey karáć o złodźieyſtwo/ niż
niewolniká ábo przychodniá: iż on będąc w porządney Rzecżypoſpolitey wyćwicżony/ ták ſię wielkiego wyſtępku dopuśćił ModrzBaz 72v.
»rzeczpospolita pogańska« (1): Y ziśćiłoby ſię to/ co o tákiey
Rzeczypoſpol: pogáńſkiey ieden pogáńſki mędrzec rzekł: iż w niey
mądrzy rádzą/ á głupi dekretá y konkluzye czynią. SkarKazSej 694b.
»rzeczpospolita (po)rządna« = optima respublica Modrz [szyk
3:1] (4): ModrzBaz 72v; Przetóż y káżdy człowiek ma to z przyrodzenia/ Ze chćiw do towárzyſtwá/ y do zgromádzenia [...]. Ztąd
zbory/ ztąd vroſły miáſtá známienité/ Ztąd práwá/ y porządné
rzeczypoſpolité. KochProp 16; ActReg 139; która [karność żołnierska] iáko we wſzyſtkich pánſtwách/ y R.P. rządnych/ ták y w téy
náſzéy bywáłá/ y ma bydź pilnie záchowána. SarnStat 436.
»pożytek rzeczypospolitej (G); pożyteczny, przynosić pożytek
(a. pożytkow powyszszyć) rzeczypospolitej (D)« = communis utilitas Mącz; commodum a. utilitas reipublicae, prodesse a. utilis
reipublicae Modrz [szyk 9:5] (7;5:2): HistAl I6; Mącz 8b, 70b,
314d, 388d, 448a; á o te rzecży ktore ſą ſpolne wſzytkich [pan]
będźie śię ſtárał/ iákoby wſzytko przynośiło zacność y pożytek Rzecżypoſpolitey. ModrzBaz 22v; AElius Spartianus powieda/ iż iłekroć [!] kiedy bywáli iácy zacni á wielcy mężowie/ [...] nigdy
żaden niezoſtáwił po ſobie ſyná Rzecżypoſpolitey pożytecżnego
ModrzBaz 47; A iż ludźie vcżeni nietylko żywi/ ále też y vmárli/
piſmem po ſobie zoſtáwionym/ pożytecżni ſą y Rzecżampoſpolitem/ y wierze świętey ModrzBaz 130v, 23; Phil D3, N4, S2; SkarKazSej 696a.
»rzeczypospolitej, w pospolitej rzeczy skaza« [szyk 1:1] (2):
GroicPorz ee4; Małżeńſtwo drugdy złe bárzo y ſzkodliwe dzieći y
Bogu ku zelżywośći y ku ſkázie Rzecżypoſpolitey y blizniego rodzi
SkarŻyw 180.
»stroż rzeczypospolitej« = custos reipublicae Mącz, Modrz
[szyk 3:1] (4): KochZg A2; Mącz 150b; Lecż o Rádny Pánie/ ná
naywyżſzy ty Rzecżypoſpolitey ſtan wezwan ieſteś/ zá ſtrożá y
obrońcę Rzecżypoſpolitey obran ModrzBaz 29, 23.
»rzeczpospolita świecka« (4): Bo Chryſtus iáko ſam nie ſpráwował ná świećie kroleſtwá tego świeckiego/ y owſzem rządu
rzecży poſpolitey świeckiey/ ktory ná ten cżás był/ nie odmieniał:

ták też nie poſtánowił w Ewánieliey y w kośćiele ſwoim żadnych
krolow SkarJedn 203; SkarŻyw 268; SkarKaz Ooooc; SkarKazSej 677b.
»wszy(s)tka rzeczpospolita« = tota respublica Modrz (7): Mącz
209c; Niegodźi ſię temu być iedney ſtronie przychylnym/ ktory o
wſzytkiey Rzecżypoſpolitey rádźi. ModrzBaz 97v, 136; Ale ći
ludźie [...] ná ktorych wſzyſtká Rzeczpoſpolita záwiſłá folguiąc potrżebom/ wielekroć wiárę dáną łamią GórnRozm M2v; Phil R3;
SkarKazSej 669b, 698b.
»rzeczpospolita ziemska« (6): CzechEp 13, 233, 332, 366;
Abowiem/ Rzecżypoſpolite źiemſkie/ ćieleſnym rozumem rządzone/ yſpráwowáne bywáią NiemObr 8; Do cżego ſię też wſzytkie
práwá Rzecżypoſpolitey źiemſkiey śćiągáią áby ludźie w rządźie y
w pokoiu między ſobą żyli. NiemObr 8.
Szeregi: »albo Bog albo rzeczpospolita« (1): Wiéſz dobrze/ iż
nie tylko w ſtárym álbo y w nowym Zakónie/ ále téż y w Pogáńſtwie/ zá wieku ſtárégo ludźie/ gdy co álbo Bogu/ álbo téż y
Rzeczypoſpolitéy/ ku czći y ku chwale koſztownie zbudowáli/
záwſze ſwé budowánia Bogu poświącáli OrzQuin Mv.
»(abo) krol a(l)bo (i) rzeczpospolita« = vel respublica vel rex
Modrz [szyk 3:2] (5): iż nie może być ſkarb więtſzy krolowi y Rzecżypoſpolitey/ iáko wierność poddánych/ á chuć przećiw pánu
ſwoiemu BielKron 116v; Mącz 286b; ALe imo te doſtoieńſtwá/
ktore ábo Rzecżpoſpolita/ ábo Krolowie dawáią/ [...] ſą niektore
inſze/ ná ktore ſynowie po śmierći Oycowſkiey náſtępuią ModrzBaz
46v; SkarJedn 201; SkarKazSej 697a. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 2 r.]
»rzeczypospolitej i krolewski« [szyk 1:1] (2): Máieſtat tedy ieſt
wielmożność á doſtoyność Rzecżypoſpolitey y Krolewſka [reipublicae principisque] ModrzBaz 82; SkarKazSej 697a.
»(i, jako) krolestwo, (i, tak, abo) rzeczpospolita« = regnum et
respublica Modrz [szyk 12:5] (17): LubPs ee5v marg; NAuká Rycerſka ieſt potrzebna káżdemu Kroleſtwu y Rzecży poſpolitey BielSpr b3; A naywięcey te Kśięgi Krolowie cżytáć máią/ ktore ſą piſáne o rządzeniu kroleſtwá y Rzecżypoſpolitey ModrzBaz [16]v;
WerKaz 297; wſzákoſz wżdy nie do końcá zginęłá tá Rzeczpoſpolita/ to Kroleſtwo/ w ktorem ieśli práwá ſą nie doſkonáłe/ ale
wżdy obyczáie dobre ſię náyduią. GórnRozm C2v, A2v, L3, L4,
M2v, M4v [2 r.]; WujNT 136; SarnStat 599; Bo kroleſtwá/ y Rzeczypoſpolite bez Bozkiey pomocy fundowáć ſię/ y ſtać/ y obrony
mieć nie mogą. SkarKazSej 678b, 677b [2 r.], 678b marg, 688a.
[Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»(ani, abo) miasto a(l)bo (i, ani) rzeczpospolita« = (vel) civitas
et (vel) respublica Modrz [szyk 7:1] (8): RejPos 68; ModrzBaz 3, 4,
53v; Abowiem gdźieby ieno niektore oſoby wſtyd/ y ſpráwiedliwość miáły w ſobie/ tedy ániby miáſtá/ áni Rzeczypoſpolite trwáć
mogły. GórnRozm N2v; Bo iż miáſtá y wſzytki rzeczypoſpolité ná
zgodźie naprzód záśiadáią/ y potym roſtą/ tedy záśię niezgodą/ á
roſtyrkiem vpádáć muſzą KochWr 21; PowodPr 6, 86.
»(i) ojczyzna i rzeczpospolita« (2): RejPosWstaw [413]v; Pogáńſka ſtara mądrość/ piſałá hiſtorie/ ſławiąc ludzie wboiu mężne y
w ſpráwách dzielne: ktorzy oycżyzny y rzecżypoſpolitey ćiáły ſwemi y krwią bronili SkarŻyw A3v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»i pan i rzeczpospolita« (1): Ztych tedy przykłádów obaczyć
możeſz/ w iákim niebeſpieczenſtwie y ten Pan y tá Rzeczpoſpolita
ieſt/ gdźie ludźie nápięniądze chćiwi KochWr 33.
»rzeczpospolita i państwo« [szyk 1:1] (2): że iáko przyrodzone
pocżątki y weſcia ſwe máią Rzecżypoſpolite y Páńſtwá káżde/ ták
też koniec y záſcie Phil P; SarnStat 436. [Ponadto w połączeniu
szeregowym 1 r.]
»rzeczpospolita i wiara krześcijańska (a. święta)« = respublica
et religio Modrz (2): A ná poddáne przynależy roſkazániu iych
[królów] doſyć cżynić/ á we wſzytkim tem/ cżemby Rzecżypoſpolitey y wiáry Krześćijáńſkiey zacność nie byłá zgwałconá/ posłuſznemi być ModrzBaz 49v, 130v.
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»rzeczpospolita abo świetski zbor« (1): á oſobno o Rzećżypoſpolitey [!]/ ábo o tem świetſkiem Zborze [de republica] mowić
będziemy ModrzBaz 4v.
»rzeczpospolita abo zbor święty« (1): ModrzBaz 45v cf W
przen.
Personiﬁkacja (5): Expulsa atque exterminata suis sedibus
Respub. Zniſzczona/ wygnána precz Rzeczpoſpolita. Mącz 450c,
395c; Bá to v mnie nowa/ iżby Rzeczpoſpolita ktora ieſt niema/ bez
oczu/ bez vſzu/ [...] Páná Bogá obrażáć miáłá. GórnRozm M2v;
Abowiem nie iednoć te tylko ſągrźechy [!]/ ktore człowiek káżdy z
oſobná popełni/ ále ſą te grżęchy/ á dáleko ćiężſze ktore popełni
Rzeczpoſpolita. GórnRozm M2v, M2v marg.
W przen (13): Mącz 52d, 60c, 377b [2 r.]; Nie cżym inſzym
bowiem kwitną Rzecżypoſpolite/ iáko thym/ gdy práwom zupełne
bywa od káżdego oddawáne poſłuſzeńſtwo Phil D3; Rozumiał bowiem to ten mądry mąż iákową ieſt zárázą káżdey Rzecżypoſpolithey gnuſność y prożnowánie Phil S2, D3 marg, R.
Wyrażenia: »ciało rzeczypospolitej« (1): [św. Paweł] zálećiwſzy rozmáite dáry/ ktoremi cżłonki iednego ćiáłá ozdobione ſą/ á
przyſtoſowawſzy ie do ćiáłá Rzecżypoſpolitey/ ábo Zboru ś. [ad
corpus vel reipublicae, vel ecclesiae] roſkázuie/ żeby káżdy to ſobie
rozmyślał/ iáko mu wiele Bog dał ModrzBaz 45v.
»fundament rzeczypospolitej« = fundamentum reipublicae
Modrz [szyk 2:1] (3): ModrzBaz 140v; Dáie ſię też w tych ſłowách
Páńſkich znáć/ iż kroleſtwá onego y Rzeczypoſpo: świeckiey fundámentem chćiał P. Bog mieć religią ábo kápłáńſtwo SkarKazSej
677b, 698b.
»zdrowie rzeczypospolitej« [szyk 2:1] (3): KochZg A2; áni
tego Tyráńſtwo ieſt/ co zwierżchni Pan czyni dla Rzeczypoſpolitey
zdrowia y iey cáłośći GórnRozm M3; Phil I3.
Przen: O niebie jako siedzibie Boga (2):
rzeczpospolita czyja (1): Abowiem rzecż poſpolita wáſzá [Nostra enim administratio] ieſt w niebie/ ſkąd też zbawićielá cżekamy
Páná Iezu Kryſta. BibRadz Philipp 3/20.
Wyrażenie: »rzeczpospolita niebieska« (1): tedy ieſzcże pogáni
nie ſą ocżyśćieni/ to ieſzcże ſą od rzecży poſpolitey niebieſkiey oddaleni CzechRozm 78.
a. Sprawy państwowe, publiczne; dobro społeczne, pomyślność
państwa (3): Cicero dotąd ſie vcżył á przy náucżycyelu ſwym trwał/
áż ſie theż obroćił do rzecży poſpolitey/ y bez żadney pomocy rzecż
mawyał GliczKsiąż O2, K4v; Bona publice possidere, Imienie ná
poſpolitą rzecz trzimáć. Mącz 314b.
b. O państwach starożytnych (205): BielKron 116 [2 r.]; BielSpr 44; W Kártáginie/ gdy ieſzcże oná Rzecżpoſpolita w ſwey zacnośći ſtałá/ nikomu ſię niegodźiło pierśćieni nośić ModrzBaz 51.
rzeczpospolita czyja (1): Ach gdzież takiego w egipcie więczey
pokolenia Iuż by ożyła naſza rżecż prawie poſpolita RejJóz L3.
W przeciwstawieniu: »własny ... rzeczypospolitej« (1): Widząc
ſłudzy iey y towárzyſze plác roſkoſzny/ y doſtátki wielkie v krolowey Dydony/ ięli ſie tám budowáć/ oſiadáć/ ták właſne pożytki iáko
Rzecżypoſpolitey wynáydowáć y cżynić BielKron 75v.
Zwroty: »rzeczpospolitą sprawować« (1): A gdy inego dzyedzicá niebyło/ wiele ich ná to przyzwaláło áby tego cżekáli ieſli ſie
ſyn [królowej Roksanie] vrodzi áby był dzyedzicem/ á do tego cżáſu
kſiążętá Rzecżpoſpolitą ſpráwowáli BielKron 127.
»rzeczpospolitą ustawić« (1): BielKron 8v cf Szereg.
Wyrażenie: »senat rzeczypospolitej« (1): Ieſli [w Macedonii]
pod namioty ſpráwá byłá/ mnimałby [= można by sądzić] być Senat
ieden Rzecżypoſpolitey. BielKron 123v.
Szereg: »rzeczpospolita i prawa« (1): Cżáſu krolá Sálomoná
krolował Smerdes/ [...] ktory Rzecżpoſpolitą y práwá Egipcżánom
vſtáwił BielKron 8v.
α. O starożytnej Grecji (26): BielKron 57v; [Arystofanes] znácząc ty ludźie/ którzy gdy inák vrość w Rzeczypoſpolitéy niemogą/
Rzecząpoſpolitą miéſzáiąc roſtą: krotoﬁlnie o nich powiáda/ iż [...]
OrzQuin C2, C2; ModrzBaz 130; Przethoć Heráklitus Philozoph

cżáſu Sedycyey będąc proſzony/ áby w orácyey ſwey ktorą miał do
ludu dał rádę/ kthorymby ſpoſobem do zgody Rzecżpoſpolita przyść
mogłá [...] Phil R4, Q4, R4.
rzeczypospolite czyje (1): W onych ſtárodawnych Rzecżáchpoſpolitych y Greckich y inſzych narodow/ byli niektorzi Przełożeni co doglądáli dźiećinnych obycżáiow/ drudzy niewieśćich/ á
drudzy ludu poſpolitego ModrzBaz 31v.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy geograﬁcznej (5):
Wnieśion był dawno przed tem od ludźi mądrych y od vſtáwiec
praw/ ten obycżay do Rzecżypoſpolitych Greckich. ModrzBaz 91;
Y toby też nie z drogi było/ áby iáko zá dawnych cżáſow w Rzymie
bywáło/ y w Greckich Rzecżáchpoſpolitych/ tákby też v nas byli
poſtánowieni dozorce lub ſtrożowie praw ModrzBaz 95v, 31v; v
tychże Grekow dwie były naporządnieyſze rzecży poſpolite/ Atheńſka/ y Lácedemońſka WerGośc 264; Phil S2.
Zwrot: »być z pożytkiem rzeczypospolitej« (2): przeto [Arystoteles] rozumiał to być zpożytkiem Rzecżypoſpolitey [e republica
esse]/ gdy ćiężey pijáne karano/ iáko ku wyſtępkowi ſkłonnieyſze/
niżli trzeźwie. ModrzBaz 82v; Phil K3.
W przen (1): In ipso Graeciae ﬂore, Gdy Grecia w inym ſtanie
yeſzcze byłá, Gdy kwitnęła rzecz poſpolita. Mącz 131a.
αα. O Sparcie (7): RejZwierz 10; TEgo cżáſu Agezylaus Lácedemońſki krol [...] pánował/ [...] tego wypiſuią hiſtorye Greckie być
krolá ſmyſłu oſtrego/ y wſzey chwały godnego/ gdy Rzecżypoſpolitey wiele dobrego vcżynił. BielKron 68; Theopompus krol
Spártáńſki przełożeńſthwo krolow do nieiákiey pomiernośći v
Lácedemońcżykow przywiodł/ ábowiem wprzod Ephoros poſtánowił [...]/ ktorzy mimo krolá wſzytkę moc w R.P. ſtánowić y ſądzić
mieli Phil Q.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy kraju (2): GórnRozm
L4; Iáko tenże Xenophon o lácedemońſkiey R.P. piſząc roſpomina.
Vkázuie bowim że Miáſtho Spárthá [...] Phil P2.
Fraza: »rzeczpospolita upadła« (1): Otoż iáko Rzeczpoſpol:
Lácedemońſká/ ktora tákże ku rycerſkiem tylko rżeczám byłá ſpoſobiona/ poki walczyłá/ kwitnęłá/ á ſkoro w pokoiu śiedźieć poczęłá/ záraz vpádłá GórnRozm L4.
Wyrażenia: »rzeczypospolitej pożyteczny« (1): Do miáſtá [Lacedemończycy] nieprziymowáli żadnego kthoryby rzecży poſpolitey
nie był pożytecżny. BielKron 272v.
»rzeczypospolitej sprawy« (1): Theopompus krol Spártáńſki
[...] wprzod Ephoros poſtánowił [...]. Ciſz iáko R.P. ſpraw przyglądáli/ thák też y Krolá ſámego Phil Q.
ββ. O Troi (3): Bo ácż ći to podobno nie dármo rzecżono/
Kreẃ nie wodá: lecż v mnie poſpolitey rzecży Powinowáctwo więtſze. KochOdpr B3v.
rzeczpospolita czyja (1): KochOdpr A4 cf Wyrażenie.
Zwrot: »rzeczpospolitą postanowić« (1): Gdy iuż Priamus
miáſto dobrą obroną opátrzył/ á Rzecżpoſpolitą dobrze poſtánowił/ poſłał do Greciey Antenorá iednego s kſiążąt ſwoich BielKron 55.
Wyrażenie: »dobre rzeczypospolitej« (1): A ia z chęćią rad/
zacny Krolewicże Cokolwiek będzie ſpráwiedliwość nioſłá/ I dobre
Rzecży poſpolitey náſzey KochOdpr A4.
β. O starożytnym Rzymie (131):
αα. O starożytnym Rzymie w czasach republiki (61): RejZwierz
32v; Zywot miedzyány [znamionuje monarchię] Grecką/ gdzye pánował Alexánder wielki. Goleni żelázne Rzymſką/ gdzye Rzecżpoſpolita pánowáłá. BielKron 9v; Rzymſcy panowie thakież/ Horácyus Koruinus/ Marcellus/ Torkwátus/ cżynili ſámi o rzecż
poſpolitą BielKron 248v, 105, 106, 106v, 107, 109, 119, 130; Sławne ieſt ono ſprzyśiężenie Kátyliny w Rzymie/ ktorego ſprzyśiężenia
on cżłowiek z Akádemiey/ będąc Konſulem Rzymſkim/ doſzedł/
odkrył/ y zátłumił: á onę Rzecżpoſpolitą od tyráńſtwá y zniſzcżenia
wyzwolił ModrzBaz 129v, 42v, 43v; w Rzymie gdy ſtáłá Rzeczpoſp: była wolność táka/ iáka ná świećie nie byłá więtſza GórnRozm B4; KochWr 34; PaprUp G2; Phil F2, Q3.
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rzeczpospolita czyja (2): OrzRozm T4; Powieda Cicero, że
lepiey tyśiąc kroć zginąć/ niżli w ſwoiey Rzeczypoſpolitey bez pomocy oręża nie moc żyć. ModrzBaz 63v.
W połączeniu łącznym z zaimkiem dzierżawczym (1): To miáſto
Kártago było ſławne wſzytkiemu ſwiátu/ s ktorym Rzymiánie wiedli walkę trzydzyeśći lat/ z wielką ſzkodą ſwoią y Rzecżypoſpolitey
BielKron 75v.
W przeciwstawieniu: »własny ... rzeczypospolitej« (1): Bych
mogł tego cżáſu docżekáć/ kiedy Rzymiánie będą pátrzyć więcey
właſnych pożythkow niż Rzecżypoſpolitey BielSpr 46v.
Zwroty: »rzeczpospolitą rządzić« = rempublicam gerere Modrz
(2): OrzRozm T4; Gdyż iáwna rzecż ieſt/ że zá cżáſow dawnych/
iáko Hiſtoriae Rzymſkie świádcżą/ ludźie vbodzy Rzecżpoſpolitą
bárzo dobrze rządźili ModrzBaz 42v.
»rzeczpospolitą sprawować; sprawa rzeczypospolitej« [szyk
zmienny] (4;3): PO wygnániu Tárquiniuſá krolá Rzymſkiego/ [...]
vſtáwili Rzymiánie áby ſámi Rzeczpoſpolitą ſpráwowáli BielKron
104v; Strátona wybráli kſiążęciem/ przyiąwſzy od niego przyſięgę/
áby ták zacne przełożeńſtwo ku ſpráwie Rzecżypoſpolitey nie przychodziło ná niſkie/ grube/ á nicżemne ludzi BielKron 124v, 101,
102v, 119 [2 r.]; ten [Scewola] Rzecżypoſpolitey ſprawami/ y pracą
w wykładaniu mieſczkiego prawa ſpraczowany/ ku tey nawięczey
grze [w piłkę] dla pośilenia śił [...] przychadzał. KwiatKsiąż P2.
Wyrażenia: »miłość rzeczypospolitej« (2): Bo widźiał Murená/
iż Cato nie z nieprzyiaćielſkiego ſercá/ ále z miłośći Rzecżypoſpolitey [animo ... reipublicae studioso] w dał ſię był z nim w
práwo. ModrzBaz 95v; SkarKazSej 669b marg.
»posługa rzeczypospolitej, przeciwko rzeczypospolitej« (1:1):
GórnDworz Z3v; gdy go [Metellusa] pythano cżemu nie weſoł z
dobrey poſługi rzecy [!] poſpolitey? powiedźiał: Ia nierozumiem
ieſli to dobra poſługá/ dla ktorey iuż zlenieią náſzy Rycyrze BielSpr 43v.
»rzeczypospolitej potrzeba«: [Kato Młodszy] nie dał ſię inácżey do proſzenia o Vrząd przywieść/ iedno gwałtowną Rzecżypoſpolitey potrzebą. ModrzBaz 43v.
»rzeczypospolitej (G) pożytek; pożyteczny rzeczypospolitej
(D)« (2;1): Attylius Regulus gdy był poiman od Kártágińſkich/
poſłáli go ná ſlubie do Rzymá/ áby zań ine więźnie wypuſzcżono.
[...] Wotuiąc nie rádził zá ſię dáwáć żadnego/ powiedáiąc ſwoię
nicżemność á zeſzłe látá/ w ktorych iuż nie może być pożytecżny
Rzecżypoſpolitey. BielKron 120; BielSpr 46v; ná oſtátek Florze nierządney niewieśćie/ iſz byłá wielkie ſkárby ſproſną miłością zgromádzone ná poſpolitey rzeczy pożytek oddáłá/ Koſćioł zbudowáli
StryjKron 145.
»rzeczpospolita rzymska« = Roma, res Romana Modrz [szyk
12:3] (15): BielKron 101, 109 marg, 338; Rzymſka Rzecżpoſpolita
iż byłá ták wielka/ niemniey ſie do tego białegłowy przycżyniły/ niż
męſzcżyzni. GórnDworz Zv; Zwycżáiem ſtárożytnym/ á rycerzmi
cnemi/ RZymſka Rzecżpoſpolita trwa cżáſy dawnemi. ModrzBaz 5,
25; CzechEp 375, 376, 379 [2 r.]; ktorzy [cesarze pogańscy] opánowáwſzy rzecż poſpolitą Rzymſką/ wſzytkim władáli NiemObr
159; KochWr 26; Nie mnieyſza też zarázá w Rzecżypoſpolitey
Rzymſkiey byłá/ prze ſprzecżánie ſie y ámbicyą mizerną onych dwu
Pánow Rzymſkich/ to ieſt/ Máriuſzá y Syllę. Phil Q4, S; PowodPr 77.
»skaźca, skażenie rzeczypospolitej« [szyk 4:1] (4:1): Wáleryus
wezwawſzy poſpolſtwá/ vcżynił do nich długą rzecż około Rzecżypoſpolitey mnożenia y ſkáżenia BielKron 107v, 109 [2 r.]; RejZwierc 38; Iż máłych złodźieiow w powrozách albo łáńcuchách
żeláznych trácą. á wielkim ſkaźcom R.P. w złotych łáncuchách
chodzącym ſie kłániáią. PowodPr 79.
»upadek rzeczypospolitej« (1): [Brutus] obeſłał Senat y Plebeuſze/ żáłował ſie tego ná Kolátyná co mu mowił/ powiedáiąc s
tego być vpadek Rzecżypoſpolitey BielKron 105.
Szereg: »rzeczpospolita, państwo rzymskie« (1): OKrutna á
ſtráſzliwa ná ten cżás była w Rzymie roznicá miedzy Senatem/

ktora wielką ſzkodę vcżyniłá rzecżypoſpolitey wſzythkyemu páńſtwu Rzymſkiemu BielKron 130v.
ααα. Sprawy państwowe, publiczne; dobro publiczne (3): [Wirginius] wſádzon do więzyenia/ gdzye ſie tám ſam zábił/ drugie wywołano/ drudzy pouciekáli/ ſtátki ich ná poſpolitą rzecż obrocono.
BielKron 119v, 24v; Ták Rzymianie karáli Miedz wyorywánie/ Y
pługá łákomego w cudze ſię wrywánie; iż Oracżá y woły ná Rzecż
poſpolitą Brano KlonWor 5.
ββ. O starożytnym Rzymie za czasów monarchii i cesarstwa
(70): OrzRozm O3v; A gdy iednego cżáſu do ludu wſzego w woyſce
rzecż vcżynił [Romulus] o záchowániu Rzecżypoſpolitey/ niewiedzyeć kędy ſie podzyał BielKron 100; pocżęłá być Monárchia
Rzymſka od Iuliuſá Ceſarza/ ktory vſpokoiwſzy Rzecżpoſpolitą w
Rzymie/ ciągnął do Hiſzpániey BielKron 131, 102, 103, 141, 151,
157v; Ale iáko zá niego [cesarza Sewerusa] Rzecżpoſpolita ſtałá/
iáko ſie cnothy z niego y dobre obycżáie mnożyły/ to iuż tám o nim
ſzyrzey hiſtorie ſwiádcżą. RejZwierc 53v, 93, 222v; BielSpr 1, 28;
Powieda Cicero, iż tego trzebá żędáć/ áby ktorzi w Rzecżypoſpolitey ſą przełożeni/ podobni práwam byli/ ktore do karánia nie
gniewem/ ále ſpráwiedliwośćią bywáią przywiedźione. ModrzBaz
80v; Wyznawa Cicero, iż iákożkolwiek wielki był Orator, lub wymowcá/ tedy táki był z Akádemiey: á cokolwiek do Rzecżypoſpolitey przyniosł/ to wſzytko od náucżyćielow y Miſtrzow przyniosł. ModrzBaz 129v, [16]v, [41]v, 85v, 95v, 129v, 134; SkarŻyw
429; CzechEp 409; Y zá temi grżechámi Páńſtwo Rzymſkie vpádło/
ktore doſyć ſtáło długo/ poki były te grżechy Rzeczypoſpolitey/
karánia Bożego z niebá nie śćiągnęły. GórnRozm M3; nie omylił
ſye y Cicero ná tym/ tuſząc/ że ten vpadek ſtárych obyczáiów miał
zá ſobą y rzeczpoſpolitą potárgnąć KochWr 27, 26, 27, 28 [2 r.];
PaprUp L2; Tyberius też ſkromnym y ćirpliwym aduerſus conuicia
maloſque rumores okázował ſie/ cżęſto ty ſłowá máiąc w przypowieśći/ że w wolney R.P. wolny theż vmyſł y głos być ma. Phil
Q3, E; SkarKazSej 669a [2 r.], b; Kto ſztuką/ ábo kupnem/ ná
vrzędy wchodźił; A tym Rzecżpoſpolitą fortelem podchodźił: Ten
bywał práwnie karan od Rzymiánow onych KlonWor 16.
rzeczpospolita czyja (2): SkarŻyw 147; Tu ſłyſzyſz co ten mądry/ á w rzeczypoſpolitéy ſwéy godny człowiek [tj. Cycero] o téy
ſkáźie obyczáiów trzyma KochWr 27.
W połączeniu łącznym lub przeciwstawnym z zaimkiem zwrotnym lub dzierżawczym (2): Rzekł tedy Tyberyus Ceſarz Káiuſowi/
że cię ná ſwe mieyſce zoſtáwiam z obietnice boſkiey/ pátrzże áby
był pożytecżen nie ſobie tylko/ ále więcey Rzecżypoſpolitey BielKron 141; BielSpr 15.
W połączeniu łącznym lub przeciwstawnym z wyrazem „własny” (2): [Serwius] wiele inych rzecży Senatowi roſtropną rzecżą
przekłádał/ ták o Rzecżypoſpolitey iáko o właſney. BielKron
103, 99.
W przeciwstawieniu: »własne sprawy ... rzeczypospolitej« (1):
Gdy trybunaći od poſpolſtwá proſtego narodu s Pátrycyuſy kłopot
mieli o zwirzchnośći/ ták w właſnych ſpráwách iáko w Rzecżypoſpolitey [...] BielKron 119.
Fraza: »rzeczpospolita była upadła; upadła rzeczpospolita;
upadek rzeczypospolitej« (1;1;2): CEſarz Alexánder mąż doświádcżony/ ták w rzecżach Rycerſkich iáko w náukach. Ten vpadłą
Rzecżpoſpolitą záſię nápráwił. BielKron 151; Látá od národzenia
Páná Kryſtuſá 270. KLaudyus wtory Fláwius rzecżony [...]. Ten
záſię Rzecżpoſpolitą ktora byłá vpádłá pocżął w Rzymie nápráwiáć
BielKron 153, 146; á będą [wiersze] nam téż ſłużyć ku náſzéy rzeczy: bo o vpadku rzeczypoſpolitéy mówią. KochWr 37.
Zwroty: »postanowić rzeczpospolitą; postanowienie rzeczypospolitej« [szyk zmienny] (3;1): [Romulus] rádził około tego z
dzyadem ſwoim Numitorem iákoby Rzecżpoſpolitą w mieſcie w
ludu poſpolitym y w Rycerſkich ſpráwach dobrze poſtánowili. BielKron 99; iać ſie śmierći z żadney przycżyny nie boię/ iedno w
iákim poſtánowieniu Rzecżypoſpolitey/ o to mi idzye. BielKron
131, 131 [2 r.].
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»rzeczpospolitą rządzić« (2): Bo muśieli oni/ ktorzi w Rzymie
Rzecżpoſpolitą rządźili [gubernabant rempublicam]/ ſkoro doſzedł
rok/ y z vrzędu vſtępowáć/ y licżbę zniego cżynić. ModrzBaz 43;
SkarKazSej 669b.
»rzeczpospolitą sprawować« (4): [Sewerus cesarz] Rzecżpoſpolitą ſpráwował dobrze BielKron 150v, 141, 157v, 162v.
Wyrażenia: »majestat rzeczypospolitej« (1): ále dla poczćiwośći á máyeſtatu rzeczi poſpolitey Rzimskiey [lud rzymski] rad
hoyne á przepyſzne czći wyrządza. Mącz 201c.
»miłośnik (a. miłownik) rzeczypospolitej« (2): ADryanus Ceſarz od Tráiáná vſtáwiony/ był miłownik pokoiá y poſpolitey rzecży
BielKron 149, 105v.
»rzeczypospolitej posługi; służba przeciwko rzeczypospolitej«
(1;1): [Tullius] vcżynił rzecż ſzyroką do Senatu/ [...] iáko Rzecżypoſpolitey poſługi/ vſtáwy/ obrony/ y wſzelkie opátrzenie vcżynił w
mieſcie BielKron 103v; GórnDworz R2v.
»pożytek rzeczypospolitej; rzeczypospolitej pożyteczny« = reipublicae utilis Modrz (3;2): [rycerze] Przyſięgáli tedy [...] nigdy
nic nieopuſzcżáć áni ſie śmierći lękáć/ iedno ták cżynić coby było
s pożytkiem Ceſárſkim y rzecży poſpolitey. BielSpr 12; Romulus, Numa Pompilius, żadnego potomká niezoſtáwili/ ktoryby Rzecżypoſpolitey pożytecżny był ModrzBaz 47, 22; SkarŻyw 429;
Phil E2.
»rzeczpospolita rzymska« (1): Mącz 201c cf »majestat rzeczypospolitej«.
»urząd rzeczypospolitej« (1): BYł w Rzymie ieden cżłek [...]/
ná imię Eutropius/ á żoná iego Theodorá/ máiąc trzech ſynow: dwu
ſtarſzych ná vrzędy Rzeczypoſpolitey obroćił SkarŻyw 133.
W przen (1): iákoby mu to nie byłá rzecż wiádoma/ coby ſtąd
zá zárázá R.P. byłá/ gdyby Tárkwinius do Miáſtá był przywrocony
Phil E2.
ααα. Sprawy państwowe, publiczne; dobro społeczne (1): Zoſtáwił też Romulus ſobie iednę cżęść [gruntu] [...]. Cżęść też ná
poſpolitą rzecż zoſtáwił BielKron 99.
γ. O biblijnych państwach Żydów w różnych okresach ich
historii (także w czasach Chrystusa) (43): LubPs T [2 r.]; BibRadz
2.Mach 8/17; [Ozjasz] mury y wieże miáſtá Ieruzálem záſię wyſtáwił y opráwił/ y wiele rzecży poſpolitey dobrego vcżynił BielKron 87v, 36; ModrzBaz 3v; Ktokolwiek pobożnie żywie: Tego
śiedząc ná Sionie/ Będźie miał pan w ſwéy obronie. W rzeczypoſpolitéy zgodę/ Y cáłą vyźrzy ſwobodę KochPs 192; Phil L2;
SkarKaz 119a; Mátátyaſz dla Rzeczypoſpo: ktora ná zakonie Bożym fundowána byłá/ [...] zdrowie ſwoie ważył. SkarKazSej 668b,
678a [4 r.]; Wiedząc co rzekł Káiphaſz, y miał to ná piecży, Iż tego
było trzebá Poſpolitey Rzecży, Aby ieden zá wſzytkich vmárł.
KlonWor **6.
rzeczpospolita czyja [zawsze G pron] (3): A Prorocy Betleem
miáſto w ktorym ſie [Jezus] národzić miał vkázowáli y cżás opiſowáli/ To ieſt iż ſie to ſtáć miáło pokiby rzecż ich poſpolita ſtałá y
miáſto ich nie było zburzone CzechRozm 121; SkarŻyw 481; SkarKaz 116a.
W połączeniach szeregowych (3): CzechRozm 143, 165; [do
Zorobabela:] wſzytkoś to [bogactwo i zaszczyty] porzućił y podeptał/ ábyś oyczyznie y bráćiey ſwey y Rzeczypoſp: ſłużył. SkarKazSej 668b.
Fraza: »rzeczpospolita upadła (vb); upadła rzeczpospolita«
(1;1): CzechRozm 164v; A nie ieſtże to o brzymſka śmiáłość [...]
znowu záś wſkrzeſzáć onę iuż vpádłą rzecż poſpolitą Izráelſką?
CzechEp 332.
Zwroty: »postanowić (a. postawić) rzeczpospolitą; postanowienie rzeczypospolitej« (2;1): niſzli ie [naród wybrany] do ziemie
[Bóg] wprowádził/ poſtánowić chćiał znimi zmowę y przymierze
wiecżne/ y poſtáwić ich rzeczpoſpolitą kośćielną y świecką SkarŻyw 481, 481, 482.
»rzeczypospolitej służyć, sługa« [szyk zmienny] (1:1): Małżeńſtwo teſz poſtánowił [Mojżesz]/ y wychowánie dziátek/ áby znich

godni ſłudzj Bogu y rzecżypoſpolitey rośli. SkarŻyw 482; SkarKazSej 668b.
Wyrażenia: »dobre rzeczypospolitej« (1): SkarKazSej 667b cf
»ojczyzna i rzeczpospolita«.
»rzeczpospolita izraelska« (6): Zá ktorym zborzenim y wygłádzenim/ wſzyſtká oná rzecżpoſpolita Izráelſka vpádłá CzechRozm
164v, 83, 139v, 143; CzechEp 332; WujNT 670 marg.
»rzeczpospolita judska« (2): A teraz iuż áni miáſtá onego/ áni
kośćiołá/ áni żadney rzecżypoſpolitey Iudſkiey niemáſz CzechRozm
165, 165.
»rzeczpospolita kościelna« (2): SkarŻyw 481 [2 r.] cf »postanowić rzeczpospolitą«.
»miłość rzeczypospolitej; ku rzeczypospolitej miłość« (1;1):
Iuż y pánny mdłe [mowa o Judycie i Hester]/ y boiáźliwe/ męże y
chłopy/ w miłośći Rzeczypoſpo: y ſzkod dla niey podeymowániu
przechodzą. SkarKazSej 669a, 669a.
»rząd rzeczypospolitej« (1): Co my też [...] Teſtámentem ſtárym nazywamy? [...] cżyli cżęść tylko tę piſmá Moyżeſzowego/
ktora w ſobie zámyka vſtáwy około ſłużby Bożey y rządu rzecży
poſpolitey Izráelſkiey? CzechRozm 83.
»rzeczypospolitej sprawca« = gubernator a. princeps reipublicae Modrz (2): [według ustaw Mojżesza] Hetmánowie lepak y z
inſzemi Vrzędniki/ naywyżſzemu Rzecżypoſpolitey ſprawcy posłuſzni byli. ModrzBaz 83, 83.
»sprawy rzeczypospolitej« (1): Y dla tego pierwſzego oney
Rzeczypoſp: świeckiey dał [Bóg] vrzędniká Moyżeſzá/ [...] áby ich
pierwey religiey/ [...] á potym ſpraw Rzeczypoſp: domowych/ około pokoiu y woien náuczył. SkarKazSej 678a.
»rzeczpospolita świecka« [szyk 3:1] (4): SkarŻyw 481 [2 r.],
482; Y dla tego pierwſzego oney Rzeczypoſp: świeckiey dał [Bóg]
vrzędniká Moyzeſzá/ ktory był kápłanem/ [...] y záraz był y krolem
SkarKazSej 678a.
»wszytka rzeczpospolita« (1): CzechRozm 164v cf »rzeczpospolita izraelska«.
»rzeczpospolita ziemska« (1): iż y on [Daniel] choćiaż pod
dźiwnymi podobieńſtwy opiſuiąc odmiány rzecży poſpolitey źiemſkiey/ opiſał też ſwym ſpoſobem y duchowną. CzechEp 366.
Szeregi: »Bog i rzeczpospolita« (1): SkarŻyw 482 cf »rzeczypospolitej służyć«.
»kościoł i rzeczpospolita« (1): Ná onych [tj. Choremie, Datanie i Abironie] dał znáć Moyżeſz nową y niesłycháną śmierćią/
iſz ſzkodliwſzego kośćiołowi y rzecżypoſpolitey grzechu niemáſz
iáko kácerſtwo. SkarŻyw 493. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»krolestwo i rzeczpospolita« (1): GDy Pan Bog wywiodł lud
ſwoy z Egiptu [...] vczynić ſobie z nich chćiał kroleſtwo y Rzeczpoſpolitą SkarKazSej 677a. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»lud i rzeczpospolita« (1): y wſzyſcy bráćia [Machabeusze] [...]
ſobie śmierć á ludowi ſwemu y Rzeczypoſp: wolność/ y wybáwienie od tyránnow przynieśli. SkarKazSej 668b.
»miasto abo rzeczpospolita« (1): Iákoć Miáſto [Jeruzalem] ábo
Rzecżpoſpolita będąc pełna ludu/ zoſtáłá ſámá iáko wdowá. PowodPr 9. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»ojczyzna i rzeczpospolita« (1): Pátrzmy ná onę parę świętych
młodźieńcow/ ná Neemiaſzá y Zorobabelá/ iáko dobre oyczyzny
ſwey y Rzeczypoſp: nád wſzytki ſwoie dobrá przekłádáli SkarKazSej 667b. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
αα. Sprawy państwowe, publiczne; dobro społeczne (1):
Wyrażenie: »rzeczpospolita miejska« (1): [Faryzeusze] wierzyli też o przyściu Meſyaſzowym ná zbáwienie wierzącym weń.
A byłá tymto mężom Rzecżpoſpolita mieyſka porucżoná BielKron 118v.
c. O nowożytnych państwach (księstwach, miastach) europejskich (105): [cesarz] nie może záwżdy w Niemcech być oſſobą/
zwłaſzcża theraz w thym záwichrzeniu rzecży poſpolitey/ trzebá tu
iednemu być coby thy roznice [...] vſpokoił BielKron 209v; Krol
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Ferdynándus miał Syem w Cżechách/ [...] tám też Rákuſzánie y
drudzy podáli kſiążki Krolowi/ ná kthorych żáłobliwie wypiſáli
vćiſki y zámieſzánie rzecży poſpolithey BielKron 219v; Potym mu
Ceſarz w rękę miecz dał miáſto poſeſsiey/ Mauryc dzyękował obiecuiąc/ wſzelkie poſłuſzeńſtwo rzecży poſpolitey zachowáć. BielKron 232v; Mizerna á vtrapioná była ná tęn cżás rzecż poſpolita w
Niemcech/ przez nádętość á vpor kſiążąthek Niemieckich BielKron
236v; Po śmierći Edwárduſá było w Angliey zamieſzánie rzecży
poſpolitey o wybieránie krolá BielKron 238, 173, 200v, 207, 207v,
209 (25); BiałKat 163v.
rzeczpospolita czego [= jakich ziem] (3): BielKron 386; á
wypráwiwſzy Poſły do Siewierſkiego Xiążęcią [!] Olechá/ prośili
áby do nich przyiáchał/ dla rády około poſpolitey rzeczy Xięſtw y
Zieḿ Ruſkich StryjKron 195; Nie bárzo dawnych cżáſow Szkołá
Páryſka [...] fráſuiąc ſię ná dźieśiątego Lwá Papieżá/ y od iego
dekretu (ktorym Symmonią P[a]pieſką/ przećiwko vchwałom Rzecżypoſpolitey kroleſtwá Fráncuſkiego vtwierdźić chćiał) ná Concilium áppeluiąc/ znácżnie to nápiſáli/ iż [...] NiemObr 178.
rzeczpospolita czyja (2): Ná tym Seymie Ceſarz w Auſzpurku/
vſtáwił pobor ná wſzythki w Niemieckich kráinách/ [...] mowiąc:
iż ia dla waſzey rzecży poſpolitey/ wielki nakład podiął BielKron
230, 213v.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy państwa lub miasta
(5): iáko Woyćiech Pruskie kſiążę/ dał ſie pod moc Krolowi Polſkiemu/ á zakon ſwoy odmienił/ przećiw rzecży Pruſkiey poſpolitey
BielKron 230v, 416; Ná ten cżás Lukáńſka rzecżpoſpolita zamku
iákiegoś ſąſieckiego dobywáłá. SkarŻyw 167, 458; StryjKron 210.
W połączeniu łącznym lub przeciwstawnym z zaimkiem osobowym lub zwrotnym (2): może nam záwżdy y rzecży poſpolitey
być pożytecżny y nieprzyiacielowi ſie odiąć BielKron 195; Kaſtyliani záſię thego mieyſcá gdźie zową Heſperidum/ mieli wolność ná
zachod ſłońcá/ tákież co nowego by náleźli ſobie ku pożytku álbo
rzecży poſpolitey/ w thym im też żadny ſnich nie miał przekáżáć.
BielKron 445v.
W połączeniu łącznym z przydawką dzierżawczą przy elipsie
wyrazu „rzecz” (1): Kto może powiedzieć á wyſłowić/ iáka byłá ná
then cżás żáłoſna á vtrapiona Rzecż poſpolita/ y poſpolitego cżłowieká w Węgrzech BielSpr 57.
W połączeniach szeregowych (2): Ceſarz poſłał do Szwáncárow
zálecáiąc ſie im/ y powiádáiąc iáko ſie ſtárał o to pilnie/ aby dobry
rząd/ pokoy/ ſpráwiedliwość/ rzecż poſpolitą dobrą w Niemcech
poſtánowił BielKron 226, 198.
Zwroty: »postanowić rzeczpospolitą; postanowienie rzeczypospolitej« [szyk zmienny] (6;4): [papież Klemens VI] Stárał ſie o to
iákoby był poſtánowił Rzecżpoſpolitą dobrze BielKron 186; obeſłáli
Kſiążętá áby ſie ziecháli do Szwynfurtu [...] á tám rádzili o poſtanowienie rzecży poſpolitey/ ták około wiáry krześćiáńſkiey/ iáko
też około obrony BielKron 210v; Poſtánowiwſzy Rzecż poſpolitą w
Węgierſkiey źiemi/ przyiecháli od Ceſárzá poſłowie áby ſnim y z
innemi iecháli do Ieruzálem ráthowáć Krześćian od pogáńſtwá.
BielKron 301, 184, 199, 210v, 225v, 226, 237, 319.
»rzeczpospolitą sprawować (a. sprawić)« (8): ZYgmunt ſyn
Kárłá cżwartego/ [...] ktory gdy dobrze s chucią á rádoſcią poſpolitego ludu Rzecżpoſpolitą ſpráwował/ miał bácżność ná kościoł
Krześćiáńſki BielKron 188; Krolowa rzecż poſpolithą ſpráwuie/ áż
dorośćie ſyn młody Delﬁnſkie Kſiążę. BielKron 239, 197v, 203v,
204, 214v, 281v, 289.
Wyrażenia: »posługi rzeczypospolitej« (1): [mówią posłowie
książąt luterskich:] ieſli pobory nielitośćiwe będą vmnieyſzone/
tedy niebędziem ſie wymáwiáć s poſług/ y potrzeb rzecży poſpolitey BielKron 221v.
»pożytek rzeczypospolitej (G); rzeczypospolitej pożyteczny«
(1;3): Olbrycht Wircemburſki/ Oto Woiewodá y drudzy dla wſzetecżnośći Lántgráfá/ ktory rzecży poſpolitey niebył nigdy pożytecżny/ iáko wielkie ſobie ſzkody y okrućieńſtwá pocżynili/ [...] może
káżdy bácżyć BielKron 237, 195, 238v; Ten Arcybiſkup [...] obie-

cuiąc bronić wedle możnośći ſwey Krolewſkiey ſławy/ żywotá: y
pożytku przeſtrzegáć Rzecżypoſpolitey: potymtego żáłował NiemObr 171.
»rzeczpospolita Rzeszy Niemieckiej« (1): Aták Ceſarz mieſiącá Máiá/ wezwał wſzytkich rad/ powiedział im rzecżą ſzeroką/
iáko ſie ſtarał pilnie o rzecż poſpolithą rzeſzy Niemieckiey BielKron 232v.
»skaza, skaźca rzeczypospolitej« (2:1): rozmáite rzecży á winy
wynáydowáli ná Nortumbryuſá/ iákoby był ſkaźcá poſpolithey
rzecży/ iżby theż z iego przycżyny Krol vmarł BielKron 238,
213 [2 r.].
»upadek rzeczypospolitej« (1): Ten [papież Grzegorz XI] bacżąc wielki vpadek Rzecżypoſpolitey we Włoſzech/ [...] puśćił ſie
wodą z Awinium BielKron 187.
W przen (1):
Wyrażenie: »zdrowie rzeczypospolitej« (1): Papież Klimunt
poſłał ſwego poſłá [...]/ gdzye też dał liſti do Frydrychá Kſiążęćiá
Sáſkiego [...] ráduiąc ſie themu iż ſam Frydrych będzye ná tym
Seymie/ ſkąd ma dobrą nádzyeię iż co dobrego poſtánowią/ coby ſzło
ku zdrowiu rzecży poſpolitey BielKron 200.
α. Sprawy państwowe, publiczne, dobro społeczne (3): GliczKsiąż L3; [książęta i senat odpowiedzieli cesarzowi] á gdy nam
będzye potrzebá poſpolitey obrony/ ten dochod ma być ná poſpolitą
rzecż obrocon BielKron 199; Ten [król Władysław] przydał y nápráwił wiele poſpolitey rzecży dobrey kroleſtwu Węgierſkiemu.
BielKron 301.
β. O Rzymie (głównie jako siedzibie papieży) (7): SEwerynus
Rzymianin był Papieżem rok/ [...] ten wiele dobrego Rzecżypoſpolitey vdzyáłał. BielKron 166; [papież Grzegorz] Przyiechał do
Genui ze wſzytkim máieſtatem Papieſkim/ [...] potym zyemią do
Rzymá/ gdzye [...] pocżął záſię kośćioły y Rzecżpoſpolitą vpádłe
nápráwiáć BielKron 187.
W połączeniu przeciwstawnym z zaimkiem zwrotnym (1): ábowiem w Rzymie nikt nie był iedno Ian á Iákub Kolumnowie/ ktorzy
ſpráwowáli rzecż poſpolitą z wielką ſzkodą/ cżyniąc ſobie więtſzy
pożytek niż rzecży poſpolitey BielKron 185v.
Zwrot: »sprawować rzeczpospolitą; sprawa pospolitej rzeczy«
(1;1): [papież Sergiusz] Był wychowániec przeſzłych Papieżow/
przeto ſie od nich nic nie odſtrzelił w ſpráwie poſpolitey rzecży.
BielKron 171, 185v.
Wyrażenia: »miłownik pospolitej rzeczy« (1): wſzákże to Bogu
záſłużyli/ iż im nie podleyſzego [papieża] dał/ ktory był miłownik
poſpolitey rzecży BielKron 184.
»rzeczpospolita rzymska« (1): [papież pisał:] obiecuię pilność
w tym vcżynić w krotkim cżáſu/ iż rzecż poſpolita Rzymſka/ ktora
ſnadź ktemu [tj. herezjom] dáłá pierwſzą przycżynę/ iż nápierwey
będzie karaná BielKron 199.
γ. O Polsce w czasach historycznych, zwłaszcza w okresie
piastowskim (również bez dokładnego określenia czasu) (28): [Popiel] iął ſie roſkoſzy domowych/ weſela/ tańcow/ muzykow z prożnowánia/ opuśćiwſzy ſpráwy y rzecż poſpolitą. BielKron 342; ábowiem [Mieszko II] był leniwy/ niedbáły/ żony ſwey więcey ſłuchał
y náſládował niż rádziec poſpolithey rzecży. BielKron 346; Opátrzywſzy rzecż poſpolitą Káźimierz w Krákowſkim pańſtwie y w
Ruſi/ wezbrał ſie do Prus BielKron 356v, 333, 343v, 354, 361, 364v,
369v; ModrzBaz 21v, 27; Był on święty Piaſt/ byli cni Boleſłáwowie/ Y z Włádyſłáwy/ oni też Káźimierowie. Bywáli y Pánowie
Rádni práwie święći/ Ktorzy Rzecżpoſpolitą mieli ná pámięći.
BielSen 18; PaprUp B3v, E3v; OrzJan 56; SarnStat *3, 121.
rzeczpospolita czyja (1): Tegoż roku [1376] Polacy Syem
vdzyáłáli w Rádomſkim/ [...] na ktorym potáiemnie tę rzecż
zamknęli [...]/ iżby imo Zygmuntá dzyedźicżkę ſwoię krolewnę
średnią [tj. Jadwigę] do ſiebie wzyęli/ á dáli ią zá małżonkę
tákiemu coby ich rzecż poſpolitą dobrze ſpráwował. BielKron 379.
W połączeniu szeregowym (1): [król Kazimierz] Poſtánowiwſzy/ opátrzywſzy/ żonę/ dzieći/ ſługi/ Rzecż też poſpolitą/ [...]
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przyiąwſzy Páńſkie świątośći/ vmárł ná zamku Krákowſkim BielKron 376.
Zwroty: »postanowić rzeczpospolitą; postanowienie rzeczypospolitej« (1;1): BielKron 376; KAzimierz ſyn Bolesłáwá krzywouſtego/ [...] gdy o dobrym poſtánowieniu rzecżypoſpolitey y obronie
páńſtwá ſwego myślił [...]: wypráwił do Rzymu do Papieżá Lucyuſzá trzećiego/ posły ſwoie SkarŻyw 403.
»rządzić rzeczpospolitą« (2): Woiewod dwánaśćie rządzili
rzecż poſpolithą. BielKron 340 marg, 341 marg.
»rzeczpospolitą sprawować; sprawa, sprawowanie rzeczypospolitej« (1;1:1): po roznych rozmowách wybráli dwánaśćie Woiewod ku ſpráwie rzecży poſpolitey BielKron 340, 379; [starsi
Polacy] Kśiążek piſáć nieumieli: iednák im przedśię ná tym nic
nieſchodźiło/ cżegokolwiek álbo do prawdźiwey chwały Bożey/
álbo do ſpráwowánia Rzecżypoſpolitey było potrzebá. WujJud a2v.
Wyrażenie: »miłownik rzeczypospolitej« (1): Przydan ieſt ku
krolowi [Kazimierzowi]/ dla iego młodych lat/ gubernator/ to ieſt
ſprawcá/ pan Krákowſki Iáſzko z Melſztyná/ miłownik rzecży poſpolitey BielKron 373v.
»rzeczpospolita polska« (1): przodkowie naszy nadali takowe
bogactwa ecclesiae, to jest zgromadzeniu Rzeczypospolitej Polskiej
Diar 69.
»rzeczypospolitej skaza, skaźca« [szyk 1:1] (1:1): Iáko też on
Domárat/ gdy go w tym vználi/ A Rzetzypoſpolitey ſkaźcą być widźieli/ Mężnie ſie przećiw iemu práwie oborzyli WierKróc A3; bo
oni [dawni królowie] tym iáko ſkázą rzeczypoſpolitéy gárdźili/ ná
co my ſye dziś wyſadzamy. KochWr 29.
d. O nowożytnych państwach nieeuropejskich (11): żadney v
nich [Turków] roznośći niemáſz w rodzáiu Szláchectwá/ ten tám
vrodzony y ſławny/ kthory ſobie mężnie á dobrze pocżnie/ [...] ten
zbáwienie duſzne otrzyma/ ktory zábit o poſpolitą rzecż będzie
BielSpr 50; Są też drudzy ktore zową Teſftedery, Przełożeni kthorzy przy dworze Ceſárſkim záwżdy bywáią ſtrzegąc poſpolitey rzecży BielSpr 50v.
W połączeniu szeregowym (1): Máchomet też/ ktory narodowi
ſwemu wſzytkę piękność y Rzecżypoſpolitey y wiáry ábo nabożeńſtwá/ w orężu vkázował/ wiecżnie im winá zábronił ModrzBaz 113v.
α. O Królestwie Jerozolimskim założonym przez chrześcijan (4):
Zwroty: »postanowić rzeczpospolitą« (2): [papież Kalistus II]
Genuenſes y wiele inych wypráwił do Ierozálem rátowáć Krześćian/ kiedy Bálduiná Párty byli poimáli. Poſtánowiwſzy dobrze
Rzecżpoſpolitą vmárł BielKron 180v, 178v.
»sprawować rzeczpospolitą« (1): BAlduinus trzeći/ piąty krol
Ierozolimſki/ dobrze á fotrunnie ſpráwował Rzecżpoſpolitą. BielKron 178v.
Wyrażenie: »rzeczpospolita upadła« (1): potym ſie [Baldwin II]
wykupił [z niewoli] y wrocon do Ieruzálem/ záſię Rzecżpoſpolitą
vpádłą nápráwił BielKron 178v.
β. O cesarstwie wschodnim (4): SkarŻyw 101; Bo gdyby wzorem onych Conſtántinów/ Theodozyuſzów/ y Zygmuntów [cesarz]
poſtępowáć ſobie chćiał/ którzy nád wolą wſzyſtkich/ vczyniwſzy
ziazd duchowny/ łácno tákié ſpory z Rzeczypoſpolitéy znaſzáli/ iużbyſmy dawno wnętrznych woien prózni byli. OrzJan 131.
W połączeniu łącznym z zaimkiem zwrotnym (1): tegoż roku
záwichrzył Dyabeł krzyżem/ gdy Tomás Kárdynał Strygońſki Pátryárchá Konſtántynopolſki/ przećiw Turkom do Trácyey Iubileuſz
ná Krzyżaki v Papieżá otrzymał/ z wielkim złym ſwoim y Rzecżypoſpolitey BielKron 412v.
Fraza: »upadła (vb) rzeczpospolita« (1): BielKron 164 cf Szereg.
Szereg: »rzeczpospolita i z państwem« (1): FOkás Ceſarz Konſtántynopolſki/ pánował lat ośḿ/ pod ktorym byłá vpádłá Rzecżpoſpolita y s páńſtwem BielKron 164.
e. O chrześcijaństwie, chrześcijanach, państwach chrześcijańskich (zwłaszcza pod panowaniem papieża) (39): [cesarz odpisuje

papieżowi:] w ktorey rzecży ieſli [papież] vcżyni co ná iego vrząd
zależy/ ia theż co na moy vrząd zależy rzecży poſpolitey nieopuſzcżę. BielKron 220v; Láſkę vcżyń Pánie Syonowy/ [...] áby
pogáńſka y Turecka ręká/ Chrześćiáńſkich národow nieprzemogłá/
áby rozerwaniá kośćioł Boży nie miał/ [...] áby Rzecż poſpolitá
byłá wielka/ mocná y ſłáwná. SkarŻyw 115; NiemObr 64.
W połączeniu szeregowym (1): Bo nie kápłani do krolow
świeckich/ ále krolowie do kápłanow/ y do rządu y Rzeczypoſp:
Chrześćijáńſkiey/ y do praw ich przyſtawáli. SkarKazSej 679b.
Zwrot: »rzeczpospolitą postanowić (a. ustawić); (po)stanowienie rzeczypospolitej« [szyk zmienny] (2;2): ácż żadnego ápoſtołowie
niemieli roſkazánia poſiádáć przełożeńſthwá w práwiech/ wſzákże
dziſieyſzy kápłani/ mogą wźiąć práwo miecżowe/ prze kthore mogą
mocą vſtáwić nową poſpolitą rzecż BielKron 214v; Bernárdynus
Kárdynał Swiętego Krzyżá/ Y Ian Biſkup Wárádyńſki/ prácowáli
ſie theż nie tylko o tho z iednocżenie Krolá s Ceſárzem ále y o
poſthánowienie Rzecżypoſpolitey Krześćijáńſkiey BielKron 412v,
193, 236.
Wyrażenia: »rzeczpospolita krześcijańska, krześcijanow, krześcijaństwa« = christiana a. christianorum respublica Modrz [szyk
25:2] (25:1:1): aby dobra kościelne to jest Rzeczypospolitej krześcijańskiej w Polscze takiem porządkiem szafowani byli, na co są
nadani Diar 69; GliczKsiąż Ov; Wyznawánie/ iáko rzecż poſpolitą
w łáſce ſwey wiernych krześćiyánow Pan záchowywáć racży/ w
miłoſyerdzyu/ w ſpráwyedliwośći/ y w pokoiu LubPs Tv marg;
Arcybiſkup w Rzymie będąc/ vcżynił rzecż przed Papieżem [...]
około Rzecżypoſpolitey Krześćijáńſtwá wſzytkiego BielKron 410;
Boże day áby to z iechánie náſze ku pożytku było/ nam y poddánym náſzym/ y wſzey rzecży poſpolitey Krześćijáńſkiey BielKron
414; Woyćiech potym był Biſkupem/ kthory Rzecżpoſpolitą Krześćijáńſką lepiey rozſzerzył BielKron 437v, 162v, 196v, 220, 220v,
236 (15); BiałKat 36; łácna napráwá w Rzecżypoſpolitey Krześćiáńſkiey być może z niemáłą pociechą ludzi wiernych RejPosWstaw 42v; Tá niewola z Rzecżypoſpolitych Chrześćijáńſkich/ rozmáitemi Ceſárſkiemi práwy/ wyrzucona ieſt. ModrzBaz 88v, 52;
SkarJedn 154; PowodPr 37, 81; KochWrJan 17; SkarKazSej 679b.
»pożyteczno (a. pożyteczny) rzeczypospolitej (D); pożytek
rzeczypospolitej (G)« [szyk 2:2] (3;1): Krol Polſki powiedział/ yż ia
wſzytko vcżynię co będzie pożytecżno rzecży poſpolitey BielKron
223v; A ieſliby w tym co mogł pomoc Krol Polſki/ coby ku pożytku
Rzecżypoſpolitey Krześćijáńſkiey/ ná to ſie wam dawa powolny
BielKron 410, 219, 234v.
»rzeczpospolita upadła« [szyk 1:1] (2): [cesarza Justyniana]
był Pan Bog obdárzył dwiemá Hetmány ſpráwnymi/ przez ktore
vpadła rzecż poſpolita Krześćiáńſka y rozerwána záſię byłá nápráwiona y ziednocżona BielKron 162v, 220.
Szeregi: »kościoł i rzeczpospolita« (1): Kſięgi trzecie Kroniki
ſwiátá Ianá Szleydaná/ o ſtánowieniu kośćiołá Krześćiáńſkiego y
Rzecżypoſpolitey/ zá cżáſu Ceſárzá Kárłá piątego BielKron 193.
»nie tylo wiara ale rzeczpospolita« (1): Ktorych [Greków] odſzcżepieńſtwo długo trwáło/ [...] wiele narodow záwiodło/ y nie tylo
wierze S. ále rzecży poſpolitey świeckiey Chrześćiáńſkiey/ niezmierną vtrátę vcżyniło. SkarJedn 154.
W przen (2):
Wyrażenia: »ciało rzeczypospolitej« (1): Tákżeć w R.P. Krześćiáńſkiey/ te kieliſzne/ winne/ mięśne/ y ćieleſne ſekty/ [...] ćiáło
R.P. ták obśiádły/ żeby ich bez obrázy ſámego ćiáłá/ zrázu zbydź
trudno PowodPr 37.
»nawa rzeczypospolitej« (1): Na przod ſtáráymy ſie/ áby tá Nawá R.P. krześćiáńſkiey zwłaſzcżá náſzey/ byłá od tákiey náwáłnośći
vlżoná. PowodPr 81.
α. Sprawy państwowe, publiczne; dobro społeczne (2): Papież
Páweł poſłał poſły ſwoie Kardynały/ ſtánawiáć pokoy miedzy imi/
do Ceſárzá/ Micháłá Luzytaná/ á do Krolá Sádoletá/ proſząc áby ty
ſwoie krzywdy właſne odłożyli ná rzecż poſpolitą/ á ná ſpokoiną
rádę to wznieśli BielKron 220v; Tám też z iechawſzy ſie Biſkupi
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RZECZPOSPOLITA

RZECZYWISTY

Węgierſcy ſpołu s Krolmi/ rádźili około poſpolitey rzecży wſzythkiemu Krześćijáńſtwu potrzebney BielKron 413.
f. O judaizmie (2):
rzeczpospolita czyja (1): A Prorocy Betleem miáſto w ktorym
ſie národzić miał vkázowáli/ [...] ktore iuż popuſtoſzone y zgruntu
obálone być wiemy/ y zwierzchnośći rzecży ſwey poſpolitey żadney/ przed pułtorem tyſiącem lat niemáią. CzechRozm 121.
Wyrażenie: »rzeczpospolita zakonna« (1): Iż oná rzecż poſpolita zakonna/ byłá po więtſzey cżęśći/ z ſtrony nabożeńſtwá y ſłużby
Bożey/ ćieleſna CzechEp 367.
3. Państwo, też miasto, w którym najwyższe władze są wybierane na czas określony przez ogół lub (zwykle) przez część mieszkańców mających uprawnienia polityczne; republika; respublica
Mącz, Modrz; politeia Calep (28): Respublica, Rzeczpoſpolita/ to
yeſt poſpolity ſtan/ y pożytek poſpolitego człowieká. Mącz 353a;
owſzem odmieniáią oni [jelenie i żurawie] cżęſto te pány/ iż raz ten/
drugiraz ow naprzod idzie: á thym ſpoſobem rychley tho ieſt wizerunk Rzeczypoſpolithey/ niż páńſtwá pod iednym krolem GórnDworz Gg2.
W przeciwstawieniach: »rzeczpospolita ... krol (2), książę« [w
tym: książę abo krol (1)] (2): iż bárziey prágnąć mamy/ áby nam
Rzecżpoſpolita roſkázowáłá/ niż Kſiążę/ ábo Krol GórnDworz
Gg2v; Pod krolem iednym nalepſzy rząd: pod Rzecząpoſpolitą náde
wſzytko nagorſzy SkarKazSej 690b.
Szeregi: »rzeczpospolita i krolestwo« (1): GórnRozm L4 cf W
przen.
»miasto albo rzeczpospolita« (1): Politeia – Politią, rzad w
mieſczie, albo, w R.P. Calep 817b.
W przen (1):
Wyrażenie: »zdrowie rzeczypospolitej« (1): Lácedemonianie
mieć ich [murów] niechćieli/ vkázuiąc ná ludźi/ w ktorych męſtwie/
á śile/ nie w murách zdrowie káżdey Rzeczypoſpol: y káżdego
Kroleſtwá záwiſło. GórnRozm L4.
a. O Atenach będących przez większą część swojej historii
demokracją (16): Perykles Athenien sis dźielny miáſtá onego Senator/ gdy do rády w záburzeniu rzeczypoſpolithey chadzał/ [...]
thák ſam do śiebie mawiał: [...] OrzRozm A4, P2v; BielKron 27, 75;
Mącz 271b; Abowiem on Solon w Práwách Athenieńſkich nápiſał/
iż Rzecżpoſpolita ták wiele zapłátámi iáko y karániem ſtoi. ModrzBaz 18v; Bo on [Solon] wſzytkie ludźi w iedney Rzecżypoſpolitey
mieſzkáiące/ przyzwycżáiał do tego/ áby ſię wſzytcy z dobrego
powodzenia ſąśiádá ſwego weſelili ModrzBaz 77v, 18v.
Zwroty: »rzeczpospolitą rządzić; rzeczpospolita była rządzona«
= respublica administrabatur Modrz (1;1): Potym Atteniánie krolá
mieć niechcieli/ iedno áby rádá álbo Mágiſtratus Rzecżpoſpolitą
rządzili BielKron 75; ModrzBaz 130.
»sprawować rzeczpospolitą« (1): Potym s przemiennośći cżáſu/ wybráli byli Atheńſcy trzydzyeśći mężow co ſpráwowáli Rzecżpoſpolitą BielKron 121.
Wyrażenia: »Rzeczpospolita Atenieńska« = respublica Atheniensium Modrz (5): Są też wiádome y Demoſtheneſowe rády bárzo
dobre/ ktoremi Rzecżpoſpolita Athenieńſka byłá rządzoná. ModrzBaz 130; Ieſli mnie y Ariſtedeſá w przepáść nie wrzućicie/ Rzecżpoſpolita Athenieńſka nigdy beſpiecżna być nie będzie mogłá. Phil
K, K4, N3, R3.
»sprawa rzeczypospolitej« (1): Iáko tedy ieſt ſzkodliwa ámbicya w Rzecżypoſpolitey/ ieſt też ſwiádectwem on przykład o dwu
mężach Athenieńſkich/ tho ieſt/ Ariſtydeſie y Temiſtokleſie/ kthorzy
ſprzecżáli ſie s ſobą chćiwoſcią y nienawiſcią/ ták iż záwſze ieden
od drugiego w káżdey ſpráwie R.P. roznie rozumiał Phil K.
b. O republice weneckiej (6):
rzeczpospolita czyja (1): tedy Norymbergczánie do Wenetow
poſłáli/ proſząc ich áby Wenetowie im ſpoſob y Práwá Rzeczypoſpolitey ſwey przyſłáli OrzRozm T4.
Zwrot: »być z pożytkiem rzeczypospolitej« (1): Ieſliby kto rozumiał/ żeby ten obywátel Páńſtwá Weneckiego [...] niebył godny

ná to/ áby ták wielki vrząd ná ſobie nośił/ ábo dla iákieykolwiek
inſzey przycżyny niebyłoby to z pożytkiem Rzecżypoſpolitey [non
fore e republica] żeby on był Kśiążęćiem ModrzBaz 46.
Zestawienie: »Rzeczpospolita Wenecka« = respublica Veneta
Modrz [szyk 2:2] (4): OrzQuin C3v; Tu pan Koſtká kthoremu ſie
záwdy Weneckiey Rzecżypoſ. porządek podobał/ ták powiedział.
[...] GórnDworz Ggv; Ktory obycżay [krytykowania kandydata na
urząd]/ iż w Rzecżypoſpolitey Weneckiey záchowuią/ świádcży
Káſpár Contarenus ModrzBaz 46; SkarKazSej 691a marg.
Synonim: 3. respublika.
LWil
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RZECZYCA Sł stp; Cn, Linde brak.
RZECZYSKO (22) sb n
-é- (16), -e- (1); -é- : -e- SarnStat (14:1); o jasne.
sg N rzéczysko (7). ◊ G rzéczyska (2). ◊ A rzéczysko (3). ◊ I
rzéczyskiem (1). ◊ L rzéczysku (3). ◊ pl N rzéczyska (2). ◊ A rzéczyska (2). ◊ I rzéczyski (1). ◊ L rzéczyskach (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych
przykładów).
Koryto rzeki płynącej lub wyschniętej; torrens PolAnt; alveus,
ﬂuvius, meatus JanStat (22): Euphrátes y Tigris z połu ſię ſchodzą/
ktore máluczko nád tym mieyſcem gdźie ſię sćiekáią/ z oſobná ſwe
rzeczyſká y początek máią BibRadz I 2a marg, 4.Reg 3/16, 17; A
ták położywſzy go [staw] puſto/ wypuść do kęſá z niego wodę/ ieno
w Rzéczyſku zoſtaẃ Strum L, F3v; Iż ácz rzéki Króleſtwá náſzégo/
to ieſt Wiſłá/ Niepr/ Striy/ Narew/ Dunáiec [...]/ y iné w Króleſtwie
náſzym będące z rzéczyſki ich náſzé ſą SarnStat 917, 466 [4 r.],
917; Deſertus alueus, wiśliſko/ rzecżyſko. KlonFlis F2 marg; [ktora
rzeká álbo potocżek ieſli opuściwſzy pierwſze rzecżyſko przez inſze
mieścá ſwoie ſzćie y płynienie obroci [...] właſną mocą: tedy przedśię przyrodzone pierwſze rzecżyſko kędy pierwey wodá ſzłá/ ma
być zá prawdźiwą gránicę onych Dźiedźictw HerbutStat 226 (Linde) [idem SarnStat 466 (2)]].
Wyrażenie: »stare rzeczysko« = antiquus alveus a. meatus,
antiqui ﬂuvii alveus JanStat [szyk 7:1] (8): á gdyby ſię rzeká obroćiłá mocą ſwą z ſwego ſthárego plácu inſzem mieyſcem/ tedy iednák
ono ſtáre rzeczyſko grániczy [tj. wyznacza granicę między wsiami]
UstPraw Iv [idem [TarnUst]]; SarnStat 466 [5 r.], 467, 1070;
[KsięgiSądWiej 1530 nr 7430; TarnUst 2 (Linde)].
Szereg: »rzeka (a. [rzeczka]), (i, albo) rzeczysko« = ﬂuvius seu
alveus (ﬂuvii), ﬂumen et alveus JanStat (4): Podkomorzy w gránicách naprzód y náde wſzyſtko ma pátrzyć przyrodzonéy gránice, to
ieſt potoczká, álbo rzéki miedzy dziedzictwy płynącéy, álbo rzéczyſká nowégo y ſtárégo: któré dziedzictwá dzieli. SarnStat 466; w
któréy ſtáréy rzéce álbo potoku/ álbo w ſtárym rzéczyſku ludźie [...]
wolnie będą łowić SarnStat 466, 466, 917; [Rzeczka, Rzeczysko
rivulus ReuchlinBartBydg D3].
ECB
[RZECZYSZCZE sb n
G sg rz(e)czyszczå.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (te same przykłady).
Stare koryto rzeki, starorzecze: Holſzy záſię od Wilny rzeki áż
do Korablá błotnego rzeczyſzcza dał vdział StryjKron 354 (Linde)
[idem] BielKron 1597 158 (Linde).]
ECB
RZECZYWISTY (3) ai
e jasne.
sg f N rzeczywistå (1). ◊ L rzeczywist(e)j (1). ◊ n N rzeczywist(e) (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.
Prawdziwy, będący czymś w sposób realny (o sakramencie Eucharystii); realis, verus Cn (3):

RZECZYWISTY

RZEGOTANIE

Wyrażenie: »rzeczywista prawda« (1): Bo mánná byłá tylko
ﬁgurá tego naſwiętſzego Sákrámentu/ [...] lecz ten Sákráment ieſt
ſámá rzeczywiſta prawdá. WujNT 330 [idem] [WujBib 1241b].
Szereg: »prawdziwy i rzeczywisty« (2): Obacż iáko zle bluznią
y ſproſnie Zwingliáni ktorzy niewierzą áby pod oſobą chlebá w
Sákrámenćie prawdziwe y rzeczywiſte ćiáło Boże było SkarŻyw
168; LatHar 77.
ECB

W przeciwstawieniu: »gęścić ... rzedzić« (2): Ale to poſpolićie
wiedźieć/ iż gorącość kraśi mocz: źimno bieli: wilkość gęśći: á ſuchość rzedźi. SienLek 24v, Vuuv.
Formacje współrdzenne: przerzedzić, przerzedzić się, rozrzedzić, rozrzedzić się, zrzedzić, zrzedzić się; przerzedzać, rozrzedzać,
rozrzedzać się; rzedzeć; zrzednieć; zrzedzieć.
ECB
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RZEDZINA (?) Sł stp; Cn, Linde brak.
RZECZYWIŚCIE (9) av
Oba e jasne.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.
Prawdziwie, realnie; re ipsa, re vera Cn (9): SkarŻyw 91; Ktoż
inſzy oprocz niewierniká/ miałby záprzeć tego/ że Pan Chriſtus rzeczywiśćie do piekłá sſtąpił? WujNT 804; SkarKaz 210a.
W połączeniu szeregowym (1): Słowem Chriſtá Páná zowie
[Jan Ewangelista]/ nie tylko prze to iż nam oznaymił [...] Oycá y
wolą iego: [...] ále więcey dla tego/ iż [...] rzeczywiśćie/ prawdziwie/ y iſtotnie [ze słowa Boga Ojca] ſię rodzi y pochodzi WujNT
304 [idem] [WujBib 1231a].
a. O sakramencie Eucharystii (5): Pokuſámi tedy y fráſunkámi
ſtreſktány/ z tey ſwiątośći [tj. z Eucharystii] poćiechy ſzukay y rátunku/ od Páná w niey rzecżywiśćie będącego. LatHar 202, 246.
W połączeniach szeregowych (2): Iż [...] nie pod ﬁgurą/ áni pod
podobieńſtwem: ále właśnie/ prawdziwie y rzeczywiśćie/ Ciáło y
krew Páńſka bywa przyimowána w S. Sákrámenćie. WujNT 331,
114; [O przenachwálebnieyſzym Sákrámenćie ták trzymał/ iſz w
nim ieſt żywe y przyrodzone ćiáło Páná Bogá náſzego Iezuſa Chryſtuſa: á pożywáiąc go/ práwie y przyrodzenno/ y rzecżywiśćie go
pożywamy: ácz pod zákryćiem y oſobámi. SkarŻyw 49].
Szereg: »prawdziwie a rzeczywiście« (1): A Chryſoſtom mowi/
iż nie ſámą wiárą y miłośćią; ále ſámą rzeczą nas czyni ćiáłem ſwoim: y prawdziwie á rzeczywiśćie ćiáło ſwe z námi złącza. WujNT
604. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
Cf RZECZNIE
ECB
RZEDZA (1) sb f
N sg rz(e)dzå.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Jedna z podstawowych cieczy (tzw. wilgotności) ustroju ludzkiego, związana z żywiołem wody: czwarta [wilgotność] ieſt rzéźno
rzadka/ ná kſztałt wody ktora iéy pánuie (marg) Rzedza. (–) SienLek Vuu2.
ECB
RZEDZEĆ (2) vb impf
1 sg praes rzedzeję (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) i XVIII w.
Stawać się rzadszym (2): Raresco, Rzedzeyę/ cienczeyę/ to
yeſt/ vmnieyſzam ſie álbo ſchnę. Mącz 347a; Calep 895b.
Formacje współrdzenne cf RZEDZIĆ.
ECB
RZEDZIĆ (3) vb impf
rzedzić (2), rzadzić (1); rzedzić SienLek (2); rzadzić Mącz.
e prawdopodobnie jasne (tak w rzedzeć); a pochylone.
praes 1 sg rzådzę (1). ◊ 3 sg rzedzi (2).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.
Czynić coś mniej gęstym pod względem konsystencji, rozrzedzać (3): Raro, Rzadzę/ rzedzey czynię co gęſto było. Mącz 347a.
rzedzić co (2): źiemiá podług gęſtośći ſwéy/ gęśći ſwą wilgość
á czyni ią śliſką: [...] wodá záś według właſnośći ſwéy/ wilgość ſwą
rzedźi SienLek Vuuv, 24v.

[RZEDZIUCHNY] cf [RZADZIUCHNY]
[RZEGANIE] cf RZYGANIE
RZEGOCĄC (1) part praes act
A sg f rzegocąc.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. rzekotać.
Skrzeczący, rechoczący (o żabie): Lew gdy żábę rzegocąc słyſzał/ Wielkim ią źwierzęćiem mnimał BierEz K3v.
Cf RZEGOTAĆ
ECB
RZEGOTAĆ (7) vb impf
rzegotać (7), [rzechotać].
Wszystkie samogłoski jasne.
inf rzegotać (3). ◊ praes [1 sg rzechocę, rzechotåm.] ◊ 2 sg rzegocesz (1). ◊ 3 sg rzegoce (1). ◊ 3 pl rzegocą (1). ◊ part praes act
rzegocąc (1).
Sł stp notuje, Cn: rzechotać, rzekotać, Linde XVI (jeden z niżej
notowanych przykładów) – XVIII w.
Skrzeczeć, rechotać (7):
a. O srokach i żabach; coaxare Mącz, Cn; garrire, strepere Cn
(2): Tak theż [sroka] chytra, iże gdy bacży czo w domu ſniednego
czoby miała wziąć/ pierwey rzegocze ieſtliby kto wybieżał FalZioł
IV 26a; Coaxare, dicuntur ranae cum vocem emittunt, Skrzeczeć/
Rzegotáć. Mącz 58b.
b. O człowieku (5): Qvarren. Rzegotáć. Coaxare. Calag 382b;
[Rzechocę et rzechotam/ Garrio, coaxo. Item, Cachinnor. Volck Yyy2v].
Przen: Dużo i nieprzerwanie mówić, paplać, plotkować (3):
[Karność mówi do Młodości:] Wiele tu rzegoceſz ſrocżká/ Rzućiłáś
mi ſie do ocżká BielKom E2v; [Co się tycze tamtych bab, iż jako
nam piszecie ustawicznie rzegocą, tedyć ta jest z dawna wszystkich
bab natura ListyPol 1548/184].
Zwrot: »rzegotać by (a. jako) sroczki, żaby« (1:1): A właſnie ie
tu piſmo żábámi zowie/ álbo podobne ku żábam/ bo rzegocą iáko
żáby/ máło dopuſzcżáiąc komu inſzemu mowić iedno ſámy RejAp
137v; A my domá śiedzimy by kwocżki/ Vpſtrzywſzy ſie/ rzegocąc
by ſrocżki BielSjem 6.
α. Śmiać się głośno (1): Risu diducere rictum, [...] Smieyąc ſie
ná kogo zęby oſzczerzáć/ to yeſt błaźnić z kogo álbo śmieyąc ſie
ziaráć/ rzegotáć. Mącz 355d.
Formacje współrdzenne: rzegotać się; narzektać się, rzektać.
Cf KRZEKOTAĆ, RZEGOCĄC, RZEGOTANIE
ECB
RZEGOTAĆ SIĘ (1) vb impf
1 sg praes rzegocę sie.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w. w innym znaczeniu.
Śmiać się głośno: Cachinnor et cachinno, Immoderate rideo –
Rzegocę ſzie. Calep 144b.
Formacje współrdzenne cf RZEGOTAĆ.
ECB
RZEGOTANIE (4) sb n
rzegotanie (3), rzechotanie (1); rzegotanie FalZioł, RejAp (2);
rzechotanie Mącz.

RZEGOTANIE

RZEKA

Pierwsze e, o oraz a jasne; końcowe e z tekstów nieoznaczających é oraz -é.
sg N rzechotani(e) (1). ◊ D rzegotaniu (2). ◊ I rzegotani(e)m (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w. s.v. rzekot, rzekotać oraz XVII w.: rzekotanie.
Skrzeczenie, rechotanie (4):
a. O sroce i żabach (3): Sroka na to nalepſza, iż gdzie ſie vſidli
w ogrodzie/ tedy tam pilno ſtrzeże, tak iż ktokolwiekby tam wynidz
chciał/ thedy go ſwem rzegotaniem wydawa. FalZioł IV 26a [idem]
[SpiczZioł 152 (Linde s.v. rzekot)].
Pogard. O nauce Kościoła katolickiego, tu: utożsamionej z głosem złych duchów, wyobrażonych pod postacią wychodzących z ust
żab [czyje] (2): Otho z gęby ſmokowey [tj. szatana]/ z gęby beſtiey
[tj. Stolicy Apostolskiej]/ z gęby ſkażonego Proroka [tj. papieża]/
wyſzły iákoby thrzy żaby duchow niecżyſtych [...] thák iż onemu
rzegothániu ich á wymyſłom chytrym ich trudno ſie ktho ſprzećiwić
álbo obronić może. RejAp 137v, Ff.
b. O człowieku; przen: gadanie, paplanie (1): Garrulitas, Rzechotánie/ Gruchanie/ wielomowność. Mącz 142c.
*** [Bez wystarczającego kontekstu: rzechotánie/ Garritus,
coaxatio Volck Yyy2v.]
Cf [KRZEKOTANIE], RZEGOTAĆ
ECB

(3:1), KochProp (2:1), SarnStat (104:3). ◊ G pl rzék (21), rzek (3);
rzék : rzek Mącz (7:1), Oczko (2:2); a jasne (w tym 11 r. błędne znakowanie).
sg N rzéka (419). ◊ G rzéki (423). ◊ D rzéce (33). ◊ A rzékę
(265). ◊ I rzéką (233). ◊ L rzéce (147). ◊ pl N rzéki (181). ◊ G rzék
(79). ◊ D rzékåm (6) FalZioł, LubPs, BudBib, Oczko (2), BielSjem,
rzékom (2) KochFr, KochPs; -åm (5), -(a)m (1). ◊ A rzéki (101). ◊ I
rzékami (76); -ami (68), -åmi (2), -(a)mi (6); -ami: -åmi BielKron
(31:1), StryjKron (6:1). ◊ L rzékach (62), [rzéc(e)ch]; -ach (32),
-åch (18), -(a)ch (12); -ach BierEz, Leop, UstPraw (4), BibRadz (2),
Mącz (2), KochFr, KochPieś, KołakCath, GosłCast; -åch LubPs,
RejWiz, RejAp, BudBib (2), ModrzBaz (2), Oczko, SkarŻyw; -ach :
-åch BielKron (2:3), Strum (3:3), StryjKron (1:1), SarnStat (10:1),
KlonFlis (2:1). ◊ V rzéki (2). ◊ du N (cum nm) rzéce (15) MiechGlab 25, HistAl E3v, BielKron 264v [2 r.], 267, 287v, 308v, 430v,
431, 432 [2 r.], 432v, 437, SkarŻyw 152, KochJez B3. ◊ A (cum nm)
rzéce (2) BielKron 273v, 274v. ◊ I (cum nm) rzékoma (4) BielKron
437v, Mącz 219a, 429d, KochJez 83v.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Woda płynąca stałym korytem, dość szeroka, mająca źródło
i ujście; ﬂumen Murm, BartBydg, Miech, HistAl, Vulg, PolAnt,
Mącz, Modrz, Calag, Calep, JanStat, Cn; ﬂuvius Murm, Mymer1,
BartBydg, HistAl, Miech, Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, JanStat,
JanPrzyw, Cn; torrens Vulg, PolAnt; amnis Mącz, Cn (2050): Wilk
w on cżás gdj dzień wielki/ Przyſzedł pić wody do rzeki BierEz
M2; Lew v iedney rzeki mieſzkał/ A towárzyſzá mieć niechćiał
BierEz Q2; Szcżuká będąc w rzece iedney/ [...] Wſzytkim rybom
pánowáłá/ A od nich cżeść wielką miáłá. BierEz R4v, B4v, K3v, L2
[2 r.], Q2v, R4v [2 r.]; Iakom ya nyewszyal ssyeczy toyest drgubicze na rzecze [...] any dwv sukyen byalych ZapWar 1524 nr
2335, 1536 nr 2493; PatKaz III 126; Murm 24; Mymer1 6; y widziałem ſiedḿ krow wychodzące zrzeki cudne barzo y tłuſte HistJóz Bv, B; BartBydg 59b; OSet ieſt dwoy/ ieden ſuchy drugi wilgotny ktori roſcie około rzek FalZioł I 147d; MInog ieſt riba długa,
cżarna, W rzekach ſie rodzi FalZioł IV 44a; TA riba [łosoś] ieſth
rzek wielkich FalZioł IV 44c, IV 42d, 43b, c, 44c, d [2 r.], 45b;
ARchites Taretinſki [...] w krainie iedney mieſzkał, ktora wielkie
rzeki w ſobie miała. BielŻyw 38; Tych wſzythkich ziem panſthwa/
ſzyrokoſci/ rzeki/ lud/ y ich obycżaie, takież y inſzich ludzi poſtronnych w kxięgach ninieyſzych będą wypiſane. MiechGlab 1;
Pothym vdawa ſie [rzeka Don] ku półdniu y wpada trzema drogoma
w białe iezioro y owſzem to iezioro z tey ſie rzyki zbiera MiechGlab 25, *5v, **5, 26 [3 r.], 41, 55, [88]; LibLeg 10/146; Poſuit
ﬂumina in deſerto [...]. Puſcił rżeki na puſtinie WróbŻołt 106/33,
73/15, Z5v, 79/12, 88/26; Głębokoſći morſkie wołáią náſie dziwnemi głoſy wyznawáiąc wielmożnoſć twoię y náwálnoſći rzek wielkie
ktore mimo nas przechodzą. RejPs 63v, 69v, 94v, 155v, 169; ComCrac 13; LibMal 1543/75, 1551/166v; RejJóz K3v [2 r.], K8; A gdy
Dárius ku rzece przybiegł/ nálazł ią zámárzłą HistAl F4v; Ządáł
Alexander ſnimi [z Bagramami] mowić/ ále oney ſzyrokoſći rzeki
zaden nie mogł przepłynąć/ dla wielkoſći Ippotamow/ Niedzwiádkow/ y Kokodrillow HistAl I4; Potym ſie ruſzywſzy z zaſtępem/
przyiecháli ku niektorey rzece á tám ſwoie namioty poſtáwili HistAl
K6v, Dv, F, F3v, F4v [4 r.], F6 (25); KromRozm III E2; Rzeki ſwoye
nápełnyaſz żywemi wodámi/ Aby ſye ſwyát ochładzał ich wilgotnoſcyámi LubPs P3, M3v, P3v, Q4, S, S3v (9); KrowObr 19v;
Otworzę ná naywyſzſſych pagorkach rzeki/ á w pośrzod pol krynnice Leop Is 41/18; Ale rátowáłá źiemiá oney niewiáſty: że otworzywſzy vſtá ſwoie/ y wypiłá rzekę/ ktorą wypuſćił Smok z gęby
ſwoiey. Leop Apoc 12/16, Ps 106/33, Sap 11/7, Is 18/2, 7, 19/5
(20); Wſzelákie rzeki ktorymi idzye z puſt ſą náſze UstPraw E2v,
E2, E2v [4 r], Iv [4 r.], K3; RejFig Ee3v; IOrdan to ſławna rzeká/
co w niey ludzye krzcżono RejZwierz 74; Przytym [Bóg obiecał]
iáko gwiazdy wywyzſzyć naśienie iego/ á iż od morzá do morzá/ á
od rzeki áż do gránic źiemie/ mieli być dźiedźicmi. BibRadz Eccli

RZEGOTKA (1) sb f
e, o oraz a prawdopodobnie jasne (tak w rzegotać oraz -ka).
[sg N rzegotka.] ◊ pl N rzegotki. ◊ [G rzegotek.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
1. Rodzaj drewnianego instrumentu z rączką zwieńczoną (najczęściej) kulą, zawierającą drobny materiał (piasek, ziarna), wydający dźwięk przy potrząsaniu, grzechotka:
Szereg: »rzegotki, ([i]) klekotki«: Sistrum – Rżegotki, klekotki
vnas. Calep 985a; [[w Wielki Piątek] Nic nie ſłycháć/ okrom niewdzięcżnego głoſu rzegotek y klekotek WujPos 1575 480 (Linde)].
2. [Nierządnica, prostytutka: curva, rzegothka multum loquens,
Swyecotka ReuchlinBartBydg i8.]
Synonimy: 1. klekotka; 2. cudzołożnica, fryjerka, gamratka,
kurwa, mercha, nałożnica, przyłożnica, sprosnica, wszetecznica.
Cf GRZECHOTKA
ECB
[RZEGOTLIWY] cf RZEKOTLIWY
[RZEJŹ] cf RZEŹ
RZEK (3) sb m
e jasne.
sg N rzek (1). ◊ G rzeku (1). ◊ pl G rzekow (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (te same przykłady).
Sylaba, zgłoska (3): Syllaba, Syllábá/ to yeſt oſiężenie kilká
liter yednym głoſem á przerzeczeniem/ rzek zową niektorzi. Mącz
436b, 148b.
Szereg: »syllaba albo rzek« (1): Correptio syllabae, Skrócenie
ſylláby álbo rzeku/ prętkie wymawiánie. Mącz 346b.
Synonimy: syllaba, zbieranka.
Cf [OŚMIORZECZNY], RZEKNIENIE, ZRZEK
ECB
RZEKA (2050) sb f
rzeka (2049), rzyka (1); rzeka : rzyka MiechGlab (76:1).
rzék-, rzéc- (210), rzek-, rzec- (153); rzék- KochZg, OrzQuin
(2), GrzepGeom, KochPs (12), KochFr (2), KochPhaen, KochWz, KochSob, PudłFr, ZawJeft, KochFrag (2), GosłCast; rzekMurzOrt, KochWr, OstrEpit; rzék- : rzek- OpecŻyw (3:2), Mącz
(25:133), Strum (32:2), Oczko (12:6), KochJez (3:2), KochPieś
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44/22; A w pośrodku rynku iego [Nowego Jeruzalem] y z obudwu
ſtron rzeki było drzewo żywotá noſzące owocow dwánaſcie BibRadz Apoc 22/2, I 2a marg, Gen 2/14, Ex 23/31, I 43d marg, Ios
19/11 (15); ORfeus Muzyk álbo gędzyec známienity tego cżáſu był
w Greciey/ o tym też Poetowie wymyſlnie piſáli/ iż ná iego gędzenie rzeki ſtawáły/ á kámienie ſkakáło BielKron 25v; A gdy
przyſzedł do Iordaná Heliaſz/ vderzył płaſzcżem ná wodę/ y rozdzyeliłá ſie rzeká BielKron [852]v; Są też y drugie rzeki w Indyey/
Indus/ Fizon/ Gion. BielKron 268v; Ná teyże rzece [Tamizie] trzy
álbo cżterzy tyſiące Lábęćiow domowych chowanych záwżdy widáć. BielKron 277v; Moſkwá/ nie od rodzaiu ieſt rzecżona thym
przezwiſkiem/ ále od Rzeki y Miaſta BielKron 427; miedzy wolgą á
Donem/ ſą polá wielkie/ przychodzą k ſobie bliſko ty dwie rzece ná
iednym mieyſcu ſiedḿ mil/ á ná drugich bárzo dáleko. BielKron
432, 16v, 25, 26 [3 r.], 27v, 29 [2 r.] (123); Achelous, Rzeká w
Echolii. Mącz 2c; Amnis anhelat frigore, Rzeka ſie kurzy przed
mrozem. Mącz 10a; Deferri navi ad ulteriores Istulae littus, Być
przewieźión ná onę ſtronę rzeki. Mącz 123a, 2c, 6c, 7d, 10c, 13d
(63); Po wtore s thego záćmienia powiádam przyść wielkiemu vpaleniu ſłonecnemu y tákiey ſuchośći/ iż głębokie názbyt rzeki będą
miáłkiemi LeovPrzep D4; Dziwy fáłſzywe á od rozlicżnych mnichow wymyſlone/ iáko ſą [...] ony káplice rozlicżne onych Iáckow/
onych Stániſłáwow/ co ná płaſzcżoch mnichy woźili/ co przez rzeki
biegáli RejAp 113v; Podle rzeki z obu ſtron vroſtą drzewá owocowe
káżdego rodzáiu RejAp 188, 103v [2 r.], 132v marg, 137 [3 r.], 187v
[2 r.], 188 [2 r.] (17); GórnDworz Bbv, Bb2 [2 r.]; Potym ſpołem
ſzli y zbudowáli wielki ſzpytal podle iedney wielkiey rzeki gdzież
wiele ludzi thonęło HistRzym 116, 24, 129 [4 r.], 131; RejZwierc
175; Ná práwym ſkrzydle poſtáwił [Pompejusz] tyſiąc koni pomocnikow od rzeki ktora przekażáłá mieyſce brzegiem y wylewániem
ſwym BielSpr 41, 5 [2 r.], 7 [3 r.], 19v, 44, 44v; Boże, [...] Ktory
widzisz i słyszysz wszytko dostatecznie, I wy, rzeki i ziemio niewzruszona wiecznie, [...] Bądźcie świadki a miejcie na dobrym
baczeniu Cokolwiek sie mianuje przy tym stanowieniu KochMon
29; Ia mądrość ieſtem iáko przekop z rzeki wywiedziony BudBib
Eccli 24/34, 1.Esdr 8/15, Iob 14/11, Ps 77/16, Is 34/9, 44/27 (15);
HistHel D3; Ieno tego ſtrzeż/ ábyś iuż ták równo czynił Spodek w
ónéy Przykopie iákoś od Rzéki wźiął Strum I2v; Kárpie/ Káráśie/ ty
ſye w Rzékách nie bárzo rády báwią Strum O3, D [3 r.], Dv, D2,
F4v [6 r.], I2v [2 r.] (29); BudNT Apoc 8/10; ModrzBaz 96v marg,
110; SkarJedn 68; KochDryas [A3]; Portugália ma rzek 25000.
Oczko [42]v, 7, 7v [4 r.], 8 [3 r.], 9, [43], [43]v; Miáſto/ któré pan
miłuie/ Y przybytkiem ſwym miánuie/ Rzéká odnogámi ſwémi weſeli przeyźrzoczyſtémi. KochPs 69; Wyrwi mię z błót/ [...] Nie day
mi tonąć w powódź rzék możnych. KochPs 100, 93, 110, 117, 141,
155, 165, 166; Raz będąc w ſwey Celli Plácidus málucżki/ do rzeki
po wodę bieżał: y cżerpáiąc zá dzbanem wpadł. SkarŻyw 250; Ziemię wnim [w raju] vcżynił [Bóg] wyſoką/ piękną z págorkámi y
cżtermi rzekámi SkarŻyw 259, A3, 250 [3 r.], 270, 334, 403 (15);
StryjKron A3v, 41 marg, 91, 140, 250, 345, 437; CzechEp 330;
przyſzły [wojska] do Sieieżéy wody. Potym do Kunáſzówki: więc
gdźie miedzy dwomá Swiętéy Preczyſtéy Cérkieẃ świéći ſye rzékomá/ Kumeią/ á Sieieżą KochJez B3v, B2v, B3, B3v; ZIemiá deſcz
piie/ źiemię drzewá piią/ Z rzék morze/ z morzá wſzytki gwiazdy
żiią. KochFr 24, 125; KlonŻal B4v marg; KochWz 136; WerGośc
238; BielSjem 18; Rzéki wód nieprzebránych wielką hoyność máią
KochPieś 72, 3, 31, 40; W rzéce ma [gospodarz] gęſté więćierze/
Czáſem wędą ryby bierze KochSob 70; ArtKanc P14; KochProp 7,
13; PaprUp A4; ZawJeft 38; ActReg 173; Fluminosus – Rzek pełny. Calep 425b; Fluviatilis – wrzecze przebiwaiacy wodny. Calep
425b; Incile – Kanął albo korito ktorim wode zrzeki prziwodziſz.
Calep 520a, 62a [3 r.], 425b [2 r.], 919b; GostGosp 100 [3 r.]; GostGospPon 170; GrochKal 13; Phil E4; GórnTroas 17; Gdy w Kánikułę niebá ognie dáią/ [...] Rzeki wod zbywáią GrabowSet F4v, N2,
V4v; Ten [Bóg] opátruie/ że morze nie wzbierze/ Choć wſzytki
rzéki w ſwoie łono bierze. KochFrag 16; LatHar 399, 510; Ryb-

Gęśli B3; á gdy wezbráłá powodź/ otrąćiłá ſię rzeká o on dom/ ále
go nie mogłá poruſzyć. WujNT Luc 6/48, Matth 7/25, 27, Luc 6/49,
2.Cor 11/26, Apoc 8/10 (10); Abowiem gdy Moizeſz z roſkazánia
Bożego/ wodę rzeki oney vderzył/ nátychmiaſt w krew ſię obroćiłá
WysKaz 9, 9 [2 r.]; Iázy ná rzékach niech będą zrzuconé. SarnStat
54; Ku vżywániu rzéki, która dobrá Królewſkié z ſzlácheckiémi
dźieli, ſąśiedźi niech będą przypuſczeni. SarnStat 467; Státuty z Láćińſkiégo y z Połſkiégo Káźimiérzowé o Rzékách, w Metryce znaydźieſz SarnStat 516; [Ustawiamy] áby nigdy rzéki/ którémi wodné
ſtátki chodzą/ [...] groblámi żadnémi hámowáné nie były SarnStat
1184, 54, 403, 467 [2 r.], 470 [2 r.], 480 (44); KmitaSpit B [2 r.];
Nád práwo poſpolite/ rzece ſtánąć y podnieść ſię/ y morzu dno
otworzyć y dwie śćienie vczynić kazał [Bóg]. SkarKaz 578a; CiekPotr 60; CzahTr ktv; SkarKazSej 665b [2 r.]; Tę wyſpę rzeki opaſáły z boku KlonFlis Hv, B4, Cv, C2v, E4, F3v (11); KlonWor 24.
rzeka czego (10): Ptakow doſyć/ rzeki ſłodkich wod/ [...] y inych rzecży nie wylicżonych tám ten Kray [tj. Nowy Świat] w ſobie
ma BielKron 445; Rzeká wody ſmrodliwey s páſzcżeki wężá RejAp
Ee4v; Rzeká ſtrumieniow iego vweſeli miáſto Boże BudBib Ps
45/5; SkarŻyw 484; SapEpit A4. Cf »rzeka wody żywej«.
W połączeniu z nazwą [w tym: rzeka + nazwa (550); nazwa +
rzeka (270); rzeka, ktorą (a. co ją) zową (28), ktorą nazywano (1);
rzeczona (17), wezwana (3), imieniem (zwana) (2); przezwisko
rzeki jest (2); w przypadkach zależnych nazwa w N (157), w składni zgody (371)] (1156): Ia ko Slachethny Szygmuth szmosczyszk
przyszethl szamoszoth [!] Doymyenya Mego Nyegowa dorzeky Rzeczoney Granyczney nocznego Czaszv szobye Rovnemy
ywszyal szrzeczonego yaszw Ryb vasznosczy ya ko szyes kop
groszy ZapWar 1508 nr 2045, 1508 nr 2054, nr 2055, nr 2056,
[1526] nr 2454, 1532 nr 2402 [2 r.], 2403, 1536 nr 2493; MetrKor
34/134v; OpecŻyw 38v, 107; OpecŻywSandR nlb 4; Potim ſie Alexander v rzeki Eufraten położył BielŻyw 150, 150; Sarmatia w Europie na wſchod, pocżynaſie od teyże rzeki Tanais, á bieży ku zachodu aż do ſamey Wiſły MiechGlab 1; także tym richley wſi j
miaſtecżka paląc przyciągnął [Bata, wódz tatarski] do rzeki ktorą
zową Ciſa MiechGlab 15, *6 [2 r.], *7v, *8 [2 r.], **, **2 [2 r.] (39);
Mlynow thez tych ktore wziemy naſchei po obudwu stronam rzeki
dnyeſtru Woyewoda Wolosky pobudowal Abi vzywal woyewoda
thilko do woliey naſchey LibLeg 6/79; A okolo rzeky Tvrle ktore
ziemie przilegli te tes są woyewodztwa Walaskyego LibLeg 10/68,
6/79, 157, 160, 9/51v, 10/146v (13); WróbŻołt 82/10, 11; Ty dwie
rzece Tygrys y Eufraten bieżą przez Medią/ Mezopotamią y Bábilonią/ á w rzekę Nilus wpadáią. HistAl E3v; Darius thedy ruſzywſzy wielkie zaſtępy ſwoie ciągnął ku rzece Grancus HistAl F3v;
Potym z onąd ruſzywſzy ſie przyciągnął [Aleksander] ku rzece
ktorą zową Tyr HistAl M6v, Dv, D2, E2, E3 [2 r.], E7 (23);
Wſpomnićie ſobie kiedy/ ná krzeſt Ianá krzćićielá ſwiętego/ iáko
Ian ſwięty on lud w Iordanie Rzece krzćił KrowObr 83v, 46, 49,
83v; RejWiz Cc8; [Mówi Bóg do Abrama:] Plemieniu thwoiemu
dam żiemię [!] thę od rzeki Egiptſkiey/ aſz do rzeki wielkiey
Eufráten Leop Gen 15/18; A prowádził Ionáthás Krolá áż do rzeki
kthorą názywano Eleutherus Leop 1.Mach 11/7, Gen 36/37, Deut
11/24, Ios 1/4, 12/2, 4.Reg 17/6 (16); RejZwierz 84v; Przezwiſko
drugiey rzeki [rajskiej] ieſt Gihon: tá obtacza wſzytkę ziemię Etiopską. BibRadz Gen 2/13; [Mówi Bóg:] Gránice wáſze będą od puſzczey y od Libanu áż do rzeki wielkiey Eufrátes BibRadz Ios 1/4,
Gen 2/14, 15/18, 4.Reg 18/11, 1.Par 18/3, I 228b marg (13); Ieſt też
Egipt ná ſwiecie miedzy inemi kroleſtwy obﬁtſzy w pożytki/ ták iż
gi ſtodołą wſzytkiego ſwiátá zwáli/ á to gi ktemu ſpráwuie rzeká
Nylus BielKron 8v; Thego cżáſu Tánáo krol Tátárſki pirwſzy ná
wſchod ſłońcá pánował/ od ktorego rzeká wezwaná Tánáis/ to ieſt
Wolhá. BielKron 10; Tyberyus Sylwius [panował] ośḿ lat/ od thego rzeká Tyber wezwána iż w niey vtonął/ bo ią przed tym zwano
Albulá. BielKron 61; [król Assur Teglatfulassar] zwoiował wſzytki
kráiny zá Iordanem rzeką/ y Gallileą BielKron 88; Rynny pocżynił
[Tarkwiniusz] ktorymi niecżyſtośći z miáſtá wychodziły do Tybru
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rzeki. BielKron 102v; WAndálitowie ſą rzecżeni od rzeki Wiſły/
tym imieniem/ ábowiem ſtárzy Hiſtorykowie Wiſłę piſáli Wándálus.
BielKron 159; Od zachodu ią [Azję] też dzieli rzeká wielka Tánáis/
kthorą zowiemy Wolhá BielKron 263v; Tę [Mezopotamię] obeſzły
ſláchetne dwie rzece/ Tygrys od wſchodu Słońcá/ á Eufrates od
zachodu. BielKron 264v; Dzieli Europę od wſchodu ſłońcá rzeká
Tánáis/ od południá miedzy źiemne morze BielKron 271; [Blondus]
wſzytkę Włoſką źiemię ná cżternaśćie cżęśći wypiſał y rozdzielił.
Pierwſzą cżęść położył w Liguriey od rzeki Wáro áż do drugiey
rzeki rzecżoney Máhrá BielKron 276; A ſą dwie mieśćie Bádeńſkie
nie dáleko ſiebie/ iedno wierzchnie/ drugie niſkie według Renu
rzeki BielKron 283; Stárzy Hiſtorykowie kłádli Germánią od rzeki
Tánáis áż do Renu BielKron 336v; Sobieſław Kſiążę Cżeſkie [...]
wtárgnął krolowi w źiemię y vczynił ſzkodę około Odery rzeki.
BielKron 353; tám v rzeki Cżarney vderzył ná nie [na Tatarów]
Woiewodá Krákowſki Włodzimierz z zebráną drużyną BielKron
360v; Tegoż roku krwáwa woda byłá w tych rzekách/ w Odrze á w
Nyſie w Sląſku. BielKron 363v; Klaſztor Biſzowſki z Biſzowey nád
Wiſłą [...] do Koronowá przenioſł Wiſław [...] dla pewnieyſzego
mieyſcá/ bo ij tám rzeká Brdá w koło obiegłá. BielKron 366; [Król]
poſłał wſzytek lud przećiw woyſku Moſkiewſkiemu ktore leżáło nie
dáleko zá rzeką Berezyną. BielKron 411; [miasto Włodzimierz] ſiedźi miedzy wielkimi dwiemá rzekámi/ Wolgą á Oką BielKron
430v; Drugie rzeki Káſzymá Táchnin. [...] W teyże rzece Táchnin/
ſą ryby co z morzá wychodzą podobne ludzyem BielKron 433v;
Viátka Kráiná zá rzeką Kamą/ od Moſkwy miáſtá pułtorá ſtá mil ku
wſchodu ſłońcá BielKron 434; [Kniaź moskiewski] zebrawſzy lud
wielki przyſzedł bez wieśći pod Połocko ktore leży miedzy dwiemá
rzekomá/ Dźwiną á Połoką pięćdźieſiąth mil od Wilná BielKron
437v; Indus wielka rzeká/ dźieli Indyą s Perſyą. BielKron 461, 1v,
6v, 26 [2 r.], 42 [2 r.], 46 (270); KwiatKsiąż N; Catarrhactae Rheni,
Byſtrość/ łamánie/ ſpad á skok wód rzeki Rhenu/ miedzy opokami á
skaliſtemi mieſcámi Mącz 41a; Comata transalpina, Wſziſtko Francuskie krolewſtwo s niderlandem áż do góri Alpes/ y do rzeki
Rhenu Mącz 142a; Gravionarium civitas Germaniae, Po niemiecku
Bamberg/ przy rzece Menie. Mącz 149b; Martius campus, Plác á
mieyſce w Rzymie miedzy miáſtem á miedzy rzeką Tybrem Bogu
Marſowi poświęcone. Mącz 210c; Noricum, Niſzſza y wyſzſzá Báwárska ziemiá od Dunáyu áż do gór Apes [!] zwánych/ miedzy
rzeką Enum zwáną á miedzy górą w Rákuśiech Kalenberg Mącz
250a; Vistula et Istula, Wisłá, rzeká. Mącz 499c, 24a, 51c, 54c,
127b, 155c (39); RejAp 81, 81v, 134, 137 marg, 137v, Dd3v, Ff3v;
GórnDworz Bbv; KwiatOpis A4 [2 r.]; TEn to Mikołay Rey wyſzedł był s ſtárádawnego á poććiwego domu/ ktore záwżdy Reymi
zwano/ ktorzy ſie záwżdy piſáli z Nagłowic ze wśi ziemie Krákowſkiey/ [...] nie dáleko rzeki Nidy. RejZwierc 273v; [Żołnierze
rzymscy] po pracey iákiey [...] ſzli pieſzy y iezdni do rzeki Tybru
vcżyli ſie pływáć BielSpr 5, 58v; Y poſzli á wzeſzli ná gorę/ áſz
przyſzli do rzeki Eſzkolá BudBib Deut 1/24; Szychor ieſt rzeká/
ktorą Grekowie i łácinnicy Nilem zową. BudBib I 354b marg; Y
prowádził Ionátás Krolá áſz do rzeki/ ktorą zową Elewterus BudBib
1.Mach 11/7; toż było zwierzę ktore widziałem ná rzece Kewarze.
BudBib Ez 10/15, Gen 36/37, Ios 13/3, 4.Reg 5/12, Ier 2/18, 46/6,
Eccli 24/29, 1.Mach 3/32; Y wychodziłá kniemu [Janowi] wſzytká
Iudſka kráiná y Ierozolimcżycy/ y nurzáli ſię wſzytcy od niego w
Iordanie rzece BudNT Mar 1/5; StryjWjaz B; Przeto [z powodu nieumiejętności prowadzenia słonecznego rydwanu] Iupiter zrzućił iy
[Faetona] ná doł do rzeki Eridanu. ModrzBaz 107 marg; [Słowiański naród rozprzestrzenił się] aſz do końcá Europy/ do Wolgi rzeki
SkarJedn 225; támże pod górą Rámeburg Ochrá rzeká/ bierze w śię
ſtruſzkę: którą w ónym mieyſcu ledwié ryby poczuwſzy/ zdycháią.
Oczko 4; Zá Surrentem w rzéce (Sillárim ią zowią) nietylko drewno/ ále z źiół łodygá álbo liſt omoczóny/ kámięniém ſye sſtawa.
Oczko 8, 7v, [42]; Ná wſchod słońcá poſtáwił gránice [Bolesław
Chrobry] y żelázne słupy v Niepru: ná zachod v rzeki Sale w Sáſkiey ziemi SkarŻyw 357, 192, 317, 357, 501 [2 r.], 553 (10); MEſ-

raim wtory Syn Chamow opánował ty kráiny/ nád czyrwonym y
miedzyziemſkim Morzem przy Niluſie Rzece StryjKron 11; Plinius
też tę Rzekę tymże imieniem zowie Phut/ á Ptolomeus w opiſaniu
Swiátá Phtut StryjKron 11; Borkus ſtárſzy wziął vdział ſwoy nád
Niemnem: támże gdzie Rzeka Iuria do Niemná wpada/ ná vſćiu Zamek záłożył/ ktoremu dał imię Iurbork złożywſzy imię Rzeki Iuriey/ z ſwoim właſnym imieniem StryjKron 81; tám záraz SPERA
[...] począł Zamek budowáć nád onym Ieźiorem/ ktoremu weſpołek
z Zamkiem dał imię od ſiebie Spera/ á ták miedzy Niewiazą/
Serwentą/ y Swietą rzekámi vgruntował ſobie oſſádę. StryjKron 81;
Y vbrawſzy ſie Popowie y Diakonowie w ornaty ſtali ná łáwkách k
temu przypráwionych [aby ochrzcić kniazia Włodymirza] ná Dnieprze rzece StryjKron 140; ſtámtąd potym zá dwánaście dni iázdy ná
Kalkę Rzekę przyſzli [żołnierze] StryjKron 260; Támże z Witenenem Bruno Miſtrz Liﬂandſki bitwę ſtoczył 11. dniá Czerwcá Mieſiącá/ nád Morzem przy rzece Treider StryjKron 308; bo vćiekáiących Litwá áż do Okmieny rzeki goniłá StryjKron 390; Leży
Rezańſkie wielkie Xięſtwo miedzy Oką y Donem álbo Tanais rzekami wielkiemi/ y ſławnymi StryjKron 395, A3v marg, 11, 31, 41,
61 (42); Strymon rzeká w Trácyey Lábęćiámi á Zorawiámi ſławna.
KlonŻal A4 marg, A4v marg, B3v marg; ArtKanc G2v; Granice
wrzece oſie zſlupow zelaznich potziniel [Bolesław Chrobry] PaprUp Bv, Bv; ActReg 45 [3 r.]; Calep 1081a [2 r.]; Phil C [2 r.];
OstrEpit A3; y byli od niego chrzcżeni [tj. Żydzi przez Jana]/ w
Iordanie rzecże/ ſpowiádáiąc ſię grzechow ſwoich. LatHar 685;
WujNT Mar 1/5, Apoc 9/14, 16 arg, 12; WysKaz 9; ná Sanie rzéce
iázy zrzuconé máią bydź SarnStat 516; Lowienia Ryb [...] Zakon
ſam będźie miał wolność w téyże rzéce Bierzwieniku álbo Noteſzy
SarnStat 1073, 224, 516 [4 r.], 517, 992, 999 (36); Skrwá rzeká.
KlonFlis G marg; Brdá rzeká/ Loſośiámi ſławna. KlonFlis G2v
marg; V wśi Benowey Benowa też rzeká KlonFlis G3v, G marg,
Gv marg, G3 marg, G3v marg; KlonKr Bv. Cf Frazy, Zwroty,
»brzeg rzeki«, »bystra rzeka«, »uście rzeki«, Zestawienia, Wyrażenia przyimkowe.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy rzeki (2): ij ſſedl z
nijmi [Jezus z Apostołami] za rzékę Cedrową do ogroda OpecŻyw
98; Słyſząc to [wieść, że król Jerozolimy rusza na nich ze swym
wojskiem] Egipcżycy/ wnet groble roſkopáli y puśćili gwałtownie
rzeki Nyluſowe BielKron 178v.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy kraju, regionu itp.
(34): ZapWar 1532 nr 2402 [2 r.], 1536 nr 2493; FalZioł III 2d
[2 r.]; MiechGlab *6, *7v, **5, **7; Iako Alexander przyiechał ku
rzece Brágmáńskiey/ gdzie tám przebywáli Ippotamowie/ Kokodrillowie/ Niedzwiatkowie HistAl I4, I4; Leop Is 18/1; BibRadz Is
18/1; SZwáńcárſka źiemiá pocżyna ſie od Alpes gor kámiennych/
[...] á záſię tám ſtąd idzie ná zachod ſłonecżny według gory Iury áż
do rzeki Geneweńſkiey BielKron 282v, 60v, 281v, 286, 432v; Ararus, Schytarum ﬂuvius, Tátarska rzeká. Mącz 14a; Hippopotamos.
Nieyákie zwierzę w rzece Aegypskiey Niluſie/ Którę [!] ſzyyę y
grzbiet má yáko kón. Mącz 156c, 43a, 213c, 386b, 393c, 439c;
BudBib 4.Reg 5/12, Ps 136/1; Y kto Polſkie rzeki/ wielkié y máłé/
obeyźrzeć chce/ iáko wielé wody máią/ którym ſtátkiem zmierzy?
Oczko 7, [43] [2 r.]; Tegoż Roku w rzekach Sląſkich w Odrze y w
Oſie/ przez trzy dni wodá krwáwa płynęłá StryjKron 345, 105; RybGęśli D2, D2v; Goſtyńſką rzekę Wiſłá też pożárłá KlonFlis G, G4.
W połączeniach szeregowych (37): PLocicza ieſth riba mała
biała/ ocży cżyrwone, W ſtawiech/ w rzekach y w Ieziorach ſie rodzi FalZioł IV 41d; HistAl C7; Leop P4; UstPraw I4; Tá cżęść ziemie [Azja] ieſt nawiętſza/ ma w ſobie wielkie y rozmáite bogáctwá/
mocne á nie zwalcżone kroleſtwá/ gory/ rzeki niezmierne/ ludzi/
źwierząt rozmáity narod/ takież pożytek źiemie/ cżego inne kráiny
nie máią ná świećie BielKron 263v, 271v, 283v, 288; SienLek Ttt3v;
Oto nic inſzego/ iedno iáko wody/ zdroie/ á rzeki ochładzáią rozweſeláią y pośiláią ludzi ná ſwiecie RejAp 188, 132v, 180v; GórnDworz Ll6v; A ták ſpráwnemu Wodzowi woyſká/ nalezy [!] wiedźieć y ſpiſáne mieć mieyſcá wſzyſtki ty przes ktore woyſko ma
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wieść/ ieſli gory/ ieſli chroſty/ ieſli rzeki/ ieſli błotá BielSpr 7v, 7,
22, 66v; BudBib b5, c, Ex 7/19, Lev 11/9; ModrzBaz 112; Oczko
30v; Bytność páńſką y góry/ y rzéki ſzaloné/ Y morze czuło nie
vieżdżoné KochPs 174; SkarŻyw 125, 259; Bonﬁnus záś Kronikarz
Węgierſki piſze/ iż tá woyná nie w Ruśi/ ále w Litwie byłá/ gdy
káłuże/ ieziorá/ y rzeki vmárzły StryjKron 437; KochJez B; Rzeki/
ieziorá/ y pełne ryb ſtáwy/ [...] Wynośćie Páńſkie/ chwały wiecżney/ ſpráwy GrabowSet Xv, T3v; Bo y tę [ziemię] Bóg oſzláchćił
dźiwnémi ſpoſoby: To/ górámi/ to láſy/ to kryſztałowémi Rzékámi:
to łąkámi pięknie kwitnącémi. KochFrag 22; SarnStat 401, 677,
1088; Iáko gdy z wielkiey gory pátrzy kto ná piękne niſkie polá/ y
łąki/ y rzeki/ y láſy/ y ogrody/ y winnice/ y miáſtá: bárzo ſię vćieſzy. SkarKaz 515b; CzahTr G4; Ryb też doſtátek práwie dobrey
wody Rodzą ieźiorá/ ſtáwy/ rzeki/ brody. KlonFlis C2.
W przeciwstawieniu: »rzeka ... potok« (1): Rzeká vſtawicżna
ieſt/ á potok lećie wyſycha. KlonFlis H5v.
W porównaniach (40): RejPs 192v; A płyniemy do thego [tj.
do śmierci] by w tey rzece wodá RejWiz 65; Leop Is 48/18, Am 8/8,
Apoc 12/15; O byżeś był ſłuchał przykazánia mego/ tedyby pokoy
twoy był iáko rzeká BibRadz Is 48/18; Błogoſławieńſtwo iego okrywa źiemię iáko rzeká BibRadz Eccli 39/26, Iob 6/15, Is 59/19; RejAp 103v; A przetho iáko wielka rzeká/ im ſie ná więczey cżęśći
dzieli/ tym mnieyſza ieſt káżda iey odnogá/ ták też miłość [...]
GórnDworz Cc2; RejZwierc 54, 185; BudBib Ex 15/8, Ps 77/16, Ier
46/7, 8, Eccli 24/37, 39/26; SkarJedn 24; iáko trudno w rzece głębokiey y byſtrey ábo w morzu nieprzeyrzánym/ ryb doſtawáć: ták
rzecż ieſt nie łácna/ wolą ludzką/ byſtrą/ táiemną/ á chytrą/ vwięzić.
SkarŻyw 312, 4, 117; StryjKron 375; MIędzy tymi [Niedźwiedzicami] podobien rzéce ſmok ſye wije KochPhaen 3; ReszPrz 103;
KochWr 20; Duch S. záſię/ áni rodźi/ áni vrodzonym ieſt/ ále od
obudwu pochodzącym/ iáko oná rzeká/ kryſztałowi podobna/ wychodząca/ w kśięgách obiáwienia S. Ianá LatHar 380; niech wola
moiá śpieſznym biegiem do ćiebie y zá tobą [Panie] bieży/ iáko
rzeká iáka pełnym brzegiem LatHar 642, +3; KołakCath B4v; WujNT Apoc 12/15; SarnStat 24; PowodPr 25, 27; SkarKaz 551a; Zá
czym gdy vyźrzą ſzczerą miłość w W.M. ku Oyczyznie/ [...] pewnie ſię poćiągną zá W.M. iáko członki zá głową/ ſtrumienie máłe zá
wielkimi rzekámi/ ćiągnąć ſię zwykły. VotSzl A2v; Niech ſię ná lud
wſzytek z was gor wyſokich [tj. z panów, ludzi wyższego stanu]
iáko rzeká w rowne polá wylewa [miłość]. SkarKazSej 670a; To
przyrodzone Práwo ieſt wieczne y nieodmienne/ [...] ná ktorym ſię
inne wſzytki buduią/ y z niego iáko ze źrzodłá rzeki wychodzą.
SkarKazSej 696b, 665b.
W charakterystycznych połączeniach: rzeka bystra, głęboka
(9), gwałtowna, niemała (2), rybna (2), szeroka (8), wielka (59);
głębokość (4), nawałności rzeki (4).
Przysłowia: Od wſzytkich ſtron ſwiátá wiátry wieią powſtawſzy/ á záſię ná ſwe okręgi wrácáią ſie. Też wſzytki rzeki w morze
wchodzą/ á wżdy go nie nápełnią. BielKron 79; Wſzythki rzeki
śćiekáią ſię ku morzu/ á wżdy morze nie pełne BibRadz Eccle 1/7.
Pierwey byſtra Simois rzeká wſpák popłynie/ [...] Niźli ſławá
twa [Leonie Sapieho] doydźie wieku śmiertelnego. SapEpit [B]2.
[Doświádczyſz tego kiedy chceſz, że boiáźliwy pies bárźiéy
ſzczeka, niż kąſa: nagłębſzé rzéki naćiſzéy płyną. LipsSzczerb 40].
Frazy: »rzeka idzie (a. szła), płynie (a. popłynie), ciecze (a.
pociekła, a. ścieka się), bieży, ciekąca, płynąca, idąca« [w tym:
idzie, płynie (1); gdzie (32) – do morza itp. (8); w połączeniu z
nazwą (49)] = ﬂumen labitur Murm, BartBydg; decurrebat ﬂuvius
HistAl; ﬂuvius egrediebatur PolAnt; ﬂuit amnis, ﬂumen allabitur
Mącz [szyk zmienny] (47:20:19:14:11:9:1): BierEz D4v; ZapWar
1527 nr 2376 [2 r.]; Murm 24; BartBydg 7b; Też ony riby ktore z
morza wychodzą w rzeki ciekącze á mieſzkaią w nich/ iuż bywaią
lepſze FalZioł IV 45b, IV 34d; BielŻyw 153; wiele też inſzych rzek
wielkich ſcieka ſie w morze chwalenſkie nad Don y Wolhę MiechGlab 24; Druga rzeka z tychże gor ciecże imieniem Koban MiechGlab 28, *7, **3v, 28; RejPs 34v; Widziałem piękną rzekę nadob-

nie płynączą RejJóz K3; LibMal 1547/128v; Pod onym páłacem
roskoſzna rzeká płynęłá iáſna iáko Kryſtał. HistAl L7, E3v [2 r.];
RejWiz 45, 65; KochZuz A2; RejZwierz bb2v, 112; I płynęłá rzeká z
Eden dla odwilżánia ſádu BibRadz Gen 2/10, 1.Esdr 8/15, Eccle 1/7
[2 r.], I 346a marg, Sap 11/7, Esth 10/6; Pod tą gorą ná ktorey
miáſto [Fryburg] leży idzie rzeká. BielKron 282v; Rzeká idzie pod
miáſto [Fryburg] rzecżona Threyſsem barzo rybna BielKron 286v;
Głowá Myſzeńſkiey źiemie miáſto Myſsná/ przez ktorą Albis rzeká
idzie. BielKron 290; Dwie rzece idą pod Miáſto [Wilno]/ Wielná y
Wigilia BielKron 437, 9, 55, 79, 267v, 270 (46); Flumen allabitur
urbi, Rzeká ćiecze pod miáſto. Mącz 180b; Rapidus ﬂuvius, Rzeká
byſtrze ciekąca. Mącz 346a, 6c, 7a, 19a, 131b, 142a (21); RejAp
81v, 188 [2 r.]; GórnDworz Bb, Bbv, Ii3; RejZwierc 20v; Ieſli też
rzeká idźie pod miáſtho álbo pod zamek/ [...] po niżey miáſtá vſypią
groblą/ záſtáwią wodę/ wytopi miáſto álbo zamek. BielSpr 62v;
BudBib Ps 78/20, Dan 7/10; Strum F4v; Przetoſz Kátolicka náuká/
ſłuſznie do rzeki ktora vſtáwicżnie od wieku płynie/ á nie vſtáie/
przyrownaná ieſt w piśmie. SkarJedn 24; Oczko 8; SkarŻyw 259;
Krol Kolchis Ziemie nád Czarnym Morzem leżącey/ nie dáleko od
Tanais álbo Donu Rzeki z Moſkwy płynącey/ gdy mu Jaſon z
Argonautámi Medeą Corkę [...] vniosł/ posłał zá nim wpogonią
dwádzieśćiá tyſięcy ludźi w nawach StryjKron 96; PudłFr 73; Niezmierną ſzcżodrotą Boſką/ nápełniłeś przepáść morſką/ dźiwnemi
rybámi/ ze wſząd płynącemi rzekámi. ArtKanc I3; KochProp 11;
Calep 855b; GostGospPon 170; SarnStat 466; KlonFlis G4; SapEpit [B]2v; [LipsSzczerb 40].
»rzeki(-a) (szarłatne) krwią płynęły, krwią płynąca, krwawe
ciekły; (jako) rzekami krew (po)ciecze, krew się lała« [szyk zmienny] (1:1:1;2:1): A gdy ſie obie ſtronie [tj. wojska greckie i perskie]
zeſzły, biły ſie od zaiutrza aż do wiecżora, tak iż rzeki krwawe
wſzędy ciekły. BielŻyw 153; BielKron 60, 136; Przypominałćibych
okolicżne kroleſtwá/ ony wielkie kſięſtwá á zacne Monárchie/ iáko
ſie zá náſzey pámięći burzyły/ [...] ták iż iáko rzekámi kreẃ ſie lałá
po grániczach ich. RejZwierc 185; KochPs 158; WysKaz 9.
»rzeka się obrociła [= zmieniła bieg]; obrocić rzekę« (1;2): á
gdyby ſię rzeká obroćiłá mocą ſwą z ſwego ſthárego plácu inſzem
mieyſcem/ tedy iednák ono ſtáre rzeczyſko grániczy UstPraw Iv,
Iv [2 r.].
»rzeka wezbrała« (4): BibRadz Iob 28/4; BielKron 314; gdy ná
to mieyſce przyſzłá [św. Austreberta]/ vyrzy á ono rzeká wezbráłá/
á wodá wyżſza moſtu/ przechodu wſzytkim iádącym niedopuśći.
SkarŻyw 192; á gdy rzeki wezbráły/ Siołá/ Dwory y Miáſteczká w
niſkich polach leżące/ zátopiły StryjKron 345.
»rzeka wpada, wchodzi, wpadająca; wpad, wpadanie [= ujście]
rzek« [w tym: gdzie (51) – w morze, do morza (21); w połączeniu z
nazwą (45)] = ﬂuvius incorporatur HistAl; amnis immergitur Mącz;
ﬂuvius intrat JanStat [szyk zmienny] (56:4:1;1:1): MiechGlab 78;
HistAl B6v, E3v; BibRadz 2.Reg 8/13; Ma tá źiemiá [Słowacja]
dwie więtſze rzece Sawę y Drawę/ kthore w Dunay wpadáią BielKron 274v; Szoſtha [część Włoch] łáćińſka álbo Lácium/ gdzie Tyber rzeká wpada w morze Triremſkie álbo Mediterańſkie BielKron
276; Areláteńſkie miáſto nie dáleko ieſt od mieyſcá gdzie Rodan
rzeká wpada w morze BielKron 281, 9, 79, 274v, 275, 282 [3 r.]
(41); Maeotis, Ieźioro álbo błoto w tátárzech w które Tánais rzeká
wpáda. Mącz 203d, 193b, 218c, 271b, 354d, 439c; GórnDworz Zv;
WIrlándya miedzy wſchodem Słońcá/ á pułnocną plagą leży/ od
pułnocy odnogá Báltyckiego morzá/ á ku wſchodu ſłońcá Nerwá
rzeká w tę odnogę wpadáiąca KwiatOpis A4; Oczko 8; SkarŻyw
317; támże gdzie Rzeka Iuria do Niemná wpada/ ná vſćiu Zamek
záłożył [Borkus] StryjKron 81, 280, 345, 517; Calep [742]a; Między Inﬂanty záśię Zmudźią á Ruśią gránice máią bydź poczęté od
rzeki Helge/ gdźie rzeczona rzéká wpada w morze SarnStat 1110,
1110; KlonFlis F2.
»rzeka wychodzi (a. wyszła), wychodząca, poczyna się [skąd]«
[w połączeniu z nazwą (6)] (12:1:1): FalZioł IV 44c; RejWiz 145v;
W niey [Syrii] też ieſth gorá Libám/ z ktorey dwie rzece wychodzą

436

RZEKA

RZEKA

Ior y Dan/ á gdzie ſie zeſzły zową Iordan. BielKron 264v; Dźwiná
rzeká pocżyna ſie z ieźiorá ktore tákże zową Dźwiná BielKron 432,
273, 278v, 430, 430v, 431v, 433v, 436; RejAp 188; BudBib Dan
7/10; Tedy wielki ogień z ſmolney máteryey vcżyniono/ [...] wrzucono weń Pánienkę Bożą. A oná [...] łzy wylewáć pocżęłá. y
zonych iey trochy łes/ iáko dwie rzece wyſzły y ogień wſzyćiek zálały. SkarŻyw 152.
»rzeka wylewa (a. wylewa się itp.), rozcieka się, rozciekła,
rozciekająca się, wylewająca; [wylewanie rzeki]« [w tym: rozciekła
... wylała (1), rozciekająca się albo wylewająca (1); w połączeniu z
nazwą (6)] = ﬂuvius diffusus est, erupit torrens PolAnt [szyk zmienny] (11:2:1:1:1): Záwſćiąga [Bóg] rzek áby nie wylewáły BibRadz
Iob 28/11, Iob 28/4; Thego cżáſu Tyber rzeká w Rzymie nád miárę
y obycżay wylałá BielKron 209, 96, 163v, 348; Effert se alueo Nilus, Rzeká Nilus wyliewá z brzegów. Mącz 123b, 140a, 180c [2 r.],
275b; BielSpr 7v; BudBib Iob 22/15; SkarKaz 418b; [Wina Egipt
nie ma, gdyż w równi winnice być nie mogą dla wylewania rzeki, a
gór nie masz. RadzPodróż 146].
Zwroty: »kąpać się, omywać się w rzece« [w tym: omywać się
abo kąpać (1)] = balneare in ﬂumine HistAl (2:1): Iako ſye Alexander omywał abo kąpał w rzece/ ſcżego potim dla zimnoſći wody
był niemocen. HistAl E2, E2; Bywáło też y wtem v ſtárych ludźi
ćwicżenie/ że żołnierze kąpáli ſię w rzekach [ut milites in ﬂumina ...
descenderent] ktore niedáleko mieć mogli ModrzBaz 111v.
»i kilkiem rzek nie ugasić się« = odczuwać wielkie pragnienie
(1): Na ciele zaś vtracił [Franciszek Spiera] wſzyſtkę ſprawę przyrodzęniá/ [...] a prágnięnie takié cierpiáł/ żeby śię był i kilkiem rzék
nieugaſił MurzHist D4v.
»rzeki mościć« (1): Muśiałby ſię też przepráwy przepośćić/
Byś co raz rzeki miał ſzalone mośćić KlonFlis C3v.
»płynąć (a. pływać) po rzece, rzeką; przez rzekę iść; rzeką, po
rzece jechać; na rzekę się puścić; pływanie, jeżdżenie na rzece; pławienie rzeką« [w tym: pływanie, jeżdżenie (1); w połączeniu z nazwą (4)] = unosić się na powierzchni wody, zwłaszcza: podróżować,
transportować wodą; navigare ﬂumina PolAnt; navigatio ﬂuviorum
JanStat [szyk zmienny] (4:2;1;3:1;1;3:1;1): FalZioł III 2d; Vźrzał
[młodzieniec] áno iábłuſzká piękney cżyrwonośći/ Płyną po oney
rzece/ od gor wyſokośći. RejWiz 177; Gdy Pan álbo ſłużebnik iedzye po rzece z żytem/ á przyſięże iż ieſt żyto nieprzekupne/ tedy
táki wolen od cłá. UstPraw E2v; BibRadz 3.Esdr 4/23; Stamtąd
płynęliſmy rzeką Niluſem do Bábiloniey BielKron 455v, 25, 219v,
277v, 431; GórnDworz H6; y ſkázuiemy: áby pływánia y ieżdżenia
ná Rzékách przerzeczonych y inych w Króleſtwie náſzym [...] były
wolné SarnStat 917, 917, 1071; CiekPotr 72; Po ſzumnych rzékách
wielkié woyſko iedźie. GosłCast 69; Iżem tedy dla Sżyprow náſzych Polſkich y dla vćiechy pływáiących po Wiśle/ nápiſał tego
Fliſá pływáiąc też ſam po teyże rzece do Gdańſká KlonFlis B, D4v.
»przeprawi(a)ć (się) itp., prześć, przeby(wa)ć, (prze)płynąć
itp., przeprowadzić się, przejechać, przepławić się, przeprawa itp.,
przebycie (a. przebywanie), płynący przez rzekę; przeby(wa)ć,
prześć, przepłynąć, przejechać, przejeździć rzekę; przeprawić się za
rzekę; puścić się na rzekę, w rzekę; przeprawa (a. przeprawowanie)
rzeki« [w tym: w połączeniu z nazwą (40)] = przeprawiać, przedostawać się na drugi brzeg; ﬂumen transnatare Miech, HistAl;
transire ﬂumen HistAl, PolAnt; traicere ﬂumen Mącz, Modrz; ﬂumen a. ﬂuvium transire, per ﬂumen transire Miech; natans a. transire per ﬂuvium, pertransire ﬂumen, transire a. transnatare ﬂuvium
HistAl; amnem transmittere, in ﬂumine pertransire Vulg; perambulare trans ﬂumen PolAnt; ﬂumen traducere Mącz [szyk zmienny]
(27:10:4:4:2:1:1:7:2:2;15:12:7:1:1;1;1:1;4): ZapWar 1527 nr 2376,
1532 nr 2403; Ile kolwiek kroć Thatarzy Zawolſci w naſze ſtrony
na łup iadą: the wſzytkie rzeki przerzecżone przebywaią bez żadnego przewozu MiechGlab 26, 15, 37, 44, 53 [2 r.]; gdim tesch
przicziagnal ſwſzitkym thim woyſkyem swim do bialagrodv tamem
ſye przeprowadzyl przes rzeke ſawę. LibLeg 10/146, 11/84; RejPs
192v; przeſzedſzy onę rzekę pocżął ſię [Aleksander] ku miáſtu

Dáriuſowemu przybliżać HistAl F, C7, E3v [2r.], F, F3, F8 [2 r.]
(14); MurzOrt B2v; przebywſſy [Apolloniusz] bárzo ſſeroką rzekę
Fﬁzon/ záſſedł áż do Bráchmánow Leop *B2; [Jakub] przepráwiwſzy ſye przes rzekę/ ſzedł przećiw gorze Gáláád. Leop Gen 31/21;
Thymotheus záś powiedział Rothmiſtrzom woyſká ſwego/ Gdy ſie
przybliży Iudás y woyſko iego do tey rzeki: przepráwićli ſie do nas
pierwey/ niebędziemći mu mogli zdołáć [...]. Ale ieſliżeć ſie będzie
obawał puśćić ná rzekę [transire]/ á położy ſie obozem przy rzece/
tedy ſie my przepławmy do nich Leop 1.Mach 5/40-41, Ps 65/6;
Thedy Ionátás przepráwiwſzy ſię zá rzekę/ obieżdźiał [!] miaſtá
BibRadz 1.Mach 11/60, Gen 31/21, Iob 28/4; Przyſzedſzy nád rzekę
[Chelia] tráﬁłá s przygody wołu/ [...] wſiadłá nań/ przepłynęłá
przez rzekę BielKron 106v; [Persowie] Przepráwiwſzy ſie przez
rzekę Cydmę/ [...] porąbili moſt. BielKron 125; [Tamerlan] Przeiechawſzy Eufrátem rzekę z ſześćią ſet tyſiąc pieſzych á ieznych z
cżterdzieśćią tyſiąc/ mnieyſzą Azyą opánował. BielKron 240v, 15v,
42v, 47, 60v, 67v (31); Vmiey rzekę przepłynąć/ i row ſnadnie ſkocżić KochSat Cv; Copiae ﬂumen traduxere, Woysko ſie przes rzekę
przepráwiło. Mącz 97a; Traiicio ﬂumen, Przebywam rzekę. Mącz
163b; Magna ﬂuminis mora interposita, Długoſmy ná przepráwowániu ſie przes rzekę mieſzkáli. Mącz 311b; OrzQuin R [2 r.]; HistRzym 116; Ná káżdą poſługę Woienną [Rzymianie byli] godni/ kopáć przekopy/ trawę ſiec/ śierpem żąć/ drwa rąbáć/ przes Rżeki
pływáć BielSpr 2; Mieli też to [Rzymianie] w obycżáiu záwżdy/ iż
wielkość motyk á rydłow nośili/ ábowiem gdzie ſie im tráﬁłá przepráwá przes rzekę wielką [...]/ łácno ſie przes oſtátek przepráwili.
BielSpr 7, 5v, 7 [2 r.], 19v, 27, 44 [4 r.], 44v, 67v; PaprPan Gg 2; o
przepráwowániu przez wielkie rzeki/ o ſtoiących wodách/ o gorách
ModrzBaz 115v; y pokazał pan Bog przedziwną moc ſwoię. y przeſzli wſzyſcy ſuchą nogą rzekę onę [Vulg Ios 3]. SkarŻyw 501, 192,
348; A druga wielkość Ruſkich vphow gdy vciekáiąc do ſwoich
łodzi przyſzli/ obaczywſzy być popalone/ [...] z nędze/ y z głodu
niemogąc Rzek przebyć/ tám pomárli y poginęli StryjKron 260;
Potym ſię Krol Iágieło z woyſkiem przepráwił przez Stir Rzekę
StryjKron 572; Teyże Ieſieni doſzłá nowiná Krolá Alexandrá/ iż Tátarowie przeſzedſzy rzekę Przypiecz puſtoſzą wołośći Litewſkie
StryjKron 687; obroćili ſie do pułnocnych kráin Moſkiewſkich ku
Pſkowu/ á przepráwiwſzy ſię przez Dniepr/ Dźwinę/ y inſze Rzeki/
przyciągnęli áż pod Opoczkę Zamek drzewiány StryjKron 752, 81,
235, 260 [2 r.], 309, 507, 682; SarnStat 404; Więc nie cżekáiąc y
przewozu drugi/ Przebrnął ſzerokie boſą nogą ſtrugi/ Ow ſię záś
nágo y bez wielkich zábaw/ Puśćił w rzekę w pław. KlonFlis C3;
Od brzegu ſwego ośmielił ſię płynąć/ [...] Y przebył rzekę wyśiadł
ná brzeg cudzy/ Tám gdźie y drudzy. KlonFlis C3v, C3.
»przez rzekę (się) (prze)wozić (a. (prze)wieźć), przewoz« [w
tym: w połączeniu z nazwą (3)] = przeprawi(a)ć się [szyk zmienny]
(6:2): A ten Doniec pocżyna ſie w Siewierſkiey źiemi/ ieſt też Przewoz przez tę rzekę Don BielKron 431, 185, 344v; Epibades, Lodźi
álbo prómy ná których ludzie y tám y ſám przes rzekę przewożą.
Mącz 106b, 312a, 314a; Iuſz y Namioty/ iuſz y woienne obozy [Litwini] Zmyſlili/ y fortelne przez rzeki przewozy/ Lodzie/ Czołny z
Zubrowych ſkor dziwnie ſzywáli/ A ſzwy dla prześcia wody/ łoiem
náćieráli. StryjKron 250; Phil F3.
»rzeką puszczać, pławić, iść, spuszczanie; po rzece puścić (a.
puszczać), spuszczany; na rzekę puszczon; na rzece(-kach) spuszczać; rzeka spustna« [w tym: w połączeniu z nazwą (1)] = transportować [szyk zmienny] (1:1:1:2;2:1;1;1;3): Ustawiono, aby nie były
ani młyny na rzekach takich, po ktorych by towary ziemskie do
morza mogły być spuszczan(e). Diar 73; A gdy ony dzyeći [Remus
i Romulus] w ſkrzynce ná rzekę puſzcżony były/ płynęły ná doł
BielKron 98v; Tą rzeką [Moskwą] płáwią wſzytki potrzeby do Moſkwy miaſtá s Swereńſkiey źiemie BielKron 430, 291, 432; ModrzBaz 142; z żáłośćią wielką vpletli [rodzice Mojżesza] zrogoża cżołnek/ y oblali go ſmołą y kliiem/ y włożjli weń zwielkim ſmutkiem
ſwym pięknego ſynacżká/ y puśćili po rzece. SkarŻyw 478; GostGospPon 170; WIelkié ſie vćiążenie dźieie ludźióm ſzlácheckim/
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wyćiągániém myt ná rzékách ſpuſtnych SarnStat 403, 141, 392,
404; Spuſcżánie ſtátkow Wiſłą/ y inſzymi rzekámi do niey przypadáiącymi KlonFlis kt.
»w rzece (u)topić (a. potopić, a. stopić (się)), potonąć (a. utonąć), utopion(y); po rzekach potonąć« [w tym: w połączeniu z nazwą (12)] [szyk zmienny] (11:7:2;1): Drwoſzcżep ieden vbogi był/ A
drwá ſobie w leśie rąbił: Siekierá mu ſie wymknełá/ A ták w rzece
vtonęłá. BierEz L2; LibMal 1551/166; Tenze Vrban/ izáli pięć Kárdynałow wſkorzánym worze rázem w Tybrze rzece nie vthopił?
KrowObr 39v; otrzymawſzy [Eneasz] zwycięſtwo nád nimi [wrogami]/ Lácium s cżęſcią Kámpániey wzyął/ y trzy látá pánował/ potym vtonął w rzece Laurentu Numiciyſkiey BielKron 60v; A gdy do
Ołomuńca przyiechali/ wiele ſie ludzi ſthopiło w rzece Morawie
vćiekaiąc BielKron 325v; Wſádzon potym [św. Florian] do ćiemnice/ ná oſtátek z moſtu vtopion przywiązawſzy kámień do ſzyie w
rzece Enezum BielKron 357, 174v, 350, 367v, 429; SkarŻyw 329,
403, 573; StryjKron 135, 260, 497, 587, 652; Zácżym nieprzyiaciele nań [na Horacjusza Koklesa] pocżęli ſtrzeláć/ [...] zbiwſzy go/
w Rzece vtopili. Phil C; KlonFlis C2v; Potym pocżęło Práwo ſrogośći záżywáć Nád tákimi [tj. zabójcami rodziców]: Bo ie w wor
kazáło záſzywáć Z kurem/ z máłpą/ y ze pſem/ y z głodnym iáſzcżorem: Y topiono to w rzece weſpołek y z worem KlonWor 65.
»w rzekę wrzucić, pomiotać, wrzucon; do rzeki wmiotać« [w
tym: w połączeniu z nazwą (5)] = proicere in torrentem PolAnt; spargere in ﬂuctus Mącz [szyk zmienny] (12:1:1;1): LibMal
1547/128v; GroicPorz 112v; KrowObr 37v; BibRadz Deut 9/21;
OrzRozm C2v; Po iego [Kaliguli] śmierći nálezyono wiele ſłoykow
trućin/ ktore gdy do rzeki wmiotano/ wiele ſie ryb od nich potruło
áż pływáły po wirzchu wody. BielKron 141, 146, 164v, 236, 238v,
303, 432v; Spargite me in ﬂuctus, Wrzućcie mie w rzekę y vtopcie
w głębokim morzu Mącz 403d; SkarŻyw 457, 478.
Wyrażenia: »brzeg rzeki, u rzeki, przy rzece« [w tym: w połączeniu z nazwą (9)] = ripa ﬂuminis HistAl, Mącz, PolAnt, JanStat
[szyk 37:4] (35:4:2): MetrKor 34/134; Murm 23; y powiedał Farao
widzenye. Widzỳałomiſie iżem ſtał ná brzegu rzeki HistJóz Bv, B;
BartBydg 132b; MiechGlab 40; LibLeg 6/157 [2 r.], 157v; A ták
Alexander iádąc nád brzegiem przerzecżoney rzeki z zaſtępem
ſwym/ á około oſmey godziny ná dzień doſzli iednego zamku HistAl H5, H4v; UstPraw E2v; BibRadz II 140c marg; [krokodyl] ludzi
y źwierzętá chwata ktore vyrzy ná brzegu rzeki. BielKron 270, 28
[2 r.], 170v, 286, 312, 430v, 433 [2 r.], 451v; Labrum etiam, Kray
álbo kráwądź v káżdey rzeczy yáko yeſt v ſtudni zrzodłá też brzeg v
rzeki. Mącz 180a, 146b, 313b, 345c, 354a, 502a; Iemiołá wodna/ w
brzegách ieźiernych á rzék muliſtych rośćie SienLek Yyy; BudBib
Dan 12/5 [2 r.]; Ieſliby téż v onéy Rzéki były brzegi wyſokié/ tedy
muśiſz wodę Iázem podniéść Strum Dv, B3v; Kazał [Jozue] Leuitom ſkrzynię onę ſłuſzby Bożey nieść/ y ſtánąć znią ná brzegu
rzeki. SkarŻyw 501; SarnStat 466, 467, 682, 917, 1120, 1122.
»bystra(-e) rzeka(-i); bystrości rzek« [w tym: w połączeniu z
nazwą (3)] = ﬂuvius rapidus Miech; ﬂuvius fortis PolAnt [szyk 14:9]
(22;1): FalZioł IV 45b; MiechGlab 42; WróbŻołt 73/15; RejPs 109,
124, 192v; LubPs T5; RejWiz 10v; W Aſſyriey ná wſchod ſłońcá/
ſławne miáſto leży/ Przez ktore śrzodkiem Eufrátes/ byſtra rzeká/
bieży. KochZuz A2; BibRadz Ps 73/15; Miáſtecżko [Turgoja] chędogie/ z iedney ſtrony ma gory/ z drugiey rzekę wielką á byſtrą
BielKron 283, 181v; RejZwierc 171v; KochPs 94; cżás bieży á iáko
wodá w byſtrey rzece vćieka SkarŻyw 4, 312, 334; StryjKron 375;
KochPieś 32; KochProp 6; GostGospPon 170; LatHar +3; KlonFlis C2.
»głowna rzeka« (1): Wnętrznych [przyczyn upadku państwa]
zda ſye być więcéy/ ále wſzyſtki niemal/ iáko ſtrumienié do głównéy rzeki/ ták do niezgody ſye ćiągną KochWr 20.
»rzeki mlekopłynne, mleka i miodu, miodem i masłem opływające« = rivus lactis et mellis Vulg; torrentes mellis et butyri PolAnt [szyk 2:1] (1:1:1): Leop Num 16/14; BibRadz Iob 20/17; [Mówi
Irena, bogini pokoju:] Iam ieſt śrzodek y miárá w drodze k wſzel-

kiey rzecży Ktorą krok pierwſzych Oycow záwſze miał ná piecży/
Ktorą Wniebonikli ſtarcy przed láty deptáli A w mlekopłynne rzeki
iáſnobrwi wglądáli. RybGęśli C2v.
»piekielna rzeka« = jedna z rzek mitycznego Hadesu [szyk
5:1] (6): Acheron, Piekielna rzeká. Mącz 2c; Erebus, Naciemnieyſze mieyſce w pieklie/ Też piekielna rzéká. Mącz 107c, 51a, 58c,
[267]d, 298a.
»rajska, z raju rzeka«[szyk 1:1] (1:1): To drzewo [aloes] nayduią w iedney rzecze Babilońſkiey s ktorą ſie ſcieka Rayſka rzeka
FalZioł III 2d; Szum okrutny po ſkáłach/ kędy wody bieżą [...]. A
ná dole w iezyoro wſzytki vpadáią/ A potym ſie ná cżworo ná ſwiát
rozdzyeláią. Iedná co nád nią przyſzedł/ to tę Nylus zwano (marg)
Nylus/ rzeká z Ráyu (–) RejWiz 177.
»stara rzeka« = antiquum ﬂumen, antiquus ﬂuvius JanStat [szyk
3:2] (5): UstPraw Iv [2 r.]; Abowiem yż Scipio y Lelius y podcżas
Augur Sceuoła/ [...] zwykli byli gdy vmysł ochłodzić chćieli/ na
brzegach morſkich álbo w rowiech ſtarych rzek/ kámyki y żołwiki
zbierać KwiatKsiąż Pv; tedy iedná z dźiedźin onych/ [...] wſzyſtkę y
cáłą ma mieć właſność w rzéce/ w brzegách ſtáréy rzéki álbo potoká. SarnStat 467, 466.
»uście rzeki« [w tym: w połączeniu z nazwą (1)] = caput a.
ostium ﬂuminis Cn (2): A to zebránie Włochow przyżeglowáło tu
Morzem/ z Wodzem ſwoim Libonem/ [...] á od Liboná Livonia álbo
Lituania názywáne ſą ty Ziemie. A do tego dowodu pomoże mi
Rzeká Libá y Miáſteczko tegoż przezwiſká ná ſamym vściu tey
Rzeki StryjKron 41, 71.
»rzeka wody żywej« = ﬂuvium aquae vitae Vulg, PolAnt (5):
VKazałmi theż [Anioł] rzekę wody żywey Leop Apoc 22/1; BibRadz Apoc 22/1; RejAp 187v; Drzewo żywotá nád rzeką wody żywey/ ná káżdy mieśiąc owoc ſwoy wydáie. WujNT Apoc 22 arg,
Apoc 22/1.
»źrzodło rzeki« (3): Leop Is 19/6; Bo miáſto źrzodłá rzeki [Pro
quidem fonte sempiterni ﬂuminis] vſtáwicżnie płynącey záthrwożyli
ſię zágniłą krwią przećiwko wyrokowi kthory był vcżynion ná mordowánie dźiatek BibRadz Sap 11/7; SkarKazSej 696b.
Zestawienia: »Czarna Rzeka« = Niger (1): á kroleſtwo Gámbre
ku zachodnemv morzu przyległo/ á od pułnocy cżarną rzeką przegrodzeni od Azágánow. BielKron 450v.
[»Czerwona Rzeka« = rzeka na Pojezierzu Pomorskim, dopływ
Gwdy: drogą przez strugę Pluthwiczen aż do Rothen Flyth, tj. po
polsku do Czerwoney Rzeki, Czerwoną Rzeką aż do rzeki Gldy
LustrWpol I 209.]
»Rzeka Eiptska« = potok Wadi-el-Arisz na Półwyspie Synajskim, stanowiący granicę Ziemi Obiecanej i Egiptu; ﬂuvius Aegypti
Vulg; ﬂumen Aegypti PolAnt (3): Plemieniu thwoiemu dam źiemię
thę od rzeki Egiptſkiey/ aſz do rzeki wielkiey Eufráten Leop Gen
15/18; BibRadz Gen 15/18, Num 34/5.
Szeregi: »(albo) rzeka, (albo) błoto« (5): Europa, Trzecia część
ſwiátá/ [...] Miedzy morzem które mediterraneum zową á miedzi
rzeką álbo błotem Tánáis. Mącz 109c; GrzepGeom Ov; BielSpr 19v;
Kto też ma co budowáć/ źimie ná ſániách drzewá y wſzelákiego
cżynu przycżyniay: Rzeki/ błotá/ ſánią lżey y bliżey drogę wyproſtuieſz. GostGosp 86. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]
»(i) rzeka, (i, albo) gora« = ﬂumen, mons Vulg, PolAnt [szyk
7:2] (9): WróbŻołt 97/8; Rzeki y wſſytki gory nyech ſye roſkocháyą/ Iż wyelką możność Páńſką tu nád ſobą znáyą. LubPs V6v,
hh3v; Leop Ps 97/8; [Europa] gory/ rzeki wielkie y máłe ma w
ſobie BielKron 271; Bo ten pożar [tj. niezgoda] y Rzékę y Gorę
przenieśie KochZg A3; Mącz 60a; BudBib Ps 97/8; KochPs 148.
[Ponadto w połączeniach szeregowych 10 r.]
»rzeka i (albo) jezioro« = ﬂuvius et lacus JanStat [szyk 5:4]
(9): TO ziele [końskie kopyto] roſcie na mokhrych mieſthczach á
zwłaſzcża na łąkhach mokrych albo khoło Iezior y około rzek
FalZioł I 154a, IV 40a; BierRozm 22; Zá Rżową Dymitrową [jest]
wielki las ktory zową Wolkowſki/ s ktorego cżterzy rzeki wychodzą y ieźioro rzecżone Wronow BielKron 431v, 286; Strum E2;

438

RZEKA

RZEKA

ZapKościer 1582/33; GostGosp 167; y ma bydź przeſzćié przez
puſczą/ zoſtáwuiąc rzéki Memel y ieźioro Ruſné któré zową Hap
SarnStat 1110. [Ponadto w połączeniach szeregowych 10 r.]
»([i]) rzeki, ([i]) lasy« [szyk zmienny] (1): Rzeki/ láſy wſzędy
[w Gotlandii] wielkie á pożytecżne BielKron 293; [iż się tego
wſzytkiego [tj. zwierza i ryb] przerzedziło i w lesiech, i w rzecech
LustrKrak I 110]. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]
»(i) morze (a. wody morskie), (a(l)bo, i) rzeka« = mare et
torrens PolAnt [szyk 7:5] (12): RejPs 144v; RejWiz 10v; O dwoiákich wodách tu wzmiánká ieſt/ to ieſt o tych ktore ſą pod rozpoſtrzeniem/ iáko morze/ y rzeki ine co ziemiá otrzymawa. BibRadz I
1b marg; Mącz 314a; Y wyſuſzę ia/ mowi Pan/ wſzytki wody morſkye/ y wſzytki rzeki ich RejPos 188; RejZwierc 20v; A cokolwiek
niema ſkrzel y łuſki/ w morzu y wrzekach ze wſzech płaz wodnych/
[...] brzydkośćią wam będą. BudBib Lev 11/10; Oto laiániem moiem oſuſzam morze/ czynię rzeki puſzcżą BudBib Is 50/2; Oczko 3v;
Iáko trochá wody prętko vſchnie y zginie: ále gdy ſię wrzekę ábo w
morze wleie/ iuſz ſię ná wieki záchowywa. ták náſzá prywatá y
oſobliwe poćiechy prętko wyſchną y zginą SkarŻyw 115, 312; KlonFlis B4, B4v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 6 r.]
»rzeka, (albo) potok (a. potoczek)« = ﬂumen a. ﬂuvius seu rivus JanStat [szyk 7:1] (8): ieſli między tákowémi dźiedźictwy niémáſz gránic z práwá vczynionych/ tedy káżda z onych dźiedźin ma
mieć ſwóy brzég onéy rzéki álbo potoká/ który ſie ſkłania do onéy
dźiedźiny. SarnStat 466, 466 [6 r.], 467. [Ponadto w przeciwstawieniu 1 r.]
»(i) rzeki i rzeczyska« = ﬂumina et alvei, ﬂuvii et ﬂuviorum
alvei JanStat (2): [Ustanawiamy, aby spławianie towarów rzekami]
y ſámé rzéki y rzéczyſká były wolné SarnStat 917, 466.
»rzeka, (albo, a, i (też)) staw« [szyk 7:2] (9): Dobre ſą tych [ślimaczków ziemskich] mięſa gdy Niedzwiadek z ije kogo ſtukłſzy á
przyłożyć na ranę: nabrawſzy gich z rzeki albo z ſtawu FalZioł IV
32b; KLeſzcż ieſt riba biała w rzekach j wſtawiech FalZioł IV 41c,
IV 40a, 41b; Napierwey bácżyć ieſli wodá doſtátecżná á zdrowa
niezáráżona/ rzeká álbo ſtaw BielSpr 7v; Gdy będźieſz miał po
temu mieyſce á wodę przyſtempną/ z Rzéki albo z Stáwu/ możeſz
beśpiecznie budować [sadzawki]. Strum N3v; Ale Sadzáwki dla
przechowánia Ryb nalepſzé bywáią/ do kthórych wodá z Stáwu
álbo z iákiéy Rzéki ćiecze. Strum O; StryjKron 370; SarnStat 681.
[Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]
»rzeka albo (et, ani) strumień« = ﬂumen, torrens PolAnt [szyk
2:1] (3): Gdyby nie było znákow gránicznych z práwá vczynionych
iedno rzeká álbo iáki ſtrumień ktora ieſt miedzy dzyedziznámi/ tám
oná rzeká zá gránice ma być poczytaná UstPraw Iv; BibRadz Iob
20/17; Flus. Rzeká/ et Stromień. Flumen. Fluvius. Calag 198a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»woda, (a, albo, i) rzeka« = aqua et (seu) ﬂumen JanStat [szyk
7:5] (12): [Księżyc] Wodam wielkim/ rzekam: panuie. FalZioł V
51v; RejAp 103v; BielSpr 54; BudBib Is 35/6; Dniá tedy onego náznacżonego ſpadł wielki deſzdż: y ſzedł przez dni cżterdzieśći/ y zátopił wſzytkę ziemię. Bo P. Bog ſtáwidlá [!] wod y rzek odiął SkarŻyw 270; niech będźie wolné przeſzćie [...] przez przenágábánia y
vćiſnienia po źiemi y po morzu/ przez wody y rzéki gdźiekolwiek
ku górze SarnStat 1111, 684, 1077 [2 r.], 1111, 1121 [2 r.]. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]
»rzeka, (i, a) (w)zdroje« [w tym: w połączeniu z nazwą (1)] (6):
BibRadz Is 41/18; Erford wielkie miáſto/ głowá Turyńſkiey źiemie/
[...] przez ktorey źiemię Gerá rzeká y inne zdroie idą. BielKron 290,
448v; RejAp 73v, 130v; Wyśćie iáko gory z ktorych rzeki y zdroie
wytryſkáią SkarKazSej 665b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.]
»tak w rzece jako w ziemi, (i) na ziemi« = in ﬂumine sicut in
terra HistAl (1:1): [Aleksander] nálazł tám [nad rzeką] ludzie nágo
chodzące/ [...] ktorym był zwycżáy thák w rzece iáko y ná ziemi
przebywáć. HistAl [I3]; Ná tym wyſpie [Zailon] kámienia drogiego
doſyć/ ták w rzece iáko w źiemi. BielKron 268v.

»rzeki i (albo) źrodła« = ﬂumina et fontes PolAnt, Vulg; fontes
et torrentes Vulg [szyk 5:3] (8): WróbŻołt 73/15; Twoyá możność y
źrzodłá obﬁte ſpráwuye/ Y rzekam hoyną wodę ták ná wſſem
ſſáfuye LubPs R3, R3 marg; Potym trzeći Anioł wylał bańkę ſwoię
ná rzeki y ná źrzodłá wod BibRadz Apoc 16/4, Apoc 8/10; Castellum etiam accipitur pro laxiore derivaculo in aquae ductibus, ex
quo aqua per ﬁstulas varie distribuitur, Mieyſce ná które wodá z
rzék/ álbo ynich zrzódł ſcieka/ á z onąd záſię rurámi wody miáſtu
dodawa. Mącz 40b; WujNT Apoc 16/4; JanNKarGórn H.
Wyrażenia przyimkowe: [»na doł rzeki«: [Cesarz, z powodu
małej liczby wojsk, stosował odpowiednią strategię walki] abowiem
lekki lud poſlał/ to ieſt Huſarze y Fedwereſz nádoł rzeki BielKron
1551 113.]
»wzgorę rzeki« (1): s Kaniowá do Kijowá oſmnaśćie mil/
wzgorę idąc theyże rzeki [Dniepru] BielKron 437.
»nad rzekę« [w tym: w połączeniu z nazwą (6)] (14): LibMal
1546/110v; [Młodzieniec] Przyſzedł nád piękną rzekę ćichucżko
płynącą RejWiz 176v; [Nykostrata] Przyſzedſzy nád rzekę Tyber
bliſko morzá/ záłożyłá miáſtecżko gdzye dziś Rzym BielKron 51,
106, 125, 319, 345v, 367v, 383v, 450; BielSpr 7; Y wiedziono ie
[pobożnych mężów] nád rzekę/ y tám [...] dawiono ie powrozy/ y
miotano w wodę. SkarŻyw 76; StryjKron 390; A w dźień Sobotni
wyſzliſmy przed miáſto nád rzekę WujNT Act 16/13.
»przez rzekę« [w tym: w połączeniu z nazwą (37)] (85):
MiechGlab 74; the zyemie na ktorich owcze nasche chadzayą ſą
kv zamkv oczakowſkiemv a ſdrugiey ſtroni ktorey owcze przeganiami przes Turle rzekę thi ziemie ſą kv woyewodztwv Valaſkiemv LibLeg 11/18v, 11/19v, 20; LibMal 1543/68; HistAl E3v, Iv;
Poraźili Rzymiánie Fidenaty po práwey ſtronie/ á Weienći pocżęli vciekáć przez rzekę BielKron 102; Ná zamek Alkáirſki wſzedł
Zeliman/ moſt przez Nil rzekę ná nawách vdziáłáć kazał BielKron 259, 43v, 297v, 321v, 323, 411v; Mącz 51a; Phil C. Cf
»przez rzekę iść«, »przeprawiać się itp. przez rzekę«, »przez rzekę się przewozić«, »przeprawić się przez rzekę«, »przeprowadzić
się przez rzekę«, »prześć przez rzekę«, »przez rzekę się przewozić«.
»za rzekę« (6): Leop 2.Reg 19/31; BielKron 96v, 106, 116;
Tedy ie wziął [Jakub swoją rodzinę] y przeprowádził zá rzekę BudBib Gen 32/23, 2.Esdr 2/9.
»nad rzeką(-ami)« = super ﬂuvium Miech, HistAl; ad ﬂumen,
iuxta ﬂuvium Miech, PolAnt; in ripa ﬂuvii, ad ﬂuenta a. ﬂuvium,
supra ﬂumen, circa ﬂuvium Miech; ultra ﬂumen HistAl; iuxta a.
super ﬂumen, in torrente PolAnt (167): widzýało ſie mu [Faraonowi we śnie] iż by ſtał nad rzeką zktorey wychodzýło ſiedḿ krow
cudnych a barzo tłuſtych HistJóz B; FalZioł I 147d; MiechGlab 25,
55; Iako Alexander iadąc nad Rzeką przerzecżoną/ nálazł zamek
niezwyciężony/ y okrutne beſtie Ippotamy y inſze HistAl H5, Iv;
LubPs F3v, dd5v; RejWiz 177; UstPraw E2v; BibRadz 1.Reg 15/5;
Tiguriná miáſto ieſt niepoſpolite/ zową ye Zurych ná roſkoſznym
mieyſcu ośiádło nád rzeką wielką. BielKron 282v; Miáſto ktore zową Conﬂuencia/ [...] ná weſołym mieyſcu záſiádło nád rzekámi
BielKron 285, 15v, 16v, 29, 125v, 222v [2 r.] (17); Mącz 216a; BielSpr 44v; BudBib Num 22/4, Ps 136/1; SkarŻyw 329; GórnRozm
M; Amnicola – Nadrżeką miéſzkacaci [!]. Calep 62a, 62a, 457a;
Vrzędnik kędy nád rzeką ieſt [tj. w posiadłości nad rzeką]/ ma ná
Wioſnę ſzcżublętá/ kárpiętá/ y wſzeláki drob łowić GostGosp 100;
SkarKaz 162a, 550a.
~ W połączeniu z nazwą (127): [W 1211 r.] naſtała wielka Kometa oſmnaſcie dni thrwaiąca, ktora ſie obraczała nad rzeką Thanais
MiechGlab 2, 26, 42, 44, 45 [2 r.], 72 (10); LibLeg 10/61, 68v; Gdy
Darius then liſt cżedł przybieżał drugi poſeł mowiąc iż Alexander
położył ſie z woyskiem nád rzeką ktorą zową Siragmá. HistAl C7,
E4; BibRadz 2.Par 35/20, I 253c marg, Ier 46/10; Kámbia nád
rzeką Induſem leży. BielKron 268v; Wrocław głowá Sląska/ miáſtho wielkie y ochędożne nád rzeką odrą oſádzone BielKron 292, 9,
11v, 68, 89, 98v (74); Belgica, Krayiná we Fránciey/ od rzeki Rhe-
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nu nád rzeką Mátrona áż do morzá. Mącz 24a, 218d, 439c, 473d;
RejAp 137; BielSpr 48; BudBib Ier 46/2, Ez 3/23; SkarŻyw 231,
518, 519; Kiy álbo Kig ſtárſzy/ Zamek y Miásto Kijow od ſwego
imienia nád rzeką Dnieprem záłożył StryjKron 115; Hordę iednę do
Litwy Witołd przyprowádził/ Ktorą nád Waką rzeką ná rolach
poſádził StryjKron 507, 51 marg, 81, 105, 115 [3 r.], 175 (22); Stoi
miáſto nád rzeką Indą bárzo wielkie/ W ktorym naydźie doſtátki/ y
potrzeby wſzelkie. KmitaSpit C3v.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy kraju, regionu itp.
[zawsze: rzeka + przymiotnik] (3): StryjKron 115; WróbŻołt 136/1;
WSpominaymy ſobie żáłobliwie czáſy ony gdyſmy ſiadáli nád rzekámi Bábilońſkiemi płácząc RejPs 204. ~
»za rzeką« (16): HistAl H3, M2v; Leop 1.Esdr 6/6, 7, Mach
5/39; Ieſzczem ia Artákſekſes Krol wydał tákowy dekret do wſzytkich podſkárbiow ktorzy ſą zá rzęką BibRadz 1.Esdr 7/21, 1.Esdr
7/25, 2.Esdr 2/7, 9, 1.Mach 7/8; BielKron 106v, 268v; Tedy krol
obrawſzy Báchideſa z przyiaćioł ſwych pánuiącego zá rzeką/ wielkiego cżłowieká w kroleſtwie y krolowi wiernego tám pośłał [!].
BudBib 1.Mach 7/8, 1.Mach 5/41, 1.Esdr 7/25, 2.Esdr 2/7.
W przen [w tym: w połączeniu z nazwą (2)] (11): WróbŻołt
97/8; Leop Ps 97/8; Deukálion iáko ſmyſlny pobacżył/ iż ieſt zyemiá mátká naſzá/ á kośći iey kámienie/ á żyły rzeki BielKron 23v;
BudBib Ps 97/8; KochPs 148; KochJez B4; WIerzę od początku
świátá Nie były ták ſuché látá/ Oczy náſzé to widźiáły/ Chmury ſię
w rzékách kąpáły. KochFr 37; PLácżćie rzeki Słowáńſkie KlonŻal
A3, B3v; Rzeki ſtrwożone/ z brzegámi ſwoiemi Dźieląc ſię: w
źrzodłá názad ſię wrácáią GrabowSet C2v; SapEpit A4.
Przen (33): Przebywánie náſze ieſt wyſep/ ktori ogárnęłá rzeká/
kthora pocżątku áni dokonánia nie ma HistAl H2v; Rzeká ogniſta
wychodźiłá od niego [Boga] BibRadz Dan 7/10; SkarKaz 550a.
rzeka czego (7): Leop Iob 29/6; gdźie [w świątyni] wzroſt wźiął
[Samuel] wielki/ iáko przy rzece/ wſzytkich dobr duchownych.
SkarKaz 420b. Cf »rzeka wody żywej«.
W połączeniu szeregowym (1): Rzeki/ wzdroie/ y ſthudnice
wſzędy nam piſmo ſwięte zowie wierne náuki Páńſkie RejAp 132v.
Fraza: »rzeka wzbiera« (1): Częſto wzbiera od płáczu nieſzczęsliwa rzeká. Prot B4.
Wyrażenia: »rzeka Boża« = deszcz (2): Flumen dei repletum eſt
aquis paraſti cibum illorum, [...] Rzeka boża napełniona ieſt wodami nagotowałes ich pokarm WróbŻołt 64/10; Leop Ps 64/10.
[»rzeka rajska«: [w litanii do Maryi:] Sdrowasz swiathlosczi
dusz wielka tÿsz iesth czista rzeka raÿska TekstyPol 36/137.]
»rzeka wody żywej, żywota« = ﬂumen aquae vivae Vulg (4:1):
[Mówi Jezus:] Bo kto vwierzy w mię/ rzéki żywé wody pocieką z
iego żywota. OpecŻyw 75v; [w niebie zbawieni] Iuſz daley nie
łákną áni prágną/ báránek ktory ieſt weyśrzodku ſtolice ſpráwuie
ie y poprowádzi do rzek żywotá SkarŻyw 22, 384; WujNT Ioann
7/38, s. 337.
Szereg: »morze abo rzeka« = życie i świat doczesny (1): Więc
też y ten świát mizerny y żywot náſz/ coż inſzego ieſt iedno morze
ábo rádniey rzeká y byſtra iákaś prędko vpływáiąca? KlonFlis A4.
a) O łzach (5): RZeki z śiebie puſzcżáią ocży/ Pánie/ moie
GrabowSet K4, A4.
rzeka czego (1): Oto ſerce zránione/ Zá ſwoie złośći ſrogie y
obﬁte/ Rzeki żáłośći puſzcża/ łez nieſyte GrabowSet S4v.
Zwrot: »rzekami płynąć« = płynąć obﬁcie (1): KRynice gorzkich łez/ gdźieśćie zginęły/ Gdy trzeba/ byśćie rzekámi płynęły
GrabowSet S3.
Wyrażenie: »rzeka łez« (1): A oná [Maryja] iáko pokorna y poſłuſzná/ [...] rzeki oney łez ſwoich/ y ſkruchy pohámowáć nie mogłá
SkarŻyw 580.
b) O Słowie Bożym (5): Ty rzeki ſą ſzcżere słowá Boże BibRadz II 138a marg; SkarŻyw 47.
rzeka czego (2): HistRzym 117v; Ná ktorym [urzędzie kapłańskim] rzeką náuki ſwey/ [...] lud Boży polewáć y ochładzáć [św.
Chryzostom] [...] pocżął. SkarŻyw 86.

Fraza: »rzeka wezbrała« (1): A oto przekopá moiá ſtáłá ſię
iáko rzeká/ á rzeká moiá wezbráłá iáko morze [ﬂuvius meus factus
est in mare]. BudBib Eccli 24/37.
c) O wielkiej ilości czegoś (7): WróbŻołt V v; Kto ſię tego ſpodziewáć mogł/ áby z ták podłego nacżynia/ ták wybráne ſtáć ſię
miáło: á ten ktory ná gniew ſłużył/ ták hoynie nád ſobą y práwie
rzeką wylane miłośierdzie odnieść miał? SkarŻyw 79, 384.
rzeka czego (3): SkarŻyw 584; Iák ieleń ſprácowány/ chłodney
ſzuka wody/ Ták [...] duſzá ma [...] chcąc cżerpáć/ z źrzodeł obﬁtośći/ Zbáwićielá ſwoiego rzek/ wſzelkiey wiecżnośći. GrabowSet
Q3v; SkarKaz 122b.
Fraza: »rzeka płynie«: (1): gdzie [w niebie] rzeki płyną roſkoſzy wſzelákiey SkarŻyw 584.
Zwrot: »rzekami płynąć« (1): iż ſobie ziedna czás odpuſſczenia
grzechow ſwoich/ á ſnadz potem by rzekámi płynęły wyſtępki iego
iemu iuż nic záſzkodzić niemogą. RejPs 46v.
Cf MIEDZYRZECZE, [NADRZECZANIN], PRZYRZECZE,
[ZARZECZE]
ECB
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RZEKAĆ (17) vb impf
-e- (3), -é- (1); -e- MurzNT; -e- : -é- SienLek (2:1).
praes [2 sg rzekåsz.] ◊ 3 pl rzekają (12). ◊ [praet 3 sg m rzekåł.
◊ 3 pl m pers rzekali.] ◊ con 3 pl m pers by rzekali (1). ◊ impers
praet rzekåno (4); -åno HistRzym (2), -ano (1) MurzNT, -(a)no (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych przykładów).
1. Nazywać; laudare Miech; dicere, vocare PolAnt (16):
rzekać komu, czemu (8): Tham myeſzkayącz czapky na czapnykach ſkuſchnyerczikyem nyepamyetha yako mv rzekayą pokradli
LibMal 1547/125; A pryiąwſzy [!] go rybithw w dom pytał iákoby
mu rzekano. Opowiedział iemu/ Grzegorz. HistRzym 37v. Cf Z nazwą w N.
Z nazwą w N [w tym: sb (8), ai + sb (2)] (10):
~ rzekać co (4): weźmi korzenia z Wilczego grochu/ ktore Lácinnicy Remora y ononis rzekáią/ zſkrobże wierzchnią ſkorkę s niego/ á miáłko ią ſtłucz ná proch SienLek 107, T[tt]3v, Vuuv. Cf »rzekać imię«.
rzekać komu, czemu (6): á potym włoż kanfory ſpoł dragmy á
thego ſię napijay na nocz, y też rozmocżiwſzy chuſtę przykładay na
ty rżecży czo im rzekaią iaycza. FalZioł I 16d; [Seneka] roſkazał
ſobie obie żyle zaciąć mediany á krwi dał iſć aż do ſmierci á tak
żywot ſwoy dokonał. A stąd wezwan Seneca po łacinie iakoby ſam
ſie zabił. Gdyż iemu przedtim Lucius Anneus rzekano. BielŻyw
143; kwaſne mleko (ktoremu komiz rzekaią [Laudant lac praesertim, komiz]) ieſt im [Tatarom] nachwalebniezſze [!], bowiem ich
żołądkowi ieſth za lekarſtwo cżyniące purgacią. MiechGlab 22;
Tedy ieden ze dwunáście/ ktoręmv rzekano Iudas iſkariotes/ ſzedwſzy do Biſkupow/ rzekł/ [...] MurzNT Matth 26/14; SienLek 135;
HistRzym 20; [Dámći zá żonę pánią czarnobrwią Miedzy greckiemi
krolewnámi ſlicznieyſſą. Ktorey Helená rzekáią SądParysa B3]. Cf
Zwroty. ~
cum A dupl (1): trzęśienié trząśce z źimná przychodźi: ále trzęśienie trzęſáwice z zemdlenia żył piętych/ ktoré żyły łáćinnicy Neruos rzekáią SienLek 142.
Z nazwą w I [w tym: sb (3), [ai]] (3): Ieſt źiemiá ná wſchod
ſłońcá Indią rzekáią/ Tám kędy Pigmeowie niewielcy mieſzkáią.
KmitaSpit A2; Bo gdźie dębowe drzewo z topolowem Zdawná poroſło/ zową to Oſtrowem. Kępą rzekáią gdźie chroſt ábo piaſek/ Y
drobny laſek. KlonFlis F2v.
~ rzekać [kogo], co (1): Bywa też zálężenie czućia ktore ſápką
rzekáią: niekthorzy Rymą/ ále nie roſtropnie SienLek 72v; [[Jezus
odpowiedział:] Czoż mie rzekasz dobrym? Ieden jest dobry/ Buog
SandMalEwan Mar 10/18]. ~
Zwroty: »rzekać imię [z nazwą w N]« [w tym: [komu]] [szyk
zmienny] (1): Y widziałem niebo otworzone: á oto koń biały/ á śie-

RZEKAĆ

RZEKĄCY

dzącego ná niem zwano wierny i prawdziwy/ [...] A oblecżony był
wſzátę farbowáną krwią: A rzekáią imię iego mowá Boża [et vocatur nomen eius, Verbum Dei] (marg) Al: słowo Boże (–). BudNT
Apoc 19/13; [Ieden był Graecżyn wſzyſcy go ználi/ Pálámedes mu
imię rzekáli KmitaŁów C3v].
[»[komu] przezwiskiem rzekać [z nazwą w N]«: Sikámber ieden rádźi go znáią/ Libs mu przezwiſkiem iego rzekáią/ ien wynaleźcá ſtrzelby gotowey/ srogiey á ſtráſzney ieſt piorunowey KmitaŁów B2.]
2. Mówić; dicere PolAnt (1):
Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Naprzod ludzi tzęſtokroć vpominamy/ [...] Aby ſie do Páná Bogá vćiekáli/ pomocy y poćiechy
proſili/ y rzekáli: Aby Pan Bog wiáry przymnażał/ ſlowo ſwoie
roſſſzerzał/ kácerſtwá wykorzeniał KrowObr 62v.
[Z przytoczeniem: tedy wołał Awſzálom do niego [do męża idącego do króla]/ [...] z ktoregoś ty miáſtá? á (on) rzekał/ ztego á ſtego pokolenia Izráelſkiego sługá twoy. BudBib 2.Reg 15/2 (Linde).]
Synonimy: 1. krzcić, mianować, mienić, nazywać, przezywać;
2. gadać, goworzyć, gwarzyć, mowić, powiedać, rozmawiać.
Formacje współrdzenne cf RZEC.
Cf [RZEKANY]
MN

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): nalezli poſpolu iedennáſcie
zgromadzonych zwolenikow/ ij ty ktorzy ſnimi byli rzekącé: Iże
wſtál z mártwych pán ijſcie ij práwdziwie/ a vkázál ſie Symonowi.
OpecŻyw 168.
Szereg: »mowiący i rzekący« (1): Y wſtąpił w mie duch/ gdy
do mnie rzekł/ y poſtáwil mie ná nogi moie: y ſlyſſálem mowiącego
do mnie/ y rzekącego [et audivi loquentem ad me, et dicentem]. Synu cżłowiecży iá ćiebie poſſyłam do ſynow Izráelſkich Leop Ez 2/3.
Przen: metonimicznie (24):
a) Wyrażenie: »głos rzekąc(y) [= brzmiący słowami]« [w tym:
komu (1)] = vox dicens PolAnt, Vulg; fama dicens PolAnt (15): Ieſſcże tego domáwiá ſwięty piotr natychmiáſt oblok ſwiatly zatzmil ié
[uczniów Chrystusa]/ ij ſlyſſeli glos z obloku rzekący. Totz ieſt ſyn
móy námileyſſy/ wktorym ſie mnie dobrze zlubilo/ tego ſlucháycie
[Vulg Matth 17/5]. OpecŻyw [57]v; WróbŻołt I7; RejAp 46v; Potym
wtore ſtał ſie głos rzekąc: Szukayćie mi mężá Bożego kthory ſie
modlił zá Rzym. HistRzym 124v; Słyſzałem pierwſzy głos rzekący:
weźmi/ weźmi/ weźmi/ á nicem nie wźiął/ á teraz lepak ſlyſzałem
głos rzekąc: wroć/ wroć/ wroć. HistRzym 133v; A pocżął záſię Ceſarz ſpáć/ y vſlyſzał po trzećie głos rzekący iemu: Vćiekay/ vćiekay
vćiekay bo to pierworodne będzie źięćiem twym. HistRzym 133v,
38, 124v, 125, 130, 133 [2 r.].
~ W połączeniu z określeniem języka (1): A gdyſmy wſzytcy
pádli ná ziemię/ vſłyſzałem głos mowiący ku mnie y rzekący Hebreyſką rzecżą: Saul/ Saul/ co mię prześláduieſz? BudNT Act 26/14.
Szereg: »mowiący i rzekący« = loquens et dicens PolAnt, Vulg
(2): BudNT Act 26/14; Y ſłyſzałem głos z niebá záśię mowiący ze
mną/ y rzekący: Idź/ á weźmi kśiążeczki otworzone z ręki ániołá
WujNT Apoc 10/8. ~
b) Przekazujący wiadomość (9): A gdy ieſzcże byli w drodze/
tedy słuch przyſzedł do Dawidá rzekąc [et fama venit ad David,
dicendo]/ pobił Awſzálom wſzytki ſyny krolewſkie BudBib 2.Reg
13/30; Lecż posłyſzał o Tyrhace krolu Kuſzſkiem rzekącą (wieść)
(marg) Wł: rzekąc (–) [Audivitque ... dicendo]/ oto wyſzedł/ bić ſię
ſtobą BudBib 4.Reg 19/9.
[rzekąc przez kogo: pan thego potrzebuye, a tho przetho, yſz
byſzye pyſzmo ſzpelnylo, rzekącz przez proroka zacharyaſza RozmyślDomin 2.]
Wyrażenie: »słowo rzekąc« [w tym: do kogo (6), ku komu (1), o
kim (1)] (7): Y Stháło ſie ſlowo Páńſkie do Ieremiaſzá powtore/ gdy
ieſzcże był zámkniony w ſieni v ćiemnice/ rzekąc [Et factum est
verbum ... dicens]: Tho mowi Pan ktory ma vcżynić y z formowáć
tho/ y nágotowáć/ Pan imię iego. Leop Ier 33/1, Zach 1/1; SLowo
ktore było do Ieremiaſzá od Iehowy/ rzekąc [Verbum quod fuit ad
Irmeiahu a Domino, ut diceret]. Słuchayćie słow przymierza tego
BudBib Ier 11/1; Y Było ſłowo Iehowy ku mnie/ rzekąc [Et fuit verbum Domini ad me, dicendo]. Niepoymuy ſobie żony/ [...] ná mieyſcu tym. BudBib Ier 16/1; Słowo Iehowy/ ktore było do Ieremiaſzá
proroká/ o Helámie ná pocżątku krolowánia Cydkijahá krolá Iehudſkiego/ rzekąc [Quod fuit verbum ... ut diceret]. Ták mowi Iehowá Cewáoth/ oto ia łamię łuk Helámow BudBib Ier 49/34, 3.Reg
6/11, 17/8.
2. W funkcji biernej (30):
a. Nazywany, zwany (29):
Z nazwą w N [sb] (3): naloziwſchi ſſol wwoz mſzoney 22 gr A
gdi nyemſzona thedi placzi o de dwu thiſzianczv poltora gr A gdi
thalyegę thedi 32 gr A od wozv rzekączego thrzylycza dwadzieſzczia y pyacz gr MetrKor 57/118v [idem] 59/279v; [TomZbrudzPeryk 4.Reg 4/38]. Cf »pospolicie rzekący«.
Wyrażenia: »pospolicie rzekący« (1): CYNOSURA – Gwiazd
ſziedm, babky poſpoliczie rzekacze, albo iakoże Aſtrologowie naziwaia niedwiedziem mnieiſzim Calep 284a.
»tak(o) rzekący« (26): Y ſtalo ſie gdy ſie przybliżali do Ierycha/ ku tako rzekącemu miaſtu/ ieden ſlepy ſiedzątz podle drogi/
ſlyſſątz wielki gielk ludu/ pocżąl pytatz tzoby to bylo. OpecŻyw
[61]v, 54v; PatKaz II 54; Fistula. Dye ﬁſtel Piſczałká ták rzekący

[RZEKANY part praet pass impf
G sg m rzekanego.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Nazywany [z nazwą w składni zgody]: A ſzatán wſtąpił w Iudáſza przezwiſkiém (marg) rzekanego (–) Iſkariota [qui cognominabatur Iscariotes] ktory był iednem ze dwunaśćie MurzNT Luc 22/3.
Synonimy: mianowany, mieniony, nazywany, przezywan.
Cf RZEKAĆ]
MN
RZEKĄC cf RZEKĄCY
RZEKĄCY (66) part praes act
rzekący (43), rzekąc [w znacz. 1.] (23). [Wszystkie zaliczone
tu formy rzekąc ze względu na niejednoznaczną funkcję składniową
mogą być uznane za part praes act adv od RZEC.]
e jasne.
sg m N rzekąc (9) PatKaz I, WróbŻołt, RejAp, HistRzym (5),
BudBib, rzekący (5) Murm, FalZioł, Mącz (3). ◊ G rzekącégo (7);
-égo (1), -ego (1) OpecŻyw (1:1), -(e)go (5). ◊ A rzekący (6), rzekąc
(4); -ący BudNT, WujNT; -ąc PatKaz II; -ący : -ąc OpecŻyw (1:1),
HistRzym (3:2). ◊ f N rzekącå (6). ◊ G rzekąc PatKaz II (3), rzekąc(e)j
(1) Mącz. ◊ A rzekącą (1). ◊ L rzekąc(e)j (1). ◊ n N rzekąc(e) Mącz
(7), rzekąc (7) Leop (2), BudBib (5). ◊ D rzekąc(e)mu (1). ◊ L rzekącym (1) Mącz, [rzekąc(e)m]. ◊ pl N m pers rzekący (2). subst rzekąc(e) (2). ◊ G rzekących (1). ◊ A m pers rzekącé (2); -é (1), -(e) (1).
Sł stp notuje, ponadto s.v. rzec, Cn, Linde brak.
1. Przekazujący swoje słowa lub myśli za pomocą mowy lub
pisma, mówiący; dicens Vulg, PolAnt [w tym: z przytoczeniem (35)]
(36): Tedy napelniono ieſt/ tzoż powiedziáno ieſt przez Ieremiaſſa
proroka rzekącégo: Glos w Ramie ſlyſſán ieſt/ placż a lkanijé wielkie OpecŻyw 29, [27]v, 99; Dzyeſyąty vyuod yeſth pyſma doctorowſkyego myedzy ktorymy yeſth Anſelmus rzekącz ſluſzalo to na
boga yz by ta dzyeuycza marya thaką [...] ſzwyeczyla czyſtoſzczyą
nad ktorą pod bogyem nyemogla by vyąthſcha bycz rozvmyana
PatKaz I 10; A nadrugyem myeſczu pyſano ſlowka panny maryey
rzekącz od uyekow bylam kochayącz ſyą wboſtwye PatKaz II 46;
poſlal (pan bog) anyola gabryela do anny ſzwyątey rzekącz o anno
nyeplaczy any ſyą ſmączy ſthwey nyeplodnoſzczy PatKaz II 64, 24,
65v; Y ſtáło ſie trzećiey nocy gdy [...] pátrzał w niebo vźrzał miedzy gwiazdámi páná Iezu Kryſtá rzekącego: Gwido Gwido/ cżeſtokroćieś walcżył dla miłośći iedney pánny/ cżás ieſt ábyś też mocnie
walcżył przećiw mym nieprzyiaćielom HistRzym 76v, 53v.
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wrzod. Murm 75; REubarbarum ieſt ciepłe y ſuche w wtorim ſtopniu, Dla tego ieſt nazwane Reubarbarum iże w tak rzekączey ziemi
bywa naydowano FalZioł III 5a, I 118b; Acidalus, Fons Veneri
sacer Zrzodło tak rzekące w Boecij Mącz 2c; AEgea, Miáſto w Macedonii ták rzekące. Mącz 4a; AEolus, Król tak rzekący/ który
wiátry w mocy álbo/ pod posłuſzeńſtwem ſwym ma. Mącz 4c, 3c,
5c, 6c, 8a, 11c (20); [Heliseus vero reversus est in Galgala/ a helizeuſz wroczil ſze do thak rzekącego myeyſzća galgala TomZbrudzPeryk 4.Reg 4/38; LustrRus I 259].
b. Wspomniany (1): (nagł) Papieſcy Akolitowie. (–) Przeto nie
od Syná Bożego/ áni od Apoſtołow iego/ ſą zmyſleni y vſtawieni
ći rzekący Akolithowie/ [...] Ale od Pogánow y od Zydow KrowObr 122.
Synonimy: 1. gadający, mowiący, powiedający, rozmawiający;
2.a. mianowany, mieniony, nazywany, przezywan; b. dotkniony,
mianowany, namieniony, omieniony, pomieniony, przypomniały,
przypomniony.
Cf RZEC, RZEKNĄCY
MN
RZEKNĄC cf RZEKNĄCY
RZEKNĄCY (8) part praes act
rzeknący (7), rzeknąc (1).
e jasne.
sg m [G rzeknąc(e)go]. ◊ D rzeknąc(e)mu (1). ◊ A rzeknącégo
(1) MurzNT, rzeknąc (1) OpecŻyw [może part praes act adv od
RZEKNĄĆ]. ◊ f G rzeknąc(e)j (1). ◊ [L rzeknąc(e)j]. ◊ [n L rzeknącym.] ◊ pl N m pers rzeknący (1). subst rzeknącé (1). ◊ A m pers
rzeknąc(e) (1). subst rzeknąc(e) (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Przekazujący swoje słowa lub myśli za pomocą mowy lub
pisma, mówiący; przen: metonimicznie (1):
Wyrażenie: »głos rzeknąc [= brzmiący słowami] [ze zdaniem
dopełnieniowym]« (1): Tedy zaſię glos boſki w koſciele wſſytcy
vſlyſſeli/ rzeknątz: ijze tu ieſſcże nieprziſſedl on nábożny mąż ſluga
boży/ ktorégo bog wybrál OpecŻyw 4v.
2. W funkcji biernej: nazywany, zwany; dictum PolAnt (7):
Z nazwą w N [sb] (3): vkaſz piſmo ſwięte? gdzie Pan Kryſthus/
álbo Piotr Swięty/ w kośćiele krześćijáńſkim poſtánowił kiedy/ nietylko ty rzeknące Kárdynały/ álbo Kurﬁrſty/ ále teſz iákie Pátryárchy/ Prymáſy/ Arcybiſkupy/ Metropolithany KrowObr 36, 35v;
SarnStat 149.
~ [rzeknący od czego: Posthuplianie, ludzie rzeknący od niejakiego ostrowa rzeczonego Posthuplia, który dzierżą, a dają s niego annnatim [...] ﬂ. 3/6/0 LustrRus I 63.] ~
Z nazwą w składni zgody (1): A Ieſus gdy ſzedł zonąd/ virzáł
człowieka śiędzącégo na cle Mattheuſza imięniem (marg) rzeknącégo (–) MurzNT Matth 9/9; [ktory [Ammon] będąc v brátá ſwego
rodzonego/ ták rzeknącego Abſoloná/ ná bieśiedźie bárzo ſpoiony/
był ſzkárádźie zábit przez pácholętá Abſolonowe. WerReguła 69].
Wyrażenie: »tak rzeknący« (5): Stąt tu iuſz możeſz obátzyć/ iż
ći tak rzeknący Kárdynali nie ſą Páná Kryſtuſowi/ ále Antykryſtuſowi Apoſtolowie y ſludzy KrowObr 35v; Abowiem kiedybyśćie
prawdziwi Biſkupi byli/ [...] tedybyśćie [...] pánu Papieżowi ták
rzeknącemu Wikáryiemu wiáry/ poddánośći/ y poſluſzeńſtwá nieprzyſięgáli. KrowObr 129, 119, 136; Dwoiákié ſpráwy, któré ſie
poczćiwośći dotyczą: iedné mere criminalia, á drugié ták rzeknącé
criminalia. SarnStat 149; [Staw w Bilologu na rzece tak rzeknącej
w czwartym roku przedają za ﬂ.80. LustrRus I 242, II 40; WerReguła 69].
Synonimy: 2. mianowany, mieniony, nazywany, przezywan.
Cf RZEC, RZEKĄCY
MN
RZEKNĄĆ cf RZEC

RZEMIANY
RZEKNIENIE Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf RZEC, RZEK
[RZEKOMKO pt
Tekst nie oznacza pochyleń.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Niby, udając [w połączeniu z czasownikiem]: Alye lathwie kozdÿ Roſtropnÿ czlowiek/ wpiſmÿe ſzwiętym, moze obaczicz thich/
lÿudzÿ obludną myloſcz ku chwalye Boſzÿ, yako ſzię wthym rzekomko ukazuyą ArgWykład 38/121.]
MN
RZEKOMO cf RZKOMO
RZEKOTAĆ cf RZEGOTAĆ
RZEKOTLIWY (1) ai
rzekotliwy, [rzechotliwy, rzegotliwy].
e oraz o jasne.
sg [m N rzechotliwy.] ◊ f N rzekotliwå, [rzegotliw(a)].
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) i XVIII w.
Świergotliwy, skrzeczący; garrulus Mącz, Cn:
a. O głosie ptaków: Garrula pica, Rzekotliwa ſroká. Mącz
142c; [Pierzwiey niż rzegothliwa yaskolka zawiesi Gnyazdo swoyę
u łatki abo uprzicziesi [...] ŚwirPasiecz 265].
b. [O człowieku; przen: gadatliwy, wielomówny: rzechotliwy/
Garrulus, futilis. Volck Yyy2v.]
ECB
RZEKTAĆ (3) vb impf
3 pl praes rzekcą (3), [rzekczą].
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (trzy z niżej notowanych
przykładów) – XVII(XVIII) w.
Skrzeczeć (o żabach i srokach) (3): Zabki źielone ni ſię ich
przebierze/ Rzekcą w ieźierze. KlonFlis C.
Przen: Pogard. o człowieku: gadać, paplać (2): Przedſię by ná
Puhacżá wſzędy Sroki rzekcą/ Iedni głoſem/ á drudzy ćicho o nim
[głupcu] ſzepcą. RejWiz 48.
W porównaniu (1): Kracżą/ wrzeſzcżą/ á drudzy iáko Sroki
rzekcą RejWiz 55.
W połączeniach szeregowych (1): RejWiz 55; [y nieprzywłaſſczáią
im [łacinnicy ludziom niepowściągliwego języka]/ áby mowili/ ále że
kłamáią/ ſwiegocą/ vſſy zágłuſſaią/ zánieprażniáią ludźi/ rzekczą/
ſſczekáią/ kraczą/ włoſniey ſnadź/ niż mowią. ErazmJęzyk D6 (Linde)].
Formacje współrdzenne cf RZEGOTAĆ.
Cf KRZEKTAĆ, RZEKTAJĄCY, RZEKTANIE
ECB
RZEKTAJĄCY Sł stp s.v. rzektać; Cn, Linde brak.
Cf RZEKTAĆ
RZEKTANIE (2) sb n
Tekst nie oznacza é; pierwsze e prawdopodobnie jasne (tak w
rzegotać); a jasne.
sg A rzektani(e) (1). ◊ I rzektanim (1).
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
Chrząkanie, chrumkanie (o świniach); stridor HistAl [czego
(żywotne)] (2): [Aleksander rzekł:] Mężowie Rycerze moi namocnieyſzy/ nie ſmęćcie ſie/ ábowim rzektánim wieprzow roſpłoſzemy
Słonie. HistAl I2v, I2v.
Cf KRZEKTANIE, RZEKTAĆ
ECB
RZEMIANY (1) ai
N sg m rzemi(a)ny.

RZEMIANY

RZEMIESTNIK

Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rzemień” ‘skóra wyprawiona’; zrobiony ze
skóry, skórzany: iopula correia alias kabath rzemyany ZapMaz VII
Z 1508/265.
Cf RZEMIENNY
ECB

mień. Trok. Sznur. Mącz 7c; Ligula calceorum, Rzemień którem
ſpináyą trzewiki. Mącz 194b, 129c, 193b, 197d; weźmiſz dwá rzemieniá zwięż mu [koniowi] nogę nád krſzczycámi iednym/ á drugim pod nimi SienLek 182; Calep 60b, [263]a; WyprPl Bv.
Przysłowia: per logicam demonstrationem, et conſequentiam
neceſsariam. Toieſt/ iákoby po proſtu dla nieukow rzekł/ ﬁlozowſkimi łápácżkámi/ cżyniąc z łycżká/ rzemien. CzechEp 110.
[Podoba się nam w tej mierze zdanie TM, bo toż jeszcze za
przodku sami baczemy, że nie o rzemień ale o całą skórę idzie.
ListyZygmAug 1553/250.
zwłaſſcża gdy ſye godzi ná cudzey ſtráwie hoyno ſobie pocżináć/ á z czudzey ſkory ſſerzey rzemień kráiáć. LorichKosz 41v
(Linde).]
Zwroty: »ciągnąć rzemień; rzemienia pocięgać« = wydawać
pieniądze [szyk zmienny] (1;1): bo ći [obcokrajowcy] prawye zápaláyą ſie ná náuki vććiwe y rzemienyá nye żáłuyą thám oycowye
ſynom ſwym pocyęgáć. GliczKsiąż M2v; KochFr 10; [Ale dziś
pijánitze dworſcy ták opátrznie piją iákoby ſye nie dłużyli/ bo ná
czudzey ſtráwie żywiąc/ nie ſwoy rzemięń ćiągną LorichKosz 118v
(Linde); HistOtton Hv].
»rzemień [czego] rozwięzać« (1): [Mówi Jan Chrzciciel o Jezusie:] onći ieſt ten ktory idźie za mną/ ktory śię s ſtáł przedemną
ktoregom iá nie ieſt godźień/ abych rzemięń iego bota rozwiązáł [ut
solvam eius corrigiam calceamenti]. MurzNT Ioann 1/27.
»rzemieniem związać, z(a)wiązany, skrepować« = adstringere
loris Vulg; loratus Cn [szyk zmienny] (2:2:1): A gdy go [Pawła]
ſkrepowáli rzemieńmi/ rzekł Páweł Sethnikowi/ ktory przy nim ſtał:
[...] Leop Act 22/25; BielKron 463; Mącz 398d; W téy chorobie [tj.
biegunce] zwięż koniowi ogón twárdo rzemieniém mokrym SienLek 172v; WujNT Act 22/25.
Wyrażenia: »rzemienie jarzmie (a. jarzmowe)« = część uprzęży
(1): Subiugia, Rzemienie yárzmie álbo yárzmowe/ też ślie nabiodrki/ poſtronki/ etć. Mącz 177c.
»rzemień zadni« = podogonie, pas podtrzymujący uprząż (1):
[Wendetarz rozmawia z Plebanem i Albertusem o uprzęży:] Popierśienia y pochew/ niepotrzebuiećie? (–) Co mu po ſámych pochwách: cóż? czy ſzáleiećie? [...] (–) Nie mówię o poſzwy/ Ale o
rzemiéń zádni/ co go zową pochwy. WyprPl B.
2. Wyprawiona skóra bydlęca używana do wyrobu różnych
przedmiotów; corium JanStat, Cn; tergus Mącz (8): FalZioł I 150b;
BielKron 183 marg; zákurz iey [chorej] pod nos/ palonym ſuknem
álbo rzemieniem álbo pierzem SienLek 116; WyprPl C2; ZAkázuiemy/ áby Gárbárze [...]/ Skór wypráwionych/ to ieſt/ Rzemieniá
gotowégo precz z króleſtwá náſzégo do poſtronnych źiem nie wyſyłáli SarnStat 1238, 1238.
Szereg: »skora, (a) rzemień« (2): Testudo item, Tarczenny
dách/ to yeſt naczinie woyenne/ z wierſchu skórą á rzemieniem
powleczone Mącz 452d, 450a.
3. n-pers (2): yſz slachetni Pan Ian zykorſki przedal ogrot [...]
vcziwemu lorkowy Kowalewy rzęmyęnewy ZapKościer 1584/47v,
1584/47v.
*** Bez wystarczającego kontekstu (9): Corrigia. Rymen.
Rzemień. Mymer1 31v; BartBydg 36; MurzOrt B2v; Corigium,
Rzemień. Mącz 65d; Scutica, Rzemienna puchá. Bicz tátárski.
Nam, Latine corium, Rzemień. Mącz 376c, 66c, 197d; JanNKar
Hv [2 r.].
Synonimy: 1. torkmysz, trok.
ECB

RZEMIENIE (1) sb n
Pierwsze i drugie e prawdopodobnie jasne (tak w rzemień).
sg N rzemieni(e) (1) [może N pl od RZEMIEŃ]. ◊ [G rzemieniå.]
Sł stp, Cn, Linde brak.
Coll. od „rzemień”: Loramentum, Rzemienie. Mącz 197d.
a. [Miara długości pociętych pni drzew (prawdopodobnie od
mierzenia rzemieniem określonej długości): A 100 rzemienia [cło
wynosi] 8 gr. A 100 półrzemienia – 4 gr [...] rzemienie, półrzemienie, alias jesienina darta, rzemienie wzdłuż sąż 4, sąż. 3, półrzemienie sąż. 2 na pojazdy [tj. wiosła] do okrętów i szkut. LustrWpol
II 239.]
Cf [POŁRZEMIENIE]
KW
RZEMIENIEC Sł stp; Cn, Linde brak.
RZEMIENISTY (1) ai
N sg m rzemienisty.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rzemień” ‘pasek ze skóry’: Loreus – Rzemieniſti. [...] Loreus funis. Calep 613b.
Cf RZEMIENNY
ECB
RZEMIENNY (9) ai
rzemienny (8), rzemionny (1); rzemienny : rzemionny Calep
(1:1).
Oba e jasne; o z tekstu nieoznaczającego ó.
sg m N rzemienny (3). ◊ f N rzemiennå (2), rzemionn(a) (1). ◊
pl N subst rzemienn(e) (2). ◊ A subst rzemienn(e) (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVIII w.
Przymiotnik od „rzemień” (9):
1. Od znacz. ‘pasek ze skóry’: zrobiony z rzemienia; terginus
Mącz, Calep; loreus Cn (5): Lorum, Rzemień/ Cugiel rzemienny.
Mącz 197d; Scutica, Rzemienna puchá. Bicz tátárski. Mącz 376c,
197d, 450a; Terginum lorum – Biczrźemienni. Calep 1057a.
2. Od znacz. ‘skóra wyprawiona’ (4): Nápiſali też ſzeroce ći
Talmudyſtowie/ iż Moiżeſz v Bogá sthyłu widźiał dwá ſłoyki związáne rzemieniem [...] S tądże dźiś owo Zydowie noſzą rzemienne
węzły BielKron 463, Llll2v; Uter, pellis qua vinum aut oleum
deferri solet, Skórzány ſák álbo kápſá w którey wino álbo oley noſzą/ skorzana ﬂaſzá/ rzemienna oleyna Bániá. Mącz 509d; Calep
[1020]b.
Cf RZEMIANY, RZEMIENISTY
ECB
RZEMIEŃ (39) sb m
rzem- (36), rzęm- (3); -eń (17), -ęń (4).
Pierwsze e jasne; -eń (20), -éń (1); -eń : -éń WyprPl (1:1); -eń-.
sg N rzemień (16). ◊ G rzemienia (7). ◊ D Rzemieniewi (1). ◊
A rzemień (5). ◊ I rzemieniém (6); -ém (1) SienLek, -(e)m (5). ◊ pl
N rzemieni(e) (1) [cf też RZEMIENIE N sg]. ◊ A rzemienie (1). ◊ I
rzemieńmi (1). ◊ du A (cum nm) rzemienia (1) SienLek 182.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
1. Pas, pasek ze skóry służący zwykle do wiązania czegoś;
lorum Vulg, Mącz, Cn; corrigia PolAnt, Calep; amentum Mącz, Calep; ligula Mącz; corium, loramentum Cn (20): Amentum, Rze-

RZEMIESŁNICZY cf RZEMIEŚNICZY
RZEMIESŁNIK cf RZEMIEŚNIK
RZEMIESŁO cf RZEMIĘSŁO
[RZEMIESTNIK] cf RZEMIEŚNIK
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RZEMIEŚLICZY
[RZEMIEŚLICZY] cf RZEMIEŚNICZY

RZEMIEŚLNICKI (1) ai
L pl rzemieślnickich.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rzemieślnik”: wytwarzany przez rzemieślnika:
(nagł) O rzeczách Rzemieſlnickich [...]. (–) Woiewodowie/ Stároſtowie/ Kaſtellani máią ſtáwić y dogłędáć [!] káżdego roku/
iákoby w rzecách [!] przedawáiączych nikt nie był oſzukan w mierze UstPraw F3.
Cf RZEMIEŚNICZY
ECB
RZEMIEŚLNICY cf RZEMIEŚNICZY
[RZEMIEŚLNICZKA] cf RZEMIEŚNICZKA
RZEMIEŚLNICZY cf RZEMIEŚNICZY
RZEMIEŚLNIK cf RZEMIEŚNIK
[RZEMIEŚLNIKOW] cf RZEMIEŚNIKOW
RZEMIEŚLNY (1) ai
G pl rzemieślnych.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII – XVIII w.: rzemieślny, rzemięślny.
Przymiotnik od „rzemiosło”: [Targowe od wszytkich rzeczy,
tak żywielnych jako i rzemieślnych, i od miesca sochacznego arendą czyni ... ﬂ. 24/0/0 LustrRus II 41.]
Wyrażenie: »czynsz rzemieślny« = opłata uiszczana przez rzemieślników w zamian za możliwość uprawiania i czerpania zysku z
rzemiosła: Cżynſzow Rzemieślnych tego łacwie doyźrzeć: wſzákoż
tego przybywa/ gdy ſie też miáſtecżká przycżynia/ przyſadza GostGosp 142.
ECB
RZEMIEŚNICY cf RZEMIEŚNICZY
RZEMIEŚNICZEK (2) sb m
Wszystkie e prawdopodobnie jasne (tak w rzemieśnik oraz -ek).
sg N rzemieśniczek (1). ◊ [G rzemieśniczka.] ◊ pl N rzemieśniczkowie (1). ◊ [G a. A rzemieśniczk(o)w].
Sł stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w.
Dem. od „rzemieśnik” (2):
1. Od znacz. podstawowego; być może z neutralizacją funkcji
deminutywnej lub z odcieniem protekcjonalnym (2): Owi rzemieśnicżkowie/ á owi pártácże/ Káżdy więc tám z oſobná ná ſwą nędzę
płácże RejWiz 162v.
Przen: Twórca, autor (1): Aliśći też rzemieśnicżek by co
vcżonego/ Spiewa rymy przynieśione z Párnáſſu ſławnego. KlonŻal A2.
a. [Z uwydatnieniem przynależności do niższego stanu: Widziałem potym [w Sewilli] [...] ubogiego, jak mi się zdało, rzemieśniczka, który mi pończoch poprawiał, żonę idącą w niedzielę do
kościoła z takiemi perłami na szyi, żeby u nas, wiem pewnie, były
najprzedniejszego skarbu godne. DiarPeregr 97.
W połączeniach szeregowych: Oni Káznodzieie/ oni Sláchćicy/
mieſzcżánie/ rzemieśnicżkowie/ Siodłacżkowie/ co nas odſtąpiwſzy
Ewányeliey ſie trzymáli/ thy ſercem y żywotem ſtátecżnie wierzyli/
w tey ſie ſwiątoſciámi/ krzyżem/ y ſpolną miłoſcią twirdzili. GilPos
258; ArtHom Cv.
W przeciwstawieniu: »rzemieśniczek ... zwierzchność«: Ma
Plebeius/ rzemieſnicżek/ kmiotek/ cháłupkę/ liepionkę ſwą: Ma
Zwierzchność/ zamki/ páłace/ pokoie pyſzne. ArtHom Cv.]
2. [Prawdopodobnie: niewykwaliﬁkowany żołnierz, przeznaczony do prac pomocniczych: ktory [książę Jan] zebrawſzy cżtery
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tyśiące ludźi w Niemcech/ zwłáſzcżá tych rzemieśnicżkow/ [...]
przyſzedł pod Wſzową BielKron 1597 461.]
3. [zool. Aegithalus pendulinus Vig. (Rost); remiz, ptak z rodziny sikorowatych (Paridae), nazywany rzemieślnikiem ze względu
na budowane przezeń niezwykle kunsztowne gniazdo: W trzćinách
gęſtych Rzemieśnicżek robi/ Y ſubtelnie ſwe gniazdecżko zdobi.
CygMyśl E2.]
ECB
RZEMIEŚNICZKA (4) sb f
rzemieśniczka (3), rzemięśniczka (1), [rzemieślniczka]; rzemieśniczka Mącz (3); rzemięśniczka SkarKaz.
Oba e oraz a jasne.
sg N rzemieśniczka (3). ◊ A rzemięśniczkę (1). ◊ [pl N rzemieślniczki. ◊ G rzemieślniczek. ◊ A rzemieślniczki].
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
1. Kobieta zajmująca się rzemiosłem (2): Fictrix, Zdunká/ Rzemieśniczká. Mącz 127c; Operaria, Robotna/ niewiáſtá rzemieſniczká. Mącz 264c, 265a; [Naprzód, iż rzemieślników i rzemieślniczek
jest niemało, którzy nie przestając na swym rzemiośle i powołaniu
przekupstwem się zabawiają. OpisyPozn 1598 nr 22, 1598 nr 22].
a. [Z uwydatnieniem przynależności do niższego stanu: ziemianka zaczna y w g łownych miesciech raycżyna ma mieć
sze scioro szat/ Kupczowa pięcioro. Rze m ieslniczka cżworo Senatulus 1004, 1003.
W połączeniu szeregowym: Dziś miedzi nami niepoznać gdzie
małżonka/ gdzie wdowa/ gdzie panna/ gdzie woiewodzanka/ gdzie
ziemianka/ gdzie raycżyna/ gdzie rzemieslnicżka/ gdzie cnotliwa/
gdzie pospolita. Senatulus 1004.]
2. Prawdopodobnie: żona rzemieślnika (1): Nie obrał ſobie
[Chrystus] mátki z wielkiego znácznego domu [...]. vbogą rzemięśniczkę podłego miáſteczká zá mátkę ſobie wźiął. SkarKaz 489b.
ECB
RZEMIEŚNICZY (19) ai
rzemieśniczy (7), rzemiesłniczy (4), rzemięśniczy (2), rzemieślniczy (2), rzemieślnicy (1), rzemięślniczy (1), rzemięśnicy
(1), rzemieśnicy (1), [rzemieśliczy, rzemięśliczy]; rzemieśniczy
Leop (3), ModrzBaz, Calep; rzemiesłniczy SarnStat (4); rzemięśniczy ComCrac; rzemieślniczy UstPraw, SienLekAndr; rzemieślnicy GostGosp; rzemięślniczy BudBib; rzemieśniczy : rzemieśnicy
: rzemięśnicy GliczKsiąż (1:–:1), SkarŻyw (2:1).
Oba e jasne.
sg m N rzemieślnicy (1). ◊ A rzemięślniczy (1). ◊ I rzemieśniczym (2) Leop, SkarŻyw, rzemięśnicz(e)m (1) GliczKsiąż. ◊ f G
rzemieśnicz(e)j (2). ◊ A rzemieślniczą (1). ◊ [I rzemieśliczu.] ◊ n N
rzemieśnicz(e) (1). ◊ D rzemieśnicz(e)mu (1). ◊ pl N subst rzemieśnicze (2); -e (1), -(e) (1). ◊ G rzemieśniczych (2). ◊ D rzemiesłniczym (1). ◊ A rzemiesłnicze (2); -e (1), -(e) (1). ◊ L rzemieśniczych (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) i XVIII w.; poza tym bez cytatu s.v. rzemiesło, rzemiosło.
Przymiotnik od „rzemieśnik” ‘człowiek zajmujący się rzemiosłem’: związany z rzemieślnikiem, przysługujący rzemieślnikowi;
artiﬁcis (G sg) Vulg, PolAnt; mechanicus JanStat, Cn; fabricus,
fabrilis Cn (18): Vcżeni ludzye coby pocżęli bez rzemyęsnikow/ by
też był nyewyedzieć yákim Filozoffem/ [...] przedſię nigdy ſie nye
odrzecże pożycżáć á vżywáć prace rzerzemyęsnicey [!]. GliczKsiąż
G6; Maią też Woiewodowie rzeczy rzemieſlnicze vſtáwić/ po czemu máią być przedawáne UstPraw A2; BudBib Ier 10/9; SarnStat
270, 277; [i niechaj [król] prawo kapłańskie odda kapłanowi, królewskie – królowi, rycerskie – rycerzowi, kupieckie – kupcowi, rzemieślnicze – rzemieślnikowi, kmiece – kmieciowi. Diar 1566 64;
Lipowé drzewo ku rozmáitym ſpráwam rzemięſliczym bárzo potrzebné UrzędowHerb 387b].
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Wyrażenia: »bractwo rzemiesłnicze, cech rzemieśniczy« = fraternitas artiﬁcum JanStat (2:1): (nagł) O Czechach Rzemięsniczich
(–) okolo Czechow Mieyskich ktore volnoſcz sliachetską obrazayą
rozkazvyemi voyevodąm, aby kazdy [...] ſtrzegl [...], iżby ti czechy
chovane niebely ku ſkodzie volnoſczi Ziemſkiey. ComCrac 12;
Przećiw Bráctwam Rzemieſłniczym śiłá Státutów iest vczynionych
zá Królá Zygmuntá SarnStat 296, 297.
»rzemieśniczy mistrz« (1): Wiele rzemieśnicżych Miſtrzow
[Multi opiﬁcum magistri]/ bárzo rzadko śiadáią ná ſwych wárſtáćiech ModrzBaz 36v.
»nauka rzemieślnicza« (1): Ieſliż tedy było ſłuſzno/ náukę
Rzemieſlniczą Rycérſkiemu Pánu przypiſáć: czemu by ſye niemiáło
godźić/ [...] częśći náuk wyzwolónych SienLekAndr a2.
»rzemieśniczy stan« = stan nieszlachecki (1): Z cżego [tj. z
żywota Jezusa] ieſt vpomnienie święte/ áby nikt zrodzáiu świeckiego/ by dobrze y krolewſkiego/ butnośći y chłuby nie ſzukał/ áni
teſz podłem y rzemieśnicżym ſtanem niegárdził. SkarŻyw 241.
Zestawienie w funkcji n-loc: bibl. »Padoł Rzemieśniczy« = Dolina Cieśli (1): A ſynowie Beniámin [mieszkali] w Gebá/ [...] y w
Ono padole rzemieſnicżym [valle artiﬁcum]. Leop 2.Esdr 11/35.
W przen (1): Leop Ier 10/3; [przegvby byodr thvich [...] ÿako
zaponÿ. ſrzebrzne hawthkÿ. ktore ſſv vdzalane rekv rzemÿeſzliczv
[manu artiﬁcis]. TomZbrudzBrul Cant 7/1; Leop Ier 10/9 (Linde)].
Przen: Pieniężny, dotyczący zapłaty za usługę (1): iż ſą tácy
náucżycyele/ ktorzy wyedząc náukę rzecż być poććiwą/ áby yey
ſnadź tárgyem yákiem rzemyęsnicżem nye ſſpáćili/ przeto dármo
yey vcżnyom ſwym vdzieláyą GliczKsiąż M6.
α. [W funkcji dzierżawczej (szeroko pojętej): Wálentianus był
ſyn rzemięſnicy StryjGoniec I3.]
a. Wytworzony przez rzemieślnika (1): Aták będąc narodem
Bożym/ niemamy mnimáć/ by to co ieſt Bog/ złotu ábo ſrebru/ ábo
kámieniowi/ wyrzezániu rzemieſnicżemu [sculpturae artis] y wymyſlowi cżłowiecżemu podobno było. Leop Act 17/29.
b. Używany przez rzemieślników, służący im (4): Scalprum –
Dłotko rzemieſnicze. Calep 950b; GostGosp 170.
Zestawienie: »rzemieśnic(z)y warstat« [szyk 1:1] (2): Gdzie kazánia cżynił [św. Wincenty]/ tám iuſz rzemieśnice wárſtáty prożne
były SkarŻyw 310, 29.
c. [Będący częścią organizmu rzemieślnika: Wodka ku vmywániu rąk/ z wſzelákiey niecżyſtośći ktora ſie w iada w ſkorę rzemieśnicżą SienHerb 617b.]
Cf RZEMIEŚLNICKI
ECB

(5), -om (1), -(o)m (12); -óm : -om SarnStat (5:1). ◊ A rzemieśniki
(19), rzemieśnik(o)w (3); -(o)w LibLeg; -i : -(o)w BielKron (2:1),
StryjKron (1:1). ◊ I rzemieśniki (8) OrzRozm, BielKron (3), ModrzBaz, SkarŻyw (2), rzemieśnikami (2) StryjKron, ReszPrz. ◊ L rzemieśnikoch (4), rzemieśnikach (2), skrót (1); -och GroicPorz (2),
BielSpr; -ach BielSat; -och : -ach ModrzBaz (1:1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
1. Człowiek zajmujący się rzemiosłem (także artystycznym), rękodzielnik, wytwórca przedmiotów użytkowych; artifex Murm,
Mymer1, Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, Calep, JanStat, Cn; faber PolAnt, Mącz, Calep, Cn; opifex PolAnt, Mącz, Modrz, Cn; mechanicus Calep, JanStat, Cn; fabricator, operarius (homo) Mącz; demiurgus Calep (293): Murm 179, 180; Artifex. handwerckſman.
Rzemieſznik. Mymer1 13v, 13, [45]; BielŻyw 158; Czeſſarz Thur.
poſlal dwv Baschv kv Bvdzinyv asnimy roſlicznich rzemieſnykow
Budownykow dla budowania koſtownego Zamkv budzinskyego
LibLeg 11/13; Wſſák wiesz że rzemieſlnik káżdy Potrzebuie płacey
záwżdy RejRozpr A3v; przekletyto człowiek ktori chwali za boga
vczinek rzemieſnika SeklKat Ev, A4; RejKup l4v; Diar 80; BielKom
F6; yákoby ludzye żywi byli przez rzemyęsnikow? GliczKsiąż G5v;
Y owſſem ſam pan Kriſtus będąc bogyem nye mogł ſie obydź bez
rzemyęsnikow GliczKsiąż G6, G5v [2 r.], G6 [5 r.], G6v [2 r.], G7
[2 r.], G8, H3v, H4v [2 r.] (21); LubPs A5v; RZemieſłnicy/ y
wſzyſcy w poſpolitoſći Mieſzczánie/ powinni poſłuſzni być zwierzchnoſći Rádźieckiey GroicPorz f4, f4, k4, mm2v, mm3, nn2; wſzyſcy ſię ku martwym/ niemym/ głuchym/ y ſlepym Obrazom nákłonili/ ktorych rzemieſlnicy nadziáłáli KrowObr 117, 110, 111;
Bowiem káżdy Rzemieśnik iednym kſtałtem kuie/ [...] á Sloſarz
piłuie. RejWiz A8v, 147 marg, 162v marg, Dd2; Leop Ex 36/4,
3.Reg 7/14, Ier 29/2; Bráctwá wſzelákich rzemieſlnikow/ ktore ſą
ku ſzkodzye poſpolitey/ zkłádamy ninieyſzym Seymem. UstPraw
F4, A2; Oddáli potym pieniądze murárzom y rzęmięśnikom BibRadz 1.Esdr 3/7, 4.Reg 22/5, 1.Par 4/14, Bar 6/7, Act 19/24, 37;
rzadko tho dźiś naydźieſz/ áby kthory Kśiądz vbogą dźieweczkę zá
mąż wydał/ áby Rzemieśniká záłożył OrzRozm H2, P4v; Wezwał
tedy Moiżeſz Beſelehel y Ooliábá/ rzemięśniki od Bogá vſtáwione
BielKron 35v; Są też tam [w Laponii] rzemieſnicy miedzy imi/
ktorzy igiełkámi wyſzywáią ſzáty złotem. BielKron 294v, 34v marg,
35v, 64v [2 r.], 69v, 76 (23); Artiﬁciosus, Dobry rzemieslnik/ álbo
foremny/ Miſterski Mącz 17a; Lanarius, Knap/ rzemięśnik który
welną robi. Mącz 183c, Operae pluraliter, Rzemieśnicy. Mącz 264d,
16d; 113a [2 r.], 264c [2 r.], d [2 r.], 265a (16); SarnUzn B; RejAp
177; GórnDworz Ii7v; Zmowią ſie Rzemieśnicy zſzedwſzy ſie do
cechu/ Máło pieniędzy w ſkrzynce/ máło mamy w miechu. BielSat
C3, C, C2v, C3; Bo fortuny trzebá żeglarzowi/ oracżowi formánowi/ tákże y káżdemu rzemięſnikowi RejZwierc 22, 103v, 111v,
146, 156v; RZemieśnicy y Drabi ku ſpráwie woienney ktorzy ſą
potrzebni á kthorzy niepotrzebni mamy bácżyć BielSpr 2v, 2, 2v
[2 r.], 66v; WujJudConf 51v; y poſtánowił [Dawid] rzemięſlniki co
rzeżą kámienie gránowite ná budowánie domu Bożego. BudBib
1.Par 22/2; Ale to co w ręku vrobią [tj. posągi bożków]/ ieſt przeklęte ták ſámo iáko y rzemieśnik iego [qui fecit illud] BudBib Sap
14/8; Báłwáná leie rzemięſlnik/ á złotnik złotem powłocży iy/ y
(kuie nań) śrebrne łáncuchy rzemięſlnik. BudBib Is 40/19; Złotnicyć y rzemięśnicy vrobili ie [bałwany] BudBib Bar 6/44, 1.Reg
5/18, 2.Esdr 2/16, Sap 14/1, 10, Is 3/3 (14); Strum D4v; Poſpolićie
śie to zachowuie/ iż ktoryby rzemieśnik zábił pſá/ ten rzemiosłá
muśi przeſtáć robić ModrzBaz 6v; Ták tedy krew śláchecka przodkow twych/ cżyni ćię śláchćicem/ iáko krew rzemieśniká cżyni ſyny
iego rzemieśniki ModrzBaz [41]v, 6v marg, 34, 35v, [41]v [2 r.],
45v (12); Oczko 8v; Kámięń od rzemieſłników niedbáłych wzgardzony Ná kąt czelny ieſt włożony. KochPs 178; Z Cżytánia żywotow swiętych Bożych/ to ná cżym ieſt zbáwienie náſze narychley
mieć/ to ieſt poznáć Paná Bogá y rozmiłowáć ſie go rychley możem. bo iż go tylo potym co cżyni/ iáko rzemieśniká po roboćie/
[...] poznáwamy SkarŻyw A3, 74, 305, 490, 589 [2 r.]; Posłał po-

RZEMIEŚNIK (293) sb m
rzemieśnik (141 + errata), rzemięśnik (66), rzemiesłnik (43
+ errata), rzemieślnik (36), rzemięślnik (6), rzemięsłnik (1),
[rzemiestnik]; rzemieśnik Mymer1 (3), LibLeg, SeklKat (2), RejKup, Diar, LubPs, RejWiz (7), Leop (4), OrzRozm (2), GórnDworz,
BielSat (4), BielSpr (8), ModrzBaz (19), BielRozm (6), GórnRozm
(4), Calep (9), GrabowSet, GrabPospR (5), RybWit; rzemięśnik
BielKom, GliczKsiąż (22), SarnUzn, RejAp (2), RejZwierc (8),
StryjKron (4), CzechEp (3), SkarKazSej, KlonFlis, KlonWor; rzemiesłnik Oczko, KochPs, BielSjem (4), JanNKar, PowodPr; rzemieślnik Murm (2), BielŻyw, RejRozpr, KromRozm III, KrowObr
(4), UstPraw (2), WujJudConf, Strum, ReszPrz (2), ReszHoz, WyprPl; rzemieśnik : rzemięśnik : rzemiesłnik : rzemieślnik : rzemięślnik : rzemięsłnik GroicPorz (–:–:2:5), BibRadz (7:1), BielKron (17:13), Mącz (16:1:–:1), BudBib (6:3:–:3:6), SkarŻyw (9:1),
GostGosp (–:–:4:9), WujNT (4:1), SarnStat (–:–:29:1), SkarKaz
(2:2), CiekPotr (errata:–:errata cytuje:–:–:1).
Oba e jasne.
sg N rzemieśnik (64). ◊ G rzemieśnika (18). ◊ D rzemieśnikowi
(8). ◊ A rzemieśnika (17). ◊ I rzemieśnikiem (8); -em (2), -(e)m (6).
◊ V rzemieśniku (1). ◊ pl N rzemieśnicy (77 + errata). ◊ G rzemieśników (43); -ów (5), -(o)w (38). ◊ D rzemieśnikóm (18); -óm
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tym po Rzemięſniki do Greciey/ y zmurował Cerkieẃ Bohorodzicy
StryjKron 165, 140, 155; Bo mię rodźicy z młodu niechćieli mieć
rzemięśnikiem: á zwłaſzcżá mátká: ále rácżey kśiędzem CzechEp
64, 87 [2 r.]; BielSjem 24; YVż záśię Rzemieśnicy máią też ſwe
ſpráwy/ Gdy ſie zeydą do cechu ſtrzegą ſwey vſtáwy. BielRozm 16,
10, 19 [3 r.]; GórnRozm L3v [3 r.]; Artifex – Miſtrz. rzemieſznik.
Calep 98b; Banausus – Rzemieſznik, wſzeliaky ktori robote mą od
ognia. Calep 123a; Mechanicus – Rzemieſnik. Calep [644]b, 94b,
304a, 415b, 964a; Káżdemu rzemieſłnikowi cżynu [tj. materiału]
przycżynić: kędy Będnarz/ tám drzewá ſuchego GostGosp 32; Przy
leśiech drzewem robiące rzemieślniki gromadź każdy. GostGosp
154, 14 [2 r.], 32, 96, 128, 140; Wprzód koniá ćwiczonégo: rzeczy
drobné potem Spráwim v rzemieſlników/ iuż z mnieyſzym kłopotem. WyprPl A3v; WujNT 56 marg, Act 19/38; zdáło mi ſie [...]/
máiąc ieſcze potemu rzemieſłniki/ wydáć przynamniéy tę Polſczyznę nową/ Kárákter dwóy Polſki JanNKar A3v; A ieſli kto niezwyczáynym obyczáiem y formą zechce od rzemieſłniká co mieć/
ono niech ták płáći/ iáko z rzemieſłnikiem będźie mógł zmówić.
SarnStat 287, 40, 270 [3 r.], 272 [2 r.], 285 [2 r.], 285 żp, 286 (21);
mogłby Krol Iego M. roſkazáć/ poſtáráć ſię o rzemieśniká dobrego/
ktory [...] będźie vſtáwicżnie robił ármáturę GrabPospR L, L3v
[2 r.]; Kto ná vbogą mátkę/ [...] ná Iozephá rzemięśniká pátrzy:
niech drugie oko ná oycowſki iego [tj. Chrystusa] rodzay obroći
SkarKaz 484a, 483b; SkarKazSej 660b; KlonFlis E4v; KlonWor
27; RybWit B3v; [á iáko dobry rzemieśnik gdy widźi iáki kámień
porzucony [...] bierze y oćieſzywa y głádźi SkarŻyw 1585 670;
SzczerbIus 129; Rzemiestnicy – w tym mieście rzemieślników jest
236 LustrMaz II 190].
rzemieśnik czego (6): Tegoż cżáſu wſzcżął ſię rozruch niemáły
w oney ſekćie. Abowiem niektory imieniem Demetryus złotnik/
ktory robił kośćioły ſrebrne Dyanie/ cżynił niemáły pożytek rzemieśnikom. Ktore zebrawſzy/ y ine ktorzy byli tákowychże rzecży
rzemieśnicy/ rzekł: [...] BibRadz Act 19/25; wſpomina Moiſes Tubalkaina być pierwſzym kowalem y rzemięſnikiem kruſzcu zeláżnego. StryjKron 16; Cerdo – Wſzeliaki rzemieſznik plugaweiroboti,
garbąrżi. Calep 182b. Cf »rzemieśnik rzemiosła«.
rzemieśnik koło czego (1): Faber – Rzemiesnik wſſeliaky koło
twardei roboty, iaki ieſt kowąl, sloſsarz, czieslia, muliarz. Calep 402a.
W porównaniu (1): tyś [Chryste] vrobił niebo y ziemię y co ná
nich ieſt/ á ták ſię ná náſz przykład pokornie iáko ieden rzemieśnik
vbogi/ poniżaſz. SkarŻyw 245.
W połączeniach szeregowych (18): W myeſcye też mąż/ nyewyáſtá/ ſtáry/ młodj/ kupyec/ rzemyeſlnik/ robotnik/ oracz/ rozne
myeyſcá/ doſtoyeńſtwá/ y powinowátſtwá máyą KromRozm III F7v;
RejWiz Cc6v; Leop 2.Reg 5/11; Chodzi v nich [Turków] kiedy trzebá poſpolity cżłowiek ku potrzebie woienney/ ták oracż/ niewolnik/
iáko y rzemieſnik BielKron 260; bo miewáli [Rzymianie] ná ten
cżás w woyſcże rozmáite Rzemieśniki/ Cieſle/ Kowale/ Málárze/
Sloſárze/ Płátnerze/ Bárwierze/ Lekárze y innych wiele/ ktorzy cżynili te rzecży ktorych było potrzebá BielSpr 9; O kupcoch/ Rzemieśnikoch/ y ſzynkarzách/ ktorzi żadney źiemie niemáią/ ále dowćipem ſwym żywnośći ſzukáią/ trudno co pewnego może być ſtánowiono. ModrzBaz 122v, 123; w ktore [bractwa rzymskie] ſię dáwáią
wpiſywáć Kárdynałowie/ Kſiążętá/ Gráffowie/ Pánowie/ Sláchtá/
Kupcy/ Rzemieſlnicy/ roboćiąże/ y gmin choć napodleyſzy ReszHoz 118; BielSjem 19, 20; BielRozm 11; Bá zgołá Rzeczpoſpolita z
tego pięćiorgá złożona ieſt z Oraczá/ z Zołnierżá/ z Sędźiego/ z
Kupcá/ z Rzemieśniká. GórnRozm L3v; GostGosp 102, 158; SarnStat 285; GrabPospR L3v [2 r.]; PowodPr 48.
Wyrażenia: »rzemieśnik ręczny« (1): Cerdo, Gárbas/ Białoskornik/ á przitym też każdy rzemieśnik ręczny bywa rzeczón.
Mącz 48c.
»rzemieśnik [jakiego] rzemiosła« = artifex artis Vulg (3): á
żadny rzemięſnik iákiegożkolwiek rzemioſłá nie będzie w tobie
[Babilonie] iuż nigdy nálezion RejAp 153v; BielSpr 53v; WujNT
Apoc 18/22.

Zestawienie w funkcji n-loc: bibl. »Dolina Rzemieśnikow«
= Dolina Cieśli (1): Máonáthemu národźił ſię Ofrá/ á Sáráiaſzowi
vrodźił ſię Ioáb oćiec Doliny rzemieſnikow BibRadz 1.Par 4/14.
Szeregi: »rzemiesłnik albo chłop« (1): Vrzędnik ma to opátrzyć/ kiedy Páńſki właſny rzemieſłnik álbo chłop robi w ktorym
inſzym imieniu GostGosp 12.
»(tak) kupcy (a. przekupniowie), (i, jak) rzemieśnicy« = mercatores et opiﬁces Modrz; mercatores, (et) artiﬁces a. mechanici
JanStat [szyk 10:1] (11): Widźiałem że ſię ták w niektorych
Rzecżáchpoſpolitych záchowuie/ iż kupcy y rzemieśnicy/ [...] pod
przyśięgą zeznáwáć muſzą/ wiele ktory zyſkał. [...] Aleć kupcow y
rzemieśnikow towar/ ábo ſummá ná towar náłożoná/ niemoże być
okrom ſzkody máiętnośći ich vmnieyſzoná. ModrzBaz 122v; BielSjem 24; KVpcy/ rzemieſłnicy/ y inni tákowi niech kupczą rzeczámi potrzebnémi ku potrzebam ludzkim. SarnStat 276; Przekupniowie y rzemieſłnicy ſzlácheccy targowé niech dáią. SarnStat 277,
276, 278 [3 r.], 279, 286. [Ponadto w połączeniach szeregowych
11 r.]
[»rzemieśnik i warkmistrz«: Ták káżdy rzemieſnik y warkmiſtrz (marg) (alias miſtrz) (–) [faber et architectus Vulg Eccli
38/28] ktory noc iáko y dźień ſtrawi: ktory ryie obrázy ryte á
vſtáwicznoſć iego przemienia málowánie. KsięgiEklez M3v.]
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i inni rzemieśnicy« (9): CIeſle/ Murárze/ y inni Rzemieſlnicy/ álbo ich pomocnicy/ ieſliby kogo zrzucenim ná doł
iákiey máteryey obráźili álbo zábili/ nie winni ſą mężoboyſtwá áni
obráżenia GroicPorz mm2v; Mącz 113a; Tákże y cieſlá y wſzyſcy
ini rzemięſnicy y ſobie dobrze cżynią y ludziom. RejZwierc 94v, 60;
[Gdzie wojska staną] tám też ſą rzemieśnicy wſzelkiego rzemioſłá/
Kráwcy/ Piekárze/ Rzeźnicy/ Kuchárze/ Sloſarze/ Kowale/ Płátnerze/ y inni rzemieśnicy BielSpr 53v; BudBib 1.Esdr 3/7; ModrzBaz
45v; Kowale/ Kołodźieie/ Kácżmarze/ ći też máią nie dármo ná
imieniu śiedźieć/ y inſzy wſzelácy rzemieſłnicy GostGosp 32; CiekPotr 32.
W przen (3): Przeklęty tzłowiek ktory tzyni ryty álbo lity Obras
obrzydzenie Pańſkie/ robothę rąk rzemieſlnikow KrowObr 111;
BudBib Deut 27/15; ModrzBaz [41]v.
Przen (13): RejWiz 115; A ieſliſz mądrość wſzytki rzecży ſpráwuie izáſz nád nię ieſt gdzie lepſzy rzemięśnik w tjch rzecżach
ktore ſą? BudBib Sap 8/6; SkarŻyw A3; GrabowSet K; Teraz ná
ſpráwy Boże pátrzym iáko ná rozebrány zegarek/ [...] y rzemieśnikowi przygániamy. Ale gdy ſię złoży ten żegar/ poznamy wielkiego rzemieśniká SkarKaz 4a.
Szereg: »rzemieśnik i budowniczy« (1): Abowiem oczekawał
[Abraham] miáſtá onego fundámenty máiącego: ktorego rzemieśnik
y budowniczy [artifex et conditor] ieſt Bog. WujNT Hebr 11/10.
a) Twórca, sprawca, wykonawca (3): Bo y tu káżdą ſpráwę
ktożkolwiek ſpráwuie/ Záwżdy iey rzemieśniká napirwey gotuie.
RejWiz 114.
rzemięśnik czego (2): Tę goſpodę zápiſano/ By w niey błaznow
probowano. Tu ſą dziwni w tey piwnicy/ Szalonych łbow rzemięſnicy. RejZwierc [238]; [Mówi Bóg do Izraela:] y podam ćię do rąk
mężow zuchwáłych/ rzemieślnikow trácenia. BudBib Ez 21/36.
b) Iron. O tłumaczach Pisma św. dokonujących przekładu w
sposób nieumiejętny (3): vpomina ie [król angielski książęta] theż/
áby nowego Teſtámentu Niemieckym ięzykiem nie dáli Drukowáć/
bo iuż znamy tego rzemieſniká [tj. Lutra]/ ktory dobre piſmo złym
wykłádem przewroći á ſkáźi. BielKron 199v; zá ktorą ſtroną iść
woli/ ieſli zá powſzechnym Kośćiołem/ [...] álbo zá głupimi rzemieſlnikámi ReszPrz 53, 102.
c) Ktokolwiek biegły w swojej specjalności (1): tedyć niewiem
komuby lepiey miáłá być porucżoná ſpráwá około praw/ iedno
onym/ o ktorychem mowił/ ludźiom we wſelákich náukách cwicżonym [!] [...]. Bo ieſt też to tych rzemieśnikow tá właśćiwa zabáwá/
w ktorey rozum ſwoj ćwicżyć y náuki ſwey vżywáć będą mogli.
ModrzBaz 97v.
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a. Z uwydatnieniem przynależności do niższego stanu (10):
GliczKsiąż G5v; Nie lituiąc gárgłá [!] ſwego dla Rzecżypoſpolitey/
áby ſwoie poddáne wyzwolił od oblężenia/ vbrał ſie [król Kodrus]
iáko rzemięśnik w proſte ſzáty/ [...] ſzedł miedzy woyſko ich [Attenian] BielKron 75; [Podczas oblężenia Konstantynopola przez
Turków] Lud poſpolity/ iako rzemieſnicy/ niewiáſty/ wlazſzy ná
mury mieyſkie bronili kámieńmi do kilká dni. BielKron 251v, 204v,
255; Ani ſię z rodzáiu wielkiego chłubić áni vbogiemi rzemieśniki
gárdzić mamy. SkarŻyw 241 marg; GostGosp 158; WujNT 47.
Szereg: »rzemieśnik a(l)bo kmieć« (2): BielKron 119v; Ten co
dziś ieſt kowalem ábo ſzewcem/ á kto wie ieſli z krolewſkiego ábo
woiewodziego plemienia nie idzie? A ten co teraz woiewodą y
ſláchćicem/ być może/ iſz z rodzaiu teſz/ tákiego rzemieśnika ábo
kmiećiá pochodzi. SkarŻyw 241.
2. [zool. Aegithalus pendulinus Vig. (Rost); remiz, ptak z rodziny sikorowatych (Paridae), nazywany rzemieślnikiem ze względu
na budowane przezeń niezwykle kunsztowne gniazdo: Rzemieśniká
doſtánieſz potrzaſkiem CygMyśl E2, E2.]
ECB

-åch : -éch GórnDworz (2:1); ~ -åch (5), -ach (1) GórnRozm; ~ -éch
(1), -(e)ch (3). ◊ sg G a. pl A rzemięsła (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (osiem z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Zajęcie wyuczone i wykonywane, będące zwykle źródłem
utrzymania, zawód; artiﬁcium Miech, Mącz, Modrz, Calag, Calep,
Vulg, JanStatn, Cn; ars PolAnt, Mącz, Modrz, Vulg; opiﬁcium PolAnt, Mącz, Cn; opiﬁcina Cn (389): BielŻyw 169; GliczKsiąż Hv, H3
[2 r.]; RejWiz 73; A táko cokolwiek było tráfnego á ſubtelnego
miedzy rzemioſły á ſpráwámi/ ku ciáłu tylko należącemi od Kaimowych potomkow napirwey poſzło. BielKron 4v; Effectio artis,
Rzemięsło/ Robotá. Mącz 115b; Ars quaestuaria, Rzemięsło nieyákie dla zisku wynálezione. Mącz 336c, 7a, 17a, 157c, 222c, 265a
[2 r.]; GórnDworz Ee8v; SkarŻyw 130, 592, 596; Calep 98b; GostGosp 3v; PowodPr 82; Nie dźiw tedy że ták Wiele ſię ich do tego
rzemieſłá [tj. zawodu sędziego] vbiega CiekPotr 65, 64; Káżde
rzemięſło ma ſwoie zwycżáie Y ſwe przezwiſká KlonFlis F.
rzemięsło czyje [w tym: pron poss (8) – „swe” (7), G sb i pron
(5)] (13): RejWiz 168v, 171v; Bo ten káżdy napiękniey/ w ſwym
rzemięſle ſtoi/ Gdy to vmie rozeznáć/ co cnocie przyſtoi. RejZwierz
143v, 31v; BibRadz Eccli 38/38; Ars illi sua census erat, Naukę
ſwoyę miał za czinſz álbo ſwym ſie rzemięsłem żywił/ nie miał
ynſzich dochodów. Mącz 47a, 245a, 471b; bo wdy Guzmanowi/ iż
to ieſt iego rzemięſło/ thákowy ſpoſob trefnowánia przyſtoi GórnDworz O8v, D6v; [św. Samson] tákże teſz y chore/ áby ie wdom
ſwoy zbieráiąc opátrował/ y z onego rzemiesłá ſwego lekárſkiey
náuki/ lecżył. ModrzBaz 122v; SkarŻyw 593; SkarKaz )(2.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy zajęcia (3): ars cauponaria, Handel á rzemięsło kárczmárskie. Mącz 42c, 43a; [Mówi
Piotr Skarga:] po dwu y trzydzieſtu lat rzemięſłá mego káznodzieyſkiego/ zámykam wiek moy SkarKaz )(2.
Zwroty: »rzemiosłem [jakim] bawić się« = in artibus versari,
exercere artem, arte vivere Modrz [szyk zmienny] (4): Bo ſámi Slácheckiego ſtanu ludźie v nas máiętnośći trwáłe á dobrze vgruntowáne máią/ á niebáwią ſię ſproſnemi rzemiosły ModrzBaz 40v; A
ná kogoby ſię dowiedźiano/ że ſię w tem obłudnie obchodźi/ ábo
niepobożnym rzemiosłem ſię báwi/ [...] áby słuſznymi kaźniámi był
karan ModrzBaz 83, 32v, 116.
»rzemiosła (na)uczyć się, nauka« [szyk zmienny] (2:1): Rzemieſła naucż ſie ſłuſznego/ á iego naſladuy przy ſwym radniey praczuy niż przy czudzym. BielŻyw 52; Mącz 471b; Káżdego rzemioſłá vczyć ſię potrzebá SkarKazSej 662b.
[»rzemiosło robić« = artem exercere Cn: záłożył [Kain] miáſto
ktore od ſiná Enochá zezwał Enochiá/ [...] gdzie też tám iego ſinowie potym rozmáite rzemioſłá robili BielKron 1551 B2.]
Wyrażenie: »rzemiesła mistrz« (1): [Jan Złotousty] Będąc w
kráſomowſtwie bárzo ſławnym profeſſorem: w Athenách miał wielce ſławie ſwey zawiſnego/ zacnego drugiego/ tegoſz rzemieſłá miſtrzá Antheniuſzá pogániná SkarŻyw 86.
Szeregi: »rzemiosło a ćwiczenie« (1): Iáſnie to w káżdym rzemieſle á ćwicżeniu obacżyć możemy/ że nád dobre przykłády nic
nie bywa ſkutecżnieyſzego RejPosWstaw [412].
»rzemiosła takież gospodarstwa« (1): [Potomkowie Kaina]
więcey ſwiátu niż Bogu ſłużyli/ [...] rozmáite rzemioſłá tákież goſpodárſtwá wynáyduiąc. BielKron 4v.
»rzemięsło, (a, a(l)bo, i) nauka« [szyk 3:2] (5): BielŻyw 92;
KromRozm II n4; Ars, Nauká/ Rzemięsło. Mącz 16d, 16d; [Jowisz
rozkazał] iżby Merkurius nie ták ludziom to [wstyd i sprawiedliwość] rozdawał/ iáko im rozdáne ſą ine rzemięſłá/ ábo náuki
GórnDworz Ff.
»rzemięsła abo zabawy« (1): Drugie rzemięſłá ábo zabáwy ſą
Liberales, [...] Iáko ieſt żołnierſtwo/ oráctwo/ ábo goſpodárſtwo
KlonFlis A2v.
Przen: Umiejętność, działanie niezwiązane ze sposobem zarabiania na życie (45): Tu też pilnie obacżay onego ſtárego Węża z
tyſiącem rzemiosł/ iákowe záwády zbudował przećiwko Synowi

RZEMIEŚNIKOW (2) ai
Oba e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w rzemieśnik oraz
-ow-).
rzemieśnikow (1), rzemięśnikow (1), [rzemieślnikow].
sg f [N rzemieśnikowa.] ◊ G rzemieśnikow(e)j (2). ◊ [pl A
subst rzemieślnikow(e).]
Sł stp: rzemięślnikowy, Cn brak, Linde XVI(XVII) w. (jeden z
niżej notowanych przykładów).
Przymiotnik od „rzemieśnik” w znaczeniu podstawowym (2):
W przen (2): Iáko roboty z ręki rzemięśnikowey [In manu artiﬁcum] chwalą/ ták mądrość przełożonego nád ludem poznawáią z
powieśći iego. BibRadz Eccli 9/22[24]; BudBib Eccli 9/22[24];
[Ten zegar vcżynił rzemieſnik/ álbo/ ten zegar vcżyniła ręká rzemieſnikowá. BudNT Z2v, Z2v; GrochHymny 48 (Linde)].
ECB
RZEMIĘSŁNIK cf RZEMIEŚNIK
RZEMIĘSŁO (394) sb n
rzemięsło (197), rzemiosło (109), rzemiesło (88); rzemięsło
Miech (2), ComCrac, Diar, GroicPorz (5), RejZwierz (4), KochSat, KochZg, RejZwierc (14), CzechEp (15), KlonŻal (2), WujNT
(5), SkarKaz (2), VotSzl (4), CzahTr, KlonFlis (9), KlonWor (6);
rzemiosło FalZioł, LibMal (7), KromRozm I, BielKom, UstPraw
(2), GrzegRóżn, KwiatKsiąż, SienLek, RejAp, BielSat (7), BielSpr
(5), RejPosWstaw (2), Oczko, Calag, ReszPrz, BielRozm (4), Calep (2), GostGosp (3), GostGospSieb, GrabPospR; rzemiesło
KromRozm II (2), RejFig, BibRadz (4), OrzRozm (3), Prot, HistRzym, GórnRozm (9), OrzJan; rzemięsło : rzemiosło : rzemiesło
ListRzeź (–:3:9), BielŻyw (1:1:2), GliczKsiąż (36:5), RejWiz
(1:–:5), BielKron (6:11:3), Mącz (34:5:1), SarnUzn (1:1), GórnDworz (31:–:1), RejPos (4:–:2), CzechRozm (1:–:1), PaprPan
(–:3:2), ModrzBaz (–:15:4), SkarŻyw (2:10:18), StryjKron (1:1),
Phil (3:–:1), SarnStat (1:6:14), PowodPr (–:1:1), CiekPotr (1:–:2),
SkarKazSej (1:3).
Oba e oraz końcowe o jasne; -osł- (7) Mącz (5), SarnStat (2),
-ósł- (1) Oczko; w G pl wahania.
sg N rzemięsło (65). ◊ G rzemięsła (107). ◊ D rzemięsłu (5),
[rzemiosłowi]. ◊ A rzemięsło (51). ◊ I rzemięsł(e)m (28). ◊ L rzemięsle (41). ◊ pl N rzemięsła (23). ◊ G rzemiósł (22), rzemiesł (3),
rzemięsł (1), rzemiąsł (1) MiechGlab; -esł GórnDworz, GórnRozm;
-ósł : -esł : -ęsł GliczKsiąż (5:–:1), SarnStat (4:1); ~ -ósł (4), -osł
(2), -(o)sł (16); -osł Mącz; -ósł : -osł SarnStat (4:1); -esł (1), -(e)sł
(2). ◊ D rzemięsłóm (4); -óm (2), -(o)m (2). ◊ A rzemięsła (22). ◊ I
rzemięsły (8). ◊ L rzemięsłåch (6), rzemięśléch (4); -åch GliczKsiąż, OrzRozm, RejPosWstaw; -éch BielKron, BielSpr, SarnStat;
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Bożemu GrzegRóżn Ev; Tym miſternym rzemieſłem [tj. błazeństwem] wſzytcy wſkurać máią/ Ktorzy świát nie łáſkáwy przećiw
ſobie znáią. Prot C4; RejPos 64, 331; Natrudnieyſze rzemięſło
náucżyć ſie dobrze żyć. RejZwierc B2v; Pochlebſthwo dziwne rzemięſło. RejZwierc 50v marg, 78v, 158v, 211v, Bbbv; Podroſłą náucżáli [rodzice Eufrozynę]/ więcey duſznego rzemioſłá/ niſzli ćieleſnych tych/ y widomych y ſkázitelnych zabaw. SkarŻyw 13; GostGosp 40; Phil G4; CiekPotr 15; Wielkie to rzemioſło/ ludźie
rządźić SkarKazSej 662b, 662b, 663a; Ná złodźieie przychodzą
roźlicżne przygody: Gdy więc ná to rzemięſło nie máią pogody.
KlonWor 42; Nierobotne łotroſtwo [tj. młodzi gaszkowie]/ tárgáiąc małżeńſtwá/ Iák rzemięſłá iákiego pátrzy wſzetecżeńſtwá. KlonWor 61.
rzemiosło czego (2): Tákże w tym ſláchetnym rzemieſle piſánia/ Nie trzebá długiey pracey w tym do rozeznánia RejWiz A8v;
Onego kośćiołá y klaſztoru S. Medárdá był Opátem ábo ſtárſzym
nieiáki Wárinbergus/ ktory złym rzemieſłem przeklętey cżći zábiegánia/ doſtał Biſkupſtwá Sweſyońſkiego SkarŻyw 528.
rzemięsło czyje [w tym: G sb i pron (7), pron poss (4), ai poss
(2)] (13): Iednácy tho w prawdźie ludźie bywáią/ ktorzy rádźi truią
y czáruią/ á ták téż ich rzemioſło w ieden rozdźiał złączę. SienLek
157v; RejPos 227, 241v, 331v [2 r.]; ABowiem przypátrz ſie iedno
tey ordzie [pochlebców]/ iákich oni dziwnych ſztuk á hánſzlakow w
tym ſwoim rzemięſle vżywáią. RejZwierc 50v, A6, 50v; PaprPan
Cc4; A on [czart] wychodząc wyznawał: iżem cżęſto mym rzemioſłem komorkę Ekwicyuſza/ ná powietrzu záwieſzał SkarŻyw 211,
73, 74; CzechEp 65.
Zwroty: »rzemięsła nauczyć się« (1): Otoż wdy tego rzemięſłá
á fortylu/ ktory tę prawdę od fáłſzu rozeznywa/ náucżyć ſie ieden
może GórnDworz Ff3v.
[»rzemiosło robić« (1): Kiernoz [tj. wieprz] w ośmi mieśiącach
pocżyna gámrátowáć á to rzemioſło dobrze robi aże do cżterzech lat
Cresc 1571 566.]
»rzemiesło umieć« (1): Mądrość káznodzieyſka ná tym náleży/
áby rzemiesło to krorym [!] duſze łowią/ vmiał. SkarŻyw 312.
Wyrażenia: »czarnoksięskie rzemiosło« (1): Skuśił go [Anastazjusza] potym Cżárt/ domowe iemu dobre mienie/ y ono oycowſkie
Cżárnokśięſkie rzemioſło/ ná pámięć przywodząc SkarŻyw 74.
»rzemiosła mistrz« (1): [Kacerze chcą uczyć się Pisma św.] bez
Miſtrzá/ bez wodzá/ álbo więc od inſzego rzemioſłá Miſtrzow/ chcą
ſię go vcżyć wykłádáć: właſnie iákoby ſię chćiał vcżyć oráć od Málárzá ReszPrz 101.
»rzemiosła professyja« (1): w ónych ſtronách Włoſkich/ dawáią iéy [wody leczniczej] od kwart pułtorá/ [...] ludźiam nikąſká w
pićie nie wpráwiónych: á co rzeczém/ kiedybyſmy iey tyle dáli
náſzym/ co tégo rzemióſłá profeſsią máią? Oczko 19v.
Szeregi: »rzemięsło a fortyl« (1): GórnDworz Ff3v cf »rzemięsła nauczyć się«.
»misterstwo i rzemiesło« (1): [Król rozmyśla:] Dam ia temuto
ćieſli mą dziewkę: bo on przes ſwe miſterſtwo y rzemiesło może ſie
z nią dobrze mieć. HistRzym 107.
»rzemięsło i (a, albo) nauka« [szyk 2:1] (3): KromRozm II n4v;
Acż we wſzytkich inych náukach [niż w szachach]/ y rzemięſlech/
lepiey prześć miárę GórnDworz M5; ABowiem nie máſz ná nas
trudnieyſzego á záplecieńſzego rzemięſłá á trudnieyſzey náuki iedno
tá/ iáko mamy żywi być. RejZwierc 158v.
a) O płodzeniu dzieci [czyje] (1): BIſkup po grzywnie kſiężey
kazał kłáść od dzieći/ [...] A gdy reyeſtr cżytano/ wołano iednego/
Ktory miał dwoie dzyeći/ rzemięſłá ſwoiego RejFig Aa5v.
a. Praca ręczna, wykonywana za pomocą narzędzi, zawód,
fach rzemieślnika, też: stanowisko rzemieślnika oraz prawo wykonywania tego zawodu; opus PolAnt, Modrz, JanStat, Cn; ofﬁcium
JanStat; labor Cn (249): Rzemięſła niemaſz v Tatarow. MiechGlab
**5, 23; ComCrac 12; KromRozm I L2; BielKom E4; Rzemyęsnik
ták prętko z rzemyęſlá ſie może zubożyć yáko y zápomoc. GliczKsiąż H3v; W rzemyęsle poſpolicye gdy ná rzemyęſlo ktho dáye

ſyná/ poleca go dobremu á byegłemu rzemyęsnikowi. GliczKsiąż
L5v, G6v, G7, G7v [2 r.], G8v, H (20); kthorego [rzemieślnika
sprzeciwiającego się starszym] potym Ráyce wedle zaſługi powinni
káráć/ y zá wielkoſćią wyſtępku z rzemięſłá zrzućić. GroicPorz f4v,
f4v; Mężowie/ wiećieſz iż z tego rzemieſłá [tj. złotnictwa] ſą naſze
máiętnośći. BibRadz Act 19/25, Ex 31/3, 5; OrzRozm Mv, P4v; W
mieśćie [Nurnberg] przełożeni ſtárzy Rzecż poſpolitą ſpráwuią/ á
poſpolſtwo ſie rzemięſły obchodzą żywnośći ſobie ſzukáiąc BielKron 289, 99, 197, 261, 261v [3 r.], 272, 289; Item Arma, Káżdego
rzemiosłá naczinie. Mącz 16b; Artem aliquam tractare, Obieráć ſie
w iákim rzemięśle. Mącz [460]d, 113c, 202d, 256d, 461c; Owa iáko
w inych rzemięſłach/ ktho ſie chce vcżyć/ thák y w cnotach/ [...]
miſtrzá mu potrzebá GórnDworz Ff2v; Wiele ieſt tákich rzemioſł/
ktore ludźmi ſzalą/ Zwłaſzcżá co ogniem robią/ Alchimiją palą.
BielSat Cv; Przed wſzyſtkimi Rzemioſły Gárncżarze wygráli/ Bogá
ſtárſzego miſtrzá w ſwym cechu wybráli. BielSat C3, Cv [3 r.]; BielSpr b4; ModrzBaz 91v; Handwerck. Rzęmiosło. Artiﬁcium. Calag
[263]b; Niegdy y krolowie iákie rzemieſło w ręku mieli: dla vchodzenia proznowánia SkarŻyw 241; ná on głos [Boży] opuśćił [Piotr]
wſzytko/ żonę/ śieći/ rzemieſło SkarŻyw 596, 241 [2 r.], 567, 596;
CzechEp 64 [4 r.], 65 [4 r.]; BielRozm 17, 20; GórnRozm N2; GostGosp 140; WujNT Act 18/3, 19/25; SarnStat 297, 660; Więc rzemioſłá niſzcżeią/ gdy wſzyſtkie iákmiarz ćwicżenia/ bráctwá [...]/ ná
opilſtwie ſą záſádzone. PowodPr 74; KlonFlis E4; KlonWor 35.
rzemięsło czego (2): machinalis scientia, Nauká, rzemięsło rozmáitych ruſtunków czinienia. Mącz 202d; [Św. Piotr] rzemieſłem
rybołowienia pożywienia ſzukał. SkarŻyw 595.
rzemięsło czyje [w tym: pron poss – „sw(oj)e” (22), G pron (8)]
(30): Diar 80; GliczKsiąż G5v, H3; In suo pulvere currere, Obieráć
ſie ćwyczić ſie w ſwym rzemięſlie. Mącz 331b, 16d, 471c; SarnUzn
B [2 r.]; BielSat Cv, C3; RejZwierc L6; Sloſárze też ſwego pilnowáli rzemioſłá/ to ieſt/ rohátyny/ ſtrzemioná/ ſtrzáły/ wędźidłá cżynili BielSpr 9, 9v; CzechRozm 235v; ModrzBaz 6v, 93v, 107v; SkarŻyw 241, 244 [2 r.]; NIe podeymuy ſię tu dźiełá miſtrzu nie vcżony/
Ktorybyś w rzemięśle ſwoim nie był doświádcżony. KlonŻal D3;
BielRozm 17, 20; Snádnie mu [Prometeuszowi] było do ſpolnego
Wulkanowego/ á Minerwy domu/ w ktorym oni rżemieſłá ſwe robili wkráść ſię GórnRozm N2; Phil S2 [2 r.]; á było rzemięſło ich
robić namioty. WujNT Act 18 arg, 3; SarnStat 285, 914.
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy rzemiosła [w tym:
przymiotnik + rzemięsło (15), rzemięsło + przymiotnik (3)] (18):
LibMal 1547/130v, 1550/154v, 155, 156v, 157v [2 r.]; ten [Tubalkaim] napirwey wymyſlił rzemięſło kowalſkie od żelázá/ y co ku
walce należy BielKron 4v, 449; Figulina, [...] Zduński wárſtát/ też
zduńskie rzemięsło. Mącz 127b; Lanigena, Rześ/ Rzeźnicze rzemięsło Mącz 183d, 139c, 222b, 303b, 433b; [Drukarz do czytelnika
o omyłkach:] IZ ſie to y mądrym/ bácżnym y ćwicżonym rzemięſłá
Drukárſkiego Miſtrzom przygadza CzechRozm **7; KlonŻal D3;
Calep 420a; Phil S2; [Gdziebÿ ſzie ktorÿ brath Krawieczkiego rzemieſzla traﬁl vporny, albo niepoſlussnÿ, [...] ma iſcz na poſluſſenſtwo MetrKor 129/62v].
W połączeniach szeregowych (7): Przebrákowawſzy ie [Serwius ludzi]/ obroćił niektore godnieyſze ná ſpráwy/ niektore do
roley/ niektore ná rzemioſłá/ niektore ná rycerſtwo. BielKron 103,
402; KwiatKsiąż Cv; Pátrzże záſię ná rozlicżne kupie/ ná záthrudnione furmáńſtwá/ ná rozlicżne á dziwne rzemięſłá RejZwierc 70v;
RejPosWstaw [413]; GrabPospR L4v; Rola/ kupiectwo y rzemięſło.
Tymi rzecżámi miáſtá y wśi ſtoią. KlonFlis A4.
W przeciwstawieniu: »nauka ... rzemięsło« (7): Co lepyey rodzicom yeſt/ yeſli gdyby ſyná ná náuki do ſzkoły dáli/ cżyli gdyby
w rzemyęſło. GliczKsiąż G5; Yáko thedy żywot wyecżny á żywot
docżesny myedzy ſobą rozni ſą. Ták náuká ábo náucżony cżłowyek
od rzemyęsniká álbo od rzemyęſlá. GliczKsiąż G8, G7, G7v [2 r.],
G8, H4v.
W porównaniach (5): GliczKsiąż H; (marg) Láſká Boża ieſt
iáko rzemiesło ktorym nierobiący/ nic niema. (–) Bo tá [łaska] ieſt
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iáko rzemioſło zyſkowne/ y bárzo pożytecżne SkarŻyw 26; CYGANY zdawná ludźie dźiwnie rozumieią; Ktorzy/ iákby rzemięſło/
trefnie kráść vmieią. KlonWor 6, 72.
Przysłowia: Rzemieśnik o ſwoim rzemieſle rad mowi. RejWiz
147 marg, Dd2; Vmie Miſtrz o ſwym Rzemięſle powiedzieć StryjKron 279.
nic mu [człowiekowi] nye zginye gdy rzemyęſlo w ręku ma
GliczKsiąż G6v.
Zwroty: »na rzemięsło, w rzemięsło da(wa)ć; w rzemięsło
przykazać« = oddać kogoś na naukę rzemiosła [szyk zmienny]
(4:2;1): coby lepſſego było/ yeſli gdiby ſyná ocyec do ſzkoły vcżyć
dał/ cżyli gdiby do rzemyęsniká w rzemyęſlo przykazał. GliczKsiąż
G5v; Lepyey żeby ocyec dał rácżey ná rzemyęſlo ſyná niż ná náuki.
GliczKsiąż G7v, G5, G7, G8, L5v; BielKron 288; [A ieſliżeby ſie
[syn] vcżyć niechcyał/ Niechayby wżdy cżytáć piſać vmiał. Tedy go
ná iákie Rzemięſło day WirzbGosp C].
»(na-, wy-)uczyć się, uczenie się, wyuczony, nauka rzemięsła«
= arte erudiri Modrz [szyk zmienny] (10:3:1:1): Item zeznal yſch
myſtrzewy ſwemv v kthorego ſzyą rzemyoſla vczil, vbranye zamſchowe y kabath Barchanowy vkradl LibMal 1550/157; gdy ſie
wyucży [syn] rzemięſlá/ wſſędzye mieyſce będzye myal GliczKsiąż
G6v; Percipere artem, Náuczić ſie rzemięſłá. Mącz 36d, 458d; BielSat C3; Powiedáią/ że ſię w Turcech ták záchowuie/ iż wſzytcy w
obec ludźie/ choćia też y bogáći/ [...] bywáią wyucżeni rzemiosłá
iákiego ręcżnego ModrzBaz 13; SkarŻyw A3, 74, 452; CzechEp 64;
BielRozm 20; Phil S2; á nád to niektórzy [synowie] pod bárwą
vczenia ſie rzemióſł od rodźiców odchodzą SarnStat 200 [idem (2)]
660, 919.
»rzemięsło robić« = artem exercere Modrz, JanStat; artis opera facere Modrz; ofﬁcium gerere JanStat [szyk zmienny] (20): W
miáſtách też obycżay ten vrodził ſye/ iż Bękártowye rzemyęſłá nye
mogą robić GliczKsiąż B4v; [Przysięgamy] Rzemięſłá náſze ſpráwnie robić GroicPorz g, f4v; Gdy chłop loźny prziydzie do miáſta á
nie vrządźi ſię álbo nierobi rzemioſłá do trzećiego dniá/ táki przes
vrząd mieyſki ma być poiman UstPraw D; BielKron 449; Poſpolićie
śie to zachowuie/ iż ktoryby rzemieśnik zábił pſá/ ten rzemiosłá
muśi przeſtáć robić/ [...] á kto zábije cżłowieká/ ten mieyſcá ſwego
nietráći ModrzBaz 6v, 46v, 91v, 107v; Pąn [!] Iezus robił z Iozephem rzemiesło iego. SkarŻyw 244 marg, 244; CzechEp 65 [2 r.];
GórnRozm B3v, N2; WujNT Act 18 arg; SarnStat 237, 920; [Udający kalekę] Obwiia ręce/ nogi/ choćia go nie bolą: Mogąc rzemięſło robić/ mogąc oráć rolą. KlonWor 50.
»rzemiosłem robić, robiący« (1:1): rzemioſło vmieć/ á rzemioſłem nie robić/ vboſtwá y głodu ieſt przycżyną. SkarŻyw 26,
26 marg.
»rzemięsła uczyć« [szyk zmienny] (2): Mamy ludźie/ ktorży
wſzelákich náuk y rżemieſl vczą GórnRozm Fv; Sámá namędrſza
miſtrzyni náturá/ Vcży rzemięſłá dowćipnego gburá KlonFlis E.
»rzemięsło umieć« = artem callere Modrz [szyk zmienny] (9):
[Według Mahometa chrześcijanie:] żadney ſpráwy woienney niemáią/ áni rzemioſł vmieią BielKron 255; Callet hoc artiﬁcium,
Vmie to rzemięsło dobrze. Mącz 32a; ModrzBaz 13; SkarŻyw 26,
98; CzechEp 64, 65, 66; KlonFlis A2.
Wyrażenia: »cech rzemięsła« (1): to więcey ſzkodźić może/
gdy by ſię kto zá tákiego vdawał/ iż do cechu rzemięſłá ktorego należy/ y znák ná ſobie rzemięſłá ktorego nośi: á rzemięſłá onego nieumie/ áni go robi. CzechEp 65.
»[jakiego] rzemięsła mistrz« (2): CzechRozm **7; Wiele widzę
obiecuieſz miſtrzu Stámieckiego [= kamieniarskiego] Rzemięſłá/
coś teraz przyſzedł z kráiu Niemieckiego. KlonŻal D3.
»rzemięsło ręczne« = ars manuaria Modrz [szyk 4:4] (8): Rzemyęſlá te ręcżne nigdy długo trwáć á ſnámi myęſzkáć nye mogą.
[...] Náuka záſię y po ſámey ſmyerći trwa GliczKsiąż H3v; Artes
vulgares quae vulgo mechanicae dicuntur, Ręczne rzemięsłá. Mącz
511c, 191a; Ale náſzym dworzánom/ nietylko ręcżne rzemiosłá/ ále
y wolne náuki vmieć/ zda ſię być rzecż bárzo chłopſka. ModrzBaz

13, 13; SkarŻyw 507; A wſzákże iednák iż miedzy rzemięſły ręcżnymi/ ſą iedne gnuśne/ [...] Przetoż náſzych wiekow ſzláchćicowi
Polſkiemu/ zákazáne ſą. KlonFlis A2v, A2.
»rzemieśnik [jakiego] rzemięsła« = artifex artis Vulg (3): [Mówi Bóg:] Tákim gwałtem vpádnie Bábilon miáſto ono wielkie/ [...] á
żadny rzemięſnik iákiegożkolwiek rzemioſłá nie będzie w tobie
[Babilonie] iuż nigdy nálezion RejAp 153v; tám też [przy stacjonującym wojsku] ſą rzemieśnicy wſzelkiego rzemioſłá BielSpr 53v;
WujNT Apoc 18/22.
»[jakiego] rzemiosła towarzysz« = człowiek parający się rzemiosłem, przedstawiciel cechu (6): Powyada yſch s Thomkyem ze
mroczy rodem Barwyerſkyego rzemyoſla thowarziſchem ſuknya y
ſchablyą wkoſzczyenye, kathowi Marczinovi yuſch dawno vkradli
przed 10 lyath LibMal 1547/130v; [Maciej z Giczyna zeznał:] Iſch
wądruyącz Zmatiſſem czireyczikyem garnczarſkiego rzemyoſla thowarziſchem kthori thu tha ſzyedzi, spruſz do czech, the kradzyezi
ſnym poczinal LibMal 1550/157v, 1550/154v, 155, 156v, 157v.
»warstatne rzemięsło« (1): Manuarius, Ręczny. Ut artiﬁcium
manuarium alias Mechanicum, Warſtatne rzemięſło. Mącz 209b.
Szeregi: »gospodarstwo i rzemiosło« (1): Ty Chamie orz rolą/ y
inſzym Goſpodárſtwom/ y Rzemioſłom przyſtoyne potrzeby odpráwuy StryjKron 6.
»rzemiosło a kupiectwo« (1): Wállis Nagolth tá kráiná ma miáſtá/ zamki/ klaſztory/ y Grábſtwá/ żywnośći dobre z rzemioſł á z kupiectwá. BielKron 287v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»(albo) nauka, (a, i, a(l)bo, takież) rzemięsło« = studia aut literarum aut artiﬁciorum JanStat [szyk 21:2] (23): Gdy ſynow kilká
ieſt v oycá/ tedy ieden z nich może iść ná náukę álbo na rzemioſło
UstPraw F2v; OrzRozm A2v; BielKron 9, 288; Ad artem et praecepta revocare, Doſwiádczić á skoſztowáć nauki á rzemiesłá ſwego.
Mącz 16d, 202d, 303b, 432c, 453b; GórnDworz Z; niech go wpráwią [rodzice syna] w tákowe náuki ábo rzemiosłá [ad eas artes]/ do
ktorychby ie przyrodzenie ćiągnęło: áby tákich náuk ábo rzemiosł
pirwſze zápráwowánie poznáwáć y miłowáć pocżynał ModrzBaz
11v, 13; [Merkuriusz] ſpytał Iowiſzá/ iákimby ſpoſobem wſtyd y
ſpráwiedliwość ludźiom rozdáć miał/ ieſli ták iáko náuki/ ábo rżemieſłá GórnRozm N2v, Fv, N3; OrzJan 63; A ták vſtáwiamy: iż tylko ieden ſyn ze wśi od oycá ma odéydź ná ſłużbę/ á zwłaſczá ná
náukę ſzkolną/ álbo ná rzemieſło SarnStat 200, 659, 660 [2 r.], 919;
KlonFlis A2. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r., w przeciwstawieniu 7 r.]
»rzemięsło albo robota« [szyk 1:1] (2): FalZioł V 51; A ieſliby
ony dobrá były z iego [zmarłego] oyczyzny/ [...] álbo robotą iego
właſną álbo Rzemięſłem nábyte: tedy ná przyiaćiele przypadáią.
GroicPorz ggv.
»rzemięsło i służba« = artiﬁcium vel (aut) servitium JanStat
[szyk 3:3] (6): A gdy będzie który [chłop] miał odéydź/ ma dozwolenié wźiąć y liſt świádeczny od Pánów mieyſc/ iáko ieſt wypuſczony/ áby ſzedł ná rzemieſło y ná ſłużbę. SarnStat 200; CHłopi
tułáiący ſie/ którzy do trzećiégo dniá po przyſzćiu ſwym do miaſt y
miáſteczek w ſłużbę y w rzemieſło ſie nie oddádzą/ chcemy y vſtáwiámy/ áby przez vrząd mieyſki byli imáni y zátrzymáni SarnStat
520, 520, 521, 660, 919.
»warstat i rzemiosło« = ofﬁcina et ars Modrz (2): Mącz 127b;
niektorzy wárſtáty y rzemiosłá ſwe opuśćiwſzy/ draby zoſtawáią dla
leniſtwá ModrzBaz 107v.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu wieloczłonowym: »i insze rzemięsło« (1): To tylko wiem/ iż gdyby ták ći/ o ktorych ſię rzekło/ iáko y inſzy/ w żywoćie y w náuce cále y prawdźiwie chriſtá páná (cżego nie tuſzę) náśládowáli: [...] tedyby im
kowalſtwo/ ćieśielſtwo/ tákże y żadne inſze vcżćiwe rzemięſło/ nic
nie ſzkodźiło. CzechEp 65.
W przen (1):
Wyrażenie: »rzemiosł mistrz« (1): bo vcżciwe vboſtwo po
wſzitkim ſwięcie nalepiey miaſta rządzi á ſprawuie, ggyż [!] ono ieſt
wſzitkich rzemioſł miſtrz BielŻyw 93.
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RZEMIĘSŁO

RZEMYCZEK

Przen (3): RejZwierc 194v; Tám [złodziej] łupi zamki pługi/
y wozowe kołá: A tu tego rzemięſłá naprzednieyſza ſzkołá. KlonWor 34.
rzemięsło czyje (1): [do świata:] A kiedy iuż cżás przydzie
mego záwołánia [tj. śmierci]/ Daſz mi kwit poććiwego ná wſzem
záchowánia. Bych beſpiecżnie wędrował do rzemięſłá ſwego/ A
tám okazał ſztuki wárſtátu ſwoiego RejZwierc 271v.
α. Cech, stowarzyszenie rzemieślników wykonujących dany
zawód (14): Bo tho ieſt rzecż wiadoma, yſz my [rzeźnicy] sługam
naſſim więcei wierzicz muśime, niſz ynſſe Rzemioſła. ListRzeź w.
13; Bo żaden cżeladnik niema bycz od rzemieſła odrzuczon ListRzeź w. 32, w. 29, 30, 31; [Vchwaliaią gdÿbij ktorzÿ zbracziei począł sobie robicz, rzemioſlowi doſicz vczÿnil ÿ Miſtrzowſkie przeprawił tedy do roku ÿ ſzeſcziu niedziel ma ſię ozenicz MetrKor
117/444].
rzemięsło czyje (3): Na ktori porządek y postanowienie naſſego
Rzemioſła, [...] siednoczilichmi śie y na tho zwolili. ListRzeź w. 49,
w. 6 [2 r.].
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy rzemiosła [zawsze
rzemięsło + przymiotnik] (4): My iako Rzemieſło Rzeźnicze w
Sliąsku, [...] siednoczilichmi śie y na tho [tj. na karanie złych rzemieślników] zwolili. ListRzeź w. 50, w. 2, 24, 54.
Wyrażenia: »czeladnik rzemiesła« (1): ListRzeź w. 24 cf »towarzysz rzemiesła«.
»starszy rzemiosła« = mistrz (2): Bo ieſli w mieśćiech káżde
rzemiosło ma ſwoię ſtárſze/ dáleko więcey małżeńſtwam mieć przyſtoi ModrzBaz 32v; [Wezwano] Láwników/ y ſtárſzych rzemióſł
miaſt onych/ [...] áby tym lepiéy obyczay/ formę y cénę rzemieſłnikóm rzeczy/ któré máią bydź czynioné/ poſtánowić mogli
SarnStat 270.
»towarzysz rzemiesła« (1): Thak yſz koſzdi thowarziſſz albo
czeladnik Rzemieſła Rzezniczego, ktory od ynąd prziwandruie, ma
śie przodkiem listem Cechowim wiwieścz. ListRzeź w. 24.
b. O sztuce rycerskiej (43): CI [Gnojeńscy] záwżdy Rycerſkiego/ ſtanu vżywáli/ Y zacni w tym rzemięſle/ ludzye z nich bywáli.
RejZwierz 63, 92; GórnDworz D6v; [Nastała] inna Náuká w Rzemioſlech chytrſza/ ſzkodliwſza/ ogromnieyſza/ okrutnieyſza/ niż
pierwſze máchiny/ to ieſt/ Spráwá Puſzkárſka BielSpr 62; PaprPan
D2v, Z4, Aa3; GórnRozm Mv; VotSzl C2v; Pod rzemięſłem ná te[n]
cżás zámykam y żołnierſtwo/ gdyż y [lege: ji] Láćinnicy [a]rtem
militarem zową. KlonFlis A4.
W przeciwstawieniu: »nauka ... rzemięsło« (3): zgołá ia przyimuię zá dekret/ [...] że nie náuká/ ále rycerſkie rzemięſło ma
przodek GórnDworz G7v, G7v, G8.
Zwroty: »parać się, bawić się, pętać się rzemięsłem« [szyk
zmienny] (2:1:1): Kmieca to rzecz na on czas patrzać roley była/ A
Slachta ſie rycerſkim rzemięſłem bawiła. KochSat A2v; kto ſie
ryczerſkiem rzemięſłem pęta/ potrzebá áby thák wiele rozumem robił/ iáko y ciáłem. GórnDworz G7v; Iákoż mnie ſie bárzo podoba
páchołek młodi/ zwłaſzcżá ten/ co ſie para rycerſkim rzemięſłem
GórnDworz K4, Kk6v.
»robić rzemiosło« (1): Nie folgował [nauczyciel] zacnośći ták
miłego płodu. Skąd ſławę y pożytek ma s ciebie to páńſtwo/ [...]. A
robiąc s twych młodych lat ieſzcże tho rzemioſło/ Ktore cie po
wſzem ſwiecie ták dawno roznioſło/ [...] PaprPan A4.
»umieć rzemięsło« (1): przywiodłbych y ktemu śiłá przykłádow/ iáko oni wieldzy Hetmáni ſtárzy/ mało mieli ná tym/ iż vmieli
Ricerſkie rzemięſło doſkonále/ ále chcieli być ktemu y vcżonemi
GórnDworz G3v.
Wyrażenia: »profesyja rzemięsła« (1): A ták Dworzánin náſz
mimo głowne ſwoie záwołánie/ á profeſſią ryczerſkiego rzemięſłá/
ieſli ſie w cżym cżuć godnym będzie/ niechayże tego vmie vżyć
GórnDworz N3v.
»rycerskie rzemięsło« [szyk 24:6] (30): KochSat A2v; A Rycérſkié Rzemięſło którym Polſká ſtałá/ [...] Stániáło między ludźmi
KochZg A3v; Gdy ſie Dworzánin moy zacnie/ y ták ſzcżęſliwie iáko

ſie powiedziáło vrodzi/ zakon/ á záwołánie iego/ ábo (iáko dziś
mowią) profeſſia/ niechczę áby byłá ina/ iedno Ricerſkie rzemięſło
GórnDworz D5; A ták ten moj Dworzánin im ćwicżeńſzy będzie w
thym rzemięſle Ricerſkim/ thym będzie więtſzey cżći/ á chwały
godzien. GórnDworz D5v; [Błądzą ci] ktorzy powiedáią/ iż náuká
wádzi/ do Ricerſkiego rzemięſłá. GórnDworz G4; [Pan Kryski powiedział:] iż głowne záwołánie Dworzáninowe być ma/ Rycerſkie
rzemięſło GórnDworz I6, C7, E3, G3v, G7 [4 r.], G7v [2 r.] (21);
Rzymiánie gdyby byli Miáſtá Rżymu nie záłożyli/ [...] y nie kocháli
ſię ták bárżo/ iáko ſię kocháli w rycerſkiem rżemieśle/ nigdyby byli
do tákiey władzey nie prżyśli. GórnRozm L4v, H2v; SkarKaz 421a;
Ale chcemyli mieć ludzie pochopnieyſze do ſłużby Rzeczypoſp: y
obrony oyczyzny/ w rzemięśle Rycerſkim VotSzl Cv, C3, E4v;
CzahTr F4.
Szereg: »nauka z rzemięsłem« (1): dla tegoż chcę/ áby te obiedwie rzecży poſpołu ſpięte/ náuká z Rycerſkiem rzemięſłem/ [...]
náidowały ſie w mym dworzáninie. GórnDworz G8.
2. Wytwór, dzieło, rzecz zrobiona, efekt pracy rzemieślnika lub
artysty (5): GliczKsiąż H2; S tey náuki Alchimiey iednák wiele rzemioſł inſzych powſtáło ſwiátu potrzebnych/ iáko ieſt śkło/ ktore z
ogniá niezagáſzonego á s popiołu ſpráwuią. BielKron 26v.
W połączeniu szeregowym (1): W Portugáliey kupiectwa bogate [...] we Fráncyey mordi wprawdźie poki ſie Bog nie zmiłuie/
ále przed tym od złotá/ od ſrebrá/ od háwtow/ od drukow/ y wymyślnych rzemioſł/ wſzyſtko świetno/ wſzyſtko koſztownie GostGospSieb +4.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu wieloczłonowym: »i inne rzemięsła« (1): Stoi ták w piſmye/ że gdy ſie yął ſwyát
pſowáć/ [...] wthen cżás dopiro ſie rozmáite rzecży według poſtępku
ſwyátá ſámego wynarzáły. Ták walki y bronye ku walce/ yáko y
inſſe rzemięſlá dla roſkoſſnego życya. GliczKsiąż H2.
Przen: O świętych pojmowanych jako dzieło Boga [czyje] (1):
nigdzież znacżnieyſze y ozdobnieyſze rzemięſło iego [tj. Boga] nie
ieſt/ iáko ná świętych y wybránych SkarŻyw A3.
Synonimy: 1.a. praca, robota; α. bractwo, cech; 2. dzieło, robota.
ECB
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[RZEMIĘŚLICZY] cf RZEMIEŚNICZY
RZEMIĘŚLNICZY cf RZEMIEŚNICZY
RZEMIĘŚLNIK cf RZEMIEŚNIK
RZEMIĘŚLNIKOWY cf RZEMIEŚNIKOW
RZEMIĘŚNICY cf RZEMIEŚNICZY
RZEMIĘŚNICZKA cf RZEMIEŚNICZKA
RZEMIĘŚNICZY cf RZEMIEŚNICZY
RZEMIĘŚNIK cf RZEMIEŚNIK
RZEMIĘŚNIKOW cf RZEMIEŚNIKOW
RZEMIONNY cf RZEMIENNY
RZEMIOSŁKO Cn s.v. rzemięsło; Linde bez cytatu.
RZEMIOSŁO cf RZEMIĘSŁO
RZEMYCZEK (7) sb m
Oba e prawdopodobnie jasne (tak w rzemyk oraz -ek).
sg N rzemyczek (2). ◊ G rzemyczka (3). ◊ A rzemyczek (1). ◊
pl G rzemyczk(o)w (1).

RZEMYCZEK

RZEP

Sł stp brak, Cn s.v. rzemyk, Linde bez cytatu s.v. rzemyk.
Dem. od „rzemyk”: wąski pasek ze skóry, służący zwykle do
związywania czegoś; corrigia Murm, BartBydg, Vulg, PolAnt, Cn
(7): Murm 155; Corrigia, rzemyczek, knafﬂyk vel wstągy BartBydg 36.
[Przysłowie: aż ſye wedle ſtárey przypowieśći/ názbyt przećiągniony rzemycżek więtz przerwie LorichKosz 129 (Linde w cytacie s.v. przeciągnąć).]
Zwrot: »rozwięzać rzemyczek u bota; rozwiązanie rzemyczka«
= solvere corrigiam Vulg [szyk zmienny] (3;1): Myał też [Jezus]
boty v ktorich obawiał ſie Ian krzćicyel rzemycżkow rozwyęzáć.
GliczKsiąż G6; A kazał [Jan Chrzciciel] ták mowiąc: Prziydzie
mocnieyſzy niżli ia po mnie: Ktoremum ia nie ieſt godzien vpadſſy
rozwiązáć rzemycżká v botow iego. Leop Mar 1/7, Ioann 1/27; LatHar 213.
Wyrażenie: »rzemyczek u bota« = corrigia calceamenti Vulg,
PolAnt [szyk 3:1] (4): [Mówi Abram do króla Sodomy:] Iż ia z tych
wſzytkich rzeczy ktore ſą twoie/ od namnieyſzey nitki áż do rzemyczká v botá/ nic od ćiebie wziąć niechcę BibRadz Gen 14/23. Cf
Zwrot.
Cf RZEMYSZCZEK, RZEMYSZEK
ECB

[Zwrot: »ciągnąć rzemyk« = oszczędzać: Przyiechawſzy tedy
ku Morzu/ [...] przedał [Andolon] koń y zbroie/ á wśiadł podło do
okrętu/ ćiągnąc rzemyk żeby go zſtawáło HistFort M.]
ECB

RZEMYK (24) sb m
e jasne.
sg N rzemyk (1). ◊ G rzemyka (17). ◊ A rzemyk (6).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
Dem. od „rzemień” ‘pasek ze skóry’; corrigia PolAnt, Vulg,
Cn; lorum Cn (24): [Mówi Abram do króla Sodomy:] Podnoſzę rękę
moię ku Pánu Bogu nawyſſemu/ [...] iſz od namnieyſſey nići ſnowáney/ do rzemyká napodleyſzego/ nie wezmę ze wſzyſtkich rzecży
ktore thwoie ſą Leop Gen 14/23; Tám w Afryce będąc/ v obywátelow ſtárgowáłá [Elissa] plác zyemie coby ſkorá wołowa záſtáłá.
Gdy iey to zá łácne pieniądze przedáli/ kazáłá ſkráiáć ſkorę wkoło
co nacieniey/ y ſkráiano ná długi rzemyk iż záſtał ná milę w okoł.
BielKron 75v.
[Przysłowie: hnet obacżył [pan Andolon] że go ná noclegu
ſzyndowano/ á frymárk z nim bez litkupu vcżyniono/ dawſzy mu
łycżko zá rzemyk. HistFort L6v].
Zwrot: »rozwięzać (a. odwięzać) rzemyk; rzemyk rozwiąże
się« [w tym: (u, od) trzewika(-ow) (13), (u) bota(-ow) (6), u
nogi (1)] = solvere corrigiam calceamentorum PolAnt, Vulg
[szyk zmienny] (20;1): [Mówi Jan Chrzciciel:] Ia was Wodą
krztzę/ ále on/ ktoremum ia nieieſt godzien vpadwſzy rzemyká rozwięzáć v trzewikow iego/ was okrzći Duchem Swiętym.
KrowObr 83v, 49, 206; á pás ná biodrách iego [Pomazańca] nie
rozepnie ſię/ y rzemyk v trzewiká iego nie rozwiąże ſię. BibRadz Is 5/27; y wyznawał to [Jan Chrzciciel]/ że miał zá nim
przyść ten/ ktorego on był nie godzien rozwięzáć rzemyká v
thrzewiká iego. RejPos 9, 9, 12, 12v, [2 r.], 13 [2 r.], 277v, 288;
BudNT Luc 3/16; CzechEp 172, 304; ReszPrz 7; LatHar 685;
[Mówi Jan Chrzciciel:] Idźie zá mną ten ktory możnieyſzy ieſt
niżli ia: do ktorego nog przypadſzy nie ieſtem godźien rozwięzáć rzemyká trzewikow iego. WujNT Mar 1/7, Luc 3/16,
Ioann 1/27.
Wyrażenie: »rzemyk u trzewika(-ow), botow, u bota(-ow), od
trzewika, trzewikow« = corrigia calceamentorum PolAnt, Vulg
[szyk 17:2] (10:3:3:2:1): cf Zwrot.
Przen (1):
Fraza: »nie zstawa [komu] rzemyka« = ktoś nie ma potrzebnej
wiedzy (w nawiązaniu do nienotowanego u nas znaczenia ‘nie ma
pieniędzy’) (1): Ci [homouzjanie] przeto iż z Arriany ludzmi [...]
vcżonemi wielki ſpor wiedli/ a nie z stawáło im (iáko mowią)
rzemyka/ przeto fałſzowániem piſmá/ ſwey rzecży pomágáli. BudNT przedm b8v.

451

RZEMYSZCZEK (1) sb m
G sg rzemyszczka.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „rzemyk”: wąski pasek ze skóry, służący do związywania czegoś:
Szereg: »nić i rzemyszczek«: [Mówi Abram do króla Sodomy:]
podnoſzę rękę moię/ ktorą Bog vmocnył ná zwyćięſtwo/ [...] iſz iedney nići y rzemyſzcżká [a ﬁlo subteminis usque ad corrigiam caligae Vulg Gen 14/23] nie wezmę/ miey wſzytko ſwe SkarŻyw 284.
[Przen: O pieniądzach:
Fraza: »[komu] rzemyszczka stanie« = komuś wystarczy pieniędzy: A tu W.M. nasz M.Pan wyrozumiesz, jako długo nam rzemyszczka stanie, konferowawszy i to, co się wydało na szaty RywKsięgi 195.]
Cf RZEMYCZEK, RZEMYSZEK
ECB
RZEMYSZEK Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf RZEMYCZEK, RZEMYSZCZEK
RZEP (8) sb m
-ṕ Mącz (2), -p (1) Mymer1.
e jasne.
sg N rzeṕ (8). ◊ [G rzepiu. ◊ A rze(p). ◊ L rzepiu.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI w. (cztery z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
1. bot. Arctium lappa L. (Rost); łopian większy, łopuch, roślina
dwuletnia z rodziny złożonych (Compositae) o dużych, sercowatookrągłych liściach i kwiatostanach w postaci kulistych koszyczków
z haczykowato zagiętymi na szczycie łuskami okrywy; mięsisty
korzeń używany w lecznictwie; lappa Murm, Vulg, Mącz, Cn (5):
Lappa, Klet Rzep álbo łopyan. Murm 115; Bulapathum, Łopián/
Herba quae etiam dicitur Lapa maior, Nam Lapa minor, Rzeṕ Mącz
27d, 12a.
Szereg: »rzep i oset« (1): A będą wytrácone wyſokośći báłwáńſkie/ grzech Izráelſki: Rzep y oſet [lappa et tribulus] wyrośćie ná
ich ołtarzoch Leop Os 10/8.
a. coll. (1): Egipt ie [Izraelitów] zbierze w kupę/ á Memfﬁs ie
pogrzebie. Pożądliwe ſrebro ich pokrzywá odziedzicży/ Rzep w
przybytkach ich. Leop Os 9/6; [Szcżygłow doſtánieſz połámi rozmáitymi/ potrzaſkiem/ v wody/ y ná rzepiu ledágdzie/ y lepem/ ále
rzadko CygMyśl H2].
2. [bot. Xanthium strumarium L.; rzepień pospolity, gatunek
jednorocznej rośliny z rodziny astrowatych (Astraceae); występuje
niemal na całym świecie, używany jako surowiec zielarski: W
Rzepiu ieſt kwiát nieznákomity/ wnątrz táiemné naśienié w ſobie
rodźi UrzędowHerb 183a.
Zestawienie: »rzep śrzedni, świni« = lappa minor, xanthium Cn
[szyk zmienny]: Weźmi liśćia Dębowego 4 vncye/ Ciemiężyku poł
funtá/ Bobku 5 vncij/ Głowek z świniego rzepiu/ y Fiołkowego
náśienia po funćie. SienHerb 550a; Rzeṕ świni/ Xanthium, Lappa
minor. Betlerleüſz Igelkletten SienHerb L2#v, E2#v; LAPPA MINOR, XANtion [...]. Rzeṕ śrzedni. UrzędowHerb 182b.]
3. bot. Carduus L.; oset, roślina dwuletnia z rodziny astrowatych (Astraceae) o sztywnych, pokrytych kolcami łodygach; carduus
Mymer, BartBydg (2): Carduus. Distel. Rżep. Mymer1 17v; BartBydg 23.
[Szereg: »głog albo rzep«: Głog álbo Rzep Libáńſki [Carduus
Libani] poſláł do Cedru co wſzſſego ná gorze Libanie [...]. Przyſſly
potym zwierzętá leśne/ ktore ſą na Libanie/ y potłocżyły nogámi on
rzep [carduum]. Leop 4.Reg 14/9 (Linde).]

RZEP

RZEPIKOWY

*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Glis, carduus, lappa,
rzep BartBydg 65b.
Synonimy: 1. łopian; 3. oset.
Cf RZEPIK
DDJ

[»rzepa świnia« = prawdopodobnie: Tacca leontopetaloides L.
(Kuntze); krąpiel pierzastodzielna, roślina zielna z rodziny krąpielowatych (Taccaceae), chętnie spożywana przez wypasaną trzodę;
leontopetalon Cn: Rzepá świnia/ Leontopetalum. Sewwurtz SienHerb L2#, E3#.]
Synonim: 1. kolnik.
DDJ
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RZEPA (63) sb f
e oraz a jasne.
sg N rzepa (26). ◊ G rzepy (11). ◊ D rzepie (1). ◊ A rzepę (21).
◊ I rzepą (1). ◊ [L rzepie.] ◊ pl A rzepy (3). ◊ [L rzepåch.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. bot. Brassica rapa L.; rzepa, jednoroczna lub dwuletnia
roślina jadalna z rodziny kapustowatych (Brassicaceae); rapa
Murm, Mymer1, Calep, JanStat, Cn; napus Mącz, Calep, Cn; rapulum Mącz (62): Murm 115; Mymer1 17; Iaycza theż barzo pomagaią mężom ku gamratowaniu, á zwłaſzcża cebulę á rzepę przy
tym iadać FalZioł IV 20b; Bo tak lepſze trawienie bywa. [...]
Marchwie/ rzepy/ grochu/ ſkromnie pożyway. FalZioł V 64v, +4c, I
66a, 106c, 119c, d [7 r.] (17); rzepy miáſto przepiorek Nárwie w
wácek y wkápturek RejRozpr H2; ZapWar 1558 nr 2686; Więc ſoli
więc y chlebá cżáſem nie doſtánie/ Rzepá w dole ſprochniáłá bo kápáło ná nię. RejWiz 92, 56v; Salagma, Wſzelákie konfekty z owoców vcżinione/ álbo ſamy owoce/ yáko yábłka/ gruſzki/ yágodi/
wiśnie/ rzepá/ orzechy/ ná długie chowánie vłożone y przypráwione. Mącz 365a, 93d, 210b, 240d [2 r.], 345d [2 r.]; NA wſzeláką
chorobę nożną/ rzepę ſurowo s ſolą vtłukſzy ná bolące mieſtce
przyłoż. SienLek 120, 8v, 9 [2 r.], 48, 119, 135v (9); RejZwierc 110
[2 r.]; ZOſtáwiłem y tu Greckie słowo Akrides [...]. Iedni domnimáią żeby to były gruſzki/ drudzi że ráki/ inſzy to maią zá rzepę/
inſzy zá ſerduſzká v zioł/ etc. Náſzy tłumácze wſzytcy ſzáráńcżą to
przełożyli BudNT Hhv; KochWr 29; Napinae – Ogrod rzepą
poſiani. Calep 687b, 894a; W dworſkich folwárcech gnoią cebule y
rzepy/ kapuſty/ y inſze ogrodne rzecży/ y ſádowe tákże: coby miáło
zgnić/ to przedáć GostGosp 72, 68, 70, 72 [2 r.], 108, 122 (10);
WyprPl C2; GDźiekolwiek pługiem w ogrodźie álbo ná polu będźie
orano/ Dźieśięćiná zupełnie ma bydź dawáná/ wyiąwſzy Rzepę/
mák/ [...] y iné rzeczy tym podobné ná ogrodźie ſie rodzącé. SarnStat 185; [Kápuſtá wrzepach kwaſnia. Ein kraut ſawer kraut Wokabul 1539 X8v; Rzepá długa y małdrzykowáta/ Rapum longum.
Napus vulgaris et rotundum SienHerb L2#v; RAPA, GONGILIS,
Gongolida, Rapum, Rzepá UrzędowHerb 261b, 262a (Linde)].
Przysłowie: Vmyy szłapy boć ná nich/ błotá pełno wſzędy/
Zeby mogł rzepy náſiać/ podzyáławſzy grzędy. RejZwierz 139v;
RejZwierc 61v; WerGośc 235.
[Wyrażenia: »rzepa nasienna, do nasienia«: LustrPłoc 207; za
rzepę do nasienia ... gr. 2 16 den. 9 InwBiskWłocł 1582 68; za rzepę
nasienną ... gr. 2 InwBiskWłocł 1582 330.
»rzepa więdła [= ususzona na zimę]«: psczół pniów 6, rzepy
więdły ćwiertnia jedna, kapusty kwaśny kłoda jedna. InwSzlachKal
1576/33.]
Zestawienia: »rzepa domowa« (1): Też maſz wiedzieć iſz ieſt
dwoiaka rzepa/ iedna domowa o ktorey tu piſzemy/ druga polna
ktorą żową Rapula według Pandecti FalZioł I 119d.
»rzepa mała« (1): Druga rzepa ieſt mała kthorą zową rapula ta
cżyni wiatry y nadimanie w żiwocie á nietak dobrze tucży iako
pierwſza. FalZioł I 120b.
»rzepa polna« (1): FalZioł I 119d cf »rzepa domowa«.
2. Zestawienia w funkcji różnych nazw botanicznych (1):
[»rzepa błędna« = prawdopodobnie: Rapistrum Crantz L.;
rzodkiew świrzepa, roślina należąca do rodziny kapustowatych
(Brassicaceae): Rzepá błędna/ Rapum ſylveſtre. Seuruben. SienHerb L2#v.]
»rzepa okrągła« = prawdopodobnie: Brassica napus L.; brukiew, karpiel, roślina uprawna z rodziny kapustowatych (Brassicaceae) (1): Napus – Rzepa okrągła. Calep 687b.

RZEPIANY (1) ai
N sg f rzepi(a)nå.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rzepa”: będący częścią rzepy: Rapacia – Nacz
rzepianą. Calep 894b.
Cf RZEPNY
DDJ
RZEPIĆ (1) vb impf
2 sg imp rzeṕ.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Bez wystarczającego kontekstu: ṕ ſkuṕ/ łuṕ/ leṕ/ rzeṕ/ nieśleṕ
ty mnie MurzOrt B2v.
Formacje współrdzenne: narzepić, wrzepić, wrzepić się.
DDJ
RZEPIK (26) sb m
e jasne.
sg N rzepik (13). ◊ G rzepiku (10). ◊ A rzepik (3). ◊ [I rzepikiem.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. bot. Agrimonia eupatoria L.; rzepik pospolity, roślina z rodziny różowatych (Rosaceae); bylina pospolita w Polsce, o szerokim zastosowaniu w lecznictwie; agrimonia Mymer1, Cn; eupatoria
Cn (22): Też rzepik gdi ieſt zielony ſtarthy na proch/ á piti zwodką
ſcżawiową/ tedy ieſt lekarſtwo vielkie na bolącżki iadowite FalZioł
I 5b; wezmi rzepiku/ vwarz gi w winie/ á tym winem wymyway
ranę FalZioł V 111, I 2a, 5b, II 10a, V 111, 113; Ná oczy ſtłuczone/
tłucz Rzepik z białkiem iáiowym/ á przykłáday. SienLek 68; Ná
wſzelki zły ſadzéł [!] á owſzem czczy/ nátłucz biedrzeńcu/ á benediktu/ rzepiku zárowno/ á ćiáſto przykłáday ná wrzody SienLek
127v, 51, 107v, 127, 148, 149 (11).
Szereg: »rzepik, (albo) starczek (a. starczec)« (4): Agrimonia.
Oderminge. rzepik ſtarczek Mymer1 17v; RZepik albo ſtarcżetz/ ieſt
tziepłe y ſuche w wtorym ſlopniu/ vwarzenie iego korzenia ieſt pożytecżne naprzetzywko paraliżowi FalZioł I 4d, I 4d, 5 żp.
2. bot. Arctium lappa L. (Rost); łopian większy, roślina dwuletnia z rodziny złożonych (Compositae) (1): Lappa – Wielki łopiąn,
item rzepik. Calep 582a; [Lapa minor Rzepik. SzymŁowEnch +3v;
UrzędowHerb 134b (Linde)].
3. bot. Prawodpodobnie: Xanthium strumarium L.; rzepień pospolity, jednoroczna roślina z rodziny złożonych (Compositae) (1):
Xanthion – Rzepik Calep [1149]a.
4. bot. Prawdopodobnie: Polygonum hydropiper L. (Rost); rdest
ostrogorzki, roślina roczna z rodziny rdestowatych (Polygonaceae)
(1): Hydropiper – Rzepik, ſtąrzec, Verius, rdest, plesnik. Calep 493a.
5. bot. Prawdopodobnie: Galium aparine L.; przytulia czepna,
roślina zielna z rodziny marzanowatych (Rubiaceae) (1): Philanthropus – Rzepik. Calep 799b.
Synonim: 2. łopian.
Cf RZEP, [RZEPNIK]
DDJ
RZEPIKOW cf RZEPIKOWY
RZEPIKOWY (10) ai
rzepikowy (9), rzepikow (1).

RZEPIKOWY

RZEPNY

e jasne; -ow-; -ow z tekstu nieoznaczającego pochyleń.
sg m N (attrib) rzepikowy (1), rzepik(o)w (1) FalZioł (1:1). ◊
G rzepikowégo (5); -égo (1), -(e)go (4). ◊ f G rzepikow(e)j (1). ◊ n
G rzepikow(e)go (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rzepik” ‘Agrimonia eupatoria L.’ (10):
a. Będący częścią rzepiku (6):
Wyrażenia: »korzeń rzepikowy« (4): (nagł) Na złamanie kamienia. (–) Wezmi korzenia włoſkiego kopru/ ziela kthore zową
Lami kamień też korzenia/ piotruſzcżanego korzenia/ wſzytkich
rowno/ korzenia rzepikowego także wiele FalZioł V 114, I 5a, V
113; záthni mu [koniowi] żyły nád oczymá/ á day krwi dobrze iść/
po krwi day mu korzenia Rzepikowégo SienLek 165.
»liście rzepikowe« (2): FalZioł V 113; Oſobliwa wodká ná
oczy/ weźmi liśćia rzepikowego/ koſzyſzczkowego/ kopru włoſkiego/ ruty/ [...] zámoczyſz to w czyſtym winie białym SienLek 67.
b. Zrobiony a. uzyskany z rzepiku (4):
Wyrażenia: »sok rzepikow(y)« (3): ſok rżepikowi dobrże wićiſcżony/ wktori wpuſc trochę Tucijey tartey/ a potrzimay trochę na
ogniu wgarnuſzku/ [...] á onem z wirzchu macżay [...]/ tedy ocży
poſila FalZioł I 5a; Też ſok rzepikow zmąką fenigreci [...] zmieſzay
to ſpołem FalZioł I 5b, I 5a.
»wodka rzepikowa« (1): (nagł) Naprzeciw boleſci w gardle. (–)
WEzmi ſkory ſwieżey z włoſkiego orzecha/ [...] wodki z polney rożey/ wodki Rzepikowey/ [...] potym tę wodkę w vſta brać á płokać
gardło. FalZioł II 16c.
DDJ

3. [n-pers:
Zestawienia: Et Alberto Rzepka de eadem villa duo alvearia
similiter recepit, quae locavit in allodio sui archidiaconatus
Curzeloviensis. WizytGn 362; in undecimo Iohannes Rzepka colit
medium mansum ex censu WizytGn 582.]
DDJ

RZEPISKO (3) sb n
e oraz o jasne.
sg N rzepisko (2). ◊ pl N rzepiska (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.
Miejsce, na którym uprawia się rzepę; rapina Mącz, Calep,
Cn; napinae Mącz, Cn (3): Napinae, Rzepiská, gdźie tákową rzepę
śieyą. Mącz 240d; Rapina, Rzepisko/ Ziemiá gdzie rzepę ſiewáią
Mącz 345d; Calep 894b.
DDJ
RZEPKA (10) sb f
f (10), [m [w funkcji n-pers]].
e oraz a jasne.
sg N rzepka (8). ◊ G rzepki (1). ◊ A rzepkę (1).
Sł stp notuje, Cn s.v. rzepa okrągła, Linde XVII – XVIII w.
1. Dem. od „rzepa” ‘Brassica rapa’; rapulum Mącz, Calep,
Cn; napunculus Mącz (4): Mącz 240d, 345d; cietrzeẃ w roſołku/ á
kápłun tłuſty s kloſkámi dowiera/ więcz rzepká/ więcz ine potrawki.
A cżegożći więcey trzebá? RejZwierc 111v; Calep 894b; [Wołek
náorał grochu/ rzepki/ żytká BielawMyśl Bv].
2. Zestawienia w funkcji nazw botanicznych (6):
[»mleczna rzepka« = Euphorbia peplus L.; wilczomlecz ogrodowy, roślina z rodziny wilczomleczowatych (Euphorbiaceae):
Mlecżna rzepká. SienHerb E#.]
»zajęcza rzepka« = Carlina vulgaris L. (Rost); dziewięćsił pospolity, roślina z rodziny złożonych (Compositae) (3): wezmi omiegu, zaiącżej rzepki/ auripigmentum/ arſenicum tego oboyga naydzieſz w aptecze FalZioł III 40d; daway mu [koniowi] po ty czáſy/
żyto iáré ieść wárzoné/ á nápaway go wodą tákową/ cobyś w niéy
wárzył/ záięczą rzepkę SienLek 166v, Xxx4v.
»zajęcza rzepka« = Carlina acaulis L.; dziewięćsił bezłodygowy, roślina z rodziny złożonych (Compositae) (2): Dźiewięśil czarny/ Záięcza rzepká: Chamaeleon niger: Eberwurtz. SienLek 248;
Chamaelaea – Dziewięcil, zaieczą rzepka. Calep 186a.
»zajęcza rzepka« = Ixia L.; lepniczka, rodzaj wieloletnich roślin z rodziny kosaćcowatych (Iridaceae) (1): Ixia – Zaiecża rzepka,
dziewiecil Calep 573a.
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[RZEPNE] cf RZEPNY
RZEPNICA (2) sb f
e prawdopodobnie jasne (tak w rzepa); a jasne.
sg N rzepnica (2). ◊ [G rzepnice. ◊ pl N rzepnice].
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVII w.
1. bot. Raphanus raphanistrum L. (Rost); rzodkiew świrzepa,
roślina z rodziny kapustowatych (Brassicaceae), pospolita w Polsce; rapistrum Cn (2): Rzepnicá też dla oleiu nie zła: dla cżeládźi
domowey GostGosp 122, 167; [Młodych [dropów] gdy chceſz doſtáwáć/ tedy miedzy żyty náśiey potroſze rzepnice tu y owdzie/ á
támſie znęcą gdy rzepnicá wznidzie CygMyśl A3].
2. [bot. Prawdopodobnie: Rodzaj gruszy szczepionej w głąb
rośliny kapustowatej (może rzepy) a. owoc tej gruszy: iż w głąb
ćwiklány iáko y w kápuſtny może być ſzcżepiona látorośl drzewá
rodnego/ ktora przyiąwſzy śię wzraſta á głąb pod cżáſem obraca śię
w korzeń drzewowy/ á z tąd mnimam ſą w náſzych ſtronach gruſzki
ktore kápuſtnice zową álbo y rzepnice. Cresc 1571 225 (Linde).]
3. [Prawdopodobnie: Jakiś sprzęt gospodarski: 3 kociełki na
górze i 2 panewce, czterzy chomąta, stągiewka, rzepnice i szukadło
InwMieszcz 1573 nr 182.]
DDJ
RZEPNICZEK Cn; Linde XVII w.
[RZEPNIK sb m
e prawdopodobnie jasne (tak w rzepik).
sg N rzepnik. ◊ pl A rzepniki.
Sł stp notuje, Cn w innym znaczeniu, Linde XVII – XVIII w.
1. bot. Agrimonia eupatoria L.; rzepik pospolity, roślina z
rodziny różowatych (Rosaceae): rzepnik/ Semen rapaceum. Item,
Agrimonia. Volck Yyy2v.
2. Pułapka na ptaki z nadzianych na kij rzep: á w tym ſtárku
maſz náwierćieć dźiurek kilkánasćie/ to ieſt parámi/ coby byłá
noſzká pod noſzką ná dobrey dłoni/ á drudzy miewáią rżepniki/ ále
nic potym CygMyśl H4.
Cf RZEPIK]
DDJ, LWil
RZEPNY (15) ai
e jasne.
sg m N rzepny (2). ◊ f N rzepnå (1), [rzepn(a)]. ◊ A rzepną (1).
◊ n N rzepn(e) (7). ◊ G rzepnégo (2). ◊ A rzepn(e) (1). ◊ pl A subst
rzepn(e) (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Przymiotnik od „rzepa” (15):
a. Będący częścią rzepy; rapicius Cn (12):
Wyrażenia: [»korzeń rzepny«: Korzeń Rzepny tuczy dobrze
náſzé ćiáło UrzędowHerb 262b.]
»nać, liście rzepne(-a)« = rapacia (rapicia) Mącz, Cn; rapicius
colis Cn [szyk 2:1] (2:1): Też liſcie rzepne vwarzone s piotruſzką,
[...] tego pożyway/ bowiem vrinę pobudza FalZioł I 120a; Rapacium, sive rapicia, Rzepna náć. Mącz 345d; Náć rzepną/ liśćie kápuſtne/ po gorách ſuſzyć: dla świni ná źimę. GostGosp 76.
»rzepne nasienie, [siemię]« [szyk 5:4] (9): przeciwko iadom
wſzelkim ieſt iakoby drijakiew rzepne naſienie. FalZioł I 120a; woda w ktoreyby było vwarzone rzepne naſienie/ kroſty z licza [...]
zgania gdy tą wodą będą cżęſtho macżane. FalZioł I 120b, I 119d

RZEPNY

RZESZA

[2 r.], 120a [3 r.]; zeżwáć rzepnégo náśienia/ á ono ná ono mieſtce [tj. ranę po ukąszeniu węża] przyłożyć SienLek 153v, 40v; [Siemię rzepne: za nasienia rzepne do nasienia ... gr. 22 InwBiskWłocł
1582 232].
b. Uzyskany z nasion rzepy (2):
Wyrażenie: »rzepny olej« [szyk 1:1] (2): Rapacinum oleum,
Rzepny oliey. Murm 161; Mymer1 41.
c. Dotyczący miejsca uprawy i przechowywania rzepy (1): We
zły rok ma włodarz doyźrzeć/ áby wołow kmiećie nieprzedawáli.
Rzepne doły y w boru co karcż kopáią áby záraz zámietywáli GostGosp 167; [Item jeszcze dostała mu się rola za tą Bogdanką leżąca,
także szeroko, to jest 16 składów a przez dwoje staj długo, rzepna
rzeczona InwSzlachKal 1595 nr 61, 1595 nr 61].
d. [W funkcji rzeczownika: »rzepne« = ekwiwalent powinności
składania w daninie rzepy: Solvunt de manso ratione census per
XXII grossos ad festum s. Martini et per II choros avenae rzepnego.
WizytGn 238; Rzepnego dant per II choros avenae de manso. WinytGn 240, 239, 241.]
Cf RZEPIANY
DDJ

»rzeski sejm« [szyk 2:1] (3): Rzesza zpokoiem siedziała y teraz
nie trzeba się obawiac aby motus iaki ex Imperio bydz miał, a będzieli Rzeszki Seim wiec posłac nąn ActReg 5, 4, 182; [BielKron
1597 200 (Linde)].
»szpital rzeski« = zakon krzyżacki (1): wielki Ceſárzu prośimy
z pozwania ſwego/ [...] áby ſie ten to raz zá nowym obránim Krola
Rzymſkiego ſyná twego wſzcżęło y wznowiono było thak ieſli by
nam dobrowolnie Polacy z ſzpitála Rzeſkiego przywroćić nie chćieli/ abychmy thego z Krolem Rzymſkim ná co nam przyſiągł/ mocą
dobywáli BielKron [3322].
Zestawienie: »(święte) państwo rzeskie« (3): [wybraliśmy Maksymiliana syna cesarskiego] áby ſię to święte pańſtwo Rzymſkie
ná wſze ſtrony rozſzerzáło ku cżci á wiecżney ſławie świętego pańſtwa Rzeſkiego BielKron [3322], [3322], [3322]v.
DDJ
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(RZEPTAĆ) cf RZEPTAJĄCY
RZEPTAJĄCY Sł stp s.v. rzeptać; Cn, Linde brak.
Cf SZEPTAĆ
RZERUCHA, RZERZUCHA cf RZEŻUCHA
1. RZESKI (27) ai
rzeski (25), rzeszki (2), [rzecki]; rzeski : rzeszki ActReg (1:2).
-é- (1) SarnStat, -e- (1) OrzJan.
sg m N rzéski (2). ◊ G rzéski(e)go (3). ◊ L rzéskim (1). ◊ n G
rzéski(e)go (2). ◊ A rzéski(e) (1). ◊ pl N m pers rzéscy (1). subst
rzéski(e) (1). ◊ G rzéskich (7). ◊ D rzéskim (3). ◊ A m pers rzéski(e)
(3). subst rzéski(e) (2). ◊ I n rzéskimi (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (cztery z niżej notowanych przykładów) – XVII i XIX w.
Przymiotnik od „Rzesza” ‘historyczne określenie państwa niemieckiego’ (22): [cesarz upominał Karola] áby [...] wſzythkim doległośćiam Rzeſkim z rádą zgodną Ellektorow dopomagał wiernie
BielKron 330v; Bernard/ Sumberg Czech Niemcow/ Moráwcow/ z
Saxony/ Ośḿ Fendlow miał pod ſpráwą/ z nim Rzeſkie zagony
StryjKron 622, 642; Przezacni Pánowie/ nie czyńćie z kroleſtwá Polſkiego Niemieckiego Rzeſkiego miáſtá SkarKazSej 695b; [A z tym
to też słychać za pewne, że wojsko rzeckie ciągnie do Prus. List S.
Palczowskiego z 16 V 1576 r. [w:] DudEpist V 226; SkarProces 24].
W połączeniach szeregowych (2): Ták náſwárzywſzy ſię á nic
nie ſpráwiwſzy Poſłowie Ceſárſcy/ Rzeſcy y Pruſcy odiecháli precz.
StryjKron 722, 432.
Wyrażenia: »grof rzeski« (1): zpośrodku Germániey poſyłano
do Prus Grofy Rzeſkie [comites imperii] ModrzBaz 74v.
»książę rzeski(e)« = władca terytorium należącego do Rzeszy,
podległy cesarzowi [szyk 8:3] (11): Syem ná then czás w Spirze
mieśćie Ceſarz miał/ gdzie Rzeſkie Kſiążętá były zgromádzony BielKron 306, 329 [2 r.], 330v, 331v; BiałKaz K3v; Krol Ceſárzowi/ y
Rzeſkim Kſiążętom/ Zá preſport ich dziękował Grábiom/ y Paniętom.
StryjWjaz B, B; StryjKron 400; Struſá z klucżem máluią/ ná mieyſcu
Papieſkim/ Ktory winienby pomoc wſzem Kśiążętom Rzeſkim BielSen 11; OrzJan 83; ieſliże [apelacyja] od Kśiążęćiá Pruſkiégo ſądów,
między poddánémi iego ma iśdź do Królá, ták iáko od Kśiążąt Rzéſkich áppelluią w Rzéſzéy ad Cameram Imperialem SarnStat 1143.
[SzczerbSpecSax 196 (Linde); BielKron 1597 752 (Linde)].
»kurﬁerst rzeski« (1): dźiś Kurﬁerſtowie Rzeſcy przy koronáciey Ceſárſkiey [szatę zwykłą] noſzą StryjKron 667.
[»pan rzeski«: panów rzeskich łacnie się nadziewać możemy
DiarPos 21.]

2. RZESKI (4) ai
e prawdopodobnie pochylone (tak w rzesko).
sg m N rzéski (3). ◊ A rzéski(e)go (1). ◊ [pl I f rzéskimi.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Żywotny, sprawny, dziarski, żwawy; alacer, mactus, vegetus
Calep; acer, durus, (g)navus, impiger, strenuus Cn (4): Alacer –
Ochotny, rzesky. Calep 48a, 626b, 1105a; [Skocży [rycerz] ná koń
Hetmáńſki/ w tym okrzyk vcżyni/ Wnet poduſzczy trębácże z trąbámi rzeſkimi. PaprGniazdo 1045; Rzeſki Acer, alacer Volck Yyy2v].
W przen (1): Iużći iey [Lizydzie] Práktykarz ziáwił rzeſkiego
páwężá [wysokiego, postawnego mężczyznę] Ktorego ia znam dobrze/ Páchołek vdátny PaxLiz D.
Synonimy: chętny, chutki, chybki, hartki, ochotny, rzeźwi,
skory.
Cf NIERZESKI
DDJ
[RZESKIE av
Oba e pochylone.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) błędnie: rzesko.
Chętnie, żwawo, z ochotą, z zapałem: A to powiedźiéć trzebá
rzéſkié/ nie przez zęby SenekaGórn 75 (Linde); Potrzebá dźiekowáć
rzéſkié/ podług dáru iáki będźie SenekaGórn 97.
Synonimy: chętnie, chutko, chybko, harko, ochotnie, skoro,
żartko.
Cf RZESKO]
DDJ
RZESKO (4) av
e pochylone, o jasne.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. błędnie zam. rzeskie i
XVIII w.
Chętnie, żwawo, z ochotą, z zapałem; alacriter Calep, Cn; naviter, strenue Cn (4): Calep 48a; czáſem obie literze [r i z] rázem
brzmią, y czynią iednę ſylábę, iáko tu w tym ſłowie/ wierzę że
brzmi rzéſko. JanNKar F2v; miłość/ y ſtárcóm czáſem náwątlonym
Rzéſko ogniá dodáie GosłCast 31; [Volck Yyy2v; Diogenes/ potraﬁwſzy Midiaſa: dał mu też w gębę rzeſko PlutBBud D2v.]
Szereg: »rzesko i potężnie« (1): Ná zachod ſłońcá [Drwęca]
Wiſłę ſobą wſpárłá/ Gdy ſię z nią rzeſko y potężnie ſtárłá. KlonFlis Gv.
Synonimy cf [RZESKIE].
DDJ
RZESKOŚĆ Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.
RZESZA (279) sb f
rzesza (277), rzysza (2); rzysza BierRaj; rzesza : rzysza OpecŻyw (1:1).
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-é- (28), -e- (8); -é- KochFr; -é- : -e- OpecŻyw (1:2), MurzNT
(17:2), Mącz (2:1), SiebRozmyśl (1:2), SarnStat (6:1); -å (63), -a (4)
OpecŻyw (2), Leop, Mącz.
sg N rzészå (76). ◊ G rzésze (22), rzész(e)j (18), rzészy (14),
rzészyj MurzNT (3); -e StryjKron (4); -(e)j RejKup, Diar, GroicPorz, Leop, WujJudConf (2); -y NiemObr, ActReg (3), SarnStat (3);
-e : -(e)j : -y BielKron (9:1), ArtKanc (1:–:2), WujNT (8:11:5). ◊ D
rzészy (6), rzész(e)j (2) RejPos, LatHar, rzésze (1); -y WujNT (3);
-y : -e BielKron (3:1). ◊ A rzészą (17), rzészę (1); -ą : -ę WujNT
(12:1). ◊ I rzészą (23). ◊ L rzészy (12), rzészej (2); -y : -ej Mącz
(1:1), SarnStat (2:1); ~ -ej (1), -(e)j (1). ◊ pl N rzésze (29); -e (2), -é
(1), -(e) (26); -e KochPs; -e : -é MurzNT (1:1). ◊ G rzész MurzNT
(3), rzészy (1) WujNT. ◊ D rzészåm (13); -åm (4), -(a)m (9). ◊ A
rzésze (35); -e (3), -(e) (32). ◊ I rzészami (1).
Składnia orzeczenia przy podmiocie w sg typu: rzesza jest, była
(51), rzesza byli (6); byli RejPos, MycPrz; jest, była : byli BielKron
(2:1), WujNT (39:3); przy podmiocie w pl typu: rzesze były (28),
rzesze byli (5); byli MurzNT, ArtKanc; były : byli WujNT (26:3).
Składnia zdania względnego typu: rzesza, ktora była (6) MurzNT,
WujNT (5), rzesza, ktorzy byli (1) MycPrz.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Zgromadzenie, skupisko, tłum; turba Mymer1, PolAnt, Mącz,
Vulg, Cn; caterva, grex Cn (218): BierEz K2; Mymer1 13; [faryzeuszowie] weſzli w rade przeciwko nięmu iakoby go ſtracili/ Alé Ieſus
poznáwſzy to poſzedł zonąd i ſzło za nięm rzéſz wielé MurzNT
Matth 12/15; A gdy poſłowie Iánowi odeſzli/ począł Ieſus mowić ku
rzéſzám MurzNT Luc 7/24; A gdy to on mówił/ sſtało śię ieſt/ że
niektórá niewiaſta/ podnióswſzy głos ſwói z rzéſzyi/ powiedźiała
mu/ Błogoſławiony żywot który ćię nośił MurzNT Luc 11/27, Matth
14/13, 15, 19 [2 r.], 22, 23 (15); Ták też y ſam Pan Chryſtus chleb y
ryby ktoremi rzeſſe karmił/ y on chleb ná oſtátniey wieczerzy/ poświęcáć raczył Leop *A3v; PO śmierći Sáládyná zebrawſzy ſie
rzeſza Krześćiáńſka/ przyiecháli do ſwiętey zyemie złamawſzy
przymierze ktore był vdzyáłał Rychárdus BielKron 179v; Turba,
Tłuſzcza/ rotá/ huf/ kupá/ gromádá/ wielkość ludźi/ rzéſzá. Mącz
469a; Krystus máłe ſtadko ćieſzy/ pomnaża go zmałey rzeſzy ArtKanc K12, K12; LatHar 361; Turba, wolałem przełożyć po ſtáropolſku Rzeſza/ á niżeli tłuſzcza/ ábo tłum/ ábo lud. Bo inſze ieſt
populus, lud: inſza, multitudo, mnoſtwo WujNT 22; Y roſkazał rzeſzy vśieść ná źiemi. A wźiąwſzy ono śiedmioro chlebá/ dźięki czyniąc łamał/ y dawał vczniom ſwoim WujNT Mar 8/6; A Piłat chcąc
rzeſzy doſyć vczynić/ puśćił im Bárábbaſzá/ á IEſuſá vbiczowánego
podał áby był vkrzyżowan. WujNT Mar 15/15; Gdy tedy obaczyła
rzeſza/ iż tám nie było Ieſuſá/ áni vczniow iego; wśiedli w łodźie/ y
przepráwili ſię do Káphárnaumá WujNT Ioann 6/24; A rzeſze widząc co vczynił Páweł/ podnioſły głos ſwoy WujNT Act 14/10, s. 22
[2 r.], Matth 5/1, 7/28, 9/8, 25 (118).
rzesza kogo (4): Malo ſie naſpicie/ botz iuż Iudáſs z miaſta
wychodzi/ a s nim rzyſſa wielká żydow ku mému ięciu OpecŻyw
104v; Y vczynił przeń Lewi wielką vcztę w domu ſwoim: y byłá
wielka rzeſza Celnikow/ i innych ktorzy z nimi śiedźieli. WujNT
Luc 5/29. Cf »rzesza ludu«, »rzesza uczniow«.
W charakterystycznych połączeniach: rzesze karmić, uczyć (nauczać) (2); mowić (a. rzec) rzeszy (do rzeszy, ku rzeszy) (12).
Wyrażenia: »rzesza ludu« (1): Ezdras y Neemias [...]: buduią z
nowu kośćioł/ wywodzą mury mieſckie/ y wſſyſtká ona rzeſſá ludu
kthory ſie wrácał do oyczyzny Leop *B4v.
»rzesza uczniow« (1): A ſzczedſzy z nimi/ ſtánął w polu ná
rowninie/ y rzeſza vczniow iego [turba discipulorum eius] WujNT
Luc 6/17.
»wielka rzesza« = multa turba PolAnt, Vulg; turba plurima
Vulg [szyk 27:9] (36): OpecŻyw 104v; A Ieſus wyſzedwſzy virzáł
wielką rzéſzą i ſérdecznie śię roślitowáł nad nięmi i vzdrowił ty
którzy znich chorowali. MurzNT Matth 14/14, Ioann 6/2, 5; A rzeſza bárzo wielka ſłáli ſzáty ſwoie ná drodze WujNT Matth 21/8; y

ſchodźiły ſię wielkie rzeſze áby ſłucháli/ y byli vzdrowieni od niemocy ſwoich. WujNT Luc 5/15, Matth 4/25, 8/1, 18, 13/2, 14/14
(32); [Y ſzly zá nim [tj. za Jezusem] wielkié rzéſzé od Gálileiéy/ y
Dekápolu WujBib Matth 4/25 (Linde)].
»wszy(s)tka rzesza« = multa a. omnis a. universa turba Vulg
(9): Spiewaymyż mu z Aniołámi/ y ze wſzyſtkimi rzeſzámi/ Pánu
temu wiecżnemu/ dźiśia národzonemu. ArtKanc B16; Y wſzytká
rzeſza prágnęłá ſię go dotknąć: ábowiem moc wychodźiłá od niego/
y vzdrawiáłá wſzytki. WujNT Luc 6/19, Matth 12/23, 13/2, Mar
2/13, 4/1, 11/18, Luc 23/18, 48.
Szereg: »tłuszcza abo rzesza« (1): A wezwáwſzy tłuſzczyi/
rzekł ięm (marg) Nie doctorum ale tym któré po ſpołu wſzytki
tłuſzczą abo rzéſzą zowie (–) Słucháićie a rozumiéićié MurzNT
Matth 15/11.
a. O mieszkańcach nieba (też o ludziach po zmartwychwstaniu) (29):
Wyrażenia: »rzesza wielka« = turba magna a. multa Vulg (4):
Potymem widźiał rzeſzą wielką ktorey nie mogł nikt przeliczyć/ z
káżdego narodu y pokolenia/ y ludźi/ y ięzykow: ſtoiącą przed ſtolicą/ [...] przyobleczeni w ſzáty białe WujNT Apoc 7/9; POtymem
ſłyſzał iákoby głos rzeſzy wielkich ná niebie mowiących; Allelu-Ia
WujNT Apoc 19/1, s. 855 marg, Apoc 19/6.
»wszytka rzesza anjelska« (3): kośćioł tu ná ziemi [...] złączáiąc modły y chwały ſwe ze wſzytką rzeſzą ánielſką/ tymiż ſłowy Páná Bogá chwali przy oﬁerze Mſzey WujNT 850; O naświętſza dźiewico [...] ſyn twóy namilſzy po duſzę twą naświętſzą/ ze wſzytką
rzéſzą Anielſką przyſzedł. SiebRozmyśl L3v, L4v.
»(wszytka) rzesza niebieska« = militia caeli Vulg; hierarchia
coelestis JanStat [szyk 20:2] (22): abich naſkonanyu mogym ij
na ſα/dzye twoym twe przezegnanye prawye ij weſelye prziaα/l a
ſlotkoſcy nadoſtoynyeyſſey zaſlugi twoyey ſe wſſitkα/ rziſſα/ nyebyeſkα/ wtobye nawyeky vziwal BierRaj 22; Potym ſyn boży po
duſſę iéy náſwiętſſą z nieba ze wſſytką rzeſſą niebieſką/ w wielkié
ſwiatloſci zſtąpil. OpecŻyw 178v, 81v, 182v; Leop Soph 1/5; vcieſzyſz Duchá ſwiętego/ gdy okáżeſz w ſobie ſwięte ſpráwy iego:
vcieſzyſz wſzythkę rzeſzą niebieſką/ iż ſie będzyeſz miał doſtáć w
wiecżne towárzyſtwo ich. RejPos 107v, 164v, 165 marg, 166, 169,
222v (9); Pan twoy y z oną wſzytką rzeſzą niebieſką ſam oblicżnie
będzie ſtał v niego [twojego kresu]. RejZwierc 130v; O pánie/ cudá
twoie wyznawáią chory Anyelſkié: práwdę twoię ſławią ludzkié
zbory. [...] Wſzytki rzeſze niebieſkié lękáią ſye ćiebie. KochPs 132;
Iezus Kryſtus krol nawyżſzy/ przydźie k nam z niebieſką rzeſzą/
na ſąd wſzech żywych y martwych ArtKanc S20, C9; Ku chwale
tedy y czći Bogá wſzechmogącégo/ y Błogoſłáwionéy y chwalebnéy Pánny Máriiéy/ y wſzytkiéy rzéſzy niebieſkiéy [umysły ku pokojowi obróciliśmy] SarnStat 4 [idem (2)] 1067, 1086; SiebRozmyśl K2v.
2. Historyczne określenie państwa niemieckiego (będącego
wolnym związkiem państw); Germania Mącz (60): mistrz ten, ktory
jest od kilka lat na mistr(z)ostwo od Rzeszej namienion, daje się
słyszeć, iż się kusić chce o pruskie ziemie Diar 23, 30; NA Rzeszi
na Sniadaniu. Od Kſiążeczia Iego Mczi Pruſkiego darowane kubki
dwa WyprKr 50v; Látá 1544/ Ceſarz z Brábancyey wyiechał ná
ſyem do Spiry/ ná ktorym podał trzy ártykuły kſiążętom rzeſze y
inym BielKron 192v, 259, [3322]; Znowu Cżeſarz Chrześćijáńſki
Ferdinánd bacżąc/ y z rzeſzą [tj. książętami niemieckimi]/ prośili
Krolá nieboſzcżyká Páná náſzego. Aby Inﬂánty wobronę ſwą od
Moſkiewſkiego wźiął BiałKaz K3v; KochFr 123; Rzeszy nie trzeba
nam się tez obawiac aby pomoc miaładac, Cesarzowi ActReg 5v, 5,
5v [3 r.], 7 [4 r.]; Imperium – Rozkazanie, panſtwo, Rzeſza. Calep
511a; [o królu Zygmuncie III] tego roku z Turkiem/ z Moſkiewſkim
pokóy ſławny vczyniłeś/ á práwie Iani templum w Ianowcu záwárłeś W.K.M. A z RZéſzą nietylko pokóy/ ále y weſelé. SarnStat
*3, 1143; CzahTr H2v.
Wyrażenie: »książę Rzesze(j) (Niemieckiej)« (9): To Práwo
Máydeburſkie [...] Otto wielki [...] Mieſzczánom dał [...] z wiádo-
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moſćią y przyzwoleniem Stolice Papieſkiey/ s porádą też Kſyążąt
rzeſzey Niemieckiey GroicPorz a3v; BielKron 175v, 231v [2 r.],
232 [2 r.], [3322] [2 r.]; WujJudConf 217; [przes Kurfurſty/ Xiążęta
y ine Stany Rzyſze Niemieckiey/ zawſzdy iednomiſlnie radzono/ y
iednoſtaynemi gloſy zamkniono ieſt. ConfRad ::3].
Zestawienie: »Rzesza Niemiecka« [szyk 38:3] (41): Diar 106;
GroicPorz a3v; Rykárdus Kornubſki Grábiá w Angliey/ gdy w Niemieckiey Rzeſzy mieſſkał/ wten tzás ſyn iego właſny przyiáchał do
domu/ y krwie Kryſtuſowey/ ták rzeknącey/ s ſobą zdálekich ſthron
przynioſl KrowObr 136, 234, 234v; Nátym tedy Seymie [we Frankforcie]/ Ceſarz vpominał rzeſzą Niemiecką BielKron 222; [Zakon
Panny Maryjej] Kollegium náuk założyli/ zamki/ miaſtá pomurowáli/ y ochędożyli ku oſobliwemu mięſzkániu y obronie Ceſarſkiey/
kſiążąt/ y wſzytkiey ſláchty Niemieckiey rzeſze BielKron 231v,
175v, 219v, 220v, 222v, 231v [2 r.] (15); Flagrat bello tota Germania, Wielkie zámieſzánie woyenne yeſt ku rzéſzey niemieckiey.
Mącz 129b, 381a; Aza wſzytká Rzeſza Niemiecka w Saśiey ſie zámyka WujJud 216v, 2; WujJudConf 1v, 216v; Dawno ſie też prżypytawa do Sżpitalá/ to ieſt Pruſkiey źiemie rzeſza Miemiecka/ kthorzy do niego nigdy nic nie mieli MycPrz II C, I Cv; BiałKaz H4v;
SkarŻyw 518; Koribut ná ten czás w Czeſkim Kroleſtwie zá Krolá
ſię nośił/ áczkolwiek nie był koronowány/ y Częſtokroć wielkie
woyſká Sigmuntá Ceſárzá właſnego Krolá Czeſkiego/ y Rzeſze Niemieckiey wielkie vffy porażał StryjKron 567, 340, 432 [2 r.]; V ktorego práwá/ iáko ludźie vkrzywdzeni/ y obćiążeni bywáli/ świádcżą
[...] onych ſto ćiężarow od rzeſzy Niemieckiey/ Kárłowi piątemu w
Norymberku ná ſeymie [...] oﬁárowáne NiemObr 172, 162; vſtáwá
o lichwách. Iákóż po ſześći złotych bráć ode ſtá w Rzéſzy Niemieckiéy ieſt pozwolono SarnStat 1274, 296; [ConfRad ::3].
3. Pogardliwie o Kościele Rzymskim (1): Kiedy kxiądz machnie nad glową To iuż roſgrzeſeniem zową. A iż ma moć z rzymſkiey
rzeſſey By wieka [lege: wilka] zyadl wnet rozgrzeſſy. RejKup k7.
Synonimy: 1. ciżba, gromada, huﬁec, kupa, tłum, tłuszcza, zebranie, zgromadzenie.
DDJ

RZESZOTO (58) sb n
e oraz oba o jasne.
sg N rzeszoto (19). ◊ G rzeszota (2). ◊ A rzeszoto (5). ◊ I rzeszot(e)m (31). ◊ L rzeszocie (1), [rzeszecie.] ◊ [pl G rzesz(o)t.] ◊
[du N (cum nm) rzeszecie. InwSzlachKal 1579 nr 38.]
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Rodzaj sita; cribrum Murm, Mymer1, BartBydg, Vulg, PolAnt,
Mącz, Calep, Cn; vannus Murm, BartBydg, Cn; incerniculum,
reticulum iunceum Mącz, Cn; ruderarium, subcerniculum Calep
(58): Murm 150; Mymer1 29; Na gliſty: lekarzſtwo. Wziąć rzeſzoto
á wykrogić dno/ á zrzezać na drobne kęſy FalZioł V 91v; Mącz
339b, 354b; [Cribrum. il Criuello. Rzeſzoto. Das futter ſieb. Dict
1566 M2].
W połączeniu z przymiotnikiem określającym zastosowanie (2):
Cribrum viciarium, Wyczne rzeſzoto Mącz 493a, 359d.
W porównaniach (4): Iáko w dziurkach v rzeſſothá zoſthawa
proch: ták niedoſtátek cżłowiecży w myſli iego. Leop Eccli 27/5;
BibRadz Eccli 27/4[5]; ćiáło iego wſzytko iáko rzeſzoto ſkłote y
zdrápáne było. SkarŻyw 188; IAko wodá z rzeſzotá zárazem wypłynie/ Ták wam wſzytko nieſporo/ á ſnać z ręku ginie. PudłFr 6.
Przysłowie: I.M.X. Arcybiſkup muśiał Wędźidłá X iędz a K anonik a pierwey dobrze nie przecżytáć. Bo nie tuſzę/ áby ſię [...] od
ták prożnego rzeſzotem wody mierzenia nie muśiał był pohámowáć. CzechEp 220; prożno rzeſzotem ſwym wodę cżyrpa CzechEp 234.
Zwrot: »rzeszotem podsiewać (a. przesiewać, a. wysiewać);
przez rzeszoto przesiać (a. podsiewać)« [szyk zmienny] (2;3): Iako
śmieći zoſtháwaią gdy przeſięwáią rzeſzotem [In concussione cribri]/ ták plugáſtwá człowiecze w myſli iego. BibRadz Eccli 27/4[5];
Incerno, Przes rzeſzoto przebiyáć Podſiewáć/ Pytlować. Mącz 49b,
68d, 197a, 227c.
Szeregi: »przetak, [albo] rzeszoto« (4): Vannus, cribrum de vimine, opalka, przetak, rzeszhoto BartBydg 165; Cribrum – Przetak,
rzeſzoto, ſzito. Calep 269b, 818a, 931a; [GrzegŻarnPos 1582 719
(Linde)].
»sito, (albo) rzeszoto« [szyk 3:1] (4): Cribrum. Eyn syp ader
reyter. Syto álbo rzeſſoto. Murm 145; Incerniculum, Rzeſzoto/ śyto/
albo pytlowy ſak. Mącz 49b, 68d; Calep [1015]a; [Item jeden połeć
mięsa. Item 2 bronie, item 2 rzeszecie i jedno sito InwSzlachKal
1579 nr 38; InwMieszcz 1565 nr 119].
[W przen: przeto wſzytko ſię inácżey tworzy á niżli oni chcą.
Bo oni máią wolą vcżynić miſkę/ álić ſie im vcżyni przeták álbo
rzeſzoto GrzegŻarnPos 1582 719 (Linde).]
Przen: W polemikach religijnych (33):
Wyrażenie: obelż. »rzeszoto szatańskie, czartowskie, diabelskie« [szyk 31:2] (31:1:1): chytrość też y niezbożność tych nowych
Kátholikow/ o ktorych to I.M. X iądz K anonik piſze iż oni okázowáli to być fałſzywym piaſzcżytym fundámentem/ y rzeſzotem
cżártowſkim/ gdy by ſię kto ná ſámym ſzcżerym ſłowie buduiąc/
ſzcżerze też y prawdźiwie nie iáko kuśićiel ſzátan/ ále iáko zbáwićiel Chriſtus Pan/ mowil [!] CzechEp 109; on sam od wiáry y
náuki Chriſtuſowey y Apoſtolſkiey odſtąpił/ gdy ią y wſzytko ſłowo
Boże ſłodycżą y rzeſzotem dyabelſkim śmiał názwáć. CzechEp 359,
107, 110, 111 [2 r.], 112 [2 r.], 120 (31); CzechEpPOrz *3v; y fundáment tákowey wiáry [ludzi chrystyjańskich] piaſcżyſtym/ ktemu
ſzátánſkim rzeſzotem [nazywa]/ przez ktore wiele ártykułow (iáko
on mowi) wiáry kośćielney przepáść muśi. NiemObr 68.
Szereg: »przetak abo rzeszoto« (1): A nie tylko to/ iż ſłowá
Bożego ſzcżerze/ prawdźiwie y wiernie [ksiądz Powodowski] nie
mowi/ [...] ále co gorſza/ [...] kusićielową ſłodycżą/ y ſzátáńſkim
przetákiem/ ábo rzeſzotem názywa CzechEp 107.
Synonimy: przetak, pytel, sito.
DDJ
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RZESZANIN (1) sb m
Teksty nie oznaczają é; a jasne.
pl N rzeszanie. ◊ [D rzeszan(o)m.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
Mieszkaniec Rzeszy: Ceſarz rozumieiąc o ſwoiey chorobie/ ná
tym był/ áby zá żywothá ſwego ſpuśćił Ceſárſthwo z Rákuſkiego
domu themu/ ku komu byli przychylni á chutliwi Rzeſzánie. BielKron 235; [[cesarz lekki lud posłał] przyſzli bez wieſci ná Niemieczkie woysko/ porázili y poymáli Ianá Sáskiego Kurﬁerſtá máłym ludęm/ y przywiedli przed Ceſárzá/ zkąd wſzitkim rzeſzánom
serce vpádło. BielKron 1551 113 (Linde)].
DDJ
RZESZECINA Sł stp; Cn, Linde brak.
RZESZENICA Sł stp; Cn, Linde brak.
RZESZETNI, RZESZOTNI Sł stp; Cn brak, Linde XVIII w.:
rzeszotny.
RZESZKI cf 1. RZESKI
[RZESZOTKO sb n
A sg rzeszotko.
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
Dem. od „rzeszoto”: Nákray iądrek Lilchowych [tj. z bzu] [...] á
nákłádź ich ná rzeſzotko SienHerb 573b.
Synonim: sitko.]
DDJ

RZEŚCIA Cn s.v. gręda; Linde bez cytatu.

RZEŚKI
(RZEŚKI) cf 2. RZESKI
(RZEŚKO) cf RZESKO
RZETELNIE cf ŹRZETELNIE
(RZETELNOŚĆ) cf ŹRZETELNOŚĆ
RZETELNY cf ŹRZETELNY
[RZEWIEĆ vb impf
1 sg praes rzewieję.
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Lamentować, krzyczeć: Vociferor, Zelor Rzewieię. UrsinGramm 233.
2. Być zapalczywym, zuchwałym: UrsinGramm 233 cf znacz. 1.
Formacja współrdzenna: rzwieć.]
ALKa, KW
RZEWLIWIE (12) av
Pierwsze e jasne; teksty nie oznaczają -é (Cn końcowe e pochylone).
Sł stp brak, Cn s.v. narzekam, Linde bez cytatu.
Żałośnie, ze smutkiem, z płaczem; lachrymose Mącz (12): Mącz
181c; V ſłupá kátowano/ ćierniem go zbodźiono/ Oto cżłowiek/
rzewliwie do ludu mowiono. LatHar 521.
Zwroty: »rzewliwie płakać, płaczący« [szyk zmienny] (6:1):
(marg) O grzechow odpuſzcżenie zchućia [!] prośić mamy/ przykład z ludźi świętych biorąc. (–) Záśię y oney grzeſzney niewiáſty/
[...] Ná oſtátek y Piotrá S. Apoſtolſkiego Kśiążęćiá/ ktory precż wyſzedſzy płákał rzewliwie. KuczbKat 420; ſkruchę w zakonie Páńſkim zálecono [...] y on ſerdecżny żal y wſtyd iáwnogrzſzniká
pokutuiącego/ y Mágdáleny obﬁte łzy wylewáiącey/ y Piotrá S.
rzewliwie płácżącego przykłády w Ewángeliey przełożono. LatHar
109, 139, 143, 386, 539, 696; [Ktorego [zmarłego Chremesa] obá
vprzeymie s ſercá żáłowáli/ Iák ſynowie oycá ſwego rzewliwie płákáli StokWąchHist [A]3v].
»rzewliwie żałować, żałujący« (1:1): Pánno rozlicżney lekkośći/ prac/ męki y śmierći Páná IEzuſowey/ rzewliwie żáłuiąca modl
ſię zá ná mi . LatHar 503, 257.
Szereg: »żałośnie a rzewliwie« (1): [Cyrus] żáłoſnie á rzewliwye ſobye ſłowá Solonowe ná pámięć przywodził/ yáko nicżemne
ſą ſkárby GliczKsiąż F2.
Synonimy: płaczliwie, żałośnie.
Cf RZEWNIWIE, RZEWNO
DDJ
[RZEWLIWOŚĆ sb f
N sg rzewliwość.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
Zapalczywość, zazdrość: bo mocna ieſt iako śmierć miłość/
twárda iáko piekło rzewliwość [aemulatio] (marg) zawiſtna miłość.
(–) WujBib Cant 8/6.
Cf RZENIWOŚĆ]
AN
RZEWLIWY (21) ai
e jasne.
sg m N rzewliwy (6). ◊ G rzewliw(e)go (1). ◊ A rzewliwy (2). ◊
I rzewliwym (3). ◊ f N rzewliwå (1). ◊ n A rzewliw(e) (2). ◊ pl G
rzewliwych (1). ◊ A subst rzewliw(e) (5).
Sł stp notuje, Cn s.v. rzewny, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
1. Żałosny, smutny; lachrymosus Mącz; effusus in lacrymas,
lamentabilis, queribundus Cn (21): Lachrymosus, Pełny łeż [!]/
Rzewliwy. Mącz 181c.
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a. O ludziach: płaczący, lamentujący (3): IAko corká/ przed
oycem żáłobliwa/ Płácże wſtydu/ y cżyſtośći/ rzewliwa łzy leie;
błagáiąc GrabowSet M2v.
Wyrażenie: »niewiasta rzewliwa« = płaczka (1): wzowćie niewiaſt rzewliwych [vocate lamentatrices] [...]/ niechże imą nád námi
lamentowáć Leop Ier 9/17.
W przen (1): Coś przyſzedł pocieſzáć/ w żáłośći rzewliwe/
Owce/ w ſwą owcżárnią odnośić/ błędliwe. GrabowSet N.
b. O działaniach i cechach ludzkich: świadczący o smutku, żalu, wzruszeniu (17): Nieśiem prośby rzewliwe/ Do ćiebie/ byś nas
rátował troſkliwe. GrabowSet M3, R4.
Wyrażenia: »głos rzewliwy« [szyk 2:1] (3): pod wyſokie niebá
rzewliwy głos idzie WisznTr 15; GrabowSet A4; Boże niezmierzony/ Mego głoſu rzewliwego Rácz ſłyſzeć prośby płáczliwe
SzarzRyt Bv; [RozmyślDomin 13].
»rzewliwe łkanie« [szyk 1:1] (2): Wynośi ręce ku tobie/ Duſzá
ſchnąc [...]. Proſzę/ niż we wſzem vſtánie/ Byś ią racżył wſpomoc
Pánie/ Słyſząc iey łkánie rzewliwe GrabowSet I4v, I3v.
»łzy rzewliwe« (1): Przycżyńćie ſię wy/ żeby żal odwroćił/
Przed iego nogi [Pana] nieśćie łzy rzewliwe GrabowSet G2.
»rzewliwy płacz« [szyk 5:4] (9): Plangor [...] pro lamentatione
et planctu ponitur – Płacz rzewlewi [!]. Calep 811a; Przydź Duchu
świętobliwy/ A me ſerce niecżyſte/ Ktore/ moy płácż rzewliwy Płocże; niech ognie twe ſuſzą wiecżyſte GrabowSet H4, F2, V v; Przycżyniáły też Pánu boleśći/ lámenty y rzewliwy płácż niektorych
białych głow/ zá Pánem idących. LatHar 319, 157, 218, 339, 444.
2. [Świadczący o zuchwałości, złości, zapalczywości (o cechach ludzkich):
Szereg: »rzewliwy, szkodliwy«: Tych rzewliwych/ ſzkodliwych
iem [białogłowom] bárźiey przymiotow/ Niechcę tu przypomináć
liśich ich obrotow: Ktoremi pod czás ludźie ták oſzukiwáią CzahRzeczy L2.]
Synonimy: 1. płaczliwy, żałosny, żałościwy; a. łkający, płaczący; 2. popędliwy.
Cf RZEWNIWY, RZEWNY
DDJ, ALKa
RZEWNIĆ (2) vb impf
e prawdopodobnie jasne (tak w rzewny itp.).
[inf rzewnić.] ◊ praet 3 pl subst rzewniły (1). ◊ [imp 2 pl rzewnicie.] ◊ part praes act rzewniąc (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych
przykładów) – XVII w.
I. Transit. Zasmucać, wzruszać [kogo, [co (= kogo)]] (2): Krol
Węgierski/ ten od płácżu nie mogł mowić/ á co mowił nikt tego nie
mogł vſłyſzeć/ bo go ty rzecży wielkie rzewniły BielKron 414.
rzewnić czym (1): A gdy go [Joba] náwiedzáli Elifás/ Temánitus krol/ y Wáldath/ rzewniąc ſwemi námowámi/ odpowiedzyał:
Nie máſz ták wielkich plag áni męki ná zyemi/ ktoreby mię od Páná
moiego odbiły. BielKron 27v; [Ach prożnoć wſpominániem rzewnić ſmutną głowę JurPogrzeb A4v].
II. [Intransit. Smucić się, rozpaczać, narzekać:
Zwroty: »w płaczu rzewnić«: W płaczu rzewniąc gdym widział
smętnie niejednego A Rzeczy pospolitej dobrze zasłużoni [!] [...]
Pochlebcom się niegodnym do ziemie kłaniają PismaPolit 16.
»rzewniąc rozrzewnić się«: [Eliasz] rzekł Rzewniąc rozrzewniłem ſię [Zelando zelatus sum] o Jehowę Bogá Ceweothá/ iż opuśćili przymierze twoie [Jehowy] ſynowie Izráelowi BudBib 3.Reg
19/10.
Szereg: »płakać a (i) rzewnić«: Ocuććie ſie piyáni/ płácżćie/ a
rzewnićie [et ﬂate et ululate] wſſyſcy ktorzy piyećie wino w ſlodkośći Leop Ioel 1/5 (Linde), Apoc 18/19 (Linde).]
Synonimy: I. smucić; II. smucić się.
Formacje współrdzenne: rzewnić się, rozrzewnić, rozrzewnić
się; porzewniać się, rozrzewniać.
DDJ

RZEWNIĆ SIĘ

RZEWNO

RZEWNIĆ SIĘ (1) vb impf
inf rzewnić się.
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
Smucić się, wzruszać się: Piotr vzrzáwſſy matkę Iezukryſtowę
tako vdręcżoną ij tako gorzko placżątz/ więcéy ſie począl rzewnitz
aż od ſilnego placżu ledwe mogl przemowitz OpecŻyw 113.
Synonim: smucić się.
Formacje współrdzenne cf RZEWNIĆ.
DDJ

RZEWNIWY (8) ai
e jasne.
sg m N rzewniwy (4). ◊ D rzewniwemu (1). ◊ n G rzewniw(e)go (2). ◊ pl V subst rzewniw(e) (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (dwa z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
1. Rozrzewniony, płaczliwy, smętny (6):
Przen (1): Płácżćie przezrocżyſtych pol iłowáte wzory/ Wiekopámiętne dęby/ choynowe bory. Płácżcie ſośnie rzewniwe KlonŻal A3v.
a. O ludziach: wzruszony (1): S tey przycżyny [ślubu cesarza
z królewną Anną] był rzewniwy Władźiſław áż płákał. BielKron
414v.
b. O działaniach i cechach ludzkich: świadczący o smutku,
żalu, wzruszeniu (4): gdy dwá mieli ſpráwę przed ſądem/ ná ſpiſku
ią dawali Sędziemu/ ták powodna ſtroná iáko y obwiniona/ á to dla
tego iż drugi rzewniwego przyrodzenia będąc/ przed płácżem ſwej
rzecży nie będzye mogł powiedzyeć BielKron 9.
Wyrażenia: »narzekanie rzewniwe« (1): Boć głos narzekániá
rzewniwego [vox lamentationis] ſſlyſſan ieſt z Sionu. Leop Ier 9/19.
»rzewniwy płacz« [szyk 1:1] (2): Krol [...] poruſzył wſzytki
ſtoiące około ſiebie ku rzewniwemu płácżu BielKron 403v, 459v.
2. Zapalczywy, nieustępliwy (2): Poſłał krol Zygmunt poſłá
ſwego Kryſztofá s Szydłowca [...]/ áby ie [Jana i Ferdynanda] mogł
ziednáć/ ále obá byli ná to twárdzi [...]. Krol Ian rzewniwy będąc
vciekł ſie do Turká/ [...] pomocy żądáiąc. BielKron 190v.
a. O Bogu (1): Bog rzewniwy [Deus zelotes] y mſzcżący ſię
Iehowá [...] y máiącj zápálczywość/ mśći ſię Iehowá nád ſprzeciwniki BudBib Nah 1/2; [WujBib Nah 1/2 (Linde)].
Synonimy: 1. smętny, smutny, żałosny, żałościwy; 2. gniewliwy,
gniewniwy, gniewny, popędliwy, prędki, zapalczywy.
Cf NIERZEWNIWY, RZEWLIWY, RZEWNY
DDJ
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RZEWNIE cf RZEWNO
RZEWNIWIE (1) av
Tekst nie oznacza é; pierwsze e prawdopodobnie jasne (tak w
rzewny itp.).
Sł stp notuje, Cn, Linde brak.
Ze smutkiem, żałośnie:
Zwrot: »rzewniwie żałować«: [Maria Magdalena] ſłucháiąc
kazánia Páná Kryſtuſowego [...] przyſzłá k ſobie/ płákáłá gorącym
ſercem rzewniwie żáłuiąc za ſwe występki. BielKron 144v.
Synonimy: smętno, smutno, żałościwie, żałośliwie, żałośnie.
Cf RZEWLIWIE, RZEWNO
DDJ
RZEWNIWOŚĆ (13) sb f
e oraz o jasne.
sg N rzewniwość (7). ◊ G rzewniwości (3). ◊ A rzewniwość
(2). ◊ I rzewniwością (1). ◊ [L rzewniwości.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (trzy z niżej notowanych przykładów).
1. Wzruszenie, poruszenie (3): Przećiw temu záſię Brutus mowił/ zá wſtydem y rzewniwoſcią z boiáźnią przydzye nam pokornym mowić/ gdyż potrzebá przyſzłá iż muśim BielKron 108.
Zwrot: »płakać z rzewniwości serdecznej« (1): Iozeph [...] Nie
mogł złez w ocżu zádzyerżeć/ przeto wyſzedł precż á płákał ná pokoiu z rzewniwośći ſerdecżney BielKron 17v.
Szereg: »płacz a rzewniwość« (1): Włádźiſłáwowi cnotliwemu
ſtárcowi ſerce iego ná then cżas płácż á rzewniwość obiawiáło/
cżuiąc śmierć ſwoię bliſką BielKron 414v; [BielKron 1551 136v].
2. Zapalczywość, nieustępliwość, żarliwość; zelus PolAnt, Vulg
(10): Ieſli cie też rzewniwość ku gniewu przywiedzye/ Sćiſkay zęby
tay w ſobie/ tedy cie nie zwiedzye. BielKom C4v; Moiżeſz [...] ſwoie bliſkie cieſzył á vpominał łágodnemi ſłowy áby rzewniwośći
przeſtali BielKron 45v; BudBib Prov 6/33; [BudBib Cant 8/6].
rzewniwość czego [= wobec czego] (1): Bo záwidliwa miłość
(marg) Abo/ rzewniwość. (–) domu twego z iádłá mię BudBib Ps
69/9.
rzewniwość o co (2): WujNT 308 marg cf »żal abo rzewniwość«, WujNT Rom 10 arg cf »rzewniwość i żarliwość«.
rzewniwość czyja [w tym: pron poss (3), G sb (1)] (4): Z żarła
mię rzewniwość moiá/ bo przepomnieli słow twych ſprzećiwnicy
moi. BudBib Ps 119/139; Rozmnażániu páńſtwá y pokoiu nie będzie końca/ [...] od tąd y áż ná wieki/ rzewniwość Iehowy Ceweothá vczyni to. BudBib Is 9/7, Is 63/15, Soph 1/18; [A w rzewniwośći moiéy/ w ogniu gniewu mego mówiłem. WujBib Ez 38/19
(Linde)].
Szeregi: »żal abo rzewniwość« (1): Y wſpomnieli ſobie vczniowie iego/ iż ieſt nápiſano: Zarliwość domu twego (marg) ábo
żal, ábo rzewniwość o dom twoy. (–) [Zelus domus tuae] ziádłá
mię. WujNT Ioann 2/17.
»rzewniwość i żarliwość« (1): 1. Modli ſię Apoſtoł zá Zydy. 2.
Wyznáwáiąc że mieli rzewniwość y żarliwość o zakon Boży/ ále
nie według vmieiętnośći. WujNT Rom 10 arg.
Synonimy: 1. płacz, płaczliwość, żal, żałość.
Cf [RZEWLIWOŚĆ]
DDJ

RZEWNO (71) av
rzewno (67), rzewnie (4), [rzewno a. rzewnie]; rzewnie
KochPieś, ZawJeft, GrabowSet, PudłDydo.
Oba e oraz o jasne.
[sup n(a)jrzewni(e)j].
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Z uczuciem smutku, żalu, smętnie; z płaczem; amare HistAl,
Cn; acriter HistAl (71): BierEz K4, Q3v; Mariá [...] od wielkié żałoſci ledwe przemowila/ a weſtchnąwſſy rzewno rzekla. OpecŻyw
[80]v, 156; StryjWjaz A4v; GrabowSet X; [Apolog 30].
Zwroty: »rzewno lamentować, narzekać, [kwilić]« [szyk zmienny] (2:1): Y iął też z niewiáſtą płákáć/ A bárzo rzewno nárzekáć
BierEz G4v; Tedy ſſla zá nim wielka tłuſſcża ludu/ y niewiaſt: ktore
rzewno płákáły y lámentowáły [plangebant et lamentabantur] Leop
Luc 23/27; Płácżą też po ogrodźiech niewymownie owi Co przyſzli
z Helleſpontu bogowie wierzbowi. W żáłobie chodząc płácżą/ lámentuią rzewno KlonŻal B; [Siedział Ieremiaſz płácżąc/ y rzewno
kwilił to płácżliwe nárzekánie nád Ieruzálem Leop Thren 1/1
(Linde); Najrzewniej Ślęzacy Dzień po dzień narzekają, chudzi nieboracy PismaPolit 19].
»rzewno płakać (a. rozpłakać się, a. zapłakać), łzami się zalewać, płaczący« = acriter a. amare a. valde ﬂere, amare plorare
HistAl; illachrymare, multum ﬂere, profundere lacrymas Mącz [szyk
zmienny] (57:1:3): Zoná kiedy go widziáłá/ K śćienie ocży odwracáłá. Nárzekáłá rzewno płácżąc BierEz B4, G4v, Q4v; O dziewitzo blogoſlawioná/ powiédz nám/ [...] tzo máſs za ſprawę tako
trudną/ ijż placżeſs tako rzewno? OpecŻyw 82, 22v, 36, 48v, 72
[2 r.], 88v (15); PatKaz II 63v [2 r.]; panna Aſenech [...] ná známyę
ſmętku [...] głowę ſwą poſypáłá popiołem/ á padſſy ná ziemię przez
ſiedḿ dni rzewno płakałá HistJóz C, B4v; [Dariusz] vpadł ná
ziemię ná oblicże ſwoie/ thamże pocżął cięſzko wzdychać y rzewno
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płákáć HistAl F4v, B4v, E8, F3, L3, Nv, N2, N3v; MurzHist Kv;
Leop Ier 23/10, Luc 23/27; BielKron 35; Mącz 162d, 181c, d, 236b;
GórnDworz Dd4; A mogłáby ná nas oná pirwſza náturá náſzá
rzewno zápłákáć/ w ktoreiechmy ſie w niewinnośći vrodzili/ mowiąc nam ty ſłowá O nędznicy nędzni/ [...] RejZwierc 67; HistRzym
32v, 34, 42v, 62; SkarJedn 269, 403; Siedziałeś w iáſkini iedney
ſmutny Pietrze/ przez one trzy dni y trzy nocy/ rzewno płácżący
śmierći Páná twego SkarŻyw 598, 51, 58, [223], 244, 251, 252,
310; Poſtoię máło/ á dowiém ſye pewnie/ Dla czego płácze tá páni
ták rzewnie. KochPieś 18; Anioł [...] zwiáſtował Krolá niebieſkiego/ W iáśliſkách leżącego/ á rzewno płácżącego ArtKanc B3;
fráſunék ſwóy ſłowy Wſzytkim podał/ łzámi ſye rzewnie záléwáiąc
ZawJeft 48; KołakCath B3; WujNT 878; [Dydo] miecżá dobyłá/
rzewnie zápłákawſzy/ Vkłádłá/ ſie ná łożu: á máło zetrwawſzy/
Niżli miecż w ſię wráźiłá/ thy oſtátnie ſłowá/ Przerzekłá tuż przed
ſmiercią PudłDydo B4v; ZbylPrzyg B3; [RozmyślDomin 76, 81, 96;
Pozdraw B6; HerbOdpow L5].
Szereg: »rzewnie z płaczem, płaczliwie a rzewno« (1:1): Ale
niektory muzyk mieyſki [...] padł przed nogi Alexandrowe/ natychmiaſt pocżął płacżliwie a rzewno ſpiewáć [per artem musicam
lamentari] HistAl D3v; Potym gdy go pocżęły rzewnie s płacżem
prośić/ By przećiw ſwym nie racżył tey woyny podnośić. PaprPan
Gg2v.
Synonimy: płaczliwie, smętno, smutno, żałościwie, żałośliwie,
żałośnie.
Cf RZEWLIWIE, RZEWNIWIE
DDJ

lubieńcá ſwego/ Aleć to ſpráwá niepewná/ Wſpomniawſzy muſzę
być rzewna BielKom G4v.
b. O działaniach i cechach ludzkich: świadczący o smutku,
żalu, wzruszeniu (17): Mącz 183b; A Polſká ięłá ſłowy nárzekáć
rzewnemi: Niebo/ i płodna źiemio bądź zemną załoſną/ Iż ieſt táka
ślepotá w moich ſynach ſproſna. BielSen 18; Niech przed ćię proźbá
wnidźie/ przyimi z łzą wzdychánie/ Nákłoń vchá ſwoiego/ ná rzewne wołánie. GrabowSet H3, E4.
Wyrażenia: »rzewny głos« (5): matuchna bożá niemogątz ſie
napatrzytz ſwégo ſynácżka/ na oblicżé iego pádwſſy rzewnym
gloſem mowila OpecŻyw 156v, 116; Lamentabili voce deplorare,
Rzewnym głoſem opłákáwáć. Mącz 183b; Vocalior vox, Rzewnieyſzy/ głoſnieyſzy głos. Mącz 504c; GrabowSet Q2v.
»rzewne narzekanie« (3): Lugubris eiulatio, Rzewne nárzekánie dla czyiey ſmierći. Mącz 189c, 183b; moy Pánie/ [...] Tákże ćię/
z płácżem rzewne nárzekánie/ Tákże wołánie me/ przed ćię nie
wnidźie? GrabowSet G4v.
»rzewny(-e) płacz, łzy« [szyk 3:2] (4:1): Vſłyſzał Pan iey
rzewny płácż y wnet ſie zlitował KochZuz A4v; KochPs 101; Koch
Pieś 7; Phrygiiéy Królu/ on náſz Pánie święty/ Przyymi náſzé łzy
rzewné/ przym lámenty GórnTroas 14, 12.
Synonimy: smętny, smutny, żałosny, żałościwy.
Cf RZEWLIWY, RZEWNIWY
DDJ

RZEWNOŚĆ (2) sb f
e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w rzewny itp. oraz -ość).
sg [N rzewność. ◊ G rzewności.] ◊ A rzewność (1). ◊ I rzewnością (1).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
1. Wzruszenie, smutek (2): [Józef] vmywſzy twarz zádzyerżał
rzewność/ przyſzedł do nich [do braci] BielKron 17v; [Ale Iezuſz
namylſie plakal rzewno pogląndayącz namyaſtho ſzlycznye mowyl
O Ieruzalem by thy vznalo y thyby czvſz plakalo nyemogl od rzewnoſzczy domowycz ſzlow RozmyślDomin 4; Glosy III 92/3].
Szereg: »płacz a rzewność« (1): LEch brát Czechow dawſzy
ſtárſzemu brátu Cżechowi błogoſłáwieńſthwo/ z wielkim płáczem á
rzewnośćią roſthał ſie ſnim BielKron 318.
[W przen:
Wyrażenie: »rzewność serca«: ſwoie tám wſzyſtkie Smiertelne
Grzechy/ ktorekolwiek maſz na pámięci/ y ktore maſz pilnie z
rzewnoſcią ſercá roſpámiętáwáć/ wyznáć maſz y wylicżáć. HerbOdpow N4.]
2. [Zagorzałość, zapalczywość: Bo z Ieruſzalima wynidzie
oſtátek/ á co vſzło zniſzcżenia/ wynidzie/ zgory Cyiońſkiey/ zawiść
(marg) Rzewność. (–) [zelus] Iehowy Ceweothá vcżyni to. BudBib
Is 37/32.]
Synonimy: 1. płacz, żal, żałość; 2. gniew, popędliwość, zapalczywość.
DDJ
RZEWNY (18) ai
e jasne.
comp rzewniejszy (2).
sg m N rzewny, rzewniejszy (3). ◊ A rzewny (2). ◊ I rzewnym
(4). ◊ f N rzewnå (1). ◊ n N rzewn(e) (4). ◊ A rzewn(e) (1). ◊ pl A
subst rzewné (2); -é (1), -(e) (1). ◊ I n rzewn(e)mi (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.
Rozrzewniony, płaczliwy, smętny; lamentabilis Mącz, Cn; queribundus Cn (18):
a. O ludziach: wzruszony (1): Słycháłám od ſwey mácierze/
Gdy ktora mowi pacierze/ W wigilią Andrzeiá ſwiętego/ Vyrzy ob-
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RZEWOTNIK Sł stp; Cn, Linde brak.
RZEZACZ (3) sb m
rzezacz (2), rzazacz (1); rzezacz Mymer1, Calep; rzazacz
BartBydg.
N sg rzez(a)cz (3).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rzeźbiarz, rytownik, grawer (3): Sculptor. bildenſchnicer. Rzezac [rzezak Mymer2]. Mymer1 14v; Sculptor, snyczarz, czo obrazy
abo camyenye rzeze, rzazarz [błąd wydawcy; rękopis: rzazacz]
BartBydg 140b.
rzezacz czego (1): Scalptor – Rzezacż kamienia. Calep 950a.
Synonimy: obraźnik, rytodział, snycerz.
Cf RZEZAK
MN
[RZEZACZEK sb m
A sg rzez(a)czek.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Dem. od „rzezak” ‘nóż’: tedy to znamy, żeś Ty lepszy gospodarz, bo przy kordzie zawżdy rzezaczek nosisz. ListyPol II 1548/68.
Synonim: nożyk.]
MN
RZEZAĆ (101) vb impf
rzezać (30 + kust), rzazać [oboczność dotyczy tylko form inf,
praet, con oraz impers] (13); rzazać BartBydg, BielSat, ModrzBaz,
ReszPrz, BielSenJoach; rzezać : rzazać LibMal (1:2), BielKron
(1:3), SienLek (kust:2), BudBib (3:1).
e oraz drugie a jasne (w tym w a 2 r. błędne znakowanie); rza(9), rzå- (1) BielSenJoach.
inf rzezać, rzazać (16). ◊ praes 1 sg rzeżę (6). ◊ 2 sg rzeżesz
(1). ◊ 3 sg rzeże (18). ◊ 1 pl rzeż(e)my (1). ◊ 2 pl rzeżecie (1). ◊ 3
pl rzeżą (18). ◊ praet 2 sg m -ś rzazåł (1). ◊ 3 sg m rzezåł (7). f
rzezała (1). ◊ 3 pl m pers rzezali (10). subst rzezały (2). ◊ fut 2 pl m
pers będziecie rzezać (1). ◊ [3 pl m pers rzazać będą.] ◊ imp 2 sg
rzeż (3) BielKron, WujNT (2), rzeź (1) GrabowSet, rzeży (1) RejZwierz. ◊ 1 pl rzeżmy (1). ◊ 2 pl rzeźcie (1). ◊ 3 pl niech rzeżą (1).
◊ con 3 sg m by rzazåł (1). ◊ impers praet rzezåno (4); -åno (3)
BudBib, CzechRozm, PudłFr; -ano (1) GórnRozm. ◊ part praes act
rzeżąc (5).

RZEZAĆ

RZEZAĆ

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Ciąć, nacinać, ucinać, rozcinać; scindere BartBydg, Mącz,
Calep, Cn; secare Mącz, Modrz, Cn; concidere Calep, Cn; caedere,
dolare PolAnt; incidere Vulg; conscindere, discindere, ﬁndere Cn
(47): BartBydg 234b; Seco, Siekę/ rośćinam/ rzeżę. Mącz 377b,
371d; Lecż á co wádzi [...] żebym był iáko osłá/ ktora ácż ſámá
rzázać niemoże/ wſzákże ine nacżynia do rzázánia oſtrzy? ModrzBaz 2; Decusso – Nakrziz rżeze. Calep 293a, 231a, 954a.
rzezać co (12): LibMal 1547/129v; [na wyspie Porne] z Ryżu
pieką chleb/ pićie co z rożdzek Pálmowych ćiecże kiedy ie rzeżą
BielKron 446, 15; StryjWjaz C3v; [Dydona] wnet ſobie kupiłá/ Ziemie nie więcey iedno/ coby okrążyłá/ Wołowa ſkorá: tedyż rzezáć
ią kazawſzy/ Co nacieniey być mogło/ y otocżyć dáwſzy. Plác niemáły/ ná ktorym miáſto zbudowáłá/ A to miáſto/ Kártágo/ ſámá záś
przezwáłá. PudłDydo A2v. Cf rzezać co czym, Zwroty.
rzezać co czym (1): Mącz 374b cf Szereg.
Zwroty: [»drzewo rzezać«: Wóz drewny bosy oprawiony żelazem, pług z dobrymi żelazmi, piła, co drzewo rzezą, świdrów 3
InwSzlachKal 1569 nr 22.]
»obrus [przed kim] rzezać« [na znak niechęci] (2): A onych
iakobyſmy tu przepomnieć mieli? Ktorzi ani ſieſć za ſtoł zpodeyrzanym chćieli. Obrus przed nim rzezali/ talerz nożmi kłoli KochSat B2; GórnRozm L2v.
Szereg: »temperować albo rzezać« (1): Gladiolus scriptorius,
Scripturał/ nożyk którym piórká temperuyą álbo rzezą ku piſániu.
Mącz 374b.
Przen [co] (1):
[Zwrot: peryfr. »skrzydły wiatr rzezać« = latać: A Ardea
[miasto] płomieniém w popiół obrócona/ Teraz [jako ptak, łac.
ardea = czapla] ſkrzydły wiátr rzeże pod niebo wnieśiona. VegKmita 10.]
a) O wysokich budowlach (1):
Zwrot: »rzezać obłoki« (1): Támże záś od tąd ponieśie ćię wodá Przeſtronnym wártem áż do Wyſzegrodá/ Kędy ná práwo grod
bárzo wyſoki Rzeże obłoki. KlonFlis F4v.
a. Odcinać, oddzielać cięciem [w tym: co (13)] (18): gdy cżás
prziydzie mieſiącá Grudniá/ rzeżą [w Sycylii] przy źiemi on rogoz
cukrowy BielKron 276v, 322; Właśnie iáko Ruś mowi: ieden idźie
k leſu/ Y ręcżniká nie rzeżąc: drugi cżeſze [= biegnie] k bieſu.
KlonWor 68; [rzazacz scindo i d est separare, frangere {dividere,
seccare, separare} ReuchlinBartBydg T4].
rzezać od czego (2): Item powyada ze then Ian Knaﬂye [tj.
ozdoby] ſrzebrne myedzi lyudzmy rzazall od ſukyen LibMal
1546/113, 1547/129v.
rzezać komu (1): [Teobaldus Greków pojmał i kazał wałaszyć]
páni ſie wyrwáłá/ Twarz ſobie podrápawſzy/ ná Krolá wołáłá. Ieſliżes to cnotliwy/ iż niewiáſty draźniſz/ Y náſze właſne bierzeſz/ y
ſam ſiebie błaźniſz. Przecż im vſzu nie rzeżeſz RejZwierz 20v.
rzezać czym (2): iedz iágody iego [z winnicy bliźniego] coć ſie
chce/ iedno daley nie wynoś/ tákież prażmo ze zboża/ iedno koſą
álbo śirpem nie rzeſz. BielKron 44; GostGosp 150.
Zwrot: »mieszki rzezać« (2): TY złodźieie ktorzy we dnie krádną/ mieſzki wácki/ kálety kryiomie rzeżą/ thák znáczą. Zá pierwſzym kradźieſtwem ie ná twarzy cechuią. GroicPorz kkv; Kiedy
ſzcżęśćie nie ſłuży káżdy ſwego ſtrzeże: Ow [złodziej] koźik náoſtrzywſzy/ cudze mieſzki rzeże. KlonWor 36.
W przen (1): Doymy Rzecżpoſpolitą: rzeżmy złote groná:
Wſzák bogáta winnicá/ nábráne wymioná. KlonWor 13.
Przen (1): TEn wierſz [...] Woiewodo tobie Oﬁáruię wiedząc
to/ żeś ſwoiey oycżyzny Ieſt tákim pilnym ſtrożem/ [...] Coś nam w
tych cżáśiech nieraz dość iáſnie pokazał/ Y wiecżnie tymeś ſie nam
vdał/ żeby rzazał Znas każdy ślepą zazdrość/ gdyby inák śmiáłá
Mowić/ á ćiebie cżarnym ſwym iádem śięgáłá. BielSenJoach 3v.
α. Przeprowadzać zabieg chirurgiczny: przecinać lub wycinać
(6): Lithotomus. Eyn ſteyn ſchneyder. Lyekarz ktory rzeże kámye-

nye Murm 71; Obstetrix, baba pomoczna, czo pąpky [= pępowiny]
rzeze BartBydg 100; A thak gdy by ſie kto miał dać rzezać albo
przepalać na niektorym mieſcu żelazem gorączem/ napierwey ma
wziąć ten trunek [z ziela pokrzyku] aby nie pocżuł FalZioł I 87a; á
przetho thego prochu [z ziela pokrzyku] Barwierze vżywaią kiedi
cżłonek iaki chczą rzezać. FalZioł I 87a; [ListyPol III 1551 87].
rzezać kogo (2): vczyńże gáłużki iáko źiárna grochowe [z mirry,
łaktuki, białego maku i pokrzyku]/ á podkadź kogo chceſz áby ſpał:
ták vſypiáią ony ktore máią rzázáć [kust: rzezáć] SienLek 57; Obudzenié ſnu twárdégo/ w ktorym człowieká rzeżą SienLek S[ss]3v.
b. Ranić, kaleczyć cięciem [kogo, co] (9): Nád vmárłym nie
będziećie rzezáć ćiáłá wáſſego/ áni iákiego znáku ábo piąthná ſobie
cżynić Leop Lev 19/28; Y kazał ią [cesarz św. Martynę] drugi raz
ná palu rośćiągnąć/ y ćiáło ná niey rzezáć. SkarŻyw 21; y przybili
mu [św. Teodorowi] ręce y nogi/ y mieyſcá táiemne przebodli: [...]
w ocży mu ſtrzeláć kazáli/ á drudzy/ wſtydliwe cżłońki [!] iego
poprzecż rzezáli. SkarŻyw 188, 580; GórnTroas 47.
rzezać komu, czemu (żywotne) (2): ná Seymie potáiemnie vrádzili káżdey biáłłey głowie ktora ſie vrodzi/ y ktore teraz ſą/ żeły pod kolánem rzezáć/ áby ſobą niewładnęły. BielKron 320v. Cf
Zwrot.
rzezać czym (1): SkarŻyw 273 cf Szereg.
rzezać po czym (1): Drugiego dniá [cesarz] zrozumiawſzy ſtátecżność Mártiny S. kazał ią nágą po wſzytkim ćiele rzezáć SkarŻyw 21.
Zwrot: »gardła [czemu (żywotne)] rzezać« = zabijać (1): To
rzekszy gardła owcom rzezał, a zarznione Kładł na ziemi KochMon 29.
Szereg: »kłoć i rzezać« (1): dziećiom go [św. Marka] teſz y
zącżętom [lege: żaczętom] [...]/ ſcrypturalikámi kłoć y rzezáć kazáli
SkarŻyw 273.
c. [Krajać, ciąć na kawałki [co]:
Szereg: »bić i rzazać«: gdyż idolathyta nic inego nie ſą/ iedno
mięsá/ ktore ná oﬁary báłwanom bito y rzazáno/ á potem zwárzywſzy w bałwanicach [...] iedziono BudUrzęd 120v.]
d. Siekać na kawałki [co] (3): Rzezánie śiecżki bydłu/ wymiárem á rządnie/ y koleią: á zwłaſzcżá kędy cżeládźią rządną domową
tego nie rzeżą. GostGosp 88.
Zwrot: »sieczkę rzezać« (2): BielSat D3v; Wołku tákież karmimy/ Krowkę pilno páſiemy/ domá iey ſiecżkę rzeżemy/ ſcielemy/
zápieramy. RejZwierc 95.
2. Szlifować (o obróbce kamieni) [co] (4): y poſtánowił [Dawid] rzemięſlniki co rzeżą kámienie gránowite ná budowánie domu
Bożego. BudBib 1.Par 22/2, 3.Reg 5/18, 4.Reg 12/12.
rzezać czym (1): Thakieſz theż Adamas kamień barzo twardi:
ktorim drogie kamienie rzeżą dla iego twardoſci wielkiey. FalZioł
IV 55d.
3. Kastrować; castrare, eunuchare, evirare Cn [kogo] (2): Drudzy zaś v poganów i zwielkiéi częśći v żydów/ na wymyślali niezliczonych Bałwánów [...] i naczynili ięm rozlicznych chfáł/ ſktórych
drugié na oko niezbożné były/ iako ſyny palić [...]/ ſamych ſiebie
rzezać/ panienki i inſzą pleć [!] niewieścią na pſotę wyſtawować i
inſzé MurzNT 73v.
Szereg: »rzezać i wałaszyć« (1): A gdy vſtáwicżnie ná ony niepokoie [tj. zapalenie cielesne i pobudki nieczyste] pomocy Boſkiey
wzywał [Ekwicjan]: nocy iedney ſtánął przy nim Anioł/ y kazał go
rzezáć y wáłáſzyć SkarŻyw 211.
4. Ozdabiać nacinaniem lub wycinaniem [w tym: co (3)] (4):
Trudna ſpráwá z chytrym nokćiem Bo by tesz niemiał domierzyć
Muſisz bráć kiedyć chce wierzyć Tesz ten niemyſli o woynie Zeydzieć mu ſie rzeżąc ſtroynie RejRozpr I3v.
[W połączeniu szeregowym: Niewiem co zá wory y miechy wymyſláią/ rzeżą/ bramuią/ bryzuią. Na iednę głowę álbo ná ſzyię/ iáki
nakład! HerbNauka d8v (Linde).]
Zwrot: »kabat(ek) rzezać« [szyk zmienny] (3): RZeżyſz brácie
ten kábat/ ſznurkuy obercuchy/ Náwiążyſz tych feretow/ rozwieſzay
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łáńcuchy. RejZwierz 122v; Wierę ia niewiem/ co innego ieſt ten
Dworzánin/ ktory ná woynie niebywał/ [...] á ktory iedno kábaty
rzezał/ ſtroie wymyślał/ máſzkar pátrzał/ bieśiad ſzukał/ grał/ miłował/ błáznował OrzRozm R; ále wierz mi iż y owi pieſzcżoſzkowie
tego nie prażni/ co tylko iáko Tytyruſowie pod cieniem ſobie odpocżywáią/ kábatki rzeżą/ boćiki ciągną/ oberczuchy ſznurkuią/
perfumy ſie trzęſą. RejZwierc 159v.
5. Rzeźbić a. wykonywać płaskorzeźbę; sculpere PolAnt, Mącz,
Cn; caelare PolAnt, Cn; exscalpere, exsculpere, efﬁngere Cn [w
tym: co (= wytwór) (16), co (= materiał) (2); wytwór i materiał (1)]
(17): Proplastes, Który formy rzeże. Mącz 303b; PRzy kóńcu tych
tu Kśiążek/ mam ćię vpomiónąć Czytelniku miły/ iż Figury nie
wſzędźie ták iákoby miáły być/ ſą vczynióné: przeto iż Miſtrz co ié
rzezał/ nie był po temu. GrzepGeom Q4.
Zwroty: »kamienie, z kamienia, w kamieniu rzezać« [szyk
zmienny] (2:1:1): Sculptor eyn bildhawer/ ader ſteinhawer. Snicar
co obráſy álbo kámyenye rzeże. Murm 182; BartBydg 140b; Sculpo, Rzeżę/ dłubię/ czinię álbo cieſzę obrázy ták z kámienia yáko y z
drzewá. Mącz 376b; KochFrag 21.
»obraz rzezać« [w tym: z czego (4)] [szyk zmienny] (10): Murm
182; BartBydg 140b; Anaglyptes, Sculptor Sznicer/ ten który obrazy rzeże. Mącz 8d; Phidias, Właſne ymię sławnego ſznicerá/ to yeſt/
tego który rzeże obrazy ze słoniowych kosći. Mącz [297]c; Scalptor, Sznicer/ który zwłaſzczá vmie ryć kámienie álbo też obrázy
rzezáć. Mącz 370b, 30c, 202b, 217a, 376b, 412c; [ReuchlinBartBydg T4v].
»rzezać pieczęci« = sculpere sigilla PolAnt [szyk zmienny] (4):
Ktemu wygotowáli kámienie Onychiny/ opráwione złotem oſádzeniem/ wyrywſzy imioná Synow Izráelſkich/ robotą ſnycerſką/ iáko
pieczęći rzeżą [caelatos caelaturis sigilli]. BibRadz Ex 39/6, Ex
28/11, 21, 39/14.
Szereg: »malować i rzezać« (1): Máluyćie tę piękną twarz/ y
rzeźćie w kámiéniu. KochFrag 21.
6. Zabijać ostrym narzędziem, zarzynać; occidere Vulg; iugulare, mactare PolAnt [w tym: kogo, co (żywotne) (20)] (25): [Żydowie] Dobytká ſámi nierzeżą iedno Rábieiowie ich BielKron 465,
37v, 465; Tłuſtość iećie/ á wełną ſię przyodziewaćie/ co tłuſtſzego
rzeżećie/ á drobu nie paśiećie. BudBib Ez 34/3; A oto rádość y
weſele zábić byká/ y rzázáć drob BudBib Is 22/13, Lev 7/2, 2.Par
29/22, Is 29/1; CzechRozm 60; WujNT Act 10/13, 11/7; [Gdy tedy
iuż pánnę miano rzezáć/ nátychmiaſt głos sſtał ſie niewiedzieć ſkąd
HistTroj Ev].
rzezać komu [= dla kogo] (1): CO báią Poétowie/ że rózné
oﬁáry Róznym Bogóm czyniono: á práwie bez miáry. To tym
(pátrzćie proſtoty) natłuſtſzé czábány/ To drugim záśię tákże nie
chudé bárány Rzezano PudłFr 48.
rzezać na czym (2): Przy ſtronie brany były tám cżtery ſtoły/ á
ſám czterzy ſtoły/ ná tych ośmi ſtolech rzezáli [oﬁary]. BibRadz Ez
40/41. Cf »rzezać oﬁarę«.
W połączeniach szeregowych (4): BielKron 24v; Ten [syn jednego kupca] potym z oną wielką rádoſcią [w rzeźni] rzezał/ bił/
tłukł ony kozy/ ony bárány/ ony cielętá RejZwierc 6; Azaś pánienecżkam gardłá nie brał/ ázaś ich nie mordował/ nie rzázał/ nie
lupił [!]/ nie topił? ReszPrz 7; GrabowSet S3v.
W porównaniu (1): Owſſem dla ymienia twojego [Panie] rozmáytemi ſmierćiami giniemy/ á tak ważne zginienie náſſe nie
ynáczey iáko gdy owce rzeznik rzeże dla pożytku ſwego [Vulg Ps
43/23]. RejPs 66v.
Zwroty: »nożem rzezać« (1): Nożem ſzcżyrbátym nic żywego
nie rzeże [Żyd] BielKron 464v.
»rzezać oﬁarę, na oﬁarę, ku oﬁerze« [w tym: czym (1), na czym
(1)] = immolare holocaustum, mactare PolAnt [szyk zmienny]
(4:1:1): támże ná nich [na stołach] kłádli naczynia ktoremi rzezáli
palone y ine oﬁáry. BibRadz Ez 40/42, Ez 40/39; Cultrarius alias
victimarius, Rzeźnik v żydów który ná oﬁáry bydło rzezał. Mącz
71b; Kto oﬁáry cżyni z máiętnośći vbogich/ ieſt iáko ten ktory

rzeże ſyná ku oﬁerze przed oycem [Sacriﬁcans ﬁlium coram patre
eius]. BudBib Eccli 34/22[24], Lev 6/25, 14/13.
[Przen: Aleć mię ách nieſtétyſz bárźiéy ſyná mégo Rzeże
śmierć/ pátrzáiąc nań teraz nieżywégo. VegKmita 10.]
7. Wywoływać dotkliwą dolegliwość, ból, kłuć, piec, szczypać,
uwierać (2):
rzezać co (1): owſzem kiedy bárzo tá to ropá ćiecze/ do ſuchot
człowieká prowádźi/ rzeżąc pendent [= członek męski]/ rániąc pęchérz Oczko 15.
[rzezać w co: Ciężka to/ bacżył káżdy/ byłá ná Rektorá/ Choćiaſz go wy Nurkowie maćie zá Doktorá. Ciepło mu bárzo było/
choć mroz rzezał w vſzy ŁaszczPogrom 7.]
rzezać w czym (1): Zaiąc ieſt riba iadowita/ á iego popioł na powiekach [niszczy] włoſy wyrwane ktore ſą złe, ktore rzeżą w ocżu/
tedy iuż nie vroſtą drugie. FalZioł IV 36b.
Synonimy: 1. ciąć, krajać; a. odcinać; b. ranić; 3. trzebić, wałaszyć; 5. dłubać, ryć, rysować; 6. bić, zabijać; 7. drzeć, kłoć.
Formacje współrdzenne: rzezać się, narzezać, obrzezać, obrzezać się, odrzazać, podrzezać, poobrzezać, porzezać, porzezać się,
przerzazać, rozrzezać, urzezać, urzezać się, wyrzezać, zarzezać,
zrzezać, zrzezać się; obrzezować, obrzezować się, poobrzezować,
obrzezywać, obrzezywać się, przerzezować, rozrzezować, wyrzezować, zarzezować, zobrzezować; rznąć, naderznąć, narznąć, oberznąć, poderznąć, przerznąć, rozerznąć, urznąć, wyrznąć, zarznąć,
zerznąć; dorzynać, narzynać, obrzynać, odrzynać, podrzynać, poobrzynać, porozrzynać, pourzynać, przerzynać, przyrzynać, rozrzynać, urzynać, zarzynać, zrzynać, zurzynać.
Cf MIESZKORZAZ, RZEZANIE, RZEZANY, RZEŻĄCY, RZEŻYKAMIENNIK, [RZEŻYKAMIEŃ], RZEŻYMIESZEK
MN
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RZEZAĆ SIĘ (5) vb impf
rzezać się (3), rzazać się (1) [oboczność dotyczy praet i fut
złożonego]; rzezać się Leop, HistHel, KochFr; rzazać się BudBib.
sie (3), się (2).
e oraz oba a jasne (w tym w drugim a 1 r. błędne znakowanie).
praes 3 pl rzeżą się (1). ◊ praet 3 sg m rzezåł się (1). ◊ 3 pl m
pers rzezali się (1). ◊ fut 3 sg m będzie się rzazać (1). ◊ [2 pl m pers
będziecie się rzazać.] ◊ 3 pl m pers będą się rzezać (1). ◊ [imp 3 sg
niech się rzeże. ◊ part praes act rzeżąc się.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVII w. s.v. rzezać.
1. Ranić się (4):
a. W funkcji zwrotnej: kaleczyć się nacinaniem (3):
[rzezać się w co: Zegnáiąc ſię z nim [Tęczyński z królem Henrykiem] z płácżem/ obá ſwą krew rzeżąc ſię w pálce pili. PaprHerby
684.]
Zwrot: »[czym] do krwie się rzezać« (1): [Żydzi] Vſłucháli porády [Heliasza]/ y bárziey wołáli/ Nożmi y też brzytwámi/ do krwie
ſie rzezáli [et incidebant se ... cultris et lanceolis Vulg 3.Reg 18/28].
(Bo ten mieli obycżay) HistHel Cv.
α. O nacinaniu ciała na znak żałoby; incidere se Vulg, PolAnt (2):
rzezać się dla kogo (2): Leop Ier 16/6; Y pomrą wielcy y máli
w ziemi tey/ nie pogrzebą ich/ áni ich płákáć będą/ nie będzie ſię
też nikt rzázać (marg) Albo drápáć. (–)/ áni łyśiny cżynić dla nich.
BudBib Ier 16/6.
[rzazać się nad kim: Nie będźiećie ſie rzázać/ áni czynić będźiećie łyśiny nád vmárłim. WujBib Deut 14/1; TomZbrudzBrul
Deut 14/1.
W połączeniu szeregowym: non vos incidetis nyebedzecze ſze
rzazacz any ran ſſobie zadawacz [...] any ſbythnyey zaloby czynycz
nad przyaczolmy vmarlymy TomZbrudzBrul Deut 14/1.]
b. W funkcji wzajemnej: ranić się a. zabijać wzajemnie podczas
walki (1):

RZEZAĆ SIĘ

RZEZANIE

[rzezać się z kim: Świerski z swoim ufem na ratunk przybieżał,
Cisną się, iż się równo Niemiec z Litwą rzezał, Lecz wielkość górę
wzięła, Litwa pierzcha w nogi StryjPocząt 275.]
Przen: W antropomorﬁzowanym opisie gry w szachy (1): Drewniáne trupy wſzędy w koło leżą A tu/ co dáley/ tym ſie bárziey
rzeżą. KochSz B3v.
2. Odcinać się od czegoś ostrym narzędziem (1):
Zwrot: »rzezać się w koszu« = uwalniać się z kosza zawieszonego nad wodą (rodzaj kary), odcinając sznur, na którym kosz
został zawieszony [szyk zmienny] (1): (nagł) O Mikoſzu. (–) MIkoſz
kotá przećiągnął/ Ian ſię rzezał w koſzu KochFr 94; [(nagł) Ná
mężá kárá ktory żonę dobrą biie [...] (–) TEn iż cżyni nád zwycżay/
y nád przyrodzenie/ [...] Godźien ten vtopienia w plugáwym iezierze/ Abo ná wiecżną háńbę/ niech ſię w koſzu rzeże. PaprPróba
E2 (Linde)].
3. [Kastrować się: Drudzy ſię zábijáią z teſknośći/ [...] Drudzy
dla tego/ áby w grzech nie vpádli/ iáko niektorzy co ſię ſámi rzezáli/
chcąc ſię przy czyſtośći zoſtáć. SkarŻyw 1120 (Linde).]
Synonimy: 1.b. bić się; 3. trzebić się, wałaszyć się.
Formacje współrdzenne cf RZEZAĆ.
MN

RZEZANIE (78) sb n
rzezanie (72), rzazanie (5), rzeżanie (1); rzazanie BartBydg,
ModrzBaz; rzezanie : rzazanie : rzeżanie FalZioł (31:1:1), SienLek
(1:1), BudBib (2:1).
Pierwsze e oraz oba a jasne, końcowe e pochylone.
sg N rzezanié, rzazanié (19); -é (4), -(e) (15). ◊ G rzezaniå (11).
◊ D rzezaniu (7). ◊ A rzezanié (26); -é (2), -(e) (24). ◊ I rzezaniém
(10), rzezanim (1); -ém : -im WyprKr (3:1); ~ -ém (1), -(e)m (9). ◊
L rzezaniu (2). ◊ pl A rzezaniå (2).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
I. Rzeczownik od „rzezać” (20):
1. Cięcie, odcinanie; scissio Calep, Cn; sectio Cn (10): Scalper,
Nóż do rzezánia/ ſtrugałdny [lege: strugadlny] nóż/ ſtrug. Mącz
370b, 359a; Bo gdzie Bog roſkázuie Awráhámowi/ obrzezowáć te
to napłetki/ á iákoż ie názwać obrzeſkami/ gdyż ieſzcże nie były
obrzázáne? Bo ſłowo Hywreyſkie Arla/ tákże Greckie Akrowiſtia/ y
Láćinſkie praeputium/ nie od rzázánia imię máią/ przeto y náſze ma
ſię Etymologią/ z ktorymkolwiek ięzykiem z tych trzech zgádzać.
BudBib b4; ModrzBaz 2; Calep 954a.
Wyrażenia: [»rzazanie drew (a. drzewa)« [szyk zmienny]: Pieła
zielazna do drew rzazania. InwMieszcz 1567 nr 137, 1558 nr 83;
traczowi od rzazania drzewa do browaru [...] 6 metr. InwBiskWłocł
1582/306.]
»rzezanie sieczki« (2): Rzezánie śiecżki bydłu/ wymiárem á
rządnie/ y koleią GostGosp 88, 88; [Od rzezania sieczki dla koni gr
4 GębMemor 192, 185].
a. Przeprowadzanie zabiegu chirurgicznego (3): Bo y Doktorowie cżęſtokroć rzezániem á paleniem chorym pomagáią. RejPosWstaw 44v.
rzazanie kogo (1): Rzázánié człowieká/ ſnu iáko y obudzenia
potrzebuie SienLek T[tt].
W połączeniu szeregowym (1): któré to guzy álbo wóle/ iáko
ſą do vléczenia trudné/ wſzyſcy wiedzą: że áni palenié/ áni rzezánié/ áni máśćiámi miękczącémi roſpądzánie/ pomóc iem co może
Oczko 23.
[Przen:
W połączeniu szeregowym: A gdźieby ná tákowe pierwſze diſcurſy máło dbáli tákowi ſwowolnicy/ tedy nielza iedno ſię vćiec do
ſrożſzego lekárſtwá/ á tu iuż ſnadź będźie potrzebá rzezánia/ śiekánia/ y palenia. WerReguła 137.]
2. Rzeźbienie; sculptura Mącz, Calep, Cn; caelatura Cn (8):
Sculptura, Rzezánie/ wydłubánie/ vcioſánie. Mącz 376b, 345b,
370b; Calep 950a.
rzezanie w czym (1): Godźienbyś ſławnodawnych miſtrzów
málowánia Y ręką Mentorową w mośiądzu rzezánia. KochPropKKoch 3.
W połączeniu szeregowym (1): statuaria ars, Nauká cioſánia/
rzezánia/ kowánia/ lánia słupów y obrázów. Mącz 412c.
Wyrażenia: »rzezanie kamienia« (1): y nápełnił go [Beselela]
duchem Boſkim/ mądrośćią y rozumem y vmieiętnośćią/ y wſſelkim
dowćipem ku wymyſleniu y ſpráwieniu robot/ ná Złoćie/ Srebrze/
Miedzi/ y w rzezániu kámieniá [sculpendisque lapidibus]/ y w roboćie cieſielſkiey. Leop Ex 35/33.
»rzezanie obrazow« (2): Mącz 412c; Statuarius – Do rzezanią
obrazow przinaleząci. Calep 1003b.
Szereg: »malowanie i rzezanie« (1): KochPropKKoch 3 cf rzezanie w czym.
3. Zabijanie za pomocą ostrego narzędzia, zarzynanie [czego
(żywotne) (2)] (2): Moiżeſz/ opiſuiąc niewołą [!] onę Eiptſką ćieleſną [...] báráná rzezánie/ krwią iego podwoiow mázánie y iedzenie też báráná onego Páſzchy/ [...] záraz znácżył y opiſał [rzeczy]
duchowne CzechEp 366.
Wyrażenie: »rzezanie oﬁar« (1): Secespita, Przinoſzká álbo nóż
do rzezánia oﬁar/ słoniową kosćią obłożony. Mącz 377a.
II. (58):
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RZEZAK (19) sb m
rzezak (18), rzeżak (1), [rzazak]; rzezak : rzeżak FalZioł
(11:1).
e jasne; rza-; -åk.
sg N rzezåk (7). ◊ D rzezåkowi (5). ◊ A rzezåk (5). ◊ I rzezåki(e)m (1). ◊ pl N rzezåki (1). ◊ [G rzazåk(o)w.]
Sł stp w innym znaczeniu, Cn notuje, Linde XVI (cztery z niżej
notowanych przykładów) – XVII w.
1. Nóż; clunaculum, culter, falx, scirpicula Mącz; scalper
Calep; scalpellum, scalprum Cn (6): Clunadum, Cultrum sanguinarium vocant veteres, [...] Rzezak/ Ruſak niektórzi zową. Mącz
58a; Scirpicula, Máły nożyk do obrzezowánia winnic/ rzezak álbo
przinoská [lege: przynożka]. Mącz 373c, 58a, 396b; [[z inwentarza introligatora:] zielaz do heblów 8, heble bez zielaz 3, heble
do obrzynania 3, 1 rzezak, kleszcz [z] szrubą 1 InwMieszcz 1573
nr 183].
Zwrot: »rzezakiem obrzezować« (1): Vineaticae falces, Rzezaki któremi ná winnicách robią/ wino obrzezuyą. Mącz 498a;
[ácżkoli też tákowe koſze mogą być plećione ze złotowierzby
korzenim też tego drzewká obwięzuią toporzyſka śierpow kos iteż
rzázakow ktorymi wino obrzázuią/ áby ſporſze były ku mocnemu
trzymaniu w ręku. Cresc 1571 471 (Linde)].
Zestawienie: »rzezak barwierski« (1): Scalper – Rzezak abo
noz barwierski. Calep 950b.
a. [Ostrze tnące w urządzeniu do cięcia: W domu ruchome
rzeczy: [...] stol w izbie, skrzynka do sieczki z rzezakiem KsięgaSądWary 1598 nr 314.]
2. Rzeźbiarz, rytownik, grawer (1): Sculptor. bildenſchniczer
rzezak [rzezac Mymer1]. Mymer2 14.
3. Kłucie, kłujący ból przy oddawaniu moczu (12): I [biedrzeniec] też ieſt dobry naprzeciwko rzezakowi ktory bywa wpuſzcżaniu vriny FalZioł I 103a; Vwarz naſienie polney marchwie z
naſieniem piotruſzcżanim z naſieniem włoſkiego kopru, tego ſie
napijay/ ábowiem rzezak y cięſzkie puſzcżanie vriny oddala. FalZioł I 105a, I 56c, 94a, 99c, 100a, 101a (12); [Mocżu rzeżánie co
niektorzy rzezakiem zową iáko vlecżyć. SienHerb 377b (Linde),
123b (Linde), 126a (Linde), 377b; [ziele jabłonki] rzezak vryny vśmiérza UrzędowHerb 38b].
Synonimy: 1. nożyk, przynożka, rusak; 2. obraźnik, rytodział,
snycerz.
Cf RZEZACZ, RZEZANIE, RZEZAWICA, RZEZAWKA
MN
RZEZAN cf RZEZANY

RZEZANIE

RZEZANIEC

1. Ozdobne nacięcie szaty (6): Do niei [szaty] rekawi s fereti Hispanſkiemy ktorich ieſt 49 A miedzi fereti rzezanie geſte WyprKr 62;
Szata Opadla, czarnego Axamitu nieſtrzizonego. wzorziſta w Carpiową
Luſkę. V niei rekawi z rzezaniem drobnim. WyprKr 65v, 60, 62v, 66.
[rzezanie czego: Przetoż zbytnie g o bramowania/ y szat rzezania poprzestańmy Senatulus 1004.]
W połączeniu szeregowym (1): Mogłbychći ya też przypomnyeć wáſſe y wáſſych żon łáńcuchy/ bramy/ rzezánye/ ſſnurkowánye/ pirze/ durkowánye/ háfftowánye/ gry/ pſy/ y ine ſtroye/ márnośći/ y vtráty KromRozm I B.
W charakterystycznych połączeniach: rzezanie drobne (3), gęste, wielkie; rzezanie szat.
2. Rzeźbiona ﬁgura; ornament płaskorzeźbiony; sculptile PolAnt, Vulg; caelatura Vulg, Cn; retiaculum, sculptura Vulg; pictura
PolAnt (8): Pięć łokći wyſokość iego [kotła na umywanie]/ á obręcz
ná trzydzieśći łokći opáſowáłá ie w koło. A rzezánie pod kráiem
obchodziło ie/ dzieſiąćią łokći obtacżáiąc on koćieł Leop 3.Reg
7/24; A ná tárćicach cedrowych ktorymi był dom obit we wnątrz/
było rzezánie ná kſztałth Iábłek leśnych á kwiátow rozmáitych BibRadz 3.Reg 6/18.
rzezanie czego [= co przedstawiające] (2): [Hiram] Vcżynił też
Morze (álbo koćieł ná vmywánie) lane/ [...] Dwá rzędy rzezánia
rozmáitych Hiſtoryi ná nim były wylane. Leop 3.Reg 7/24; BudBib
Deut 4/23; [TomZbrudzBrul Ex 20/4].
W połączeniach szeregowych (3): Páweł S. [...]: mówił Atenienſóm: Naród gdy Boży ieſteſmy/ nie mniémaymy złotem/ śrébrem/ kámieniém drogim/ rzezániém/ y wynáláſkiem ludzkim niéiáko wypodobnić páná Bogá. BiałKat 46v; BudBib Deut 4/16; W
tych wſzyſtkich kośćiołach/ káplicách/ Bráctwách/ Congregácyách
[...] nic inſzego nie widźieć áni ſłyſzeć/ iedno vſtáwicżne vprzeyme
prośby/ modlitwy/ [...] Proroctwá świętych ludźi/ porażki/ zwyćięſtwá/ Korony/ przez kazánia/ rzezánia/ málowánia/ przez ſzáty/
obrázy/ rozmáite ſpoſoby/ y ceremonije znácżone y przekładáne
ReszHoz 116.
[Zwrot: »ryć rzezanie«: Poſliż mi thedy cżłowieká rozumnego
[...]/ y ktoryby vmiał ryć rozlicżne rzezánia [et qui sciat sculpere
coelaturas] Leop 2.Par 2/7 (Linde).]
Wyrażenie: »rzezanie ozdobne [z czym]« (1): Ná ośmnaśćie
łokći ieden ſlup był wyſoki: y Kápithell miedziány ná nim wyſoki
ná trzy łokćie: y rzezánie ozdobne z źiárniſtemi iábłki ná kápitellu
ſlupowym [et retiaculum, et malogranata super capitellum columnae] tho wſſyſthko miedziane Leop 4.Reg 25/17.
Szereg: »rzezanie, podobieństwo« (1): Oſtrzegayćieſz ſię ſobie
ábyśćie nie zápomnieli przymierza Iehowy Boga wáſzego [...] y
nieucżynilibyśćie ſobie rzezánia/ podobieńſtwá wſzelkiego [sculptile, similitudinem omnis rei]/ ktoregoć zákazał Iehowá Bog twoy.
BudBib Deut 4/23.
3. Kłucie, kłujący ból (zwłaszcza przy oddawaniu moczu);
stranguria Murm, BartBydg, Mącz, Cn; dysuria, vermina Mącz
(44): Stranguria, stringiria, strangiria, nyesczanka, constrictio urinae, difﬁcultas urinandi, cum guttatim mingitur, rzazanye, in virga
BartBydg 151; Toż lekarſtwo oddala rzezanie ktore miewaią przy
puſczaniu vriny FalZioł I 3b; [rzeżucha wodna] cięſzkie puſzcżanie
wody ktore bywa z rzezaniem/ po troſzce á cżęſto: zaſthanawia
FalZioł I 90d, I 2d, 50d, 69d, 76c, 91b (14); Stranguria, difﬁcultas
urinae quando guttatim micturiunt, Latine substillum, Ból gdy kto
wody nie może puſzczáć/ rzezánie. Mącz 420b; SienLek 105; Przeto
tákowégo pićia/ vżywáć ſye godźi/ [...] kiedy pierśi phlegmá zálęże/
[...] kiedy kiſzki/ koliká/ álbo nérki/ kámiéń/ rzezánié/ vryny záwśćiągnienié/ popada Oczko 22v, 23v.
rzezanie czego [= co doznaje rzezania] (1): V Brándule woły/
któré ſwégo czáſu krwią mokrzyły/ á chorobę tę iakoby przyrzutną
wſzyſtki w tám tym kráiu miáły/ nápiwſzy ſye/ á ták ozdrowiawſzy/
ludźiem którzy krwią plwánie/ nérek rzezánié/ ból kámięnny/ y
inſze támtędy ﬂuxy ćiérpieli/ lub w nérkách/ lub w pęchérzu/ wodę
záléćiły. Oczko 11v.

rzezanie czego [= przez co spowodowane] (8): Vrina wieprzowa ciepło wypita/ rzezanie kamienia oddala. FalZioł IV 3d. Cf
»rzezanie moczu«.
rzezanie przy czym (2): [grzyby w żołądku] w kwaſną ﬂegmę á
w grubą ſie obracaią, dla ktorey rzezanie przi puſzczaniu vryny
przychodzy FalZioł I 56c, II 18a.
rzezanie w czym [= podczas czego] (2): Naprzeciwkho Scijaticze to ieſt denney niemoczy y naprzeciwko rzezaniu w puſzcżaniu
vriny [wódka kosaćcowego korzenia] ieſt pomoczna ku piciu. FalZioł II 6d, II 8c.
rzezanie gdzie (7): Stranguria signiﬁcat difﬁcultatem urinae
maximum cruciatum inducens. Dye harmwindt Rzezánye wkorzenyu mocz poſczaćyą [!] [puſzcżáiąc Murm 1533 75]. Murm 75; ieſt
vżytecżne takie puſzcżanie krwie na rozmagite niemoczy ocżne,
Iako na bolenie cięſzkie/ naprzeciw zachodzeniu ćmą y bielmem/ y
naprzeciw cżyrwonoſciam y rzezaniu pod powiakami [!]. FalZioł V
58, ++2f; Dysuria, Latine Stranguria, Niemoc gdy kto nie może
wody puſzczać/ Rzezánie w kroku. Mącz 98c; Vermina, Gryzienie/
rzezánie w żywocie. Mącz 485a, 485a; Cardiogmus – Rzezanie w
brzuchu. Calep 165a.
Wyrażenie: »rzezanie moczu, uryny« (6:1): Też naſienie tego
ziela [...] z winem ciepło wypite rzezanie vryny y ſciatikę odpądza
FalZioł I 61b; [trawowa wódka] Rzezanie mocżu y boleſć w cżłonku/ żołtą niemocz też lecży. FalZioł II 12c, ++3e, ++4a, II 4a, 7c,
9c; [SienHerb 377b (Linde s.v. rzezak)].
Szeregi: »boleść (a. bolenie) a (i) rzezanie« (3): Sok kminu [...]
ieſt dobry tym ktorzi czirpią kamień wnerkach/ y tym ktorzy zboleſcią/ á z rzezaniem wodę puſzcżaią FalZioł I 7a, I 73c, V 2.
»rzezanie i darcie« (2): [ziele psilium] rzeżanie y darcie wnętrzne ktore bywa w ielithach gładzącz y odwilżaiącz zdrapanie ich/
wydymanie krom ſtolcza [...] oddala przywodzącz lekko ſtolecz.
FalZioł I 111d, ++2f.
»stranguryja to jest rzezanie« (1): Ty kołacżki [trociszki] barzo
ſą dobre przeciw Strangurijey/ tho ieſt przeciw rzezaniu/ ktore bywa przy puſzcżaniu mocżu. FalZioł V 99.
Synonimy: I.2. ciosanie, dłubanie, rycie; 3. siekanie; II.2. ﬁgura, obraz, rycie, rycina, rycizna, rysowanie, wizerunk; 3. darcie,
gryzienie, kłocie, kolika.
Cf [RZEZACZKA], RZEZAĆ, RZEZAK, RZEZAWICA,
RZEZAWKA, RZEŹ, [RZEŻANEK]
MN
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RZEZANIEC (26) sb m
rzezaniec (25), rus. riezaniec (1) StryjKron, [rzeżaniec].
Oba e oraz a jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie).
sg N rzezaniec (13). ◊ D rzezańcowi (2). ◊ A rzezańca (3). ◊ I
rzezańc(e)m (1). ◊ pl N rzezańcy (4). ◊ G rzezańc(o)w (1). ◊ D rzezańc(o)m (1). ◊ I rzezańcy (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
Mężczyzna pozbawiony jąder, eunuch, kastrat; też mężczyzna bezpłodny; eunuchus Mącz, Vulg, PolAnt, Cn; spado Mącz, Cn;
castratus, eviratus, exmas, exsectus, praecisus, semimas Cn (26):
BibRadz II 69c marg; Spado, Bes śył álbo członká męśkiego [!]
vrodzony/ wnętr Nieduż/ álbo wáłách/ Rzezániec Eunuchus. Mącz
403d; wſzákże go [słowa bożego] y ia ábo cżytáć nie vmiem/ abo
tego co cżtę/ iáko on rzezánieć krolowey Kándaces/ nie rozumiem SkarJedn 43; [św. Maryna płeć zataiła] A gdy iuſz kilá lat
przemieſzkáłá miedzy zakonniki/ á nic nie záraſtáłá/ áni głoſu mieniłá: rozumieli niektorzy áby byłá rzezańcem. SkarŻyw 183; Gdy
[Ustazanes] był wiedzion ná śmierć: záwołał ná wiernego przyiaćielá ſwego komory krolewſkiey rzezáńcá/ proſząc go áby ty ſłowa
krolowi od niego odnioſł: [...] SkarŻyw 305, 27, 141, 435; StryjKron 6; Abowiem ſą rzezáńcy ktorzy z żywotá mátki ták ſię národźili: y ſą rzezáńcy ktorzy od ludźi ſą vrzezáni: y ſą rzezáńcy
ktorzy ſię ſámi vrzezáli dla kroleſtwá niebieſkiego. WujNT Matth
19/12, Matth 19 arg, Act 8/27, 34, 36, 38 (14); [Glosy II 89/36;
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CzechNT 1577 Matth 19/12; rzeżániec/ Spado, eunuchus. Volck
Yyy2v, 608].
W połączeniu z imieniem (2): Wychodząc z páłacu/ podkał go
Vſtázánes rzezániec ſtary/ ten ktory krolá zdziećińſtwá wychował
SkarŻyw 304, 306.
Szereg: »rzezaniec abo trzebieniec« (1): RZEZANIEC ábo
Trzebieniec Aetyopiánin. WujNT Bbbbbb3v.
Synonimy: ewnuch, kleszczeniec, kleśniec, nieduż, trzebieniec,
wałach, wałaszek, wnętr.
Cf [NIERZEZANIEC], WYRZEZANIEC
MN

wiáſty/ ludźie áni Rzecżypoſpolitey/ áni ktorey pewney oſobie
zásłużeni/ chodzą świecąc ſię od złotá: wſzátách áxámitnych ábo
rzezánych/ ábo złotem przipiękrzonych. ModrzBaz 142; PudłFr 53;
ZbylPrzyg A3; [[księża mają się wstrzymywać] áby ſzat/ płaſzcżow/
kap iedwábnych/ cżerwonych álbo źielonych/ tákże trzewikow
rzezánych/ áni oſtrog pozłoćiſtych nie nośli. SzczerbSpecSax 195
(Linde s.v. rzezać)].
rzezany w co (3): Iedni [rękawy] besz feretow nierzezane, Drugie s fereti rzezane w Rozę. WyprKr 61v; Bram ieden v dolu zlotoglowowi, Axamitem czerwonem w kwiati rzezanem powleczoni
WyprKr 67, 62.
W połączeniu szeregowym (1): Segmentata vestis, Rzezána/
ſtrefowána á rozmáyicie náplátána ſzátá. Mącz 377d.
W charakterystycznych połączeniach: rzezany(-a, -e) aksamit(ek) (3), bram, nogawiczki, pościel, rękaw (9), szata, trzewiki; rzezany drobno (4), w kwiaty, w roże (2), wzorzysto.
Wyrażenia: »rzezany kabat(ek)« [szyk 3:1] (4): RejZwierz
122v; A ſnadź nie ták iáko dziś/ ieden drugiemu ſie zálecáiąc/ [...]
ſzuká iákoby ieden drugiego w cżym podeidź á podſtępić mogł.
Nuż owy rzezáne kábatki/ nuż owy pontaliki/ nuż owy záwieśiſthe
deliyki/ ieden drugiemu ſie rownáiąc. RejZwierc 190v, 114v; Nie
pátrz ná ty kochánki w rzezánych kábaciech/ Ani też rády ſzukay w
nabożnych práłaciech. PaprPan Bv.
[»rzezane szycie« = prawdopodobnie haft angielski: 3 poszewki ﬂamskie na zagłówki, z rzezanem szyciem InwMieszcz 1583
nr 243.]
Przen (1): Teć ſą godnośći one bráćie miły iáſne przed bogiem/
ſławne przed ludem: ktorym ći máſzkárnicy rzezáni [= noszący rzezane kabaty]/ nie ſwymy ále Oycow ſwych Tytułmi/ vſtępowáć w
zaſługách przećiwko Rzeczypoſpolitey/ v mądrych Krolow muſzą.
OrzRozm P4v.
5. zwykle pf (Wy)rzeźbiony; ozdobiony płaskorzeźbą; scalpturatus Mącz, Cn; sculptilis PolAnt, Cn; interrasilis Vulg; sigillatus
Cn (27): Ná onych pagorkoch ſwych w gnyew go [Pana Boga]
pobudzili/ Gdzye rzezáne báłwány ták márnye chwalili LubPs Sv,
V6, dd4 marg; [Epikurus prowadzi młodzieńca do zamku, gdzie]
chłodnicżki ná rogach pięknie rosſtáwione/ A náwſzem wielkim
koſztem dziwnie przypráwione. S Cypryſu rzezánego á s kośći
Słoniowych RejWiz 24v; Vdziáłaż ná nim [na ołtarzu] y koronkę
rzezáną zlothą około/ y dwie obrądżce złote pod koronką ná káżdey
ſtronie Leop Ex 30/3, Ex 25/25; Wtory Cherubin był ná dźieſiąći
łokći teyże miáry iáko y pierwſzy/ á obádwá iednáko rzezáni byli.
BibRadz 3.Reg 6/25, Ps 105/36; pavimentum scalpturatum, Rzezány páwiment álbo ziemie położenie rzezáne. Mącz 370b; BudBib
Ier 10/14; Cory náſze niech kwitną ták/ iáko źrzetelné Rzezáné
swiécą ſłupy kośćiélné. KochPs 209; SkarŻyw 552; [konew wielka,
półgarncewa, rzezana i 2 małe InwMieszcz 1592 nr 288].
rzezany z czego (1): Bóg nie ieſt z drzewá rzezány/ Ani z mármóru kówány. ZawJeft 15.
W połączeniach szeregowych (3): do ćiebie mowie kxięże Biſkupie Krakowſki/ [...] Vyrzyſz teſz [na sądzie bożym] Obrázy rzezáne/ málowáne/ y wyſzyte/ Látá miłośćiwe/ Bálſámy/ y krzyzmá
wáſze KrowObr 241; Toreumatum, opus politum et caelatum, Nieyáka robotá foremnie rzezána/ cioſána álbo toczona/ yáko obras y
ynſza ſztuká takowa Mącz 458d, 376c.
W charakterystycznych połączeniach: rzezany(-a) bałwan (5),
bog (2), cyprys, ﬁgura, konew, koron(k)a (2), pawiment (2), robota,
rzecz, słup (2); rzezany foremnie, jednako, subtylnie.
Wyrażenia: »klenot rzezany« (1): Segmen item, Klenot nieyáki
rzezány z máłych ſztuczek złotá vcziniony Mącz 377d.
»obraz rzezany« [szyk 5:3] (8): yáko ﬁgurá álbo obraz yáki
rzezány/ wten cżás proſte drzewo yeſt kyedy onego żadnemi á rozmáitemi fárbámi nye pomáluye á nye przypráwi. GliczKsiąż P8;
KrowObr 241; Niecżyń ſobie obrázu rzezánego áni żadnego podobieńſtwá [Non facies tibi sculptile] tych rzecży ktore ſą wzgorę ná
niebie/ y ktore ná ziemi niſko/ áni tych kthore ſą w wodzie pod
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RZEZANY (68) part praet pass pf i impf
pf (64) [w znacz. 2., 3., 4., 5. z wyjątkiem Mącz 376c, WujNT
471], impf (4) [w znacz. 1., 6. oraz Mącz, WujNT w znacz. 5. (cf
uwaga poprzednia)].
rzezan(y) (66), rzazany (2); rzazany BielKron; rzezany : rzazany BudBib (1:1).
rzezany (65), rzezan (2), rzezany a. rzezan (1).
e jasne; w rzazany pierwsze a jasne; -any; -ana, -åno.
sg m N rzezany (9). ◊ G rzezan(e)go (4). ◊ A rzezan(e)go (1),
rzezany (1). ◊ I rzezan(e)m WyprKr (5), rzezanym (1) KlonFlis.
◊ L rzezanym (2). ◊ f N rzezanå (3), rzezana (1), rzezan(a) (1);
~ (attrib) -å (3), ~ (praed) -a (1). ◊ A rzezaną (1). ◊ I rzezaną (1). ◊
n N rzezan(e) (1), rzezåno (1); ~ (attrib) -(e) (1), ~ (praed) -o (1). ◊
[I rzezan(e)m]. ◊ pl N m pers rzezani (5). subst rzezané (18); -é (2),
-(e) (16). ◊ G rzezanych (3). ◊ D rzezanym (3). ◊ A subst rzezan(e)
(5). ◊ L rzezanych (2).
Sł stp s.v. rzezać, rzazać, Cn notuje, Linde XVI (pięć z niżej
notowanych przykładów) – XVII(XVIII) w.
1. [impf Cięty, przycinany: Látorośli też ku ſzcżepieniu máią
być obierány płonne [...]. Máią też być rzázáne z ſtrony drzewá ku
wſchodu ſłońcá. Cresc 1571 122 (Linde s.v. rzezać); CracArtiﬁc
1550 nr 1216.]
2. pf Oszlifowany (o kamieniach ozdobnych) (9):
Wyrażenia: »dyjament (a. dyjamencik) rzezany« (7): Szosti
Alſpant, w nim poſrzodku tablicza Diamentowa, o kolo dwa wagrubini, i dwa Diamenti Rauch rzezane. WyprKr 5v; Dziewiąti Alſpant,
w nim Diament na trzi granie na kſtalt pontu rzezani WyprKr 7;
Medaia [tj. medalion] zawieſzenie, W niey ſeſcz tabliczek Diamentowich [...]. Pontow [tj. ozdób] Diamentowich dwa, i trzeczi Diamenczik na trzi granie rzezani WyprKr 12, 5v, 7 [2 r.], 21.
»kamień rzezany« (1): Y vkázował ná ſobie [...] pierzśćień złoty ná pálcu z drogim kámieniem bárzo ſubtylnie rzezánym KlonFlis
A2; [InwMieszcz 1597 nr 301].
»rzezany klenot« (1): Mącz 377d cf Szereg.
Szereg: »rzezany a strefowany« (1): Segmentatus, W rzezáne á
ſtrefowáne klenoty vbrány. Mącz 377d.
3. pf Wykastrowany (1): Cżemu otroci rzezani nie łyſieią. (–)
Bowiem taci poſpolicie bywaią niewieſciego przyrodzenia GlabGad B2; [[szlachcic litewski] Woł wałacha świeżego mając na powodzie Dał królowi, bo drygant pod nim spracowany ustał był,
gdyż w ucieczce lepszy koń rzezany. StryjPocząt 485].
4. pf Ozdobiony nacinaniem lub wycinaniem; segmentatus
Mącz; intercidus Modrz (29): A bárzo nam tępią dziatki Owy háwtowáne kwiatki Więc rzezane nogáwiczki Więc axámitne trzewiczki RejRozpr I3; Szata s srebroglowu bialego, Axamitem czarnem wzorziſto rzezanem powlieczona WyprKr 62v; Szata Podgardlo. Axamitu czarnego gladkiego. Rekawi drobno rzezane bez
feretow WyprKr 68v, 60v, 63, 65 [2 r.], 67v, 68 [2 r.] (13); Fimbriata vestis, Brámowána ſzátá. proprie tame Fimbria est, Rzezány
bram. Mącz 127a; Iednoby nam trzebá viąć thych pieſzcżot ſwoich/
thych pułmiſkow/ tych rzezánych áxámitkow/ y thych rozmáitych
wymyſłow náſzych/ ktorymi ſie wſzyſcy boiowi ludzie brzydzą/
iedno tego tylko vżiwáią oni ludzie pieſzcżeni á zniewieſcieli RejZwierc 187v; Głupi młodźieniaſzkowie/ ruﬁánowie/ nierządne nie-
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ziemią. Leop Ex 20/4; BielKron 452v; KuczbKat 275; Cżym rozny
rzezány obraz od malowánego/ niewiem: iáko tu drewno/ ták tám
farbá. SkarJedn 237, 232, 237; [ReuchlinBartBydg E6].
[»rzezany sznicwerkiem«: 3 kule rzezane sznitzwerkiem InwMieszcz 1571 nr 168.]
Szeregi: »rzezan, ciosan« (1): Sculptilis, Co bywa rzezano/ cioſano Mącz 376c. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»rzezany i lity« (1): Przeklęty mąſz ktory dziáła báłwaná rzezánego y litego [sculptile, et conﬂatile] brzydliwość Iehowy BudBib Deut 27/15.
»malowany i rzezany« (1): Lecz iáko ániołowie choćia tákże ſą
nie ćieleśni y nie widziáni/ y żadnym obrázem wyráżeni być nie
mogą/ á wżdy przećię w ſtárym zakonie byli málowáni y rzezáni/
y w kośćiele ſtáwiáni: ták też Bog Oćiec y Duch S. przeczby nie
miał być málowány WujNT 471. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
»ryty i ([abo]) rzazany« (1): tám ći ludźie [z krainy Sagres]
mieli ryte y rzázáne obrázy modłow [tj. przedmiotów kultu] ſwoich
BielKron 452v; [Ryty abo rzazany obrass sculptile ReuchlinBartBydg E6].
6. impf Zabijany ostrym narzędziem, zarzynany (2): będzie teſz
rzezáná oﬁárá [mactabitur oblatio] zá grzech przed Iehową BudBib
Lev 6/25; Gdyż ſię záwżdy/ y w oney vprzedzáiącey ﬁgurze muśiáło to náydowáć/ co ſłużyć/ áni ſię zgodźić nie mogło z rzecżą
ﬁgurowáną: tákże ſię w ﬁgurowáney to pokazáło co w ﬁgurze nie
było. Iáko w báránie Páſzchy rzezánym w Eiptćie/ á w báránie Iezuśie Meſyaſzu w Ieruzálem zámordowánym CzechEp 366.
Synonimy: 2. strefowany, wyciosany, wyryty; 3. omniszony,
oprawiony, owałaszony, uwałaszony, wyczyszczony, wyrzezany, wyrzniony; 5. ciosany, dłubany, ryty, wyciosany, wydłubany, wyryty;
6. bit, zabijany.
Cf NIERZEZANY, RZEZAĆ
MN

2. [Kłująca trawa:
W połączeniu szeregowym: wſzákoż będźieli táka niźiná iżby
tám wodá vſtáwicżnie wilgość zátrzymáłá źiemie wierzch [tj. na
wierzchu ziemi]/ nie może tam śię rodźić żadne źiołko dobre/ ale
tám będźie kał ábo łużyná/ tylko rzazawkę rodząc/ śitowie iteż
rogoźinę/ choćia inſze chwaſty bydłu nieſmácżne y niepożytecżne.
Cresc 1571 481 (Linde).]
Cf [RZAZACZKA], RZEZAK, RZEZANIE, RZEZAWICA
MN

RZEZAWICA (1) sb f
rzezawica, [rzazawica, rzeżawica].
W rzezawica e oraz pierwsze a jasne; rza-.
sg [D rzezawicy.] ◊ A rzezawicę.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Kłucie, kłujący ból przy oddawaniu moczu: (nagł) Na rzezawiczę doſwiadczone lekarzſtwo. (–) Napierwey wziąć ziela/ kthore
zową zimne ziele/ kurzey nogi ziela, [...] thy wſzythki zioła włożyć
w nowy garniecz/ y wlać w to wina białego FalZioł V 91v; [tákiéż
rzeżáwicy/ puſzeniu/ wzdymániu żołądká [...] nátłuc korzenia [oleśnika] á z miódem przypráwić láktwarz/ y pożywać. UrzędowHerb
211b; Dobrze pić to źiele [tj. krwawnik] wárząc ie z octem przećiw
rzázáwicy UrzędowHerb 215a, 145b, 214a, 307b].
[rzezawica z czego: Korzenié [ślazu] [...] dobrze pić przećiw
rzezáwicy z vryny UrzędowHerb 21a.]
Cf [RZAZACZKA], RZEZAK, RZEZANIE, RZEZAWKA
MN
RZEZAWKA (3) sb f
rzezawka (2), rzeżawka (1), [rzazawka]; rzezawka BartBydg,
Calep; rzeżawka Mymer1.
Teksty nie oznaczają é lub oznaczają niekonsekwentnie; -zå-;
końcowe a prawdopodobnie jasne (tak w -ka); w rzazawka pierwsze
a pochylone.
sg N rzezåwka, rzeżåwka (3). ◊ [A rzåzåwkę.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
1. Kłucie, kłujący ból lub trudność przy oddawaniu moczu; calculus Mymer1, BartBydg; dysuria Calep (3): Calculus. Reyſſendſteyn. Rzeżawka. Mymer1 38v; Calculus, rzezawka, est lapis in vesica vel in renibus cum asperrimo cruciatu. BartBydg 21b; Calep
346b; [ReuchlinBartBydg H].
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[RZEZIMIESZEK] cf RZEŻYMIESZEK
RZEŹ (20) sb f
rzeź (20), [rzejź, rzyź].
W N i A sg -é- (2) KochPs, OrzJan, -e- (2) Mącz; pozostałe
formy z tekstów nieoznaczających é.
sg N rzéź (2). ◊ [G rzezi.] ◊ A rzéź (17). ◊ I rzezią (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
1. Zabijanie, mordowanie; zabójstwo; victima PolAnt, Modrz;
occisio PolAnt, Vulg; interfectio, iugulatio PolAnt (18): Zgotuyćie
ſyny iego ná rzez (marg) wł. Zgotuyćie ſynom iego rzeź. (–)/ w niepráwośći oycow ich/ áby nie powſtáli a nie poſiedli ziemie BudBib
Is 14/21; Noż/ noż wyięt ná rzez/ wydárt ieſt dla dokonania/ dla
tego (ma) bláſk. BudBib Ez 21/33[28], Is 14/21, 34/6; CzechRozm
250; Tráﬁło śię w temże mieśćie/ [...] że Sláchćicá/ [...] Sláchćic
zábił/ w południe/ ná rynku/ ná co wiele ludźi pátrzáło: [...] To
maćie rzeź/ ktora ſie iáwnie zſtáłá ModrzBaz 31.
W porównaniach (2):
~ Jako comparatum (1): WerGośc 261 cf »na rzeź pobić«.
Jako comparandum (1): tedyć práwo/ ktore roſkázuie mężoboyſtwo pieniądzmi okupić/ niema być pocżytáne zá práwo/ ále zá
Rzecżypoſpolitey zmázę/ á przyrodzenia ludzkiego ſkázę. Bo á kto
może doſtátecżnie powiedźieć/ iáko wiele złego ztey ſkázy vrosło?
[...] ktora ſpokoyne á niewinne ná niebezpiecżność iákoby ná rześ
wydawa ModrzBaz 79. ~
Zwroty: »dać (a. podawać, a. wydawać) (jakoby) na rzeź«
= exponere periculis Modrz [szyk zmienny] (3): Bo zágniewánie
Iehowy ná wſzytki narody/ á zapálcżywość ná wſzytko woyſko
ich/ ſpuſtoſzył ie/ (y) dał ie ná rzez [dedit eos iugulationi]. BudBib
Is 34/2; ModrzBaz 79; niepodaway dźiatki niewinné ná rzéź/ y
wſzyſtkę máiętność ich/ áby ią nieprzyiaćiél rozſzárpał OrzJan 136.
»na rzeź pobić« (1): izali nas ná rzeź pobić máią/ iáko woły
ábo świnie/ ábo inſze bydło? WerGośc 261.
Przen (1):
[W porównaniu: A krolowie ſkxiązęty/ iako wołkowie/ idą za
nimi [papieżami] na wieczną rzeiś. ConfLutom a.
Zwrot: »iść na rzejź«: ConfLutom a cf W porównaniu.
Wyrażenie: »wieczna rzejź« = potępienie: ConfLutom a cf W
porównaniu.]
a) Oﬁara (1):
Zwrot: »wydać siebie samego rzezią [komu]« (1): Y chodzćie
wmiłośći/ iáko y Chriſtus vmiłował nas/ y wydał śiebie ſame go zá
nas ofﬁárą y rzeźią Bogu [tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo]/ ná wonność dobrego zápáchu. BudNT Eph
5/2[3].
Szereg: »oﬁara i rzeź« (1): BudNT Eph 5/2[3] cf Zwrot.
a. Ubój bydła; ars lanionia Cn (7): [Tamże człowiek 1 od rzezi
wolnej daje w rok do zamku kamień łoju valoris gr 24 LustrRus
I 126].
W porównaniach (5): BibRadz Ier 11/19; BudBib Prov 7/22;
Ieſteſmy iáko owce ná rzéź odłączoné/ Roſproſzyłeś naś [!] [Panie]
miedzy pogáńſtwo zelżoné. KochPs 65; CzechEp 317; ieſteſmy poczytáni iáko owce ná rzeź. WujNT Rom 8/36.
Zwroty: »bić na rzeź, [rzeź]« = mactare Mącz, Cn; caedere greges armentorum, facere carnes Cn [szyk zmienny] (2): LibMal
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1543/67v; Macto, Biyę ná rzeź. Mącz 203a; [LustrKrak II 43; Rzeźniczech jatek żadnych nie masz. Każdemu, kto chce, rzyź bić
wolno. LustrSand 248, 3; LustrLub 31; Ale jako dopuszczono wolne targi rzeźnikom ze wsi, tedy nic nie płacą ani też rzezi biją.
LustrMalb I 5].
»na rzeź iść« (1): Y ſzedł zá nią zárázem/ iáko byk na rzez
idzie [ad victimam venit] BudBib Prov 7/22.
»wieść na rzeź« (1): Alem był iáko báran y woł ktore wiodą na
rzeź [qui ducitur ad iugulandum] BibRadz Ier 11/19.
Wyrażenie: »na rzeź dany« (1): Gdyż [list św. Piotra] znácżnie
cżłowieká od Bogá przedtym obiecánego/ iáko báráná ná rześ
zgotowánego/ á potym dánego/ opiſuie CzechEp 317.
2. Rzeźnia; laniarium Mącz (2): Lanigena [prawdopodobnie
błąd zamiast: Laniena], Rześ/ Rzeźnicze rzemięsło/ też ſzárpániná.
Mącz 183d, 183d.
Synonimy: 1. bicie, jatka, mord, pomordowanie, zamordowanie; 2. kutlof, szlachtuz.
Cf RZEZANIE, [RZEŹNIA], [RZEŹNICA]
MN

RZEŹNICZKA (9) sb f
Tekst nie oznacza pochyleń; a prawdopodobnie jasne (tak w -ka).
sg N rzeźniczka (2). ◊ G rzeźniczki (2). ◊ D rzeźniczce (4). ◊ I
rzeźniczką (1).
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
Kobieta zajmująca się rzeźnictwem lub żona rzeźnika (9): Item
wkyekrzu vkradli pyerziną thą przedali theyze Rzeznyczcze [Jakubowej] za 15 groſſi, powyada yſz tha Rzeznyczka wyedzyala o
kradzyezey they y kazala ym do ſzyebye noſzycz LibMal 1546/118,
1545/108v [2 r.].
W połączeniu z imieniem (1): Przedali szuknya rzeznyczcze
doroczye wgaſkach za polkopy a plaſcz theſch za polkopy. LibMal
1545/108v.
W połączeniu z przymiotnikiem od imienia lub funkcji męża
(4): Sthymze marczinem pyerziną wſuchym lyeſzye panu Comorſkyemv vkradli the przedali rzeznyczcze Jacubowey wgaſkach za 12
groſſi LibMal 1546/117v; Item zeznala yſch bądacz v ſcholtiſſowey
Rzeznyczky doſtala klyucza yey od ſkrzynye LibMal 1551/163v,
1543/76, 1546/117v.
MN
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[RZEŹNI ai
L sg f rz(e)źni(e)j.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rzeź”:
Zestawienie w funkcji n-loc: »Rzeźnia ulica«: Cinsze klastora
Zarnowieczkiego [...] in anno 1552 opisane. [...] Bartosz westfal na
rzezniey ulicy zdomu [...] [płaci] marc 12. K. Dąbrowski, Dwa nieznane teksty gdańskie z XVI wieku w języku polskim. „Rocznik
Gdański”, XXIV (1965).
Cf RZEŹNY]
MN
[RZEŹNIA sb f
G sg rz(e)źni.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Miejsce uboju bydła, masarnia: Ciż rzeźnicy od każdego bydlęcia rogatego, które do rzeźni biją, płacą targowego po den. 16.
LustrWpol I 246.
Synonimy: kutlof, szlachtuz.
Cf RZEŹ, [RZEŹNICA]]
ALKa
[RZEŹNICA sb f
G sg rz(e)źnice.
Sł stp brak, Cn s.v. rzeźniczy warstat, Linde XVIII w.
Miejsce uboju bydła, masarnia:
W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miasta: Nadto z rzeźnice bielskiej za 12 kamieni łoju, kładąc za kożdy po lit. gr 15
LustrPodl 59, 63.
Synonimy cf RZEŹNIA.
Cf RZEŹ, [RZEŹNIA]]
ALKa
[RZEŹNICKI ai
N sg m rz(e)źnicki.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rzeźnik” ‘rzemieślnik’: używany przez rzeźnika:
Zestawienie: »noż rzeźnicki«: Vitisator curvam {noſz} servans
sub imagine falcem {reznyczky} Glosy II 74/80.
Cf RZEŹNICZY]
MN
RZEŹNICTWO cf [RZEŹNISTWO]
[RZEŹNICZE] cf RZEŹNICZY

RZEŹNICZY (12) ai
e jasne.
sg m N rzeźniczy (3). ◊ [I rzeźniczym.] ◊ f N rzeźniczå (2),
rzeźnicz(a) (1). ◊ n N rzeźnicz(e) (2). ◊ G rzeźnicz(e)go (3). ◊ A
rzeźnicz(e) (1). ◊ [pl N m pers rzeźniczy. subst rzeźniczé. ◊ G rzeźniczych, rzeźnicz(e)ch. ◊ A subst rzeźnicz(e).]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.
Przymiotnik od „rzeźnik” ‘rzemieślnik’: związany z pracą rzeźnika i rzemiosłem rzeźniczym; lanionius Mącz, Calep, Cn; lanignus
Cn (12): Lanionius, Rzezniczy. Mącz 183d; Calep 581a; [RZeźników poſtánowienie w Máydeburku to záchowuią. Naprzód [...]
(marg) Rzeźniczé vſtáwy około bićia y przedawánia bydłá. (–)
GroicTyt 154v].
Wyrażenie: »rzemięsło rzeźnicze« = lanigena Mącz [szyk 4:2]
(6): Thak yſz koſzdi thowarziſſz albo czeladnik Rzemieſła Rzezniczego, ktory od ynąd prziwandruie, ma śie przodkiem listem Cechowim wiwieścz. ListRzeź w. 24, 2, 50, 54; bo też ná tych wyſpach
Kánáryiſkich ieſt wiele Krześćijan/ ktore Hiſzpani pokrćili/ y
dobrym obycżáiom naucżyli: s kthorymi też pogáni walcżą/ á kiedy
ktorego ſnich doſtáną/ tedy mu każą rzeźnicże rzemioſło robić/
ktore v nich napodleyſze ieſt/ podleyſze niż kátem być. BielKron
449; Mącz 183d.
a. Używany przez rzeźnika (4):
Wyrażenia: »rzeźnicza jatka« [szyk zmienny] (2): Laniena, ein
ﬂeiſch banck. Rzeznycza yátká. Murm 29; BartBydg 79; [Aczkolwiek mieszczanie mają na funduszu wójtowskim swem jatki rzeźnicze i bierzą tego czynszu część niemałą łojowego i pieniężnego
na ratusz LustrSand 84, 158, 248].
»rzeźnicza ława« (1): Lanionia mensa, Rzeźnicza łáwá álbo
pień ná którym bydlętá rozbierayą. Mącz 183d.
»rzeźniczy noż« (1): Clunaculum, Rzezak/ Rzeźniczy nóż.
Mącz 58a; [InwMieszcz 1565 nr 123].
»rzeźniczy pień« (1): Mącz 183d cf »rzeźnicza ława«.
[W przen:
Wyrażenie: »rzeźniczy szlachtuz« = rzeźnia: czo záiſte nam
nierowno lepiey będźie [gdy umrzemy]/ á niż gdybyſmy mieli pátrzić ná koſćioł gdy ſie ſtánie rzezniczym ſláchtuzem/ w ktorym będą
bicz ludźie. FlawHist 131v.]
b. [Będący własnością rzeźnika: Item wyznał, iż mu kucharka
powiadała, iż ten Dwornik u pana Czeczotki z Kiełbasą zabili krowę i zjedli ją, a ta się krowa błąkała kilka dni, a była rzeźnicza.
KsięgaKrymKrak 1555 nr 16.
c. Zajmujący się rzeźnictwem: IEſliby Miſtrzowie Rzeźniczy v
kogo mięſo záſtáli bydłá chorégo/ któreby ſye nie zdáło być godné
ku przedániu/ á zákazáli áby go nie rąbano/ [...] GroicTyt 155.
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d. W funkcji rzeczownika: »rzeźnicze« = opłata składana przez
chłopów za prawo uboju bydła: po jagnięciu z każdej włóki dają
[kmiecie], [...] serów po 2, rzeźniczego wszyscy się składają na 8
grz. LustrWpol II 234.]
Cf [NIERZEŹNICZY] (Errata), [RZEŹNICKI]
MN

a) Śmierć (1): O nieſzcżęſni nędznicy/ co iedno pátrzymy/ W
zyemię iáko bydlętá/ á nic nie pomniemy/ Onych wiecżnych roſkoſzy/ á rzeźnik nád námi/ Stoi záwżdy s koźikiem/ iáko nád kozámi. RejWiz 193v.
b) Szatan (1):
W połączeniu szeregowym (1): ktory [Pan] położył zá nie [za
owieczki swoje, tj. wiernych] duſzycżkę ſwoię/ á wykupił ie y
wydárł ie od onego ſrogiego rzeźniká/ opráwce á wilká ſwiátá tego:
á iżby ich ſthrzegli ći wierni páſtherze RejPos 122v.
a. Człowiek dokonujący rytualnego uboju i sprzedaży zwierząt;
cultrarius, popa, victimarius Mącz (3): Cultrarius alias victimarius,
Rzeźnik v żydow który na oﬁáry bydło rzezał. Mącz 71b, 493c.
Wyrażenie: »oﬁarowny rzeźnik« (1): Popa, Który bydlętá y
ine zwierzętá ku oﬁárowániu przedáwał/ oﬁárowny rzeznik. Mącz
312b.
2. Kat, oprawca (1): Carnifex, tortor, kath, homicida vel macellator carnium, rzeznyk BartBydg 23.
3. Wyrażenie: »rzeźnik mieszkow« = złodziej odcinający od
paska sakiewki z pieniędzmi (1): Sector zonarius, wypróżnimieſzek/
vrzinacz/ rzeźnik mieſzkow. Mącz [513]a.
Synonimy: 2. butel, ceklarz, małodobry, kat, oprawca, siepacz,
szargant, szargarz, szerga; 3. mieszkorzaz, rzeżymieszek, urznimieszek, wyprożnimieszek.
MN

RZEŹNIK (52) sb m
e jasne.
sg N rzeźnik (22). ◊ G rzeźnika (9). ◊ D rzeźnikowi (5). ◊ A
rzeźnika (2). ◊ I rzeźniki(e)m (2). ◊ pl N rzeźnicy (7). ◊ G rzeźnik(o)w (2). ◊ A rzeźniki (2). ◊ [I rzeźniki.] ◊ L rzeźnikach [w tym:
skrót. rzeźn. (1)] (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w; ponadto s.v. rzeżymieszek.
1. Rzemieślnik zajmujący się ubojem zwierząt i sprzedażą mięsa; lanius Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz, Calep, Cn; carnarius
Mącz, Calep, Cn; lanio BartBydg, Cn; macellarius, Mącz, Cn;
macellator BartBydg; porcinarius Mącz; bucaeda, bucida Cn (50):
A przyſzedſzy [Ezop] do rzeźnikow/ Nákupił świnich ięzykow.
BierEz O4v; Murm 185; Lanius. Fleiſcher. Rżeznik. Mymer1 14;
BartBydg 79 [2 r.]; ſpal v thego Rzeznyka na Nocz y Noczlyek tha
kradzyeza yeſth mv oddal LibMal 1548/139v, 1543/69v, 1545/105,
1548/139v; Rzeźnicy áby wrzedliwego álbo ſkłotego/ y ktorymkolwiek innym obyczáiem niezdrowego bydłá niebili/ y nieprzedawáli/ pod winą wedle poſpolitey vchwały vłożoną. GroicPorz
f4v; Naydzyeſz cżáſem Rzeźniká dáleko niż páná/ Ná wſzem vrodziwſzego/ choć łupi Báráná. RejWiz 98v, 16; BielKron 366v; Porcinarius, Rzeźnik/ álbo przekupień świniego mięſá/ kupiec który
wieprzmi kupczi. Mącz 312d, 39a, 183d, 202c; RejZwierc 6; Znáiomy cżłowiek ieſt/ zá zdrowia ná słuſzbie poſpolitey zábáwiony/
Sewerus imieniem/ á rzeznik rzemiesłem SkarŻyw 567; Calep
166b, 581a; [LustrMalb II 56; W Máydeburgu miedzy Rzeźniki ten
obycżay y porządek ieſt że Ráycom ná vrząd ſwoy przyſięgáią/
rzemięſłá ſwego ták pilnie doględáć/ áby żaden z Cechu ich żadnego bydlęćiá wrzedliwego/ álbo iákokolwiek niezdrowego ná iátki
niebił. SzczerbIus 128, 129; Rzeźnik ktory ma owce/ woły/ y inſzy
dobytek/ ktoryby ná iátki bił/ to do dźiedźictwá należy. SzczerbSpecSax 142 (Linde)]. [Cf 2.]
W połączeniu z imieniem (i nazwiskiem) (15): Item wdolſku
woycziechovi Schipulyewy Rzeznykowy Vrſulą zoną v wyodl LibMal 1545/104v; Item wkobilynye Iacuſkovi rzeznykovi ſukny dwye
vkradl bądacz v nyego wgoſpodzye LibMal 1545/109, 1543/76v,
1545/99v, 1547/131v, 1548/139v [2 r.], 1551/159v (15).
W połączeniach szeregowych z nazwami innych zawodów (7):
Nád tho [burmistrzowie] Piekárzow/ Rzeźnikow/ y Kárczmarzow
máią doględáć GroicPorz b4; tám też ſą rzemieśnicy wſzelkiego
rzemioſłá/ Kráwcy/ Piekárze/ Rzeźnicy/ Kuchárze/ Sloſarze/ Kowale/ Płátnerze/ y inni rzemieśnicy BielSpr 53v, 2v; [żaków wolnych czynimy od obciążeń] chcąc tego/ iżeby [...] żadnégo cłá áni
podatku álbo dźieśięćiny [od nich] nie brano: áni im Rzeźnicy/
Piekárze/ młynárze/ ćiężko niech nie czynią/ álbo kłopotu nie
zadáią SarnStat 202, 285, 285 żp; A gdzieſz ſię podziáły [pieniądze]? (–) Przeiádły ſię, przepiły, ná ſtroye wydáły: Rzeźnik, piekarz, ogrodnik, ſzynkarz, ptaſznik, rybitw: Aptekárze, bárwierze,
inſzy rzemięſłnicy, V ktorych ſię potrzeby długo ná borg bráły,
Rozebráli. CiekPotr 32.
W porównaniach (2): Owſſem dla ymienia twojego [Panie]
rozmáytemi ſmierćiami giniemy/ á tak ważne zginienie náſſe nie
ynáczey iáko gdy owce rzeznik rzeże dla pożytku ſwego [Ps
43/23]. RejPs 66v; A o thę ſwiętą duſzę wſzyſcy nic niedbamy/ Iáko
Rzeźnik owiecżkę práwie ią chowamy. RejWiz 121v.
[Wyrażenie: »rzeźnik jateczny«: Rzeźnicy jateczni czynszu i
łoju tak wiele jako i przerzeczoni rajce dają, to uczyni ... ﬂ. 13/6/0
LustrRus II 169, 135, 166.]
Przen (2):
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[RZEŹNISTWO sb n
G sg rz(e)źnistwa.
Sł stp brak, Cn: rzeźnictwo s.v. rzeź, Linde XVIII w.: rzeźnictwo.
Ubój zwierząt i handel mięsem; ars lanionia Cn [W Stanisławowie] Rzeźnicy od rzeźnistwa takie podatki od wszelakiego bydła, jako się w Poznaniu zachowuje, dawać będą powinni. PrzywPozn 1571 nr 156 176.]
MN
RZEŹNO (1) av
e pochylone, o jasne.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
Prawdopodobnie: W wysokim stopniu, mocno, bardzo [w połączeniu z przymiotnikiem]: wilgośći ſą cztérzy [...]/ ktorych mądrzy
ſtárzy látynowie niezániedbáli/ [...] trzećia ktoréy pánuie źiemiá/
zową ią z Grecká látinowie Phlegma, [...] czwarta ieſt rzéźno rzadka/ ná kſztałt wody ktora iéy pánuie/ tá ſpráwuie pot y łzy w oczu/
śliny y ine wilgośći z drugich pomocámi. SienLek Vuu2.
MN
[RZEŹNOŚĆ sb f
G sg rz(e)źności.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Ostrość smaku: Niektorzy przykłádáią [do tzw. morselatów]
więcey Ingbieru/ dla rzeźnośći. SienHerb 537b (Linde).]
MN
RZEŹNY (4) ai
rzeź- (3), rzez- (1), [rześ-].
e jasne.
[comp: rzeźni(e)jszy.]
sg m N rzeźny, [rzeźniejszy] (4). ◊ [I rzeźniejszym. ◊ f N
rzeźnå, rzeźniejszå. ◊ n I rzeźnym. ◊ pl G rzeźnych.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
Ostry, wyrazisty (4):
a. O głosie: przenikliwy, dźwięczny (4):
Wyrażenie: »rzeźny głos« = acuta a. clara a. tinnula vox Mącz
[szyk 3:1] (4): Głos barzo rzezny á miąſſzy tak w mowie iako y w
ſpiewaniu cżłowieka też grubego rozumu znamionuie/ poſtawy

RZEŹNY

RZEŹWO

ſtatecżney, ale obycżaiow odmiennych. GlabGad O3v; Acuta vox,
Rzeźny głos. Mącz 3a, 55d, 456b.
Szeregi: »brzmiący albo rzeźny« (1): Tinnula vox, Brzmiąci
álbo rzeźny głos. Mącz 456b.
»głośny a rzeźny« (1): Claritas vocis, Głosny a rzeźny głos.
Mącz 55d.
b. [O smaku: ostry, wyraźny, nie mdły: A w tey chorobie [tj.
parchach]/ niech ſie chory ſtrzeże od pokármow rzieśnych [!] y
ſolonych/ iáko od ſłonin/ Ryb ſłonych/ Kápuſty kwáśney. SienHerb
499a; Niektorzy zá pierwſzym nádánim cukru/ potrzęſuią on Cynámon Ingbierem tłucżonym/ áby tym rzeźnieyſzy był/ á ſmákowi
tym śilnieyſzy. SienHerb 527b; WIno miękkiego á ſłábego ſmáku
iako go rzeźnym vcżynić SienHerb 620a, 527b, E3#v.
c. O barwie: nasycony, wyrazisty: włoż miaſto trzech vncij
Galláſu/ ieden łot Złotołuſku iáſnego/ co go Kryſztałowym/ álbo
ocżkowátym zową/ á ſtąd będzie fárbá rzeźnieyſza SienHerb 590b.]
Synonimy: a. brzmiący, głośny, ostry; b. ostry.
Cf [RZEŹNI]
MN

W przeciwstawieniu: »rzeźwi ... łagodny«: [Demetrius Falerius] ien ſubtylnie káżdą rzecż rozbierał/ wymowcá był nie bárzo
rzeźwi/ wſzákoż iednák łágodny CiceroKosz 2.]
Synonimy: 1.a. barzy, chętliwy, chętny, gorący, gorliwy, gotowy, ochoczy, ochotny, pochopny, rzeski, skwapliwy, skwapny, żarliwy; b. bystry, ostry.
MN
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RZEŹWI (8) ai
rzeźwi (4), rzeźwy (3), rzeźwi a. rzeźwy (1); rzeźwi GórnDworz, KochPs, KochFr, Calep; rzeźwy Mącz, SkarŻyw, GrochKal.
-é- (2) KochPs, KochFr, -e- (1) Mącz.
comp: rzéźwi(e)jszy (1).
sg m N rzéźwi, rzéźwy, rzéźwiejszy (5). ◊ [G rzéźwiejsz(e)go.]
◊ A rzéźwi(e)go (1). ◊ I rzéźwim (1). ◊ f G rzéźwiéj (1). ◊ [n I
rzéźwim.]
Sł stp brak, Cn s.v. rzeski, Linde XVI (jeden z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
1. Silny, zdrowy, sprawny; acer Mącz, Cn; durus, gnavus, impiger, strenuus Cn (8):
a. O ludziach i zwierzętach; też żwawy, energiczny; vegetus
Calep, Cn (8): drudzy ludzie rádzi widzą ćichego/ ſkromnego: niektorzy záſię bárzey chwalą cżłowieká rzezwiego/ prácowitego.
GórnDworz C8v; SkarŻyw 595; Wprawdźieć [w dawnych czasach]
nie było koſztu ná máſzkáry [tj. wymyślne stroje]/ Ale był záwżdy
koń ná ſtaniu [= w stajni] rzéźwi/ [...] Száblá przy boku KochFr
104; Calep 1105; Tu iunak rzeźwy/ tu ieſzcże rzeźwieyſzy: Tu mąż
ogromny/ á tu ogromnieyſzy. GrochKal 25; [Acer et acris, ſcharff/
ſtrong/ dapffer. P. oſtry/ byſtry/ mężny/ rzeźwy. Volck 4].
[rzeźwi z czego [= z powodu czego]: Iuturná w Metiſtá ſie záśie
przemiéniłá Skoczywſzy da miecz brátu. Co wenus baczywſzy/ Iż
ſie zeſzłá Iunonie śmiáłość/ przyſkoczywſzy Oſczep z twárdégo
drzewá wydárłá: tu oni [Eneasz i Turnus] Serce y śiłę wźiąwſzy ták
z dobytéy bróni/ Ten z mieczá/ ten z oſczepu rzéźwi ogrómnégo
[hic gladio ﬁdens, hic acer et arduus hasta XII 789]/ Dźieło zſobą
záczęli Márſá przeważnégo. VergKoch 369.
rzeźwi na co: LEw Dromádáriuſá záwołał do śiebie/ Mowiąc/
w ſtronę dáleką chcę mieć poſłá z ćiebie/ Gdyżeś miedzy źwierzęty
ty ná bieg rzeźwieyſzy PaprKoło Q4 (Linde).]
Wyrażenie: »rzeźwy w ręku« (1): Acer Thurnus. Mężny rzeźwy mąż w ręku. Mącz 2b.
W przen (1): A śmierć nie próżnowáłá/ iednáko morzęcy Okrutna wieki ludzkie y rodzay bydlęcy. Płód wewſzytkim AEgypćie
piérworodny zbiłá/ Y kwiát rzéźwiéy młodośći nagle poſuſzyłá.
KochPs 117.
b. [O wzroku: bystry: W co gdyby kto rzezwim okiem á wſzey
lipkośći wolnym poyzrzeć chćiał/ ták mniemam że ſię tey odmiánie názwiſká tego dziwowáć przeſtánie CzechNT +4v.
c. O głosie: donośny, dźwięczny; acutus, excitatus Cn: Słowne też karánie cżáſem przypada potrzebne/ w ktorym podobno
vżywáć mamy y głoſu reźwieyſzego [!]/ y powagi ſłow ſurowſzey
CiceroKosz 71; Rzeźwy/ Clarus, acutus, argutus, sonorus. Volck
Yyy2v.]
2. [Agresywny, napastliwy:

RZEŹWIĆ Cn s.v. czerstwię; Linde XVIII w.
RZEŹWIE (4) av
Pierwsze e jasne, końcowe z tekstów nieoznaczających é lub -é.
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Ochoczo, sprawnie, odważnie; acriter Mącz (2): Acriter.
Rzeźwie/ oſtrze byzſtrze. Mącz 2b; [Jeden o koniu prawił troje dziwy, Jako był gotów, k temu nie leniwy, Jako po Wiśle rzeźwie na
niem toczył Otwin(?)Erot 45; Volck 4].
Szereg: »śmiele a rzeźwie« (1): Ale kiedy cżłowiek/ thák dáleko w tey mierze zábrnie/ iż bez ſwey wielkiey lekkośći/ cofnąć ſie
ná zad nie może/ tám iuż nielza/ iedno [...] we wſzytkich rzecżach/
[...] nie hárdzie/ áni zuchwále/ ále ſmiele/ á rzezwie pocżynáć ſobie
ſerczem niezwyciężonym GórnDworz E2.
2. Wnikliwie, roztropnie (2): Niewiem ktoby miał być/ ták
bárzo ná rozſądku pokarány od Bogá/ ktoryby ſię iedno rzezwie
przypátrzył Wędźidłu I.M. á choćiaż ſámym tylko Przedmowam:
żeby tego wyznáć nie muśiał: iż to wſzytko poſzło z nie Chriſtyáńſkiey miłośći: ále z iákieieś ſurowey á dźiwney nienawiśći. CzechEp 52.
W połączeniu szeregowym (1): Záſię gdy o rzecżach wielkich
mowić przydzie/ áby [dworzanin] poważnie/ rzeźwie/ y potężnie/
mowił/ obieráiąc ſłowá właſne/ iáſne/ łatwie/ dobrze złożone GórnDworz F8v.
Synonimy: 1. bystrze, ochotnie, ostrze, śmiele; 2. bacznie, dozornie, gruntownie, pilnie.
Cf [RZEŹWIO], RZEŹWO
MN
RZEŹWIEĆ Cn s.v. czerstwieję; Linde XVIII w.
[RZEŹWIO av
Tekst nie oznacza é oraz ó; o prawdopodobnie jasne (tak w -o).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Ochoczo, sprawnie, odważnie: A ták zprędká náſię przyſzedſzy
[wojska zwiadowcze Rzymian i Hannibala]/ dáli ſobie bitwę vgániáli ſię z oboch ſtron rzeźwio PlutWojn B2.
Synonimy: bystrze, ochotnie, ostrze, śmiele.
Cf RZEŹWIE, RZEŹWO]
ALKa
RZEŹWO (2) av
e pochylone, o jasne.
Sł stp brak, Cn s.v. rzesko, Linde bez cytatu.
1. Ochoczo, sprawnie; alacriter, excitate, (g)naviter, impigre,
strenue Cn (2): Máćiey Zárdecki zábit będąc porucznikiem/ Chćiał
być tákże do ſławy záraz przewodnikiem Przećiw Moſkwi ſwoiemu
towárzyſtwu rzéźwo PudłFr 45; [Witołd] Winá/ Piwá nie pijał ták
záwżdy żył trzeźwo/ Też mu wſzytko po myſli co począł ſzło rzeźwo StryjKron 567.
2. [Wnikliwie, roztropnie: wiem/ prawi [Kalwin]/ że to mieyſce o wiecżnem Chriſtuſowem vrodzeniu mnodzy wykłádáli/ ktorzi
też w owem słowku DZIS rzeźwo mądrość ſwą oſtrzyli/ iakoby
vſtáwicżne rodzenie bez końca (álbo bez cżaſu) znacżyło. BudArt D.]
Synonimy cf RZEŹWIE.
Cf RZEŹWIE, [RZEŹWIO]
MN

RZEŹWOŚĆ

RZEŻĄCY

RZEŹWOŚĆ (1) sb f
N sg rzeźwość.
Sł stp brak, Cn s.v. czerstwość; rzeskość, Linde XVII – XVIII w.
Żywość, żwawość, energia; acrimonia, acritudo Mącz; alacritas, navitas, strenuitas, vigor Cn: Acritudo et Acrimonia. Oſtrość
rzeźwość. Mącz 2b; [[Chiram] poſtawił słupy w przyſionku kośćielnym/ á poſtáwiwſzy słup práwy/ tedy názwał imię iego Iáchynem/ potym poſtáwił słup lewy/ y názwał imię iego Boházem
[3.Reg 7/21] (marg) Iachyn niech ſtwierdzi. Boház rezwość [!]/
álbo dárſkość/ álbo w nim moc. (–). BudBib I 188b; Rzeźwość/
Alacritas. VolckYyy2v, 4].
Synonimy: bystrość, chybkość, czerstwość, darskość, ochota,
ochotność, ostrość, prędkość, rączość, wartkość, żartkość.
MN

chodzić będzie po rzeżawiu á nogi iego nie ſparzą ſię? BudBib Prov
6/28; Kowal (czyni) hebel/ y robi (iy) w rzeżawiu/ y młotámi
wyraża iy BudBib Is 44/12, Prov 25/21[22]; [BibRadz Ez 24/11
(Linde); Ignis. [...] Zarzewié. Die glut. Dict 1566 Kv; Nátłukſzy go
[ziela skoczka] niemáło záwinąć dobrze w kápuſtne liśćie/ y włożyć
pod rzeżewie. Cresc 1571 281; Oto ia [Jehowa] ſtworzyłem kowalá
poddymáiącego w ogniu rzeżáwie/ i wyimuiącego nacżynie ſwe ná
robotę ſwą BudBib Is 54/16; Rzepę wielką wyskrobawszy másłá
álbo oleiu lniánégo náláć, y w rzeżéwie álbo w chlebowy piec włoe
żywszy vpiéc OczkoPrzymiot 407, 52, 370; Favilla, Glunde Aſche
Rzarzewie ArtNom Hc; UrzędowHerb 262b; Volck Yyy2v].
W porównaniu (1): Iako wągl rzeżáwiu (należy)/ á drwá do
ogniá/ ták mąż zwádliwy do zápalánia ſwaru. BudBib Prov 26/21.
[Fraza: »rzeżewie rozpaliło się«: [pieśń Dawida] Wyſtąpił
dym oblicżem iego [Pana]/ á ogień z vſt iego pożyráć będzie/ rzeżewie roſpáliło ſię od niego [carbones succensi sunt ab eo]. BudBib
2.Reg 22/9 (Linde).]
Wyrażenia: [»rzeżewie gorące« [szyk zmienny]: SienHerb
499a; Trzeći obycżay [zmiękczania jabłek]/ rozkroiwſzy tákowe
iábłko/ [...] oblepiwſzy w ćiaſto zágrześć w rzeżewiu gorącym ták
długo áże śię ćiáſto dobrze ſpiecże Cresc 1571 384.]
»rzeżawie ogniste« (1): Wnidz w pośrzodek kołá pod Cheruwá/ á nápełni garśći twoie rzeżáwia ogniſtego [prunis de ignis]/ z
pośrzodku cheruwow/ á ſyp ná miáſto BudBib Ez 10/2.
Szeregi: [»popioł, rzeżewie; popioł z żerzewim«: subcinericius
panis chleb podplomyeniem albo na popyelye/ narzezewyv vpieczonÿ TomZbrudzPeryk 3.Reg 19/6; (nagł) Iáko wino jteż ſędy mogą być wolne od pleśni. (–) [...] wyſkrobawſzy cżyśćie ſąd wnątrz
iákim nacżynim żelazá oſtrego/ [...] y náſypawſzy támo popiołu
z gáłęźi winnych gorącego z żerzewim poſpołu tacżać ſąd Cresc
1571 359.]
»rzeżewie i węgiel gorący« (1): ktorzy [rzemieślnicy Aleksandra] zwierząt y innych obrazow na cżtyrzy tyſiące nadziałali, á ie
rzeżewim y węglim gorącim napełnili. BielŻyw 158.
W przen (1): Nie przyidzie też ná ſerce iego [człowieka]/ áni
vmieiętność áni rozum rzekąc/ połowicę go ſpaliłem w ogniu/ y
ſpiekłem ná rzeżawiu iego chleb BudBib Is 44/19.
Przen (1):
Wyrażenie: »rzeżawie ogniste« (1): Iesli przeto łáknie nieprzyiaćiel twoy/ nakarmi go/ iesli prágnie/ nápoy go. Bo to cżyniący/
rzeżáwie ogniſte [carbones ignis] zbierzeſz na głowę iego. BudNT
Rom 12/20; [bo mocna iáko śmierć miłość/ twárda iáko grob rzewniwość/ rzeżáwie iey/ rzeżáwie ogniſte [prunae eius ignitae]/ płomień Boży. BudBib Cant 8/7[6]].
a) [Prochy ludzkie:
Fraza: »kości [czyje] się rosypą rzeżewiem« = ktoś zostanie
zapomniany: Miedzi Zámchem [...] a miedzi Krzeſzewem Niechái
ſie koſci iego [Jana Szarego] roſypą rzeżewiem A iego krwie plugawey niezywcie náziemi Owá ták iego zdrádi rychley zápomniemy PaprPam C3.
b) Źródło, przyczyna [czego]: Nowe słowa są nowych sekt żarzewiem PiotrGonTrzech 31.]
2. Palenisko (1): Arula, parva ara seu altare vel patella carbonum, rzezevye, ex carbonibus. BartBydg 15.
Synonim: 1. żar.
Cf RZEŻATEK
MN

RZEŹWY cf RZEŹWI
RZEŻAK cf RZEZAK
[RZEŻANEK sb m
N sg rzeżanek.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rzeźba: rzeżánek/ Simulachrum, sculptile. Volck Yyy2v.
Synonimy: ﬁgura, obraz, podobieństwo, podobizna, rycie, rycina, rycizna, wizerunk.
Cf RZEZANIE]
MN
RZEŻANIE cf RZEZANIE
[RZEŻANIEC] cf RZEZANIEC
RZEŻATEK (1) sb m
L sg rzeżåtku.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Żar, rozpalone węgle:
W porównaniu: Iáko wągl w rzeżatku [Sicut carbo est dispositus ad prunas] á drwá ná ogniu/ thák człowiek ſwarliwy łátwie
roznieći zwádę. BibRadz Prov 26/21.
Synonim: żar.
Cf RZEŻAWIE
MN
[RZEŻAWICA] cf RZEZAWICA
RZEŻAWIE (13) sb n
rzeżawie (7), rzeżewie (4), zarzowie (1), [rzarzewie, żarzewie, żerzewie], zarzewie a. żarzewie (1); rzeżawie BudBib (6),
BudNT; rzeżewie BielŻyw, Mącz (2); zarzowie BibRadz; rzeżewie :
zarzewie a. żarzewie BartBydg (1:1).
Pierwsze e jasne; w rzeżawie: -ża- (4), -żå- (3); -ża- BudNT;
-ża- : -żå- BudBib (3:3); w rzeżewie: -że- Mącz (2), [-żé-]; w zarzowie i [żarzewie] a pochylone; [-rze-]; -rzo- z tekstu nieoznaczającego ó; [rza-] z tekstu nieoznaczającego pochyleń; w końcowym e
wahania.
sg N rzeżewié (3); [-é], -(e) (3). ◊ G rzeżawiå (1). ◊ D rzeżawiu
(1). ◊ A rzeżawie (1); [-e], -(e) (1). ◊ I zårzowi(e)m (1) BibRadz,
rzeżewim (1) BielŻyw. ◊ L rzeżawiu (5).
Sł stp: rzeżewie, Cn: zarzewie, żarzewie, Linde XVI (trzy z niżej
notowanych przykładów) – XVIII w.: rzeżewie, żarzewie, żarzowie,
żarzywie; poza tym w objaśnieniu s.v. żar.
1. Żar, rozpalone węgle; pruna PolAnt, Cn; favilla Mącz, Cn;
carbones PolAnt (12): Ignis, ogen vel zarzewye BartBydg 71b; A
gdy ſię [Eliasz] obeyrzał/ otho w głowách iego był chleb pieczony
miedzy zarżowiem BibRadz 3.Reg 19/6; Subcinericius, subcineribus coctus W rzeżewiu vpieczony. Mącz 425b, 120a; Aza kto
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RZEŻAWKA cf RZEZAWKA
RZEŻĄCY (3) part praes act
e jasne.
sg m G rzeżąc(e)go (2). ◊ [I rzeżącym.] ◊ [f N rzeżącå.] ◊ n A
rzeżąc(e) (1).
Sł stp brak, Cn w innym znaczeniu s.v. kamień skło rzeżący,
Linde brak.

RZEŻĄCY

RZEŻUCHA

1. Rzeźbiący, zajmujący się rzeźbieniem, też gliptyką, tj. rzeźbieniem w kamieniach szlachetnych (2):
Wyrażenia: »kamienie rzeżący« (1): Pyrgotele, Sławnego ſznicerza ymię obrázy y drogie kámienie rzeżącego. Mącz 334a.
»obraz rzeżący« (2): Praxiletes, Sławnego ſznicerá obrázi/ niepoſpolicie rzeżącego ymię. Mącz 320a, 334a.
2. [Zabijający, mordujący ostrym narzędziem; zarzynający
[kogo]: Oprocż żydow/ ábo Rabbi ieich/ ktorzy pokuſą/ Duchem iákimś/ Nożem wielkim/ oſtrym/ ludźie rzeżącym/ zátrząſáiáć [!]
(Malach Hamauets, to ieſt: Anioł śmierći oni zową [...]) niepomáłu/
ſwemi trwożą: [...] naydźie ſię coś inſzego ſtráſznego ſrogiego/ co
nas przy śmierći trapi ArtTanat A5v.]
3. Powodujący kłucie, kłujący ból (1): A MIkołaykowa wodka
ieſth dobra na boleſne puſzcżanie wody [tj. uryny] y na kapanie rzeżącze FalZioł I 8d.
4. [Piekący, drażniący:
Wyrażenie: »ostrość rzeżąca«: Auicenná piſze/ iż w cebuli ieſt
oſtrość iákoby rzeżąca/ tákież gorzkość y cierpkość/ á co głębiey do
drżeniá [tj. rdzenia] to oſtrzeyſza Cresc 1571 210.]
Synonimy: 2. bijący, mordujący, zabijający; 3. kolący; 4. drażniący.
Cf RZEZAĆ
MN

cżynione/ z ſiarki/ z bluſzcżu z rzeżuchy vwarziwſzy w wodzie
FalZioł V 25v; Gorcżycze/ chrzanu/ rzodkwie/ rzeżuchy/ Luku/
cżaſu letniego: niechay FalZioł V 64v, +4a, I 89d [2 r.], 90 żp, 90a
[6 r.], b, 144b, V 91; Nasturcium, Rzeżuchá. Mącz 38b, 242a; Niektorzy vtłukſzy z ſádłem rzeżuchę: thedy párchy máżą po zmyćiu á
zganiáią ie. SienLek 49, 16; Cardamum – Rzezucha. Calep 165a,
688b, 689b; Tego ćię náucżano/ kiedy biodrá przy wiecżerzy Wielkonocney w zakonie przepáſowano/ y báránká z rzeżuchą gorzką
pożywano. LatHar 189; [UrzędowHerb 183a].
Wyrażenia: »nasienie rzeżuchy« (1): FalZioł I 90b; [Iáko gdyby koźi bobek w nątrz ſzydłem wydłubawſzy włożył weń po źiárnu
náśienia láktuki/ rzezuchy/ białey gorcżyce y rzodkwie [...]/ tedy
rzodkwiáne śiemię obroći śię w korzeń/ á one drugie obrocą ſię w
náć Cresc 1571 509].
»sok rzeżuchy« (1): Sok Rzeżuchy z miodem zmieſzany przeſnym/ á na mieſtcze od węża vkąhſzone przyłożony/ iad wyciąga z
rany FalZioł I 90b.
Zestawienia: »rzeżucha ogrodna« = Lepidium sativum L.; pieprzyca siewna, roślina jednoroczna [szyk 2:1] (3): Theż lebiodka z
ogrodną rzeżuchą vwarzona w winie/ tim krziże naparzay FalZioł
I 94a; VYdymanie przychodzi z zaziębienia/ naprzeciwko themu.
Wezmi rzeżuchy ogrodney garzſć/ kminu kramne go garzſć, vwarz w
wodzie/ á potym maſła ſtarego włoż nie wiele. FalZioł V 43v, V 33.
»psia, [polna] rzeżucha« = Lepidium ruderale L.; pieprzyca
gruzowa; gingidion, iberis, lepidion, lepidium minus Cn (1): Seriphium – Pſia rzezucha. Calep 972a; [HIBERIS Dioſc oridis CARDAmanticen, Naſturcium Sylueſtre. Polna Rzeżuchá, álbo pśia Rzeżuchá. UrzędowHerb 164b; POlna Rzeżuchá ma liſtki iáko wypiſuie Dioſcorides [...] podobné Rzeżuſze/ czáſu Wioſny cudnieyſze
niżli v Rzeżuchy UrzędowHerb 165a (Linde).]
»rzeżucha włoska« = Lepidium latifolium L.; pieprzyca szerokolistna; lepidium (maius), piperitis, raphanus sylvestris, siliquastrum Cn [szyk 1:1] (2): ná ránę do tąd przykłáday ty rzeczy/ ktore
iad wyćiągáią/ á goić ſye niedopuſzczą/ iáko ieſt czoſnek/ cebulá/
gorczyczné náśienié/ rzeżuchá włoſka/ Ruthá z ſádłem ſłonym tłuczona SienLek 151v.
~ Szereg: »włoska rzeżucha, ([albo]) pieprzyczka« (1): Lepidium – Włoska zeżucha [!], herbario pieprziczka Calep 592a;
[Pieprzycżká álbo Włoska Rzeżuchá/ Lepidium. Pfeferkraut. SienHerb 137b (Linde)]. ~
»rzeżucha wodna, leśna« = Nasturcium ofﬁcinale R. Br.; rukiew wodna, bylina dawniej uprawiana, dziś występująca rzadko,
głównie na zachodzie Polski, lecznicza i trująca; nasturcium aquaticum Mącz, Cn; nasturcium Calep; sisymbrium aquaticum Cn [szyk
10:9] (17:2): Nasturcium aquaticum, Brunkreſſe Leſna rzerzuchá.
Murm 114; Gdy theż vſiekawſzy wodną Rzeżuchę, z piotruſzką, z
włoſkim koprem á to ſpołem vwarzyſz/ [...] kholikę każdą vſmierza.
FalZioł I 90c; Też to ziele Rzeżucha wodna/ może być s niey
ſałatha vcżiniona FalZioł I 90d; Ten Rdeſt roſcie pry [!] mokrych
mieſczach/ ktory niema na liſcie cżarnoſci/ ieſt kąſania barzo oſtrego
aż gi niektorzy zową piper wodny/ ale gi podobniey zwać rzeżucha
wodna FalZioł I 114b, +4a, I 90c, d, 98b, 123c; Nasturcium aquaticum, Wodna rzeżuchá. Mącz 242a; Wodna rzeżuchá/ Naſturcium
aqaticum. SienLek 221v, Xxx3v; Calep 688b [2 r.].
~ Wyrażenie: »nasienie rzeżuchy wodnej« (3): Też naſienie
Rzeżuchy wodney żiwot zaciſka/ á tak biegunkę zaſtanawia ktora z
gorączey przycżyny pochodzi FalZioł I 90c, I 90d, V 111v.
Szeregi: [»wodna rzeżucha vel gorczyca«: contra spoth [...] accipe herbam supernatantem in aqua vulg. vodna rzerzucha uel gorczyca GlosyKórn II 179.]
»rzeżucha wodna albo (to jest) przymiotnik« (2): RZeżucha
wodna tho ieſt przymiotnik ieſth ciepła w pirwſzym ſlopniu á ſucha
wtorym ſlopniu FalZioł I 90b, I 90b. ~
Przen [czego] (1): Gdźież ieſt v mnie [...] gorzka oná rzeżuchá
ſkruchy ſerdeczney/ z ktorą Zydowie báránká wielkonocnego iadáli? LatHar 215.
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RZEŻĄCZKA (1) sb f
N sg rzeżączka.
Sł stp brak, Cn notuje; poza tym w innym znaczeniu, Linde XVI
(jeden z niżej notowanych przykładów); poza tym XVII (z Cn) –
XVIII w. w innym znaczeniu.
bot. Prawdopodobnie: Carex sp.; turzyca, bliżej nieokreślony
gatunek byliny z rodziny turzycowatych (Cyperaceae); carex Mącz;
butomon, iuncus caballinus Cn: Carex, Ośćiſte ziele/ z którego pod
czas koſziki plotą/ álbo/ łącz/ rzeżączká yako nie którzi zową. Mącz
38c; [Carex, Schwertelkraut/ Rietgraſz. Pol. Rzeżączká/ źiele ośćiſte. Volck 89, Yyy2v].
MN
RZEŻEWIE cf RZEŻAWIE
RZEŻEWNY (1) ai
G sg m rzeżewnégo.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rzeżewie” ‘żar’:
Wyrażenie: »popioł rzeżewny«: A gdźieby mrówki záwadzáły/
ták ié roſpędźiſz: Náſyṕ tłuczonéy śiárki miedzy nié/ thedyć pozdycháią: álbo im w gniazdo máźi náley: álbo popiółu rzeżewnégo/
miedzy nie náſyṕ. SienLek 159v.
MN
RZEŻUCHA (57) sb f
rzeż- (48), rzerz- (5), rzez- (3), zeż- (1).
e oraz a jasne.
sg N rzeżucha (31). ◊ G rzeżuchy (14). ◊ [D rzeżusze.] ◊ A
rzeżuchę (8). ◊ I rzeżuchą (4).
Sł stp: rzeżucha, rzeżycha, rzerucha, rzerzucha, żerucha, żerzucha, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów)
– XVIII w.
1. bot. Nazwa różnych roślin z rodziny kapustowatych (Brassicaceae) mających gorzkawy smak; nasturcium Murm, Mymer1,
Mącz, Calep, Cn; cardamum (cardamon) Calep, Cn (55): Murm
114; Nasturcium. kreſſe. Rzeżucha. Mymer1 17; Naſturcium ortulanum. Rzeżucha. gartenkreſz. FalZioł I 89d; Theż plaſtr vcżyniony z
Rzeżuchy z oczthem á z mąką ięcżmienną/ ieſt dobry na mdłoſć
ſuchych żył. FalZioł I 90a; yteż płod vmarły z żywota wygania/ á
nawięczey gdy ſama Rzeżucha bywa iedzona. FalZioł I 91a; Zaſię
ieſtliby Lożyſko mocznie przylnęło ku maciczy, tak żeby łaczno
odſtać nie mogło/ Tedy w takiey przygodzie ma być wolne parzenie

RZEŻUCHA

RZĘDOWNY

2. zool. Prawdopodobnie: Gobio gobio (L.); kiełb krótkowąsy,
słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae); gobio
Murm, BartBydg (2): Murm 93; Gobio, gobius, piscis rotundus,
squamis albis cum nigris mixtis, rzerzucha BartBydg 65.
MN

Sł stp, Cn, Linde brak.
Aug. od „rzeżucha” ‘bot. nazwa różnych roślin’; tu forma użyta
na potrzebę rymu: Też cebulá y gorczycá/ Czoſnek/ rutá/ rzeżuſzycá/
Proch téż z korzénia Dźiewánny Tłuczón y zczoſnkiem mieſzány/
Ná wſzelkié złé vkąſzenié Przyłóż ieſt pewné leczenié. SienLek 155.
MN

RZEŻUCHOWY (1) ai
N sg m rzeżuchowy.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rzeżucha” ‘bot. nazwa różnych roślin’:
Wyrażenie: »sok rzeżuchowy«: Też ſok Rzeżuchowy z miodem
zmieſzany/ ieſth barzo dobry na ſwierzb. FalZioł I 90a.
Cf RZEŻUSZANY, RZEŻUSZNY
MN
RZEŻUSZANY (6) ai
rzeż- (6), [rzerz-].
e oraz a jasne.
sg n N rzeżuszané (1); [-é], -(e) (1). ◊ G rzeżuszan(e)go (3). ◊ I
rzeżuszanym (2).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
Przymiotnik od „rzeżucha” ‘bot. nazwa różnych roślin’ (6):
Wyrażenie: »nasienie, [siemię] rzeżuszane« [szyk zmienny] (6):
Też naſienie rzeżuſzane żwane/ ięzykow paraliż oddala. FalZioł I
90b, I 91b; Kto niemoże pićia álbo iedzenia záchowáć/ ma krwáwnik w Winie álbo w piwie wárzyć/ á wſypáć w onę iuchę vtłukſzy
náśienia rzeżuſzánego/ tákże ćiepło wypić. SienLek 98v; náwierć
lniánégo náśienia z rzeżuſzánym/ ná chropáwé páznogćie przykłáday. SienLek 136v, 40v, 61v; [Gdy komu przychodźi Rymá álbo Litargia dla zbytniey wilgoty w mozgu tedy dobrze ieſt prochem śiemieniá rzeżuſzánego/ wpuſzcżaiąc w nos cżynić ſobie kichawkę
Cresc 1571 244 (Linde); [czosnkowe ziele] wilgośći złé w máćicy
wyſuſza ná oſtátek/ to/ co rzerzuſzáné naśienié/ może. UrzędowHerb 22a, 221b].
Cf RZEŻUCHOWY, RZEŻUSZNY
MN
RZEŻUSZKA (1) sb f
e prawdopodobnie jasne (tak w rzeżucha); a jasne.
[sg N rzeżuszka.] ◊ pl G rzeżuszek.
Sł stp, Cn, Linde brak.
1. Dem. od „rzeżucha” ‘bot. nazwa różnych roślin’: To ſobie z
oną roſkoſzą náſieieſz ziołek potrzebnych/ rzodkiewek/ ſáłatek/ rzeżuſzek. RejZwierc 107v.
2. [bot. Zestawienie: »rzeżuszka wodna« = Nasturcium ofﬁcinale R.Br; rukiew wodna, bylina z rodziny kapustowatych (Brassicaceae): Rzeżuſzká wodná: [...] Kleine Brunkreſz. SienHerb M2#.]
MN
RZEŻUSZNY (2) ai
e prawdopodobnie jasne (tak w rzeżucha).
sg n G rzeżuszn(e)go (1). ◊ A rzeżuszn(e) (1).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rzeżucha” ‘bot. nazwa różnych roślin’ (2):
Wyrażenie: »rzeżuszne nasienie, siemię« [szyk 1:1] (1:1): Náwierć lniánego y rzeżuſznego śiemieniá roſpuśćić winem álbo piwem/ á przylać oliwy álbo czego tłuſtego zmieſzáć á przyłożyć.
SienLek 94; Náśienie Rzeżuſzne y bábczáne ná ſkorupie vpráżyć á
dáć thákiemu z czymkolwiek ieść/ komu biegunká ſtánąć niechce.
SienLek 101.
Cf RZEŻUCHOWY, RZEŻUSZANY
MN
RZEŻUSZYCA (1) sb f
N sg rzeżuszyca.
31 – Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXXVII
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RZEŻYCHA cf RZEŻUCHA
RZEŻYCIEL Cn s.v. rzezańcow rzeżyciel; Linde XVII w. (z Cn).
RZEŻYKAMIENIK cf RZEŻYKAMIENNIK
RZEŻYKAMIENNIK (2) sb m
rzeżykamiennik (1) BartBydg, rzeżykamienik (1) Mymer1.
N sg rzeżykamiennik (2).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Lekarz, który zajmuje się usuwaniem kamieni nerkowych i żółciowych; lithotomus Mymer1, BartBydg (2): Lithotomus, ſteynſchneyder, Rżeżikámiénik [!] Mymer1 39; Lithotomus, d icitu r medicus, qui
calculosus medetur et scindit eos, rzezycamyennyk BartBydg 83.
Cf [RZEŻYKAMIEŃ]
MN
[RZEŻYKAMIEŃ sb m
N sg rzeżykamień.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Lekarz, który zajmuje się usuwaniem kamieni nerkowych i żółciowych: Lithotomus Steinſchneider Rzeżykamien [!]. ArtNom K4v.
Cf RZEŻYKAMIENNIK]
MN
RZEŻYMIESZEK (3) sb m
rzeżymieszek (2), [rzezimieszek], rzeżymieszek a. rzezimieszek (1).
Teksty nie oznaczają é lub oznaczają niekonsekwentnie; pierwsze i trzecie e prawdopodobnie jasne (tak w rzezać oraz -ek).
sg N rzeżymieszek (3). ◊ [pl N rzeżymieszkowie.]
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych
przykładów) – XVII(XVIII) – XVIII w.
Złodziej odcinający od paska sakiewki z pieniędzmi; zonarius
Calep; crumeniseca, sector zonarius, saccularius Cn (3): Calep
1152b; Im bárźiey ſię przypatrzam, tym mniey twarz człowieká
Tego mi ſię podoba: dźiwna będźie ieſli Nie ieſt to ſukniozdźiercá
nocny, álbo iáki Subtylny rzeżymiéſzek [!] CiekPotr 67; Vtrzebi
rzeżymieſzek bogáte moſzenki: Ieſli co śrebrá przy nich/ vrznieć y
nożenki. KlonWor 36; [To znácżenie ná oblicżu [tj. znak wypalony
na twarzy]/ ma być rozumiano o tych złodźieiách/ ktorzy we dnie
krádną/ iáko ſą rzeżymieſzkowie. SzczerbSpecSax 521 (Linde); Crumeniseca Ein Beutelabſchneider Rzeżijmieſzek ArtNom K3; rzezimieſzek/ Crumeniseca. Volck Yyy2v (Linde)].
Synonim: rzeźnik mieszkow.
Cf MIESZKORZAZ, [URZNIMIESZEK], WYPROŻNIMIESZEK
MN
[RZĘD] cf RZĄD
RZĘDNY cf RZĄDNY
[RZĘDOCHA] cf RZĘDZIOCHA
RZĘDOWNY (1) ai
N sg f rzęd(o)wnå.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Przymiotnik od „rząd” ‘szereg’:

RZĘDOWNY

RZĘDZICIEL

Wyrażenie: »rzędowna ława« = ludzie siedzący szeregiem na
ławie: Smieiąć ſię oni ćicho/ y ſzydzą niebogo. Ná weſelu przypátrz
ſię iákowa ich ſpráwá/ Gdy ich śiędźie rzędowna po obiedźie łáwá/
Powiem ná nie co oni ſobie rozmawiáią/ Iáko pilno pánienkę káżdą
vpátruią. ZbylPrzyg A4v.
PP

Szeregi: »sprawca i rządziciel« (1): NiemObr 111 cf »rządziciel
wszytkich rzeczy«.
»stworzyciel i rzędziciel« (1): ModrzBaz 143v; [Biorąc tedy
podobieńſtwo z rzecży ludzkich/ iáko tego Oycem zwáli/ ktory był
iákiego plemieniá pocżątkiem [...]: tymże ſpoſobem Oycem Páná
Bogá miánowáli/ kthorego wſzyſtkich rzecży być ſtworzyćielem y
rządźićielem ználi. KuczbKat 14].
Iron. (1):
W połączeniu szeregowym (1): Syná Bożego mękę/ ſmierć/ y
krew iego/ vſtáwitznie bluznićie/ [...] iáko to wáſze Mſzały ſwiadtzą/ y vkázuią/ wkthorycheśćie ſobie nápiſáli y natzynili rozmáithych/ Przytzyńcow/ Iednatzow/ Zbawićielow/ Rzędzićielow/ Odkupićielow/ Záſlużyćielow/ grzechow wſzyſtkich głádzićielow/
Wybáwićielow/ s piekłá KrowObr 167v.
β. [Siły przeciwne Bogu i człowiekowi [czego]: Nÿe telko my
muſzymy walczicz przeczyw czialu y krwi, alie teſz przeczyw
Xzyązęntom ÿ mocarzom: y przeczyw rządziczielyom ſwiata [adversus mundi rectores Vulg Eph 6/12] the[[iſze]]ze cziemnoſczÿ, tho
ieſt grzechu ArgWykład 39/155.]
b. Na mocy prawa stanowionego (16):
α. Sprawujący władzę świecką (12): S teyże też gwiazdy Marſá/ okázuie ſye przyść ná ludzie niektorych Miaſt ſławnych niedoſtátek/ háńbá/ y rzędźićielá odmiáná. LeovPrzep A3v.
rzędziciel [czyj], czego [w tym: G sb (2), ai (1)] (3): RejPosRozpr c2v; (did) A potym rzecze Káiphas. (–) Láſkáwy pánie Stároſtá Rządźićielu tego miáſtá. MWilkHist B2; SarnStat 306; [Ktemu
też znanię [!] Lwowe panuiące rządziciele pospolitego ludu pyszné,
a nie báczné na vczijsnienijé poddanych cżyni Osądzenie 12; ListyPol I 1534/49; ProbPrzejrz A4].
W połączeniach szeregowych (1): Onych cżáſow Stárſzym/ iáko to rozmáitym doſwiádſzeniem/ y przez długi cżás rzecży vżywániem wyćwicżonym/ bywáłá Rzecżpoſpolita zlecaná. Y zwano ie
Rzędzicielmi/ Stárſzymi/ ábo Senatory mieyſkiemi. RejPosRozpr
c2v; [ListyPol I 1534/49; ArgWykład 38/129].
Wyrażenia: [»nawyszszy a naprzedniejszy rządziciel«: ja Ibrahim basza, Jego Cesarski Miłości serasker, sołtan, gubernator wszystkich poddanych Jego Cesarski Miłości [...] nawyszszy a naprzedniejszy rządziciel i wszystkich panow wielkich [...] nawyszszy
sprawca ListyPol I 1534/49.]
»zwierzchni rzędziciel« (1): Sláchetny to tedy będźie obycżay/
gdy zwierzchni rzędźićielowie [gubernatores]/ ony zá przyiaćioły
mieć będą y ſobie y Rzecżypoſpolitey/ ktore vyrzą być chętliwe do
cnoty ModrzBaz 20v.
Szeregi: »rządziciel i moderator« (1): IZe Pan Bóg W.M. nowo
ná to zacné Dignitárſtwo wyſtáwił, ábyś Wá. Wielm. był rządźićielem y moderátorem, nietylko Dworu Królá Iego M. ále y wſzyſtkich naiwysſzych Séymów y ziázdów Rzeczypoſp. SarnStat 306.
»rzędziciel i przełożony« (1): Przykazuiemy wam áby w káżdym mieyſcie byli rzędziciele y przełożeni [rectores et principes]
iáko cżáſu Dáriuſa HistAl G4.
[»sprawca i rzędziciel«: Sprawce y rzędzićiele mnieyſzey Polſki/ y ich ſąſiedzi/ mierną fortunę poznáią ProbPrzejrz A4.]
αα. Władca, król [w tym: czyj, czego (5) – pron poss (2), G sb
(2), ai (1)] (6): GlabGad A3; Ale iż zá żywotá mego myſliłem
kthory miał pánowáć po ſmierci moiey/ ſthroż ciáłá náſzego y
rzędzici[e]l waſz niechaj będzie HistAl N2; [A o tho hospodar nasz
iego mcz prossy y ząda od wassey k mczi, yako swego rządziczielia
y prziaczielia, aby [...] CorfusDocum 1553 nr 85; chcećie Krolá
mieć ktoryby Rzecżpoſp. ſpráwowáć iuż vmiał dobrze [...] bo niemáſz nic niebeſpiecżnieyſzego w R.P. iedno kiedy ieſt táki rządźićiel ktorym rządźić trzebá BielKron 1597 682].
Wyrażenia: »rządziciel rzeczypospolitej« (1): dla tegoż też
Aſtrologowie to známię w Słońcu przywłaſzczáią/ y rzeczom inſzym nie ieſt przełożone/ iedno známienitym ludziom y rzeczam/
iáko Krolom/ Kſiążętom/ y wſzelkim rządźićielom Rzeczypoſpolitey. LeovPrzep B4.
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[RZĘDOWY] cf [RZĄDOWY]
RZĘDZICHA (1) sb f
a jasne.
sg N rzędzicha. ◊ [I rzędzichą. ◊ pl N rzędzichy.]
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).
Żona rządząca mężem (podobnie o konkubinie): Więc y to nieſzláchetna żoná weń [w męża] wmowiłá/ Iż ſobie w Kmotry bierze
onego cżuryłá. Co ſię ſámey podobał y mężnie [= jak mąż] záchował/ Zá mężowe pieniądze cáły May gáchował. A rzędźichá ſię
głupſtwem Goſpodárſkim [tj. męża] ćieſzy/ Y ná Krzćiny ſię prośić
Páná Kmotrá śpieſzy. KlonWor 60; [Niechajże się poczują [tak jak
Jezabel] dzisiejsze rzędzichy, bowiem przypłacić muszą tyraństwa i
pychy. OtwinPis 101, 82].
[Wyrażenie: »pani rzędzicha«: on pierwſzy do tego ſenat przywiodł/ iż Tyránná z páńſtwá y z panią Rzędźichą precż wygnáli
RotRozm Dv.]
Cf RZĘDZIOCHA
PP
RZĘDZICIEL (26) sb m
rzędziciel (14), rządziciel (12); rzędziciel HistAl (2), KromRozm III (2), GroicPorz, KrowObr, WujJudConf, RejPosRozpr (3),
ModrzBaz (2); rządziciel GlabGad, Mącz (2), BiałKaz, MWilkHist,
NiemObr, SarnStat (3); rzędziciel : rządziciel LeovPrzep (1:1), Calep (1:2).
-el z tekstów nieoznaczających é lub oznaczających niekonsekwentnie (Cn e pochylone); -el-.
sg N rzędziciel (8). ◊ G rzędziciela (3). ◊ A rządziciela (1). ◊ I
rzędzicielem (3); -em (1), -(e)m (2). ◊ V rzędzicielu (1). ◊ pl N
rzędziciele (2), rzędzicielowie (2); -e HistAl; -owie ModrzBaz; -e :
-owie SarnStat (1:1). ◊ G rzędziciel(o)w (2). ◊ D rządziciel(o)m
(1). ◊ A rządziciele (1). ◊ I rzędzicielmi (2).
Sł stp notuje, Cn s.v. rządca, Linde XVI w. (sześć z niżej notowanych przykładów).
1. Sprawujący władzę, przywódca, przełożony; rector HistAl,
Mącz, Calep, JanStat, Cn; gubernator HistAl, Modrz, Calep, Cn;
moderator Mącz, Calep, Cn; administrator Calep, Cn; regnator
Mącz; ordinator Calep; curator, imperator, praeses Cn (24): Regnator, Pan/ Rządźiciel/ Sprawcá. Mącz 350a, 349c; Calep 668b,
[737]b, 906b; [KsięgiEklez K4; To/ práwi [św. Chryzostom]/ ieſt
wſzytkiego złego przyczyná/ iż rządźićielow poważność zginęłá
SkarKaz 216b (Linde)].
[rządziciel czyj: W poźrzodku bráćiey rządźićiel ich [rector
illorum Vulg Eccli 10/24] będźie wetzći KsięgiEklez Dv.]
a. Na mocy prawa naturalnego (3):
α. Bóg i Chrystus (3):
[W połączeniu szeregowym: Iż iáko Moyzeſz był ſprawcą ludu
Zydowſkiégo: ták y Pan náſz miał y ieſt być rządźićielem/ Hetmánem/ y wódzem Kośćiołá wiernych ſwoich. BiałPos 145 (Linde).]
Wyrażenia: [»rządziciel Kościoła«: BiałPos 145 (Linde) cf W
połączeniu szeregowym.]
»rzędziciel świata« (1): A my [Polacy] [...] wzgárdźimy ſądy
ludzkimi? zárzućimy práwo ſtworzyćielá y rzędźićielá świátá [Conditoris et gubernatoris mundi]? ModrzBaz 143v.
»rządziciel wszytkich rzeczy« [szyk zmienny] (1): Lecż ia iednego Bogá tylko/ naywyżſzego ſprawcę/ y rządźićielá wſzytkich
rzecży wyznawam NiemObr 111; [KuczbKat 14].
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»rzędziciel świata« (1): [św. Piotr] poſlan yeſt do grodu [= stolicy] páńſtwá Rzymſkyego/ áby tu/ yáko yeſt źyemſki Ceſarz á
rzędźićyel ſwyátá/ tákby też ſtolicę ſwoyę myał ten páſtyrz/ ktoryby był przełożonym á głową wſſyſtkyego koſcyołá. KromRozm
III N8.
Szeregi: »cesarz a rzędziciel« (1): KromRozm III N8 cf »rzędziciel świata«.
»rzędziciel a krol« (1): nye byłći Dawid miſtrzem á vczyćielem/ áni też ſſáfárzem álbo obrocznym/ ále rzędźićyelem á krolem
żydowſkim. KromRozm III H4v.
»rządziciel i opatrzyciel« (1): Vmárł Krol o Polacy Krol nieinſzego Kroleſtwá/ iedno Kroleſtwá polśkiego. [...]. Krol wáſz/ rządźićiel/ y opátrzyćiel was/ ktorego narod y przodkowie wą ſto ośmdźieśiąt y śiedm lat roſkázowáli. BiałKaz H2v.
Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu wieloczłonowym: »i wszelcy rządziciele« (1): LeovPrzep B4 cf »rządziciel rzeczypospolitej«.
β. Przełożony w Kościele, duchowny (4):
Wyrażenie: »rzędziciel kościelny, kościoła« = rector Ecclesiae
JanStat (2:1): RejPosRozpr c2v; RZądźićielowie téż kośćielni/ zá
Swiątośći kośćielné/ któré dármo máią bydź ſzáfowáné/ niech nic
niewyćiągáią SarnStat 212, 212.
Szeregi: »rzędziciel abo sprawca« [szyk 1:1] (2): Byli tedy niektorzy ná vrzędzye koſcielnym/ kthorzy ácżkolwiek nie vcżyli vſtáwicżnie iáko Biſkupowie/ wſzákże vſtáwicżnie byli we wſzythkich
ſpráwach przy vcżących. Snadź ná inym mieyſcu tenże Apoſtoł zowie ie ſprawcámi ábo rzędzicielmi/ wyſádzeni dla kárnośći álbo
inych ſpraw koſcielnych. RejPosRozpr c2v, c2v.
[»rządziciel abo superintendent«: A iż porządek nasz zawżdy
tego potrzebuje, aby miał rządziciela abo superintendenta, na miejsce jego inszego męża abo dwu plenos Spiritu S. et sapientia na ten
urząd aby obrali AktaSynod III 45.]
αα. [Pogardliwie o przywódcy innowierczego wyznania: ani
Hus/ áni Luter/ [...] ktemu ćię nie przywiedzie; áby kiedy Koſcioł z
ſwymi Przełożonymi/ zá tákimi Obietnicámi/ zá tákimi Rządzićielmi/ miał w práwey Wierze błądźić. HerbOdpow T6.]
2. Wychowawca, opiekun; przen: o prawie Bożym (w nawiązaniu do Gal 3/24) (1):
Wyrażenie: »rzędziciel dziecinny« (1): Ktorych my przedśięwźięćia álbo mniemánia nie chwalimy/ ále owſzem gánimy/ gdyż
rozumieią żeby Kośćioł Chriſtuſow miał być zátrzyman tymi to
zabobony á obrzędy/ iákoby iákim Pedágogiem/ álbo rzędźićielem
dźiećinnym. WujJudConf 206.
Szereg: »pedagog albo rzędziciel« (1): WujJudConf 206 cf Wyrażenie.
3. praw. Pełnomocnik, kurator (1):
rzędziciel czyj (1): PRzećiw powodowi ty ſą Excepcye [...]. Ieſli ieſt wywołány/ ieſli bezecny/ [...] ieſli ieſth ſzalony/ głuchy/ niemy bes ſprawce á rzędźićielá ſwego GroicPorz t.
Szereg: »rzędziciel a ([albo]) sprawca« [szyk zmienny] (1):
GroicPorz t; [Ale poſpolićie tákiego/ który nád doroſłym táką moc
ma/ y máiętność iego opátruie/ Láćinnicy názywáią Curatorem. Po
polſku właſniéy go może názwáć/ Rzędźićielem/ álbo Sprawcą/ niż
Opiekunem. GroicTyt 140 (Linde)].
4. [Kierujący okrętem, sternik: y wſzelky rząvdziczél [gubernator]/ {ſſzthirnyk albo ſchyper} y wſzitcÿ ktorzi na iezorach yeſzdzyly [...] dalieko ſthanély TomZbrudzAp 18/17.
Szereg: »żeglarz albo rzędziciel«: á sſtawa ſię cżłowiek [pijany] iáko łodźia álbo korab ná morzu bez żeglarzá álbo rzędźićielá/
tám y ſám śię tułáiąc áże zátonie. Cresc 1571 370 (Linde).]
5. [Planety mające wpływ na zjawiska astronomiczne i losy
ludzkie: (nagł) Potężność Plánetow w dwoygu záćmieniách Mieśięcżnych [...] (–) [...] Z drugiego lepák záćmienia [księżyca w r.
1599]/ nie mogę tákże nic dobrego obiecowáć: bo tákoweż ma
rżądźićiele/ ná pocżątku iego dźiatek máłych niechowánia/ y rozmáite choroby ná nie być vpátruię MusProgn B2v.]

Synonimy: 1., 3. sprawca; 1. głowa, gospodarz, hetman, mistrz,
pan, przełożony, rozkażyciel, włajca; 2., 3. opiekun; 3. prokurator,
przezustek; 4. sternik.
Cf RZĄDŹCA
PP
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RZĘDZICIELKA (11) sb f
rzędzicielka (7), rządzicielka (4); rzędzicielka KrowObr (6);
rządzicielka Mącz (3); rzędzicielka : rządzicielka ModrzBaz (1:1).
e prawdopodobnie jasne (tak w -ciel-); a jasne.
sg N rządzicielka (3). ◊ I rzędzicielką (6). ◊ V rzędzicielko (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych
przykładów) i XVIII w.
Ta, która sprawuje władzę; rectrix Mącz, Modrz, Cn; moderatrix Mącz, Cn; regina Mącz; gubernatrix Modrz (11): Rector, et
Rectrix, Rządźiciel/ Rządźicielká. Sprawcá/ Vrzędnik. Mącz 349c;
Regina, Królowa/ Też rządźiećielká [!]/ Albo páni pánuyąca. Mącz
349c, 228b; [Volck 380].
a. O Maryi [w tym: czego (5)] (6): Ieſli ieſztze pánná Márya/
ieſt Rzędzićielką niebá y ziemie/ tedy tho nieprawdá/ co ſam Bog o
ſobie mowi: Ia niebem y ziemią rządzę. KrowObr 165v, 164v, 165v,
177, 217v.
W połączeniu szeregowym (1): gdzie tę pánnę w wáſzych
Mſzach Dijabelſkich zowiećie y tzynićie/ żywotem/ drogą/ rzędzićielką/ zbáwienim ludzkim/ zrzodłem odpuſztzenia grzechow
KrowObr 192.
b. Jedna z wartościowanych moralnie sił ścierających się w
człowieku (tu: roztropność) [czego] (2):
Wyrażenie: »żywota ludzkiego rzędzicielka« (1): bo tym obycżáiem zoſtoi śię ná goli oná roſtropność/ ktora ieſt nailepſzą wſzytkiego żywotá ludzkiego rzędzićielką [totius vitae humanae optima
rectrix] ModrzBaz 8.
Szereg: »wodz i rządzicielka« (1): Bo to być niemoże/ áby
okrom roſtropnośći/ Rzecżypoſpolite mogły być dobrze rządzone/
gdyż tá ieſt wodzem y rządźićielką [dux est et gubernatrix] ſpraw
vcżćiwych y wſzech cnot ModrzBaz 17v.
Synonimy: pani, rozkażycielka.
Cf RZĘDZIOCHA
PP
RZĘDZIĆ cf RZĄDZIĆ
RZĘDZIĆ SIĘ cf RZĄDZIĆ SIĘ
RZĘDZIOCHA (1) sb f
rzędziocha, [rządziocha, rzędocha].
o prawdopodobnie jasne (tak w -ocha); a jasne.
[sg N rzędziocha. ◊ A rządziochę.] ◊ pl [N rzędziochy. ◊ G rzędzi(o)ch.] ◊ I rzędziochami.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
Ta, która sprawuje władzę: [Deriuantur etiam Nomina Foeminina, vt Rządziochá/ Mocarká/ Rycerká StatorGramm F6.]
[Przen [czyja]: Powiedźiał Dyogenes [do Aleksandra]: [...] Pychá ieſt twoiá Páni/ y kochánká twoiá. [...] Tá ćiebie bárzo rządźi:
nuż ćieleſną żądzą/ Obżárſtwo/ gniew/ te Pánie bárzo ćię też rządzą.
Iam to iuż wſzytko wzgárdźił/ dawno pod nogámi Tá twoiá rzędźiochá v mnie y twa Páni. PaprKoło C4 (Linde).]
a. Żona rządząca mężem: Pan Bog ſtworzył niewiáſtę nie z
głowy/ ále z kośći tey/ ktorą z boku y z pośrzodku wyiął/ chcąc to
miec [!]/ áby nie były rzędźiochámi. WerKaz 287; [MrowStadło
E4v; Ale gdyby then Dekret ná nie [na żony] vcżyniono/ Tych rzędzioch co zacnieyſzych troſzkę powſciągniono. Prętkoby ty podleyſze iuż przeſtáły tego [tj. nieposłuszeństwa] PaprPrzykaz B3v; Stárośćina/ Sędzina/ iuż dziś ſláchtę ſądzą/ [...] A tyſz to nas rzędziochy wpráwuią w ty błędy. PaprPrzykaz C3; A gdy Włádyſław miał
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żonę rządźiochę wielką/ Ceſárſką dźiewkę/ imieniem Kryſtynę/ [...]
vſtáwicżnie mężá ſwego do tego wiodłá/ áby bráćiey ſwey pobrał
páńſtwá ich BielKron 1597 113 (Linde)].
Synonimy cf RZĘDZICIELKA
Cf RZĘDZICHA, RZĘDZICIELKA
PP

w máłym Lewku rzkomo ſie kocháią/ Więc áby wielki nie roſł/ ieść
mu nie dawáią. RejWiz 191, 38v, 84; Zebym miał powiedzieć iż
według Zydowſkiey Bibliey/ tłumacżone ieſt/ wiedz iż nie. A to dla
tego/ że ile widziemy ktorzy rzekomo wedle Zydowſkiego textu
tłumácżyli/ tedy ſie ieſſcże nigdy dwá niezgodzili: ále ieden ták/
drugi inák. Leop *A3v; RejFig Aa4, Bb8; OSłá námálowáli/ á on
obraz nośi/ A zá nim idzye żebrak/ co nań rzkomo prośi. RejZwierz
115v, 44v, 81, 118v, 126; Tedy zeglarze gdy ſię ſtáráli iákoby vćiec
z okrętu puśćiwſzy barkę ná morze/ rzkomo chćieli od przodku
zárzucác kotwice. BibRadz Act 27/30, Act 23/15, II 105c marg;
Náiął był przedtym dwu łotru Máchomet ná Skánderbegá/ áby go
potaiemnie ſtruli álbo zábili/ ktorzy rzekomo vćiekli od Turkow
do Skanderbegá BielKron 257, 242v, 255v, 420; Ebrietatem ﬁngere, Rzkomo być piyánym. Mącz 127c, 250d, 394c, d; OrzQuin
C2v; czo [że pan Jaroszy idzie do niego] gdy Lipniczki poſtrzegł/
włożywſzy ſobie powroz ná ſzyię/ zákłádał go ná bálkę/ rzkomo ſie
chcąc obieśić GórnDworz T6, Cc5; RejPos 214, [340]; BielSat C4;
Zá tymi namowámi on ſtáruſzek miły/ Widząc dzieći iákim co
vmyſłem cżyniły/ Rzkomo tego niedbáiąc cżynił tę poſtáwę/ Ze ſie
z nimi wdáć niechciał więcey w żadną ſpráwę. HistLan D3, A4,
B4v, C3, C3v [2 r.], C4v, D2, D3; Bo wnet tępego á boiáźliwego
vźrzyſz gdj co chce poważnego mowić áliśći on piętą wierći/ pálce ſkubie/ brodę muſzcże/ poſtawki ſtroi/ rzkomo ſzepluni RejZwierc 19v, 49v, 76, 89v, 92 [2 r.], 101 (11); BielSpr 66v; BudNT
Act 27/30; Tych záś co go [Chrystusa] wzywáć niechcą/ choć ſie
rzkomo zá wierne máią/ y iego ſie miánem názywáią: możeſz v
ſiebie zá niewierne pocżytáć. CzechRozm 198, A5v, 1v, 18v, 97v,
175 (9); ModrzBaz 37v, 54, 64v, 112v; Sich kranck ſtellē. Rzkomo
chorowáć. Fingere dolorem capitis. Calag 444b, 448a; CzechEp
109, 318; NiemObr 148, 153; ReszHoz 140; Opierał ſię opſes [tj.
szalony]/ rzekomo niechćiał do obrázá/ á gdy go gwałtem przywiedli/ rzućił ſię na oﬁárę WerGośc 217; BielSjem 10; Stároſtowie
[...] Strzegąc rzkomo dobr páńſkich w gránicách ie drapią. BielRozm 5, 22; Calep 13b; Tymić y tym podobnemi przykłády Budny
to chce przewieść y pokázáć/ że w káżdym Nowym teſtámenćie
wiele ieſt nie tylko omyłek/ ále też y fałſzow. Co on przeto czyni/
áby te omyłki y fałſze rzkomo popráwuiąc/ ſłowo Páńſkie y teſtáment Páńſki tym beśpieczniey pſował y fałſzował. WujNT przedm
4, Luc 20/47, Act 27/30; PowodPr 65; KlonFlis H; KlonWor **v,
**2, 50.
~ Połączenia: »rzkomo ... a« (5): RejPs 52; RejWiz 81; Tákże
y my chodzimy [jak św. Paweł] zá nim [za Chrystusem] z dáleká/
rzkomo tu o nim wyznawamy náſze wiádomośći/ á iáko ſkoro
ná nas náſtąpi bożniczá ſzátáńſka/ áli my vciekamy RejAp 25v;
HistLan B4v; Azaſz nie máſz ſrogiego práwá ná owego łápácżá
á ná wykrętniká ſpráwiedliwośći ludzkiey? áno go ſzcżekácżem
zową/ w ocży mu ſie rzkomo kłániáią/ á s tyłu zá nim pluią. RejZwierc 96.
»rzkomo ... rzkomo ... a« (1): Tu ſie rzkomo dobywaſz iáko z
błotá/ thu ſie iuż rzkomo maſz wolą polepſzyć/ thu przyſzedſzy drugim powiedaſz żem ſie tám cżyſtych rzecży náſłuchał. A kiedy cie
ſpytáią co tám było tákiego/ tedy żadnego ſłowá nie vmieſz powiedzieć. RejPos 64v.
»rzkomo ... a przedsię« (1): IEſt wiele ludzi ták nierozſądnych
łaſkáwy cżytelniku/ nie iedno miedzy proſtaki/ ále y miedzy onymi
coſię zá mądre máią/ ktorzy święte piſmo rzkomo cżytáią/ [...] á
przedſię co ſię znim dzieie niewiedzą áni cżuią. BudNT przedm b.
»rzkomo ... ale« (6): Siedzi [gracz] podiął rękę ſpiewa Ciągnie
ſie rzkomo poziewá Ale boday mu ták pſia máć Iákoć mu ſie wten
czás chce ſpáć RejRozpr G4; Acż to iego poſtáwá iż rzkomo o
wſzytki Stára ſie/ ále więcey o ſwoie pożytki. RejWiz 74v; RejZwierz 101; RejPos 280; KochPieś 3; Są też ieſzcże ſynowie Merkuryuſzowi/ Co domá trwáć nie mogą Kurſorowie owi. Skoro ich
teſkność vymie: ná wędrowkę nogi Gotuią/ rzkomo widźieć Apoſtolſkie progi. Ale do prawdy mowiąc: Náturá ich ruſza; I do pielgrzymowánia nałog ich przymuſza. KlonWor 51.
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RZĘSA cf RZĄSA
RZĘSISTY (3) ai
sg m N rzęsisty (1). ◊ [f N rzęsistå.] ◊ pl N subst rzęsist(e) (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
1. Obﬁty, gęsty; densus Mącz, Cn; condensus, confertus, spissus Cn (3): Acinosus, Rzęśiſty/ gęſty Mącz 2c; Densae uvae, Rzęśyſte yágody. Mącz 82a, 2c; [Acinosus, voller beeren/ oder koe rner.
Pol pelny iágod/ gęſty/ rzęśiſty. Volck 5].
2. [Ziarnisty: Granosus, kornig. źiarniſty/ rzęźiſty [!]. Volck
260.]
3. [Zestawienie w funkcji nazwy bot.: »lebiodka rzęsista«
= Origanum onites L.; lebiodka rzęsista, roślina zielna z rodziny
jasnotowatych (Lamiaceae): Lebiotká rzęśiſta/ Origanum onitis.
Klein Doſten. SienHerb K2#v, D4#v.]
Synonimy: 1. gęsty; 2. ziarnisty.
MN
RZĘZIĆ cf RZĘŻEĆ
RZĘŻEĆ (2) vb impf
e z tekstu nieoznaczającego -éć.
inf rzężeć (1). ◊ praes 1 sg rzężę (1).
Sł stp: rzęzić, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych
przykładów) błędnie: rzęzić i XVIII w.
Wydawać chrapliwy dźwięk (2): Ducere ronchos, Chrápáć/ rzężeć przes ſen. Mącz 358c; Strideo, Skrzipię, kwiczę/ piſzczę/ zgrzitam álbo rzężę/ dawam dźwięk/ chręſzczę. Mącz 420d.
Synonimy: chrapać, zgrzytać.
Formacja współrdzenna: zarzężeć.
Cf RZĘŻENIE
MN
RZĘŻENIE Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf RZĘŻEĆ
RZKOMO (200) pt
rzkomo (176), rzekomo (24); rzekomo BierRozm (2), KromRozm I (2), KromRozm II, KrowObr (2), Leop (3), BielKron (4),
OrzQuin, SarnUzn, BielSpr, WujJud, WujJudConf, PudłFr; rzkomo
: rzekomo BierEz (7:2), WerGośc (2:1), KlonWor (5:1).
Oba o jasne; w rzekomo e jasne.
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Z zamiarem wprowadzenia w błąd, niby, pozornie, nieprawdziwie, udając; quasi Vulg, PolAnt, Mącz, Cn; simulate Mącz; simulando Modrz; dicis causa Cn (169): Simulate adverbium cui opponitur ex animo, Nie gruntownie/ nie cále pod pokrywką/ rzkomo.
Mącz 394c.
W połączeniu z czasownikiem lub imiesłowem (127): Kot áby
ie [myszy] záśię ſchytrzył/ Rzekomo ſie ſam obieśił BierEz K, C4,
M4, P4v [2 r.], R [2 r.]; A ia iedno ſtoiąc ieſtem podobien ku głuchowi rzkomo nieſlyſſąc wyliczánych złoſći ſwoich RejPs 57v; RejRozpr Ev; RejJóz D3, M8v; KromRozm I A3v; LibMal 1551/166;
KrowObr 68v; Więc drugi [student] nád kſięgámi rzkomo przepieruie/ Chce Sokoły zálecieć/ więc rozum ſzychtuie. RejWiz 90; Bo
iáko ieſt rzecż ſproſna/ gdy kto tráći márnie/ Tákże iście nie
mnieyſza/ gdy wſzytko w kąt gárnie. Ieſt iáko Soyká w klatce/ gdy
chcą by mowiłá/ Więc iey ieść máło dáią/ áby nie zátyłá. Albo gdy
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»rzkomo ... rzkomo ... ale« (1): ktorzy [pytacze] to rzkomo nád
kſięgámi leżą/ rzkomo ſie pytáią o woley iego [Pana]/ tu vſtáwicżnie w koſcielech wołáią/ ſpiewáią/ ále ſerce gdzieś dáleko od
niego po ſwiátu lata RejPos 209v.
»rzkomo ... ano« (8): Wywiedz konie czás nam iecháć Ale
wżdy zle nie pożegnáć Więc ſie rzkomo porywáią Ano ich nic
niewćiągáią [tj. nie zatrzymują] RejRozpr I2; RejJóz F; Gdyż ten
[pijanica] przydzye ná ten kres/ co mu rząd zależy/ Rzkomoby
chciał mądrym być/ áno ſie łeb ieży. RejWiz 175; GórnDworz Mm;
Więc ſie tu rzkomo ſtárzec prowádzić porywa/ [...] Ano w ſercu
inſza myſl HistLan C4; RejZwierc 84v; Ale ktoby to wylicżył/
iáko tácy ludzie nikcżemni wiele wymysłow ſwych do ś. piſmá námieſzali? Rzkomo nápráwowali/ áno gorzey kázili. BudNT
przedm b7; ále iż [niektórzy senatorowie] widzą/ że to co oni
mowić mieli/ drudzy iuż wyrzekli/ [...] á ták wſtydáią śię ábo toż
powtorzyć/ ábo iáwnie ná ono ich zdánie pozwolić: przeto wymyślaią ſzyderſtwá/ rzkomo popráwiáią/ áno niepotrzebnie śię
zábawiáią. ModrzBaz 28v.
»jakoby (...) rz(e)komo« [szyk 4:1] (5): Leop Act 27/30; Quasi
re bene gesta, Yákobyś rzecz rzkomo naliepiey ſpráwił. Mącz 144d;
Simulabo quasi non noverim, Będę ſie zá to wydawał/ yákobych
rzkomo nie znał. Mącz 394c, 394c; Lecż Mitridates záſię Datámeſá ku ſobie przyzwał/ iákoby mu rzkomo miał co powiedzieć.
Phil H2. ~
W połączeniu z rzeczownikiem lub zaimkiem (30): RejPs 62;
Boć y owi z puſtą głową Co ie rzkomo poſly zową Więcey też ſobie
folguią A to co iem trzebá kuią RejRozpr Dv; KromRozm I M4v;
nyektorzy obyecuyąc álbo okázuyąc po ſobye rzekomo náukę/ od
wyáry odpádli. KromRozm II p; KrowObr 6; RejAp 17v; GórnDworz S2v; RejPos 85v; Kupiwſzy [starzec] tedy ſkrzynię rzkomo
dla pieniędzy/ Nákładł do niey kámienia HistLan C2; A czo zedrą
[panowie] s poſpolſtwá zá to by pśi tyią/ Rzkomo ná opráwę miaſt/
to wſzytko przepiją. RejZwierc 248, 53, 96, 200v; Confeſsioniſte
rzekomo chwálce duchowni chwałę pozwierzchnią odrzucáią. WujJud 54 marg; To ia zowę rzecżą rozumowi przećiwną/ iż ći ludzie
zápámiętáli/ do Bogá ſie rzkomo y ſłowá iego odzywáiąc/ ważą ſie
w nośić [!] rozdziału thákiego miedzy ludzi ktorego Bog ſam
w ſłowie ſwym nigdy nie oznaymił áni pokazał. CzechRozm 100,
97v, 239v, 243; CzechEp 127; NiemObr 15; A gdy tám zmieſzkał
[fałszywy Chrystus z kompanami w klasztorze częstochowskim]
kilká dni/ vcżynili iednego rzkomo opſeſem WerGośc 216; KlonWor 26, 46.
~ Połączenia: »rzkomo ... aleć« (1): wydanoć y z Litewſkiego
Brześćia Pſálmy oſobno/ dla twego nabożeńſtwá rzkomo/ Chrześćijáńſki człowiecze/ áleć y tám/ iáko częſto Kátholickiego wykłádu chybił tłumácz; ták też nie raz fałſzem y wykręty nárabiał. LatHar +5.
»rzkomo ... ano« (2): Obacż ſam/ proſzę ćię/ co to zá ważny
wywod/ twierdzić co rzkomo z ſłowá Bożego: áno nie tylko nie z
ſłowá Bożego: ále przećiw iemu? CzechRozm 44, 177v.
»rzkomo jako(by)« [szyk 2:1] (3): ZAcy dwá w mecherzynę
ſkorek náſypáli/ Rzkomo iáko połgroſzkow/ co z nich nádziáłáli.
RejFig Cc7, Aa5; A co ſie tknie Krolow Iudſkich: maſz napierwſzego Dawidá/ ktory ſam wiele mowił/ y piſał/ iákoby rzkomo o
ſobie/ áno więcey piſánie iego śćiągáło ſie do tego potomká iego/
niźli do niego ſámégo CzechRozm 177v.
»jakoby ... albo jakoby ... albo rzkomo« (1): Kiedy kto przed
oczymá iakoby muchy latáiące widźi/ álbo iákoby dym/ albo rzkomo włoſy záſłániáiące: známionuie sſtępowánie wilkośći w oczy
SienLek 20.
»rzkomo ... lecz« (1): Gdy záyźrzy gąſek ﬂis/ iego to żniwo/
Wnet ſię vkrádnie [lege: wkradnie] rzkomo po łucżywo/ Lecż widźimiśię ﬂiśie/ zákurzy ſię/ Tá kárkoſz [tj. łuczywo] w miśie. KlonFlis F3v. ~
W połączeniu z przymiotnikiem (4): Wymyſlił [lew] obycżay
inny: Iákoby wżdy mięſem żyw był/ Rzkomo ſie chorym vcżynił.

BierEz R3; Y wyiáchał [król egipski] do Syryiey rzekomo przyiaćielſkim á ſpokoynym vmyſlem Leop 1.Mach 11/2; á oni [żydowie] przedſię mowią iż zakon ich ieſt wiecżny [...] y ná wieki trwáć
ma/ żebym tey ich głupiey powieśći/ y wywodom rzkomo rozumnym/ więcey wierzyć miał/ á niż temu co ocżymá widzę y
rękomá ſie dotykáć mogę. CzechRozm 85; WerGośc 222.
W połączeniu z przysłówkiem lub wyrażeniem przyimkowym w
funkcji przysłówka (7): A ty [Pan] zowie bożnicą ſzátáńſką/ ktorzy
pod tą poſtawką á rzkomo pod prawda [!] ſzcżyrego ſłowá Bożego/
budowáli ſobie bożnice ſzátáńſkie według wymyſłow ſwoich RejAp
22, 114; Támże rzkomo zá tymi ſtárzec namowámi/ Wprowádzon
ná inſzy gmách s wſzytkiemi rzecżámi. HistLan C4v, D2v.
~ Połączenia: »rzkomo ... a« (1): Nie rádziſz ty nam ze cnoty/
Iedno by vſzłá z ſromoty: [...] Bywać rádá rzkomo z miłośći A
wnątrz pełná wſzey chytrośći BierEz H4.
»rzkomo ... ale« (1): Abowiem pátrz gdy pánu iákiemu álbo
kſiążęciu co ſie foremnego pozdárzy/ [...] tedy wnet náſzcżuwácże
záſkákuią/ więc thu ſobie poćichu rzkomo ſzepcą/ ále thák áby
przedſię pan ſłyſzał: Brácie á widziałeś/ toć tho práwy Hektor. RejZwierc 50v.
»rzkomo ... ano« (1): nie ſtrzyma [człowiek]/ áby ſam ſiebie nie
chwalił bezpothrzebnie á od rzecży: [...] ábo iżby cżáſem nie powiedział iákiego ſłowká/ rzkomo bárzo trefnie/ áno iż nie ná cżás
GórnDworz I4. ~
2. Według cudzego zdania, którego autor wypowiedzi nie potwierdza: jakoby, podobno (31):
W połączeniu z czasownikiem (13): BierRozm 18; [czart kpi z
mnicha] Nierozumiem miły brachu Bych ċzy to ċzinił z przeſtrachu Iż ſię owo rzkomo boyę Gdy vzrze kapicze twoyę RejKup
z6, h6; RejPos 322v; A coż gdy iuż przydzye o ſwą właſną [prywatę]/ to iuż tám rzkomo táiemnicámi bywa zákryto RejZwierc
36v; CzechRozm 148; NiemObr 55, 106, 121, 152.
~ Połączenia: »rzkomo ... ale« (2): A do Nieba biegaċ záwzdy Bo tám yako przidze káżdy Rzkomo ſię chcze wy fyglowaċ
[lege: wyﬁglować] Ale wiecz trudno medrowaċ. RejKup x5v;
CzechRozm 83.
»jakoby ... rzekomo« (1): To też o ſobie rozumieć pocżęli [powszechnicy, tj. katolicy]/ iákoby im też rzekomo Pan Bog grunt
wiáry Powſzechney z wielkiego záwiedźienia Antikryſtowego
ocżyśćiáć y obiáśniáć zoſtáwił. WujJudConf 7v. ~
W połączeniu z rzeczownikiem (7): thenże Bog obiáwił ſie zá
drugiego wieku Abráámowi we dwu tyſiącu lat/ gdzie mu ſie vkazáli rzekomo trzey Anyołowie SarnUzn C6v; Znał to ſam Luther
ieſzcże zá żywotá ſwego/ [...] iáka popráwá w ludźiech byłá/ zá tą
iego rzkomo nową Ewángeliją. ReszPrz 71; ReszList 153; Iż onéy
[Wenus] Iowiſz ſłużył/ Bóg rzekomo z niebá PudłFr 39; WujNT
przedm 26.
~ Połączenia: »rzkomo ... ano« (1): Choć rzkowo [!] ná pewny
targ drudzy ſie ſpuſzcżacie/ Ano gdy więc towáru w ręku ſwych nie
macie/ Pewnie iż Kotá w worze drudzy tárguiecie HistLan F.
»rzkomo ... lecz« (1): W kroleſtwie Antikriſtowym było rzkomo vpámiętánie y pokutá zá grzech/ y rozmáite doſyć vcżynienie/
lecż to wſzytko przed Pánem nizacż nie ſtało BibRadz II 141a
marg. ~
W połączeniu z przymiotnikiem (8): Morskie prace rzekomo
ciężkie Długi zwyczaj czyni lekkie BierRozm 4; Otożem ia Abiron
rzkomo s chytrſzą głową/ Y dziś mie też wymyſłkiem/ ná więtſzy
śmiech zową. RejWiz 160; nieśmiałem ktemu nic rzec/ iż ini rzkomo mędrſzy milczeli/ niewiem dla czego SienLek 95v; RejZwierc
39v; CzechRozm 210; Máią też Papieżnicy v śiebie/ Kánony rzkomo Apoſtolſkie NiemObr 56; ReszPrz 64.
~ Połączenie: »rzkomo ... ale« (1): przetoż też [Justyn, Ireneusz i Tertulian] ſwoią Filozoﬁą/ onę proſtą ſzcżyrość mowy y
piſmá Apoſtolſkiego/ wyſzpácáć fárbuiąc ią pocżęli: á cżynili to/
dobrym rzkomo vmyſłem/ ále bárzo nie opátrznie/ y przećiw ſłowu
Bożemu. CzechRozm 20v. ~
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W połączeniu z przysłówkiem lub wyrażeniem przyimkowym
w funkcji przysłówka (3): Tedy ten wſzyſtek dowod/ iáko fałſzywy/
choć rzkomo miſternie/ bo nie ládá od głowy/ vrobiony/ vpaść muśi. CzechRozm 13v; ReszPrz 8.
~ Połączenie: »jakoby rzkomo ... a przedsię« (1): A iż też
przy Sáulu [Pismo św.] látá wſpomina / iákoby rzkomo wedle porządku inſzych Krolow Iudſkich ktorym obietnicá ſłużyłá: á przedſię wſpominánie to cżyni nie wedle Krolow Iudſkich. CzechRozm
139v. ~
Cf [WRZKOMIE], WRZKOMO
MN

vriną s cżłowieka wypądzaiącz. FalZioł I 117a; Pokrzywa z rzodkwią vwarzona y z mąką lnianego ſiemienia/ otwiera wſzelkie
wrzody y bolącżki gdy tego przyłozyſz na nocz FalZioł I 152a, +4c,
I 116b [2 r.], [1162] żp, [1162]d [3 r.], 117a [3 r.] (29); wſzakoż [sól]
na rzecży zimne poſipana wywodzi z nich wilgotnoſć zewnętrzną,
iako widamy na rzodkwi albo cebuli. GlabGad I7v; March3 V3v;
Mymer2 16v; [Jaromir] Będąc Biſkupem ſzálał/ ábowiem przyiechawſzy do Ołomuńcá do Biſkupá Moráwſkiego/ nálazł przed nim
rzodkieẃ z chlebem á z ſolą na ſtole á wodę cukrowáną/ pochwyćił
Biſkupá zá łep mowiąc: Co thy nam biſkupom ſromothę cżyniż/ iż
nie żywieſz iáko práwy pan iedno iáko żebrak. BielKron 324v;
Forum holitorium, Tárg gdzie zyołá/ Sáłaty Rzodkwie/ marchwie/
kapuſty etć. przedáyą. Mącz 135a; Raphaninum oleum, Oleyek z
rzodkwie vcziniony. Mącz 345d, 345d; Theż ná żołtą niemoc bárzo
ſłuży wyćiśniona wodá z rzodkwie/ gdy ią z winem chory pije.
SienLek 90; Albo czop zrzodkwie vſtruży Miodem go zwierzchu
pomáży/ Wetkniż go w zad co nadáley Pozbędźieſz tym choroby
złey. SienLek 99v; Mozg téż świni álbo wieprzowy/ ná bolączkę
przyłoż/ thedyć ſye zbierze. Tłuczoną rzodkieẃ z ſolą przykłáday
ná bolączkę/ á tákći téż vczyni. SienLek 126v; Day koniowi przez
trzy dni rzodkwie drobno nákráiawſzy z owſem/ od tego pewnie
rupie pozdycháć muſzą. SienLek 173, 9v, 16, 70v, 87, 99v (12);
RejPos 185v; Philozoph ieden idąc mimo dom vźrzał áno v ſtudniey pięknie biáło rzodkieẃ wypłokano RejZwierc 153v, 153v,
242v; WerGośc 246; GostGosp 167; [niemożeſzli mieć ták wielkiey
rzodekwie coby s niey mogł doſtatek być/ możeſz drobney wźiąć ile
chceſz SienHerb 514b, 550b; Tez [kąkol] wárzony z ſkorą rzodekwie/ y przykłádány ná rány ſmrodliwe/ cżyśći ie i też goj. Cresc
1571 193; (nagł) O Rzodekwi. (–) RZodkiew/ ieſt to znacżne źiele/ ktore acżkolwiek w káżdym powietrzu rość może/ wſzákże
we mgliſtym powietrzu á w ćieniu bárźiey śię kocha. Cresc 1571
239].
W charakterystycznych połączeniach: rzodkiew biała [= czysta], naskrobana (2), osolona, tłuczona, warzona, wielka; rzodkiew
jeść (4), osolić, rozmoczyć, wypłokać; rzodkwie najeść się, nakrajać (2), naskrobać, pożywać (2); czop z rzodkwie, jucha, kołko,
skora.
Zestawienie: »polna rzodkiew« = Raphanus raphanistrum L.;
rzodkiew świrzepa, roślina jednoroczna, pospolita i trująca (1):
Raphanus sylvestris, ut quidam putant, Więtſza álbo polna rzodkiew. Armoracia forte idem. Mącz 345d.
MN
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RZNĄĆ (1) vb impf
Wymowa: r-znąć.
3 sg praes rznie.
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XIX w.
Ciąć, przecinać; przen; ﬁndere, scindere, secare, sulcare Cn
[co czym]:
W porównaniu: A Iáko rybá wodę głową porze/ Ták ſzkutá
rzekę ſztabą rznie y orze. KlonFlis E4.
Szereg: »rznąć i orać«: KlonFlis E4 cf W porównaniu.
Formacje współrdzenne cf RZEZAĆ.
Cf RZNIĄCY, RZNIENIE
MN
RZNIĄCY (1) part praes act
Wymowa: r-zniący.
A pl subst rzniącé.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Tnący, rozcinający; przen: orzący:
Wyrażenie: »ziemię rzniący«: pokóy lubię: ten [...] Gron dodawa okwićie z iágód pożądliwych. Hoynie ćieſząc potomká z prac
oyców ſzedźiwych/ Zelázá źiemię rzniącé ná chléb poleruie GosłCast 9.
Cf RZNĄĆ
MN
RZNIENIE (1) sb n
Wymowa: r-znienie.
N sg rznieni(e).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Rozdarcie, rysa: Scissus et scissio, Rznienie/ roſpádnienie/ rozſiędźienie/ roſtąpienie. Mącz 372a.
Synonimy: rozpadnienie, rozsiędzienie, rozstąpienie, rysa.
Cf RZNĄĆ
MN
[RZODEKWIANY] cf RZODKWIANY
RZODKIEW (58) sb f
rzod- (55), rzot- (3).
-ẃ (12), -w (3); -ẃ March1, Mymer2, BielKron, RejPos, RejZwierc (3), WerGośc; -w Mącz (2); -ẃ : -w SienLek (4:1).
o oraz e jasne.
sg N rzodkieẃ (23). ◊ G rzodkwie (19), [rzodekwie]. ◊ A rzodkieẃ (11). ◊ I rzodkwią (3). ◊ L rzodkwi (1), [rzodekwi]. ◊ pl A
rzodkwie (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
bot. Raphanus sp. L.; rzodkiew, roślina jednoroczna lub dwuletnia o ostrym smaku z rodziny kapustowatych (Brassicaceae), warzywna i lecznicza; raphanus Murm, Mymer1, Mymer2, Mącz, Cn
(58): March1 A4 [2 r.]; Raphanus, Rettich Rzotkew. Murm 115;
Mymer1 17; RZodkiew ieſt ciepła y ſucha w wtorym ſlopniu FalZioł
I 116b; Też gdy kto pożywa rzodkwie cżyni takiemu w żywocie
wiathry y też rzyganie FalZioł I [1162]d; Też wodka z rzodkwie
napalona/ na kamień mięchierzowy ieſt barzo dobra łamiąc y z

RZODKIEWKA (1) sb f
Wszystkie samogłoski jasne.
[sg N rzodkiewka.] ◊ pl G rzodkiewek.
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Dem. od „rzodkiew”: To ſobie z oną roſkoſzą náſieieſz ziołek
potrzebnych/ rzodkiewek/ ſáłatek/ rzeżuſzek. Náſádziſz málunecżkow/ ogorecżkow. RejZwierc 107v; [Rzodkiew/ Raphanus et um.
Rzodkiewká/ dimin. Volck Yyy3].
[Zestawienie: »polna rzodkiewka« = Raphanus raphanistrum
L.; rzodkiew świrzepa, roślina jednoroczna, pospolita i trująca
(może z neutralizacją funkcji deminutywnej): TRoiákié źiele zową
tym ſłowem Rafanus, napiérwéy Rzodkiew/ á tę właſnie zową
Rafanus mnieyſzy: zową téż Chrzan/ á ten Rafanus więtſzy. Ieſt téż
źiele któré Włoſzy zową Raphanellus ſilueſtris, polna Rzodkiewká
UrzędowHerb 259a.]
MN
RZODKWIANY (19) ai
rzodkwiany (19), [rzodekwiany].
rzod- (17), rzot- (2).
o oraz a jasne; w rzode- e prawdopodobnie jasne (tak w e←ъ).
sg m N rzodkwiany (3). ◊ G rzodkwian(e)go (2). ◊ f N rzodkwian(a) (5). ◊ A rzodkwianą (1). ◊ I rzodkwianą (2). ◊ n N rzod-

RZODKWIANY

RZUCAĆ

kwian(e) (1). ◊ G rzodkwian(e)go (2). ◊ A rzodkwian(e) (1). ◊ pl A
subst rzodkwian(e) (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.
Przymiotnik od „rzodkiew”; raphaninus Mącz, Cn (19): Raphaninus, Rzodkwiány. Mącz 345d.
a. Będący częścią rzodkwi (8): Też gdy Nać rzodkwianą w
winie vwarziſz/ ſpiołynkiem, á potym ſtłucżeſz z oliwą, á tego ziela
prziłożiſz na thwardoſć ſledziony, rozeydzie ſię pod tym twardoſć
FalZioł [1162]d; [na oblazłe miejsca] łupiny rzodkwiáne z ćiemierzycą czarną w ługu warz/ á głowę tym myy. SienLek 47.
Wyrażenia: »korzeń rzodkwiany« = zgrubienie łodygowo-korzeniowe (2): Wezmi korzenia Rzodkwianego A wpuſć gi w oczet
[...] pothym go trochę w tym oczcie powarz FalZioł I [1162]c,
I 116b.
»nasienie rzodkwiane« [szyk 3:1] (4): FalZioł V 111v; Cortinon, Gramen, vel Raphani semen. Náć álbo naſienie rzotkwiáne.
Mącz 66c; Poley też wárzony dobry pić/ álbo náśienie rzodkwiáne/
vwierćiawſzy z octem pić/ bárzo chory żołądek leczy. SienLek 96v,
47v; [Weźmi [...] Náśienia Rzodekwiánego/ Krochmálu/ Drágántu
po poł cżęśći SienHerb 512b].
b. Zrobiony, uzyskany z rzodkwi (10): wezmiſz drijakwie cżyſtey á rozpuſć ią winem/ rozmaczay w tey drijakwi kołka rzodkwiane/ á przykładay na bolącżkę cżęſto odnawiaiącz. FalZioł V
71, II 11b.
Wyrażenia: »sok rzodkwiany« (2): Też gdy ſok rzodkwiany
albo woda iey będzie zmieſzana z mąką kąkolową, włoſi roſci y
parchi z głowy z gania [!]. FalZioł I 117a, V 116v.
[»wino rzodekwiane«: Ty wodki y prochy może od potrzeby
dlugi cżás chowáć/ oprocż winá Rzodekwiánego á ſoku Limuniowego/ bowiem ſie ty prętko zágniją. SienHerb 550b.]
»wodka, woda rzodkwiana« [szyk 6:1] (4:3): Też na ſlinogorz
ieſt dobra woda rzodkwiana gdy kto vſta ſobie płocże gargarizuiącz
długo. FalZioł I 117a; RZodkwiana wodkha ieſth zagrzewaiącza/
wyſuſzaiącza y otwieraiącza FalZioł II 11b, +5c, I 12a, 117a, II 11c,
V 111v.
MN

rzucać czym (2): wzyal przi nym pyenyedzi ſzilną rzecz, kthorymy vnyego wdomu yako glupy rzuczal. LibMal 1547/134v. Cf
rzucać czym na kogo.
rzucać czym na kogo (1): A tak tym falſſywym wolanijm wſſytek lud na Iezuſa pobudzili/ ij pochwáciwſſy kamienijé/ ij bloto/
cżym kto mogl náń rzutzali OpecŻyw [123].
rzucać gdzie (2): Ventilo, Wieyę/ rzucam ná powietrze/ wzdymam/ dmę. Mącz 483c; Calep [834]a.
Przysłowia: bibl. Ten ktory wzgorę rzuca kámień/ ná głowę
iego pádnie Leop Eccli 27/28.
bibl. Niechćieyćie świętego miotáć przede pſy/ áni przed wieprze pereł wáſzych rzucayćie [Vulg Matth 7/6]. KuczbKat 105.
Zwroty: »[co komu] rzucać przed nogi« (1): y gdy Conſtantinopolim głowne á ſtolecżne miáſto obległ [król turecki]/ dopiero Bogacże rzucáli przed nogi Ceſárzowi ſwemu wielkie doſtátki/ tákże y
białegłowy kleynoty ſwoie do obrony. PowodPr 84.
»wzgorę, ku gorze rzucać« [w tym: co (1)] = in altum mittere
Vulg; subiectare (alte) Cn (1:1): Leop Eccli 27/28; Subiecto – Ku
gorze rzuczam. Calep [1017]a.
Przen (4):
rzucać co na kogo, na co (1): myć kthorzy nic nie mowiemy
áni wierzymy/ iedno co Duch S. w piśmie mowi/ záwſze beſpiecżnie wzgárdźiemy ich [soﬁstów] płonne plotki/ ktore nie ná nas/
ále ná Boże słowo rzucáią GrzegRóżn C4v.
Zwrot: »rzucać o ziemię« = wywoływać strach, wstrząsać
(1): Consterno, Przeſtrzáſzam [!]/ rzucam o ziemię/ záſmucam.
Mącz 414d.
α) Narażać na zgubę, rzucać na pastwę [kogo; w tym: przed
kogo (1)] (2): zátrzy w imię pánſkié gdźie ieno żywnie chceſz z
Turkiem/ byle nie domá w Polſcze: nie rzucay wáſzá kró lewska
M iłość wſzyſtkiégo rázem przed nieprzyiaćielá/ nierzucay mówię
żołniérzá ſwégo z którymby nieprzyiaćiél czynić/ á żonę żołniérſką
którąby gwałćić miał: niepodaway dźiatki niewinné ná rzeź/ y
wſzyſtkę máiętność ich/ áby ią nieprzyiaćiél rozſzárpał/ domy áby
pálił/ y kośćioły Boże áby puſtoſzyć miał. OrzJan 136.
a) O losowaniu (3):
Zwroty: [»rzucać kostki [o co]«: Moiá ráda/ weyrzyćie w tych
Miniſtrow kram/ náydźiećie Szoty ſpłatkámi. Kátolicy to widzą iż
ći ludkowie na ſzcżerey luderze. Przywodzą wam [ministrowie]
mieyſcá kęſe y nic ku rzecży/ á to im właſnie iáko rzucáć koſtki o
duſze. ŚmiglŁup D3.]
»[o kogo, o co] rzucać los« = mittere sortem Vulg; proicere sortem PolAnt [szyk zmienny] (3): o lud moy rzucáli los: y dáli dziećię
do nierządnego domu/ á dziewecżkę przedáli zá wino áby pili. Leop
Ioel 3/3, Ioann 19/24; BudBib Ioel 3/3; [Piſze Ewányeliſtá S. Ian
19. v. 23. Iż miedzy inſzémi ſzátámi páná Chriſtuſowémi/ o któré
káći rzucáli lóſy/ byłá iedná ſukienká nie ſzyta [...]: téy ták káći
vſzánowáli/ że iéy ſzárpáć niechćieli/ ále lós o nię rzucáli/ czyiá
miáłá bydź. ŁaszczRecepta 41-42].
2. Spuszczając z góry w dół (często z użyciem siły), umieszczać
coś w czymś, wrzucać; mittere Vulg [w tym: co (4)] (5):
rzucać z czego [= co] (1): Záprawdę powiedam wam/ iż tá vboga wdowá więcey włożyłá á niżli wſzyſcy ktorzy kłádli do ſkárbu.
Abowiem wſzyſcy z tego co im zbywáło/ rzucáli: á tá z vboſtwá
ſwego/ wſzytko co miáłá wrzućiłá WujNT Mar 12/44.
rzucać w co (2): tákie ryby [wieloryby] okręty wywracáią ieſli
ich dźwiękiem iákim nie odſtráſzy/ ábo rzucáią w morze becżkę
iáką prożną z ktorą rybá gra przewracáiąc. BielKron 295, 322.
Zwrot: »rękoma [do czego] rzucać« (1): á iáko owi ná morzu/
gdy nawáłność powſtánie/ gárdzą drogimi towárámi/ y one właſnymi rękomá do morzá rzucáią/ á nád wſzyſtkie bogáctwá żywot
drożſzy máią [...]. Cżemuz my [...] tymi rzecżámi nie gárdźimy/
ktore duſze náſze ná potępienie pogrążáią? WysKaz 12.
Przen [w co] (1): Nye z inąd powſtáły kácerſtwá y nyektore
náuki przewrotne/ ktore śidlą duſſe/ á w głęmbyą rzucáyą/ yedno
gdy dobre piſmá nye dobrze rozumyáne bywáyą KromRozm II o4.

[RZONCA] cf RZĄDŹCA
[RZOŃCA] cf RZĄDŹCA
RZUCAĆ (32) vb impf
a jasne.
inf rzucać (1). ◊ praes 1 sg rzucåm (6). ◊ 3 sg rzucå (5). ◊ 3 pl
rzucają (7). ◊ praet 3 sg m rzucåł (1). ◊ 3 pl m pers rzucali (6).
subst rzucały (1). ◊ imp 2 sg rzucåj (4). ◊ 2 pl rzucåjcie (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w. s.v. rzucić.
1. Szybkim ruchem przemieszczać coś w powietrzu, miotać,
ciskać; vibrare Mącz, Cn; iactare Calep, Cn; iaculari Mącz; mittere
Vulg; iacere, iactitare, obicere Cn (21): iaculari, Miotáć/ Rzucáć/
ſtrzeláć. Mącz 161d, 492d; Calep 496b.
rzucać co (5): StryjKron 160; niewiem: cżemu [...] onemu [ciału Bożemu w monstrancji] rozmáitymi głoſy śpiewáią: [...] z vkłonem kwiatki rzucáią CzechEp 191. Cf rzucać co przed co, Zwroty.
rzucać co przed co (2): KuczbKat 105 cf Przysłowie. Cf »rzucać przed nogi«.
rzucać przez co (2): máią [Żmudzini] ſwoie Swięto/ ktore zowią Pergrubri ná Wioſnę/ [...] tám Wurſchait ich/ to ieſt oﬁárnik/
álbo ráczey Cżárownik/ [...] konewkę álbo kubek poſtáwi/ weźmie ią zębámi/ y wypije piwo/ á wypiwſzy rzuca konewkę bez
dotykánia ręku przez głowę StryjKron 160. Cf rzucać komu w co
przez co.
rzucać komu w co przez co (1): á oni [chłopi] viąwſzy káżdy po
plácku rzuca ieden drugiemu w ręce przez płomień/ ták długo
chwytáiąc áż ſie vpieką StryjKron 161.
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3. Zarzucać; w przen (1):
Zwrot: »[na co (żywotne)] wędę rzucać« (1): Táć [nadzieja] y
śidłá ná ptaſzki/ y ná ryby wędy Rzuca/ okrywſzy zdrádny hak łákoćią wſzędy RybGęśli B.
4. Odrzucać, nie przyjmować (3): co rádziſz, nie podoba ſię im
[kochankom Wenus]; Co odradzaſz, podoba: czego mieć nie mogą,
Pożądáią; á kiedy doſtáną, rzucáią. CiekPotr 53.
a. O Bogu [co] (2):
Zwroty: »rzucać od siebie« (1): O Pánie/ prace rąk twych/ nie
rzucay od śiebie GrabowSet L2v.
»na stronę rzucać« (1): Oycże dobroći/ moiego wołánia Ná
ſtronę nie rzucay GrabowSet K3v.
5. Gwałtownie ruszać, szarpać; agitare, carpere, iactare, laniare, raptare, vexare, violare Cn [kim, czym dokąd] (2):
W przen (1):
Szereg: »szawiać i rzucać« (1): Ma ieſzcże tá wodá y morze
tego świátá ſwoie wiátry ktore okrętem náſzym ſzawiáią y rzucáią/
cżáſem do niebá/ cżáſem do przepáśći. KlonFlis A4v.
Przen (1):
rzucać przez co (1): brzuch [tj. łakomstwo, chciwość] [...] zá
gory/ zá morzá/ przez ſkáły/ przez ognie/ ludźmi [...]/ cżáſem więc
y z vtrátą żywotá/ rzuca. GostGospSieb +2v.
6. [Zwrot: »[przeciw komu] pięty rzucać« = sprzeciwiać się,
buntować się: á cżłowiek [...] ſam przećiw ſtworzyćielowi ſwoiemu
wierzga y pięty rzuca. LipsPiotr 45.]
Synonimy: 1., 2., 5. ciskać, miotać.
Formacje współrdzenne cf RZUCIĆ.
Cf RZUCAJĄCY, RZUCANIE, RZUCANY
MN

áby ludźie rzucáli ſie ku śrebru á złotu á dopuśćili ćiáło [św. Aleksego] doprowádzić do grobu HistRzym 126v.
Zwrot: »do broni się rzucać« (1): Ktorzi [uciekający się w sporach do oręża] [...] zániedbawſzy práwá/ to ieſt/ wzgárdźiwſzy
Boże y przyrodzone poſtánowienie/ do broni ſię rzucáią/ ná Márſá
ſię ſpuſzcżáią ModrzBaz 63.
3. Zaczynać gwałtownie ciec, płynąć; erumpere Vulg, Cn; descendere Mącz; oboriri, volvi Cn (1):
Fraza: »rzucają się łzy z oczu« [w tym: [komu]] = erumpunt
lacrymae Vulg [szyk zmienny] (1): Descendunt ex oculis lachrymae,
Rzucáyą ſie łzy z oczu. Mącz 370d; [Leop Gen 43/30 (Linde)].
[Szereg: »rzucać się i dobywać«: boſie iuż było zruſzyło miłoſćią wnętrze iego [Józefa]/ nád brátem ſwoim: y łzy ſie mu rzucáły y
dobywáły z ocżu [erumpebant lacrymae]. Leop Gen 43/30 (Linde).]
Synonimy: 1. miotać się, nacierać, powstawać, przypadać; 2.
przypadać; 3. miotać się, wymiatować się.
Formacje współrdzenne cf RZUCIĆ.
Cf RZUCANIE SIĘ
MN
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RZUCAĆ SIĘ (10) vb impf
sie (6), się (4).
a prawdopodobnie jasne (tak w rzucać).
praes 1 sg rzucåm się (2). ◊ 3 sg rzucå się (1). ◊ 2 pl rzucåcie
się (1). ◊ 3 pl rzucają się (3). ◊ [praet 3 pl subst rzucały się.] ◊ fut 2
pl m pers będziecie się rzucać (1). ◊ con 3 pl m pers by się rzucali
(1). ◊ part praes act rzucając się (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Napadać, atakować; aggredi Calep, Cn; irruere Vulg; assultare, invadere Cn [na kogo, na co] (7): Quouſque irruitis in hominem: [...] A dokądze ſie tak będziecie rzucżać na cżłowieka/
wſzytci zabijać chcecie/ powſtaiecie nań iako na ſcianę pochyloną y
na parkan ktory chcze vpaſc. WróbŻołt 61/4; Calep 43b.
Przen: Występować słownie przeciw komuś lub czemuś (3):
Bovinor, id est, Convicior, Láyę/ Rzucam ſie ná kogo. Mącz
26b; [Niemcy] nie rádźi ſłucháią ſwoich ſthárſzych/ y rzucáią ſie
ná nie/ kiedy im zadzierżą Mieſiąc wołáią Gielt gielt BielSpr 65v.
rzucać się o co (1): Rownie nas y teraz to [kamienowanie]
potyká/ gdy nas przećiwnicy náſzy/ o to kámienuią/ iż cżłowieká
pána Iezuſá Bogiem być wyznáwámy: rzucáiąc ſię o to iádowićie ná
nas/ y wołáiąc nie ták maćie mowić: ále ták/ iż Bog on przedwiecżny/ ſtał ſię cżłowiekiem. NiemObr 101.
[Szereg: »rzucać się a przyganiać«: Więc mili Práłaći nie
wcżás ſię ná Confederátią rzucaćie á iey przygániaćie Respons
B4v.]
a. Przen: Przywłaszczać, zagarniać [na co] (2): iáko Saul [...]
ták wy też [konfesjoniści] [...] ná cudzy vrząd/ bez porządnego powołánia ſwowolnie ſie rzucaćie WujJud 9v; Ogniem Práwo piſáne
ten hándel przeklęty Karze/ ktory ſię śmiele rzuca ná Skarb święty:
Kiedy ſię kto dotyka rzecży poświęconych KlonWor 11.
2. Ruszać gwałtownie w jakimś kierunku, przypadać szybko ku
czemuś; decurrere, discurrere Cn (2):
rzucać się ku czemu (1): A gdyż niemogli [papież i książęta]
przeydź dla wielkośći ludu/ przetoż kazał miotáć złoto y śrebro/

RZUCAJĄCY (5) part praes act
a jasne.
sg m N rzucający (2). ◊ f A rzucającą (2). ◊ pl A m pers rzucając(e) (1).
Sł stp notuje, Cn s.v. kaduk, choroba rzucająca, Linde bez cytatu s.v. rzutny.
1. Szybkim ruchem przemieszczający coś w powietrzu, ciskający, miotający (1): Vibrans, Ciskáyący/ rzucáyący Mącz 493a.
2. Umieszczający coś w czymś, wrzucający [co do czego] (1):
A Weyźrzawſzy/ vyźrzał bogacze rzucáiące [qui mittebant] dáry
ſwe do ſkárbnice. WujNT Luc 21/1.
3. Gwałtownie ruszający się, drgający (1):
Wyrażenie: »sobą rzucający« (1): Furibundus, Száleyący/ Szalenie ſobą rzucáyący. Mącz 141b.
4. Powodujący rzucanie się, drgawki (2):
Zestawienie: »rzucająca niemoc« = epilepsja (2): Murm 69;
Epilepticus, epilenticus, epilensiacus, rzvczaiączą nyemocz maiąnczi BartBydg 50b.
Synonimy: 1. ciskający, miotajęcy.
Cf RZUCAĆ
MN
RZUCALNY Cn; Linde XVIII w.
RZUCAN cf RZUCANY
RZUCANIE Cn; Linde bez cytatu s.v. rzut, poza tym w objaśnieniu s.v. rzucalny.
Cf RZUCAĆ
RZUCANIE SIĘ Cn; Linde brak.
Cf RZUCAĆ SIĘ
RZUCANY (2) part praet pass impf
rzucany (1), rzucan (1).
-any; -ån.
N sg m rzucany (1), (praed) rzucån (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.
Wprawiany w gwałtowny ruch, w drganie (2):
Wyrażenie: »i tam i sam rzucany« (1): Iactatus, Y tám y ſám
miotány/ rzucány. Mącz 161c.
W przen [czym = przez co] (1): Quati aegritudine, Chorobą być
rzucan. Mącz 338d.
Synonim: miotany.
Cf RZUCAĆ
MN

RZUCAWKA

RZUCIĆ

RZUCAWKA (6) sb f
Pierwsze a pochylone, końcowe jasne.
sg N rzucåwka (3). ◊ D rzucåwce (2). ◊ A rzucåwkę (1).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (trzy z niżej notowanych przykładów).
Epilepsja, choroba objawiająca się drgawkami; epilepsia Mymer1, BartBydg (6): Epilepsia. Fallend ſeuch. Rzucawka. Mymer1
39; BartBydg 50b; Wino Cubebow [tj. pieprzu kubeba] ieſth dobre
tym ludziom ktorzy kordijakę maią/ y też naprzeciwko rzuczawce y
naprzeciw zimney remie FalZioł III 16d, III 36d, 38b; [Rzucawká/
ſzukay pádáiąca niemoc SienHerb C#; Máſć vcżynioná z ſiárki/ z
prochu białey czemierzyce/ [...] ma mocz náprzeciw páráliżowi/
ręcżnym y nożnym boleſciam/ y też náprzeciw rzuczawce SpiczZioł
132v (Linde)].
Szereg: »rzucawka, to jest świętego Walantego niemoc (a.
[choroba])« (1): Ta maſć ma mocz [...] naprzeciw rzuczawcze y też
naprzeciw dychawiczy zaſtarzałey, day prochu ſiarcżanego połowicę dragmy z miękkiem iaiem dychawiczę y rzuczawkę/ tho ieſth
Swiętego walanthego niemocz vlecżyſz. FalZioł III 38b [idem
[SpiczZioł 132v]]; [Ci ludzie ktorzy robią około bláywáſu [tj. białego ołowiu] wpádáią w chorobę ktorą zową rzucawká/ tho ieſt S.
Wálánthego/ w páraliż/ y w cżłonkowe boleſci SpiczZioł 131v (Linde) [idem SienHerb], 132v (Linde); SienHerb 261a (Linde)].
Synonimy: epilensyja, choroba świętego Walantego, kaduk,
świętego Walantego niemoc, wielka niemoc, padaczka, paduch.
MN

RZUCIĆ (76) vb pf
inf rzucić (9). ◊ fut 2 sg rzucisz (1). ◊ 3 sg rzuci (6). ◊ 1 pl
rzucimy (1), [rzucim]. ◊ 2 pl rzucicie (1). ◊ praet 3 sg m rzucił (18).
f rzuciła (2). n rzuciło (1). ◊ 2 pl m pers rzuciliście (1). ◊ 3 pl m
pers rzucili (10). ◊ imp 2 sg rzuć (6). ◊ 3 sg niech, niechåj rzuci (2).
◊ 1 pl rzućmy (4). ◊ 2 pl rzućcie (1). ◊ con 1 sg m rzuciłbych (1)
BielSpr, [bym rzucił TerentMatKęt]. ◊ 3 sg m by rzucił (1). ◊ 1 pl m
pers bychmy rzucili (1). ◊ 2 pl m pers byście rzucili (1). ◊ 3 pl m
pers by rzucili (1). ◊ part praet act rzuciwszy (8).
Sł stp notuje, Cn s.v. rzucam, Linde XVII – XIX w.
1. Szybkim ruchem przemieścić coś (wyjątkowo kogoś) w powietrzu, cisnąć; iacere Mącz, Calag, Cn; mittere Mącz, Vulg;
cadere facere, iactare, proicere PolAnt; spargere Vulg [w tym: co
(42), kogo (2)] (56): BielKron 444; Ktoby naprzod miał rzucić
oszczep wyostrzony. KochMon 30; A rzućiwſzy iy [opętanego]
cżárt wpośrzod/ wyſzedł od niego/ nic nie záſzkodziwſzy iemu.
BudNT Luc 4/35; Szoſtą plagą rzućił garść popiołu Moyżeſz przed
Pharáonem SkarŻyw 480.
rzucić do kogo (1): rzućili tedy náſzy do nich [do ludzi na
jednej wyspie] dzwonek chcąc ie vkroćić [tj. zjednać sobie] BielKron 444.
rzucić komu, czemu (żywotne) (5): RejFig Bb4; Albo zmaczay
chléb w oney krwi/ ktora z rány idźie/ á rzuć go pſu/ ieſlić go zie/
niebył ći ón wśćiekły ktory ćie vkąśił SienLek 151; HistLan E4; Y
wnet ie [pieniądze] onemu gniewliwemu Kápłanowi rzućił/ mowiąc: oto twoie pieniądze ktorycheś ſzukał. SkarŻyw 498. Cf »rzucić pod nogi«.
rzucić miedzy kogo, miedzy co (żywotne) (3): Tedy [Razis] [...]
vchwyćiwſzy obiemá rękomá wnetrznośći ſwoie/ wywlokł ie/ y
rzućił miedzy lud BibRadz 2.Mach 14/46; [Skorillo] kazał przywieść przed oblicżność wſzyſtkich/ dwu pſu/ á rzućić kość miedzy
nie z mięſem BielKron 39v; BudBib 2.Mach 14/46.
rzucić na kogo, na co (6): [Karon mówi:] Tę ciem łodzią
gwałtem mi [Jowisz] wziął Niepocześnie mie z niej wypchnął, I
uchwyciwſzy za bro[d]ę Rzucił mie daleko na wodę. BierRozm 26;
BielKron 457; Kto z was bez grzechu ieſt/ niech ná nię [na niewiastę pojmaną na cudzołóstwie] pierwſzy rzući kámień. WujNT
Ioann 8/7. Cf »rzucić na ziemię«.
rzucić o co (3): A ten [łakomca] dybie poćichu/ y rozgryźnie
gruſzkę/ Gdy mu w zębiech vwiązłá/ rzućił o poduſzkę. RejFig
Aa3. Cf »sobą o ziemię rzucić«, »rzucić o ziemię«.
rzucić przed kogo, przed co (2): [Judasz] pokutą przywiedziony/ przynioſl żydom pieniądze/ za ktoré iezuſa im przedál/ ij
rzucil ié przed biſkupy żydowſkié/ ij przed ty tzo s nimi byli w
radzie OpecŻyw 118. Cf »rzucić przed nogi«.
rzucić przez kogo (1): Deukálion iáko ſmyſlny pobacżył/ iż ieſt
zyemiá mátká náſzá/ á kośći iey kámienie/ á żyły rzeki/ ktory
kámień przez ſię [tj. za siebie] rzućił/ sſtał ſie z niego cżłowiek
żywy. BielKron 23v.
Zwroty: [»na łeb rzucić«: Ipſum praecipitem darem. Sámego
bym ná łeb rzućił. TerentMatKęt K6.]
»rzucić przed nogi [czyje], [komu] pod nogi« (1:1): A oná
vćiąwſzy trupowi głowę/ záwinęłá ią wſzátę/ y ták w drógę z ſobą
nioſłá. Potym przyſzedſzy przed mężá/ rzućiłá ią przed nogi iego.
KochWz 136; GórnRozm L2.
»rzucić piłę« [o grze] (1): Mittere pilam, Rzucić piłę. Mącz
225a.
»sobą o ziemię rzucić« = rzucić się na ziemię (1): Więc [Poliksena] ſobą ták gwałtownie o źiemię rzućiłá/ Iżby tę [tj. ziemię]
Achillowi ćiężką vczyniłá. GórnTroas 74.
»rzucić wzgorę, w niebo, ku niebu« [szyk zmienny] (2:1:1): I
rzekł Pan do Moizeſſá y Aaroná: Nábierzćie pełne ręce popiołu z
piecá/ á niechay Moizeſz przed Fáráonem rzući go ku niebu [et
sparget illum Moyses in caelum coram Pharaone]. Leop Ex 9/8;
[Własta] kilkiem młodzieńcżykom kazáłá záthocżyć końmi á z łuku
ſtrzelić/ ktorzy rzućiwſzy cżapkę wzgorę wneth kilko ſtrzał w nię

RZUCENIE (11) sb n
-enie (10), -ęnie (1).
Pierwsze e jasne, końcowe pochylone.
sg N rzucenié (6); -é (2), -(e) (4). ◊ G rzuceniå (3); -å (2), -(a)
(1). ◊ D rzuceniu (2).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVIII w.
I. Rzeczownik od „rzucić”: przemieszczenie czegoś w powietrzu
szybkim ruchem, ciśnięcie; iactus Mącz, Modrz, Calag, Calep, Cn;
missus Mącz; coniectus Calag; coniectio Cn (9): Missus, Ciśnienie/
rzucenie. Mącz 225b, 26a, 161c; Wurff. Ciſk. Rzucęnie. Iactus,
coniectus. Calag 577b; Missilis – łatwi y leki [!] do ſtrzelenia albo
rzucenia. Calep 666b, 496b.
Wyrażenia: [»jakoby na rzucenie kamienia«: A ſam [Jezus] odſſedł od nich [od zwolenników, tj. apostołów] iákoby ná rzucenie
kámieniá [quantum iactus est lapidis] Leop Luc 22/41.]
»[kogo] o ziemię rzucenie« (1): Iezuſa milégo okrutné vchwycenijé ij cięſſkié o ziemię rzucenijé OpecŻyw 106v.
a. O grze (2):
W porównaniach (2): coż inſzego mamy myślić o tych ktorzi to
práwo ſtánowili/ iedno to/ że y zá prawdą nieſzli/ á ktemu/ że od
cżáſow by od koſtek rzucenia/ to ieſt iáko ſie tráﬁło/ á nie od pewnych przycżyn/ do ták wiela ſproſnośći wymyślenia byli rządzeni?
ModrzBaz 81, 30.
Wyrażenie: »rzucenie kostek« = talorum iactus Modrz, Cn; bolus Cn [szyk 1:1] (2): Bo á coż po mnoſtwie bez rozumu? Aza nieieſt podobne rzuceniu koſtek/ ktore tem ieſt lepſze/ im ſie więcey
ocżek ná wirzchu vkázuie? ModrzBaz 30, 81.
II. Rzeczownik od „rzucić się” (2):
1. Napaść, atak [na kogo] (1): GDy proſtégo ſtanu człowiek zábiie Szláchćicá/ którému żadnéy przyczyny/ áni dowory [= powodu] Szláchćie ku rzuceniu ná śię nie dał [vel occasionem se invadendi JanStat 603]/ áni początku ku ſwaru y vderzeniu nie vczynił:
niech będźie táki ná gárdle karan. SarnStat 618.
2. Wystąpienie, wypłynięcie czegoś [czego] (1):
Przysłowie: Exudare laborem, Prácowáć áż do rzucenia potu.
Mącz 427a.
Synonimy: I.1. cisk, ciśnienie; II. napadnienie, natarcie.
Cf RZUCIĆ, RZUCIĆ SIĘ
MN
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RZUCIĆ

RZUCIĆ SIĘ

wſtrzelili. BielKron 320v, 29v; In sublime iacere, Wzgorę rzucić.
Mącz 161c.
»rzucić na ziemię« [na znak pogardy] [szyk zmienny] (3):
[książę litewski Witen] wyiął z puſzki ſrebrney Boże ćiáło/ rzućił ná
źiemię oplwał y podepthał BielKron 369; [starosta Balacyjusz]
Przecżet liſt [od św. Antoniego]/ wzgárdził/ y nań plunąwſzy ná ziemię rzućił SkarŻyw 58, 479.
»rzucić o ziemię« = spowodować upadek, przewrócić (1): Nider werffen. Rzućić o źiemię/ et Powálić. Iacere humi. Calag 368a.
Przen (9): Puſćił [Pan] ſtrzały ſwe y roſproſzył ie [nieprzyjaciół
moich]/ rzućił wiele błyſkáwic/ y rozgromił ie. BibRadz Ps 17/15;
RybGęśli C4.
rzucić czego [funkcja supinum] na co (1): Ogniá przyſzedłem
rzućić ná ziemię/ á coż chcę/ iedno áby ſię záżegł? BudNT Luc
12/49.
rzucić komu, czemu (3): Tákżeć kiedy co ſzcżęſcie rzući łákomemu/ Rownie iákoby też tho dáło pſu głodnemu. HistLan E4;
RejZwierc 104v; Niepoiádęć/ ieſli mi czego [tj. trochę pieniędzy]
nierzućićie. (–) [...] Zkądże wźiąć/ kiedy niémáſz wſzytko ſie wydáło W Krákowie: niewiém mamli ſám y ſpułzłotégo WyprPl C2v.
rzucić miedzy kogo (1): A pan Stádnicki [...] rzući wczás prawie duſzę ſwą miedzy kácerze ty/ áby ią dużſzy y iádowitſzy kácerz
ſobie miał. OrzList h4.
Zwroty: [»przez nogę rzucić« = zlekceważyć: Lecz iż to kśięża
mają w kanony włożono, Na co przysięgać zwykli, by mocnie trzymano, Dissidentes z ich wiarą choć przez nogę rzucić, Trudno sie
na nich spuszczać Apolog 14.]
»rzucić na stronę« = zlekceważyć, pominąć (1): WIęc choćbychmy iuż ty łzy rzućili ná ſtronę/ Pátrzże záſię nędzniká iáką ma
obronę. RejZwierc 245.
»[czym] o ziemię rzucić« = wzgardzić czymś (1): Tá [wdowa]
cżęſtokroć námawiáłá młodzieńcá onego świętego/ áby zakonnikiem zoſtał/ á do końca świátem o ziemię rzućił. SkarŻyw 461.
a. O losowaniu (15):
Zwroty: »rzucić kostkę, jakoby kostką« [w tym: o co (1)] = iacere aleam Cn [szyk zmienny] (1:1): Niedzielmy iéy [szaty]/ ale
rzutzmy koſtkę onię komu padnie. OpecŻyw 142; Ita vita est
hominum quasi cum ludas tesseris. Tak żiwot ludzki yeſt yákoby
koſtką rzućił. Mącz 338c.
»rzucić los« [w tym: o co (5), komu (3), przed kim (1)] = mittere phur a. sortem, sortiri Vulg; cadere facere sortem PolAnt;
ducere sortem Mącz [szyk zmienny] (13): Złoſnicy zdradną rádę
przećiw mnye zácżęli/ O yednę ſſátę moyę los s ſobą rzućili. LubPs
F2; Abowiem Aman [...] nieprzyiaćiel y przećiwnik żydowſki/
myſlił przećiwko im [Żydom] złe rzecży/ áby ie był pozábijał/ y
wygłádźił: y rzućił Pfur/ co známienuie los. BibRadz Esth 9/24,
1.Par 24/31, 25/8, Is 34/17, Ioann 19/24; Mącz 96a; BudBib Is
34/17; A gdy iuż wſzyſcy ták gotowi byli/ Napirwey loſy [...]
Rzućić o przodek [tj. o pierwszeństwo] obiemá [grającym] ſie
zdáło. KochSz A4v; A vkrzyżowawſzy go/ rozdźielili odźienia iego/
rzućiwſzy los WujNT Matth 27/35, Luc 23/34, Ioann 19/24 [2 r.].
2. Spuszczając z góry w dół (często z użyciem siły), umieścić coś w czymś, wrzucić, opuścić; proicere PolAnt; mittere Vulg
[co] (5):
rzucić w co (3): A onij przyſſli z rozgniewanijm/ vzrzáwſſy
lotry żywé na krzyżu polámali w nich koſci/ ij rzucili w dol. OpecŻyw 152; BielSpr 38; [św. Benedykt] Motykę [...] gdy brátu iednemu robiącemu/ w wodę wpádłá/ modlitwą ſwoią rzućiwſzy w wodę
toporzyſzcże/ zgłębokiego dná wynioſł. SkarŻyw 250.
rzucić skąd (2): [żeglarze] rzućiwſzy cztery kotwice z okrętu/
prágnęli áby dźień náſtał. BibRadz Act 27/29; WujNT Act 27/29.
3. Zarzucić; mittere PolAnt, Vulg; inicere PolAnt [w tym: co
(11), na kogo, na co (8)] (12):
W porównaniu (1): [sługa] vderzył go [św. Sabbasa] w pierśi
gárncem/ [...] Lecż on żadney rány nieodnioſł/ iáko by kto wełnę
nań rzućił/ ták onym nacżyniem obráżony nie był. SkarŻyw 329.

Zwrot: »[na kogo] ręce rzucić« = pochwycić kogoś; inicere manus PolAnt [szyk zmienny] (4): Tedy Iudáſs nápirwéy náń [na Jezusa] ręce rzucil/ ij zawolál gloſem: Iḿcieżgo OpecŻyw 106; Tedy
przyſtąpili/ y rzućili ręce ná Páná IEzuſá/ y poimáli go. LatHar 693,
708, 720; [BudNT Matth 26/50, Mar 14/46].
a. O łowieniu ryb i polowaniu (7): Pánie/ cáluchnąchmy noc
prácowáli á nicechmy nie zyſkáli/ ále w imię słowá twoiego rzućimy [sieci na ryby]. RejPos 176.
Zwroty: »rzucić sieć (a. siatki) (na głębią)« [szyk zmienny] (4):
Bo ſłuchay co then Pan/ iuż nád ty wſzytki obietnice/ tym to vpadłym ludzyom prácuiącym tu w tych ciemnoſciach/ obiecowáć racży/
gdy mowi onym Apoſtołom ſwoim: Rzućcie sieći ná głębią. RejPos
176, 176, 176v; [panna VII do miłego:] Pomogę ia y myśliſtwá. [...]
A kiedy rzućiſz śiéć długą/ Ieſlić ſye ſwoią poſługą Ni nacz więcéy
nie przygodzę: Niech zá tobą ſmycz pſow wodzę. KochSob 64.
»rzucić wędę« = mittere hamum PolAnt, Vulg (2): ſzedſzy do
morzá/ rzuć wędę/ á onę rybę ktorá napierwey wynidzie weźmi
BibRadz Matth 17/27[26]; WujNT Matth 17/27[26].
W przen (2): wypłocż też ty ſiatki ſwoie z onego márnego
błotá/ plugáwośći/ á omylnośći ſwoich/ [...] á rzuć ie w imię ſwięte
iego [Pana] á wedle ſłow iego/ ná głębią márnego morzá ſwiátá
tego RejPos 176v, 176.
4. Odrzucić, zlekceważyć [co] (2):
Szereg: »wzgardzić i rzucić« (1): Naydziećie [książki moje] kto
weyźrzawſzy wzgárdzi was/ y rzući/ Owa ludzkiey doznaćie nieiednákiey chući. WisznTr 5.
Przen (1):
Zwrot: »nazad rzucić« (1): WYrwałeś [Panie] duſzę/ áby nie
zginęłá/ Názad rzućiwſzy grzech/ ktorym ſłynęłá GrabowSet G4v.
5. Zrzucić (1):
Zwrot: »troki rzucić z rąk« = uwolnić się z więzów (1): Wybiymy ſię z niewoli (mowią [ludzie]) á ich [książąt] troki Rzućmy z
rąk ſwych GrabowSet E3v.
6. Skierować; advertere Mącz (3):
[rzucić kogo ku komu: A będzieli co barzo pilnego et sekretnego, tedy tegoż pisarza naszego rzucim ku TM, gdyż w namniejszej sprawie nie chcielibyśmy nic działać bez mądre[go] zdania
TM. ListyZygmAug 1568/544.]
Zwrot: »[gdzie] rzucić okiem, oczy« = spojrzeć [szyk zmienny]
(2:1): Oculos advertere, Oczymá gdzie rzućić. Mącz 487a; [próżną
ozdobę] Wzgárdźilibyśćie/ á wzrok ten łágodny Lekceby ważon do
błędu ſpoſobny. Zwłaſzcżá/ gdybyśćie/ tám rzućili ocży/ Gdźie nieśmiertelnych rzecży krąg ſię tocży GrabowSet X; CzahTr D.
Synonim: 1. cisnąć.
Formacje współrdzenne: rzucić się, narzucić, obrzucić się, odrzucić, odrzucić się, podrzucić, podrzucić się, porzucić, porzucić
się, przerzucić, przyrzucić, przyrzucić się, rozrzucić, urzucić, wrzucić, wrzucić się, wyrzucić, wyrzucić się, wzrzucić, zarzucić, zrzucić,
zrzucić się; rzucać, rzucać się, dorzucać, nadrzucać, narzucać, obrzucać, obrzucać się, odrzucać, odrzucać się, podrzucać, porzucać,
porzucać się, powyrzucać, pozrzucać, przedrzucać, przerzucać,
przyrzucać, przyrzucać się, rozrzucać, wrzucać, wrzucać się, wyrzucać, wyrzucać się, zarzucać, zrzucać, zwyrzucać; odrzucywać,
porzucywać; zrucować.
Cf RZUCENIE, RZUCONY
MN

480

RZUCIĆ SIĘ (328) vb pf
sie (253), się (75).
inf rzucić się (33). ◊ fut 1 sg rzucę się (1). ◊ 2 sg rzucisz się (1).
◊ 3 sg rzuci się (19). ◊ 1 pl rzucim się (1). ◊ 2 pl rzucicie się (1). ◊ 3
pl rzucą się (4). ◊ 1 du rzuciwa się (1) RejZwierc [233]v. ◊ praet 1
sg m -m się rzucił (1). ◊ 2 sg f rzuciłaś się (1). ◊ 3 sg m rzucił się
(69), jest się rzucił (1) LibMal. f rzuciła się (13). n rzuciło się (6).◊
1 pl m pers rzucilismy się (1). ◊ 2 pl m pers -ście się rzucili (1). ◊ 3
pl m pers rzucili się (114), [rzuci(e)li się]. m an rzucili się (3) [w

RZUCIĆ SIĘ
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tym cum N pl: słoniowie (1), psi (2)]. subst rzuciły się (11). ◊ plusq
3 sg m był się rzucił (1). ◊ 1 pl m pers rzucilismy się byli (1). ◊ 3 pl
m pers byli się rzucili (1). ◊ imp 2 sg rzuć się (9), rzuci się (1)
OpecŻyw. ◊ 1 pl rzućmy się (4). ◊ 3 pl niech się rzucą (1). ◊ con [1
sg f bych się rzuciła.] ◊ 3 sg m by się rzucił (5), by się rzuci(e)ł (1)
ComCrac. ◊ 1 pl m pers bychmy się rzucili (1). ◊ 2 pl m pers byście
się rzucili (1). ◊ 3 pl m pers rzuciliby się, by się rzucili (7). subst by
się rzuciły (1). ◊ part praet act rzuciwszy się (12).
Sł stp notuje, Cn s.v. rzucać się, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Przypaść do kogoś lub czegoś z zamiarem ataku, zaatakować; inicere PolAnt, Vulg, Mącz, JanStat; facere impetum HistAl,
Vulg; irruere Vulg, PolAnt; adoriri, invadere Mącz, Calag; attingere, occidere PolAnt; aggredi Calag [w tym: na kogo, na co (143)]
(169): A gdy go [myszy kota] ták chćiały przywitáć/ On rzućiwſzy
ſie iął ie chwytáć: Y do kielá ich vduśił BierEz P3, H2v, K2, K3v,
L, R3v; katowie ſie náń [na Jezusa] rzucili z wielkié okrutnoſci
OpecŻyw 125, 114v, 128, 135, 138; á potim obiedwie [żony Sokratesa] ſie nan rzuciły, á tak go długo bijąc karały. BielŻyw 47;
RejJóz H3v; BibRadz Iudic 18/25; Roſkazał Saul ſłużebnikom áby
ſie rzućili ná kápłany á pobili ie. BielKron 66v; Amalechite w tym
cżáſu rzućili ſie ná iego [na Dawida] dzyerżáwę/ wybrawſzy mu
wſzytko domoſtwo/ bydło/ żony/ dzyeći/ zápalili [Vulg 1.Reg
30/1-2]. BielKron 68; gdzye potym rzućili ſie Rycerze ná Senat/
zábili ich wiele BielKron 131v; [cesarz] Vżywał rády Wulpianá
Ráyce mężá roſtropnego/ ná ktorego ſie byli Rycerze rzućili z
zawiśći/ chcieli go zábić. BielKron 151; Po nich [po Gotach]
drudzy/ obacżywſzy rzecż poſpolitą Rzymſką vdręcżoną/ rzućili ſie
ná ich páńſtwá z rozmáitym morderſtwem BielKron 338, 15v, 58v,
72, 100, 104 (59); Manus in aliquem iniicere, Rzućić ſie ná kogo.
Mącz 162c; tę [błonę, tj. łożysko suki] gdy [ktoś] przy ſobie mieć
będźie/ żaden ſye pies nierzuci nań. SienLek 159, Ttt4v; HistRzym
44, 80, 103v [2 r.]; RejPos 22v; Rzućić ſie też ná ſłábſzego/ ohydá/
grzech/ y poſmiewiſko ludzkie ieſt. RejZwierc 79, 163v; BielSpr 3v,
33v; BudBib Iudic 8/21, 1.Reg 22/18, 3.Reg 2/25, 31; TEn ſie rzućił
ſwą mocą ná tho páńſtwo zacne/ Ale prętkie karánie wzyął od Krolá
znácżne. PaprPan Ee4v; Angreiffen. Nápáść/ et rzućić śie. Invadere, aggredi, adoriri. Calag 19b; Rzućił ſye [bezbożnik] ná niewinné/ zápomniał vmowy/ Powieść iego miodowa/ á vmyſł
boiowy. KochPs 81; koń ktory nád inne záwżdy był ćichy/ zębámi
go [arianina, prześladowcę katolików] ſtárgał/ zniſzcżegoſz ſię nań
rzućiwſzy/ y nogámi go ták zbił/ że trzećiego dnia ledwie docżekał.
SkarŻyw 58; Co [że za Jezusa gotów jest umrzeć św. Piotr] pokazał
w Páńſkim poimániu gdy ſię ná wſzytko woyſko ſam ieden Lwim
ſercem á nie vſtráſzonym rzućić śmiał/ chcąc zá Páná gárdło ſwe
wáżyć. SkarŻyw 598, 333, 527, 530; StryjKron 135; ReszPrz 5, 73,
96; To/ gdyby przodkowie wáſzy do was mówili/ wierzę żebyśćie
zrázu ztąd/ [...] porwawſzy ſie do ſzáble wáſzéy/ rzućili ſie z ochotą
ná nieprzyiaćielá tego OrzJan 18, 118; Z wielkim tłumem Zydowie
tám ſię nań [na Jezusa] rzućili LatHar 520; A oni [słysząc, co mówi
św. Szczepan] krzyknąwſzy głoſem wielkim/ zátuleli ſobie vſzy/ y
rzućili ſię nań iednomyślnie. WujNT Act 7/57[56] [przekład tego
samego tekstu RejPos], Matth 26/50; SiebRozmyśl H2; Coż chceſz?
y ná ſłońce ſię y gwiazdy rzucą [heretycy]. Niechże im wierzy ten
co y odrobiny rozumu nie ma. SkarKaz 43b; VotSzl E2v.
rzucić się do kogo, do czego (5): gdy [pies] nioſł mięſo w gębie
przez wodę/ vyrzał ſwoy cień w wodzye/ puśćił mięſo z gęby á do
cieniá ſie rzućił/ ſtráćił korzyść. BielKron 46; BielSpr 57; Ten
zdraycá oto ſyná zábił Krolewſkiego. Máćieli dobre ſerce rzućmy
ſię do niego. KmitaSpit B4; [A wſzák słuſzkowie dobrzi/ do ćiałá ſię
rzucieli/ Dopiero choć zmárłego/ ze ſkory obłupieli/ Y ſiekli w
drobne kąſky NeothAcros Dv]. Cf »do gardła się rzucić«, »rzucić
się do oczu«.
rzucić się k komu (2): Ale Nieſzćżęſcie [!] [osoba moralitetu]
vprzedźiwſzy polic̄ek mu [młodzieńcowi] dá/ aż inij powſtaną a k
niemu ſie rzutzą ForCnR Dv. Cf »rzucić się gwałtem«.

rzucić się przeciw czemu (1): Potym wſzyſcy [mahometanie]
rzućili ſie w nawách ktore wioſły robili ná Krześćijány/ z wielkim
pędem przećiw miáſtu Kánonor. BielKron 459v.
rzucić się o co (1): Iákie ſą zábijánia/ obmowki/ niechući/ O
pełną [tj. o pełny kielich] więc ieden ſie ná drugiego rzući. BielRozm 4.
rzucić się z czym (3): BielKron 399v; Gladiis aliquem adoriri, S
mieczmi kogo opáść/ S mieczmi ſie ná kogo rzućić. Mącz [269]a;
GórnRozm A2; [ŁaskiSprRyc D3v].
rzucić się za czym (żywotne) (1): Delﬁn ktory tám [w morzu]
pánował/ Iáko ſkoro ſzcżukę vźrzał: Nátychmiaſt śię zá nią rzućił.
Y máło iey nie vchwyćił. BierEz R4v.
W połączeniu szeregowym (1): y posłal [!] Solomon Benáiáhá
ſyná Iehoiady rzekąc idz zámorduy go (marg) Wła śnie [= właściwie] rzuć ſię (álbo tárgni ſię/ álbo ſkocż) nań. (–). BudBib 3.Reg
2/29.
W porównaniach (6): IEzus gdy to wymowil/ záſtęp rycérzow
ij woyſko rzucil ſie náń/ iako lwowie na baranka. OpecŻyw 106v,
124v, 137; HistRzym 80v; Coſz tu rzecże Heretyk? iáko iádowity
wilk rzućić ſię muśi/ ná ták wielkiego á zacnego/ y świętego
doktorá Ambrożego. SkarŻyw 568; ArtKanc D9v.
W charakterystycznych połączeniach: rzucić się jednomyślnie,
(nie) leda jako (2), nie bez strachu, nielutościwie, nieostrożnie, pod
przymierzem [tj. łamiąc przymierze], lwim sercem a nieustraszonym, społecznie, wszytką (swą) mocą (2); rzucić się na barana, na
cień, na nieprzyjaciela, na niewinne, na rycerstwo, na słabszego,
na złodzieja; rzucić się z wielkiej okrutności, z zawiści; rzucić się z
mieczmi; rzucić się z moderstwem, z ochotą, z wielkim pędem, z
wielkim tłumem.
Przysłowie: Tákże też nie to zgubiło one Krole cne/ iż ná
woynę iecháli/ ále to/ że ſię o nierowną rżecz pokuśili proſto ſię
rżućili z motyką ná ſłońce. GórnRozm A2; [że lepiey pomoc á fortel
iáki mieć/ niż ſie ná ſłońce z motyką rzućić. ŁaskiSprRyc D3v].
Zwroty: »[czemu (żywotne)] do gardła się rzucić« (1): Gdy
[wilk] vpátrzy pogodę/ z oney wielkiey chući/ Drobiątku niewinnemu do gárdłá ſię rzući KlonWor 5.
»rzucić się gwałtem, gwałtownie« [w tym: k komu (1)] [szyk
zmienny] (7:3): A [myszy] o koćie śię rádziły/ Iákoby go prozny
były. Więc młode śmiele rádziły/ By się nań gwałtem rzućiły BierEz Ov; OpecŻyw 125v; Quia ecce ceperunt animam meam: irruerunt in me fortes. Boć oto iuż wzięli żiwot moy/ rżucili ſie
gwałtem na mię mocżarze. WróbŻołt 58/4, S5; á ná cżele iego trzy
rogi bárzo thwárde/ zwano ią [bestię] Indiyskim ięzykiem Onocentháurus/ á drzewiey niż ſie wodi nápił/ rzućił ſie gwałtownie ná
rycerſtwo Alexandrowo [fecit impetum super illos] HistAl H7; Oni
wnet rzućiwſzy ſie gwałtem rozborzyli kośćioły/ Biſkupy pobili
BielKron 300, 214, 351v; SarnStat 245, 255. Cf też »rzucić się ręką
gwałtowną«.
»rzucić się hurmem« (1): [pospólstwo węgierskie] ná Petrá y
ná iego dworzány rzućili ſie hurmem BielKron 300.
»rzucić się do oczu, [w oczy] [komu]« [szyk zmienny] (1):
Eutropią gdy chćieli wźiąć [...] rzućiłá ſie do ocżu ſwemu okrutnikowi/ ták iż mu pálce w ocży wráźiłá áż mu wylázły BielKron
298; [Ut ego unguibus illi in oculos inuolem. Iákobych mu ſie ia w
oczy rzućiłá. TerentMatKęt E4].
»rzucić się rękami(-oma), z rękami(-oma), ręką gwałtowną« = inicere manus PolAnt, Vulg, JanStat [szyk zmienny] (3:2:1):
Gdi thedi yuſz thamo gdzye yey cząkall [!] yeſth nadeſchla, on rąką
gwaltowna na nyą ſzyą yeſth rzuczill mowyącz kv nyey maſch
pyenyadze LibMal 1544/93v; A oni rzucili śię nań z rękami ſwoięmi (marg) wrzucili nań ręce etc. (–) i pojmali go. MurzNT
Mar 14/46; Leop Mar 14/46; BibRadz Mar 14/46; WujNT przedm
19; IEſli Krześćiánin ná którégo Zydá rzući ſie gwałtownie rękomá [si ... manus iniecerit violentas JanStat 1120]: wedle tego iáko
práwá źiemie náſzéy potrzebowáć będą/ niech karan będźie.
SarnStat 255.
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»w skok się rzucić« (1): á ták ſam też Myncarz roſpiſał liſty po
kráinach Mánsfeldeńſkich do tych co kruſzec kopáią/ áby w ſkok ná
kſiążętá ſie rzućili BielKron 202v.
Szereg: »targnąć się abo rzucić się« (1): Nemo miſit in illum
manus: Zaden ſię nań nie tárgnął/ ábo nie rzućił ſię rękomá. WujNT
przedm 19. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]
W przen (1): A tá wſzetecznicá [o brodzie] Ná ten czás rumiánégo vſzánowáć licá Twoiégo nie vmiáłá: ále ſye rzućiłá Przed
czáſem ná twarz twoię. KochBr 152.
Przen: Wystąpić przeciw komuś lub czemuś (zwłaszcza słownie), obrazić, zbezcześcić (9): A nieiedno teſtamenti koſcielne kradną nizczą/ kaſſuią ale ſię też rzucili nateſtament pańſki SeklKat L2v;
Rzućiliſmy ſye byli naprzod ná Ołtarz/ to ieſt ná ſtárożytny ſpoſob
wiáry Swiętey: hnet potym tárgnęliſmy ſye/ ná ſługę Ołtarzá tego/
to ieſt ná Kápłaná OrzRozm C3v; CzechRozm 81; ReszPrz 91.
rzucić się komu (3): Coniicere maledicta in vitam alicuius,
Rzućić ſie komu ná cziye záchowánie álbo żywot. Mącz 87d; Eximere honoribus, Rzućić ſie komu ná dobrą powieść albo vwieść
komu czćy. Mącz 102d, 372a.
Zwrot: »rzucić się słowy« [w tym: przeciwko komu (1)] (2):
Aieſliby tez kto proſtego rządu abo ſtanu czloviek na ſpravie a ſądzie granicznem, abo ynnem przecziwko Commiſſarzom ſie rzuciel
ſlovy a nievczcziel, taki ma bydz viezą abo ſiedzeniem do polroka
karąn ComCrac 17v; BielKron 325v.
a. Przen: O chorobach; incidere, invadere Cn (7): vyźrzawſzy
niektore drzewo owocne/ iadł owoc iego/ á wnethki ſie nań trąd
rzućił HistRzym 63v.
rzucić się od czego (1): á że łácżnął/ iadł owoc iego [drzewa]/ á
wnetki záſie trąd z niego zginął/ kthory ſie był od owocu pierwſzego drzewá nań rzućił. HistRzym 63v.
rzucić się miedzy kogo (3): Tam miedzy obegnáńce/ mor ſie
prędko rzući/ Zdycháć będą od ſmrodu BielSat M4v [idem BielSjem]; SkarŻyw 460; BielSjem 35.
α. O pleśni na winie (2): Roſtworz Wino Száfárko/ boć ſie
włocżká [tj. rodzaj pleśni] rzući/ Im go więcey dolewaſz/ tym ieſt
lepſzey chući. BielSat C [idem] BielRozm 15.
b. Przen: Zacząć coś brać, zagarniać, grabić (o majątku) (7):
Aleśćie ten chléb [tj. własne dochody] ſobie teraz ohydźili/ A ná
Skárby Korony ráczéy ſye rzućili. KochZg A4v; In alienam pecuniam plenam atque praeclarem invadere, Rzućić ſie ná piękną á
doſtáteczną máyętnośc cziyę. Mącz 304b; Táki był Kátiliná w
Rzymie/ przewieczerzawſzy wſzytkę máiętność ſwą/ chćiał ſie ná
rzecz poſpolitą rzućić: á iż mu nie ſzły ćiche práktiki/ viechał z
Rzymu KochWr 34; SarnStat 365.
rzucić się do czego (1): [Neron] Vtráćiwſzy [majątek] rzućił ſie
do poſpolitego ſkárbu y do kościołow BielKron 145.
Zwrot: »gwałtem, gwałtownie się rzucić« (1:1): Argentum invadere, Gwałtem ſie ná cziye pieniądze rzucić. Mącz 472d; Ná
ktory ſkarb Rzeczypoſp olitej ieſliby ktokolwiek [...] bądź fortelem
iákim/ bądź gwałtownie ſię rzućił/ y z niego bądź wiele/ bądź máło
wźiął/ [...] tedy táki ipso facto infamis być ma VotSzl Ev.
2. Ruszyć gwałtownie w jakimś kierunku, udać się dokądś z
pośpiechem, przyskoczyć szybko ku komuś lub czemuś; facere impetum HistAl; pergere Vulg; involare Mącz (107): OpecŻyw 109v;
BielŻyw 124; On tedy mąż dziki rzućiwſzy ſie vłápił ią [pannę]/ á
odſzedſzy ſnią ná ſtronę/ pocżął wielkim głoſem rycżeć HistAl K6v;
po iego [papieża Pawła IV] śmierći rzućił ſie lud poſpolity/ chcąc
ćiáło iego powrozem wlec po vlicach do Tybru rzeki BielKron
238v; Turcy z drábinkámi rzućili ſie/ przez mury ze wſzytkich ſtron
leźli do miaſtá BielKron 251v, 6, 109, 145, 151, 416v, 444; KochMon 32; Rzućmy śię co napręcey/ á ná pokoy gdzie Wyprowadzmy
tę pánnę vprácowaną [tj. Kasandrę wyczerpaną po wygłoszeniu
proroctwa o upadku Troi]. KochOdpr D2v.
rzucić się do kogo, do czego (17): GliczKsiąż A3v; BielKron
104v, 248v; In capillum involare, Za łep kogo porwać/ rzuczić [!]
ſie do włoſów. Mącz 34c; BielSat D2v; Tedy tám gdy ſie rzućił do

oney ſzkátuły/ Miáſto ſzulbryfow tráﬁł ná gołe ceduły. HistLan C;
gdy ſie woyſká potkáły [zdrajcy] rzućili ſie do pobithych ludźi/
odięli im miecże y tarcże/ vderzyli ná Rzymiány s tyłu BielSpr 43;
SkarŻyw 30, 530; Y przyſzłá [panna] proſto przez táiemne gmáchy/
Ná ty drzwi/ kędy zoſtáwiono ſzáchy. [...] Pánná ſie záraz do
ſzáchow rzućiłá KochSz C2; A gdy pánnę do ślubu wiedźiono/
dawſzy znák pomocnikóm ſwym/ rzućił ſye ſam naprzód do niéy.
KochWz 138; KIedy Alexánder Król Mácedońſki wźiął przez moc
Tebás/ żolniérze zárázem do łupu ſye rzućili. KochWz 140; BielSen
9; OrzJan 5, 111; Po ktorym znáku Piotr Páná przez Ianá poznawſzy/ rzućił ſię po wodzie do niego. WujNT Ioann 21 arg. Cf
rzucić się komu do czego.
rzucić się do czego [= chwycić narzędzie walki] (20): MurzHist T4; Tátárowie do koni y do łukow ſie rzućili/ ogárnęli náſze.
BielKron 420; Haec ubi dicta dedit stringit gladium, Wyrzekſzy to
rzućył ſie do mieczá. Mącz 91d; RejPos 86 [2 r.]; RejZwierc 80;
BielSpr 51; A cżemuż rychło potym/ gdy ſie Piotr do kordá rzućił/
[Jezus] od tego go hámuie/ y kord do poſzew włożyć każe? CzechRozm 238; Bo vſłyſzawſzy to ſłowo [Jezusa]/ rzućili ſię do kámienia iáko ná bluznierzá WujNT 350, 342. Cf »rzucić się do
zbroje«.
rzucić się komu do czego (2): IEden z dzyewką coś mowił/ v
okná pilnego/ Przyſzłá mátká ſwiádomá będąc cnoty iego. Dzyewká
mu ſie rzućiłá/ nátychmiaſt do oká/ Mowiąc: wieręć tu Muchá
RejFig A8. Cf »rzucić się do szyje«.
rzucić się k(u) komu, ku czemu (8): Ku Xántowi ſie rzućili/
Przyiaćiele mu rádzili? Nikakiey iuż nie odmawiay BierEz E4v,
M4v, Pv; Elzbieta ſwiętá gdy Marią vzrzala/ [...] rzuciwſſy ſie kniey
náboznie ią przijęla OpecŻyw 10v, [155], 156 [2 r.]. Cf »rzucić się
ku szyi«.
rzucić się na kogo, na co (3): BielKron 420; á gdy go [opsesa,
tj. opętanego] gwłatem [!] przywiedli [do ołtarza]/ rzućił ſię ná
oﬁárę [tj. pieniądze na ołtarzu]/ wydárwſzy ſię im z ręku WerGośc
217 [idem BielKron]. Cf »rzucić się do zbroje«.
rzucić się za kim (1): bo gdyś vſłyſzáłá [Telezyllo] O wielkiéy
ſwych porażce wnetéś bróń porwáłá/ A twym śmiáłym przykłádem/
wſzytká płeć niewieśćia Rzućiłá ſie zá tobą KochFrag 40.
rzucić się dokąd (14): Leop 4.Reg 3/24; Rzućili ſie Argonánte
do kościołá z dobytemi miecżmi/ pobili wiele Rycerzow onych
BielKron 54v; Potym ſie tám rzućili gdzie [tureckie] woyſko leżáło/
wielkie korzyśći pobráli BielKron 245; Pothym ſie rzućili [Turcy]
do obozu/ thám wiele ſkárbow pieniędzy ſrebrá złotá nábráli
BielKron 310; wnet [Czesi] ſie do miáſthá rzućili á Polaki wybili
BielKron 324, 52v, 59, 125, 202v, 355, 392v; Ieſli proch párkan z
gruntu/ ná ſtronę rozrzući/ Tám ſie kázda [!] [z walczących niewiast] do dziury/ ku ſzturmowi rzući. BielSat Nv [idem BielSjem];
BielSpr 63; BielSjem 37.
W charakterystycznych połączeniach: rzucić się prędko (co napręcej) (3), z gniewem; rzucić się do kamienia (4), do kord(k)a (2),
do łukow, do miecza, do szable, do szarszunow; rzucić się ku szturmowi; rzucić się z mieczmi.
Zwroty: »rzucić się hurmem« (1): náleźli fortę otworzoną/ rzućili ſie hurmem pięć ſeth mężow Biſkupich [...] ſproporci/ drudzy
theż zá nimi rychło przyſkocżyli ná rátunk BielKron 215.
»nazad, zasię się rzucić« (1:1): On [Ezop] ſie záśię prędko
rzućił/ Prozną miednicę pochwyćił BierEz C2; Słoniowie tedi niemogąc cirpieć wielkiey gorączoſci nazad ſie z gniewem rzucili
BielŻyw 159.
»ze snu się rzucić« (1): Myſz gdy śię z myſzą goniłá/ Ná nogę
mu [lwu] náſtąpiłá. Lew śię ze ſnu prędko rzućił/ A onę myſz wnet
vchwyćił BierEz M4v.
»rzucić się ku szyi [czyjej], [komu] do szyje z ręczynkami«
(1:1): [święta Maria Magdalena] rzuciwſſy ſie ku ſſyij dziewice
Marié/ pocżęla placżątz mowitz. [...] OpecŻyw 131v; Tám [w niebie] ćię vyźrzę da pan bóg: á ty więc z drogiémi Rzuć ſye oycu do
ſzyie ręczynkámi ſwémi. KochTr 5.
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»wzgorę się rzucić« (1): [gołąb do ptaków złapanych z nim w
sieć:] A ták gdy śiły złącżymy. Owſzeyki tę śieć przerwiemy. Y
tákże więc vcżynili/ Wzgorę ſie wſzyſcy rzućili BierEz S4.
»rzucić się do zbroj(e)« [w tym: na kogo (1), przeciw komu (1)]
[szyk zmienny] (10): FErdynánd Krol Rzymſki gdy ſie dowiedział o
śmierći krolá Iáná/ rzućił ſie do zbroie áby doſtał kroleſtwá
Węgierſkiego BielKron 311; [Przemysław z wojskiem] vkazał ſie z
láſá nieprzyiaćielom we zbroi/ nieprzyiaćiele wnet ſtrwożył/ rzućili
ſie do zbroy BielKron 341, 104v, 214, 226, 233v, 456; [chrześcijanie] rzućili ſie do zbroie ná ſie/ iákoby nie doſyć ſłowy náwrácáć/
ále miecżem lepiey przypędzáć BielSpr 61, b4; iż ieſli ſię przećiw
nim [tj. przeciw heretykom] do zbroie rzućićie/ koniecżnie do tego
przyidźie/ iż heretyki morduiąc/ wiele świętych z nimi wyginie
CzechEp 39.
Przen [w tym: do kogo, do czego (18)] (26): Rzućmy ſie do
tych koſciołow náſzych/ á do tych záplugáwionych ſerc náſzych/ á
wymiecmy z nich ty rozlicżne hándle á márne kupie ſwiátá tego
RejPos 198; Ale ſie ty rzuć mocno do tarcżey Páná ſwego/ ktorąć tu
mocną zoſtáwić racżył/ iáko mu [czartowi] ſie obronić maſz RejPos
264, 334v; Ale gdy iuż [...] będzieſz ſie brzydził onemi pirwſzemi
poſtępki ſwoiemi/ á rzućiſz ſie do miłey cnoty y do iey obyczáiow/
ſłuchay iákiego páná maſz RejZwierc 124; [Podobno ſie Troycżacy
[tj. ci, którzy wierzą w Trójcę Świętą] do owego ſwego wykrętu
rzucą/ mówiąc/ że to Chriſtus wedle cżłowiecżeńſtwá mowi. BudArt P3].
rzucić się do czego [= chwycić narzędzie walki] (4): Ieſliby
było trzebá y Rycerſkiey ſpráwy/ Więc do tey Sámſonowey rzućić
ſie bułáwy [wyobrażonej na herbie]. WisznTr 2. Cf »do zbroje się
rzucić«.
rzucić się za czym (1): [niesprawiedliwi sędziowie] Zle ná
świát pádli/ ták bogiem wzgárdźili/ A zá nieprawdą záraz ſye rzućili. KochPs 84.
Zwroty: »rzucić się [komu] do oczka« = zwrócić na siebie uwagę (1): Słyſzę tu [...] Młodość płochą á niekárną/ Niewſtydliwą w
mowie márną/ Wiele tu rzegoceſz ſrocżká/ Rzućiłáś mi ſie do ocżká
BielKom E2v.
»do zbroje się rzucić« [szyk zmienny] (3): Rzućże ſie rádzęć do
tey ſwiętey zbroye Páná ſwego/ á do tey tarcżey mocney iego/ boć
to ieſt zbroiá twoiá mocna wiárá twoiá RejZwierc 264, 264v, 265.
a) Udać się, zwrócić się [w tym: do kogo, do czego (14)] (16):
[nietoperz] Swe woyſko zdrádnie opuśćił/ Do nieprzyiáćioł ſie
rzućił. BierEz Q4; Docżego ſie będze rzuczicz Albo dokogo ſyę
vcziecz [gdy zacznie się sąd] Liepieczy wżdy miecz przi ſobie Swe
vċzinky RejKup Vv; Abowiem ktoż nie będzye wolał w potrzebie
rzućić ſie do tego ktory ieſt więtſzy/ naywyſzſzy/ s ktorego wſzytko/
y ktory [...] ieſth Bogiem SarnUzn H5; To ſłyſząc [że córka nie
chce, aby mieszkał w jej domu] on ſtáruſzek bárzo ſie iął ſmućić/
Widząc że iuż nie było do cżego ſie rzućić. HistLan B; GrabowSet D4v.
rzucić się k komu (1): Tyś żywot/ k tobie Duſzá ſię rzućiłá/ Do
ćiebie Iezu Názáráńſki bieżę GrabowSet T3v.
rzucić się z czym (1): iż go áż niewola doćiſnęłá do tego/ toż ſie
dopiro rzućił [bogacz]/ s ſpráwámi ſwoiemi do Páná ſwoiego. RejPos 244.
W przeciwstawieniu: »odstąpić ... rzucić się« (1): iż to bogowie
ná nas plagi przepuſzcżáią żeſmy ich odſtąpili/ á do inſzego ſie
rzućili BielKron 158v.
α) Wziąć dla siebie, wykorzystać (7): Bo gdyby położono [...]
vriántowkę [gatunek gruszki] pięknie doźrzáłą á drugą tákże z
drzewá álbo s kámieniá vſthrugáną pomálowáną y pokoſzcżoną/
zda mi ſie iżby ſie káżdy wolał do tey prawdziwey rzućić. RejZwierc 136, 61v, 169v; [król Zygmunt August] cżwarta [!] cżęść
dochodow wſzyſtkich do ſkárbu poſpolitego Coronnego dárował/
[...] áby Kroleſtwo/ cżáſu potrzeby/ miáło śię do cżego rzućić/ a
zgoloczone od ſkárbu poſpolitego niebyło. BiałKaz L; WerGośc
235; VotSzl E2.

rzucić się ku czemu (1): Mniećby ſie to fráſowáć człeku vbogiemu/ Com ták wſzytko wyſypał [tj. wydał]/ á potym ku czemu Ia
ſie rzucę? WyprPl Cv.
b) O ruchu ciał niebieskich (1):
Zwrot: »rzucić się wzad« (1): A obſzedſzy ią [Smok Cynozurę, tj. Małą Niedźwiedzicę] do nóg oſtátecznym kołem/ Rzućił ſye
wzad/ y ſtánął KochPhaen 3.
3. Wziąć się do czegoś z zapałem, chętnie albo z pośpiechem
się czymś zająć [w tym: do czego (31) (w tym 1 r. brak w zniekształconym kontekście)] (33): Lada czo dzys wſythczy baią Nauky
prawey [tj. opartej na Piśmie Świętym] niemaią A ſnaċ by zaċnieyſzi byli Gdyby ſię donich ṙzuċżili. RejKup o5v; DiarDop 100;
Gdzye nye dopuſſcżą mu [rozpieszczonemu dziecięciu] nic pocżąć/
nicżego ſie tknąć áni do żadney rzecży rzućić/ iedno w roſkoſſy/ [...]
w długim doſypányu [...] onego v ſiebye máyą. GliczKsiąż E4;
BielKron 10, 45v; RejAp 3; Więc [zbyt gorliwy gospodarz] y cżeladź potrwoży/ pogromi/ iż iedni ſie pokryią/ drudzy biegáią by
ſzaleni niewiedzą do cżego ſie pirwey rzućić RejZwierc 106v;
Pewnieyſza będzie wyſługá/ Gdy ſie rzućiwá do pługá. RejZwierc
[233]v, 201v; BielSpr 60v; A gdy [bogini Wenus z Heleną] do
domu przyszły Parisa gładkiego, Sługi sie wnet rzucili do czynu
swojego. KochMon 34; Ktorey [przyczyny skazania swego] gdy
[skazany] niewie/ łácno ſie rzući do áppelláciy zwykłych [impelluntur ad provocationes usitatas]/ to ieſt/ do ſędźiego wyżſzego.
ModrzBaz 88; Gdy ſię cżytánie [listu] dokonáło/ wſzyſcy ſię do
obłápiánia y cołowánia [!] ſpolnego Grekowie z Láćinniki rzućili.
SkarJedn 293, 86, 365; [św. Tomasz z Akwinu] Nigdy bez modlitwy
do kśiąg ſię y piſania nierzućił SkarŻyw 201, 250, 373, 383;
CzechEp 51, 138; ſczęśliwy to będzie/ Kto tam [tj. w niebie]
kiedyżkolwiek śiędźie. Ale w téy mierze/ ſynu/ nic ná ſáméy chuci/
Ieſli ſye kto do tego ſam práwie nie rzući: Trzebá wzgárdźić
roſkoſzy/ niedbáć o pieniądze [...] KochTarn 78; GórnRozm Ev;
Goſpodarz wie czego komu potrzebá [...]: inſze potráwy chorym/
inſze zdrowym ſłużą: chory by ſię do ſzkodliwych ſobie potraw
rzućił/ y tákby ſię zábił. SkarKaz 81a; y wielką pokuſę/ [...] zwyćiężamy/ morząc w ſobie gorącość chęći do zákazánych ná ten czás
[postu] potraw. Tey pokuſy heretycy żadną miárą nie zwyćiężą/ [...]
y owſzem y do żab rzućiliby ſię/ gdyby im ich zákazał. SkarKaz
121a; Náoſtátek trzebá nam [...] mężnie nieprzyiaćielowi ſię záſtáwić/ y ochotnie do obrony ſię rzućić. VotSzl B2; Okręt gdy tonie/
do obrony wſzyſcy/ zápomniawſzy ſwoich tłomokow/ rzućić ſię
máią. SkarKazSej 667a marg; [Sąſiedzy tego ſię dowiedziawſzy [...]
wnetże ſie rzućili/ ten cegłę/ ten wapno/ ten piaſek/ iáko kto mogł/
woził [na budowę kościoła] SkarŻyw 295 (Linde)].
rzucić się ku czemu (1): Záiąc potym śię ocućił [ze snu]/ Ku
biegu śię prędko rzućił: Nátychmiaſt ono przebieżał/ A ná kreśie
żołwiá záſtał. BierEz L4.
cum inf (1): Woiewodá Połocki/ [...] poſłał śpiegá do ich woyſká w nocy/ ktory zápalił Stertę ſiáná w woyſzcże/ rzućili ſie wſzyſcy
gáśić: w then cżás vderzył ná nie s tyłu BielKron 429.
W porównaniu (1): á gdyby gwałth był iżbychmy ſie wſzyſcy
do tego [do obrony granic] iáko do ogniá rzućili RejZwierc 188.
Zwroty: »hurmem, wojskiem prawie się rzucić« (1:1): Ale gdy
ludzie Bogá wzgardzonego [tj. Jezusa]/ [...] vyzrzeli: hurmem ſie
[...] do cżyſtośći/ do wzgárdy świátá tego rzućili SkarŻyw A5v; nietylo ſie do chowánia pánieńſtwa młodzieńcy y panny woyſkiem
práwie rzućili/ ále y ći co żony iuż mieli/ wątpili/ po przyiętym
chrzćie/ ieśli mieć znim [lege: z nimi] ſpołecżnośc [!] mieli. SkarŻyw A5v.
»do roboty się rzucić« (1): Wſzyſtká ſye do roboty czeladź rzućiłá/ Y ſam Pan KochPieś 18.
4. Trysnąć, pociec, popłynąć gwałtownie; prorumpere Vulg;
egredi PolAnt; prosilire Mącz [w tym: komu (9)] (13): [gdy chory
nie może oddać moczu] wźiąć włos końſki/ á wetknąć mu go [do
cewki moczowej] źdźiebłkiem ſłomy: á gdy mu go záś ná zad poćiągnie/ tedy ſye mocz zá nim rzući. SienLek 173.
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rzucić się czym (2): [y wráźił [Ahod] gi [miecz] w brzuch iego
[króla]/ ták bárzo że zá oſtrzem y ielcá wbiegły w ránę/ y vtonęłá
w tłuſtym brzuchu. Ani dobył záś miecżá onego/ ále ták iakoż
vderzył/ zoſtáwił gi w ćiele/ y tudzieſz chnet rzućiły ſie łáyná
poſládkiem. Leop Iudic 3/22]. Cf »krew się rzuciła«, »nozdrzami
się rzucić«.
Frazy: »krew się rzuci(ła)« [w tym: z czego (1), czym (1)] (3):
bo kiedy práwe muſzkum [tj. prawdziwe piżmo]/ tedy thák mocne
ieſt/ iż gdy go powonią/ wneth ſie kreẃ noſem rzući. BielKron
267v; [Attyla] iął pić wino/ leżąc podle żony w nocy kreẃ mu ſie
bez miáry z noſá rzuciłá/ ktora go záduſiłá gdy vſnął BielKron 298v,
325v; [a thedy yeden ſzluga byſzkupa nawyſzſzego, wyczyągnąwſzy rękę mayącz zyelazną rękawyczę y dal panv Iezuſzowy
wlycze [...], athv krew ſzye rzvczyla zyego rany kthora wlyczv byla
od onego vderzenya RozmyślDomin 34; y roſtrącili głowę y oblicże twoie [Panie Jezu]/ aż ſie krew vſthy y noſem rzuciła Pozdraw C3v].
»łzy (z oczu) się rzuciły« = obortae sunt a. prosiliunt
lachrymae Mącz [szyk zmienny] (8): Iozeph zrozumiał iż tho
bracia y łzy mu ſie z ocżu rzućiły RejJóz M4, I5v, M4, M7v,
O7v; Tristis interim nonnunquam collachrymabat, Przes ten czas
był ſmutny/ pod czás mu ſie łzy z oczu rzućiły. Mącz 181d,
[269]b, 365c.
»nozdrzami się rzuci« = czegoś będzie w nadmiarze, do przesytu (1): Ale przez cały mieſiąc [będziecie jeść mięso]/ áż ſie wam
nozdrzámi rzući [donec egrediatur naribus vestris]/ á omierznie
wam BibRadz Num 11/20.
5. Gwałtownie skoczyć (często w dół); iacere, irruere PolAnt;
iactare, mittere Vulg [gdzie] (6): Więc [wosk] áby tákież twárdym
był [jak wypalone garnki]/ W piec ſie miedzy gárnce rzućił. Tám ſie
náthychmiaſt roztopił BierEz Pv; OpecŻyw 74; á oto rzućiło (marg)
porwáło. (–) ſię ſtádo świni po gu (kust) brzegu (–) do morzá
BudNT Matth 8/32; ieſlibyśćie mieli wiárę/ [...] gdybyśćie tey gorze
rzekli/ Podnieś ſię á rzuć ſię w morze: ſtánie ſię. WujNT Matth
21/21 [przekład tego samego tekstu OpecŻyw]; Symon Piotr vſłyſzawſzy iż Pan ieſt; przepáſał ſię ſuknią [...] y rzućił ſię ná morze.
WujNT Ioann 21/7.
Zwrot: »rzucić się [skąd] nadoł« (1): i poſtáwił j [szatan
Jezusa] na wiérzchu kościoła/ i rzekł mu/ Ieſliżeś ſyn Boży ieſt puśc
(marg) rzuć (–) śię ſtąt nadoł MurzNT Luc 4/9.
Synonimy: 1. natrzeć, porwać się, powstać, przypaść, targnąć
się, uderzyć; 2. porwać się, przypaść, ruszyć się, zerwać się; 5.
porwać się, puścić się.
Formacje współrdzenne cf RZUCIĆ.
Cf RZUCENIE
MC

rzucon k komu z czego (1): Bowiem ty ieſtes ktoris mie wyrwał
z żywota, nadzieio moia od pierſi matki moiey/ kthobiem ieſth rzuczon z żywota. Z żywota matki moiey [Vulg Ps 21/11] TarDuch A3.
Wyrażenia: »[od czego] daleko rzucony« = odrzucony, pozbawiony czegoś (1): Boże niezmierzony/ Iákom od ſwéy nádźieie
dáleko rzucony. KochPam 87.
2. Wrzucony, wepchnięty (5):
rzucony w co (1): Ciáło S. Lucyaná w morze rzucone. SkarŻyw
47 marg.
Przen (3):
Wyrażenia: »w niepamięć rzucony« (1): Ták ia/ źrzenicą ocżu
mych ſerdecżnych/ Ku tobie obroconych/ [...] Duſzę bym ćieſzył: á
żądzy mierźionych/ Drogę precż puśćił/ w niepámięć rzuconych.
GrabowSet Q.
»rzucony do piekła w ogień« = potępiony (1): Dobrzeć téſz
tobie wniśc ku żywotowi chromem/ niſz dwie nodze maiąc/ być
rzuconem do piekła wogień nieugaſzony [iaci in gehennam in
ignem inextinguibilem] MurzNT Mar 9/44.
»w proch rzucony« (1): Snam ćię opuśćił/ przetom cżłek zelżony? Odſtąpiłem ćię/ więcem w proch rzucony? GrabowSet R.
α. W funkcji rzeczownika; w przen [do czego] (1): Máłać Pánie
cżeść/ z rzuconych do grobu/ W piekle nie widzę twey chwały/
ſpoſobu GrabowSet Gv.
3. Usunięty; przen [z czego] (1): O iáko/ duſzá moiá/ ieſt
wzgárdzona/ [...]. Obraz iey/ z Páńſkich przybytkow rzucony/ W
kśięgách żywotá/ iey wiek nie wſpomniony GrabowSet Q2.
Synonim: 1. ciśniony.
Cf RZUCIĆ
MC
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RZUĆ cf RZWIEĆ
RZUT Sł stp; Cn brak, Linde XVIII – XIX w.
RZWAĆ cf RZWIEĆ
RZWANIE Sł stp; Cn, Linde brak.
Cf RZWIEĆ, [RZWIENIE]
[RZWIĄCY part praes act
N sg m rzwiący.
Sł stp s.v. rzuć, Cn, Linde brak.
Wydający donośny głos, ryczący: rugiens zrzijwyączy [!] Słownicz 95.
Synonim: ryczący.
Cf RZWIEĆ]
DDJ

RZUCON cf RZUCONY
RZUCONY (12) part praet pass pf
rzucony (9), rzucon (3).
-on-; -on z tekstu nieoznaczającego ó.
sg m N rzucony (4), rzuc(o)n (1); ~ (praed) -ony (3) KochPam,
GrabowSet (2), -(o)n (1) TarDuch. ◊ I rzuconem (1). ◊ f N (praed)
rzucona (1). ◊ n N (praed) rzucon(e) (2), rzucono (1); -e SkarŻyw;
-e : -o Mącz (1:1). ◊ pl G rzuconych (2).
Sł stp s.v. rzucić, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. rzucić.
1. Szybkim ruchem przemieszczony w powietrzu w określonym
kierunku; iactus Calep (6): Missilis, Co łátwie może być rzucono/
álbo co yeſt od ſtrzelánia. Mącz 225b; Murex ferreus triangulus per
cuspidem, Zelázo o trzech rogách kończiſtych/ záwżdy yednym
rogiem wzgórę ſtoyące yákożkolwiek bywa rzuczone. Mącz 238a;
Iactus – Połozony, rzuconi. Calep 496b.
rzucon czemu (żywotne) (1): Lwowi rzuconá S. Mártyná. SkarŻyw 21 marg.
Przen (2):

RZWIEĆ (3) vb impf
inf z tekstu nieoznaczającego é.
inf rzwieć (1). ◊ praes 1 sg rzuję (1). ◊ 3 sg rzuje (1), [rzwie]. ◊
[praet 3 sg m rzwiåłem.]
Sł stp: rzuć, rzwać, rzwieć, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej
notowanych przykładów) s.v. rzuć.
Wydawać donośny głos (3):
a. O zwierzętach: ryczeć (3): Rugire, leonum, rzvyecz BartBydg 257; Fremuit Leo ore cruento, Riczi/ Rzuye też niektórzi
mówią. Mącz 136b; Rugio, Ryczę yáko lew rzuyę niektorzy mówią.
Mącz 360a; [ReuchlinBartBydg V; Rzuię/ Rugio Volck Yyy3].
b. [O ludziach: szlochać: Vbicżowanem y vpokorzon ieſtem
bárzo/ rzwiałem od łkánia ſercá mego [rugiebam a gemitu cordis
meis]. PsKrak 1532 37/9.]
Synonim: a. ryczeć.
Formacja współrdzenna: rzewieć.
Cf RZWANIE, [RZWIĄCY], [RZWIENIE]
DDJ

RZWIENIE

RZYGAJĄCY

[RZWIENIE sb n
N sg rzwi(e)ni(e).
Sł stp, Cn, Linde brak.
Ryczenie (o zwierzętach): rzvyenye ruditus, clamor asini vel
alterius animalis ReuchlinBartBydg D3v; rzvyenye rugitus i d est
clamor leonis ReuchlinBartBydg D4.
Cf RZWANIE, RZWIEĆ]
AN

RZYGACZKA (1) sb f
N sg rzygaczkå.
Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).
Ta, która wymiotuje: Ructator, Et ructatrix, Rzigáczka Mącz
359b.
DDJ

RZYCIEL Sł stp; Cn, Linde brak.
[RZYCZNY] cf 2. RZECZNY
RZYĆ (38) sb f
sg N rzyć (11). ◊ G rzyci (1). ◊ A rzyć (22). ◊ L rzyci (4).
Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI (trzy z niżej notowanych
przykładów) – XVIII w.
Dolna tylna część tułowia; tyłek, pośladki, odbyt; wyraz często
używany w tekstach o charakterze żartobliwo-rubasznym; anus
Mymer1, BartBydg; podex BartBydg, Mącz; culus, natis BartBydg
(38): Niewiáſtá ktora niechce przyzwolić/ mowi by miáłá kroſtáwą
rzyć. March1 A4; Mymer1 21; Podex, d icitu r posterior pars
corporis, culus, poslyadek, rzicz BartBydg 118, 10b, 29, 96, 120;
Mącz 307c; LOtrzy cżyrwony złoty w drewnie poſtáwili/ Ktoby gi
wziął zębámi á ocży zákryli. Ten gi ſobie iuż miał wziąć/ iednego
wpráwili/ Ten dybie do złotego/ rzyć mu wyſtáwili. RejFig Aa7,
Aa4v, Bb8, Cc2 [3 r.], Dd2, Dd5v; [kozieł] Zyadł piſkórzá żywégo/
piſkorz niećiérpliwy Strawięnia nieczekáiąc/ przepádł przezeń
żywy. Koźieł go w rzyć drugi raz: on drugi raz z rzyci KochFr 124,
124 [2 r.]; Ni po Grecku ni po Rzymſku/ nie daſz mi goworzyć. (–)
Owo rzy & ć [!]. KlonŻalEcho E4v; PudłFr 33; [gdy się koń
ochwaczi a gnoiu pusczicz nie może a kładzie się tu y owdzie/
wetkni mu mydła w rzicz a będzie zdrow. SprLek B3; Dict 1566
C2; UrsinGramm 183].
Przysłowia: Kto kolwiek ma ſytą rzyć/ Trudno ią ma zátworzyć. March1 A4v [idem] March3 V5; [Wokabul 1539 V5].
Temu ktory ma nágą rzyć/ nietzrebámu [!] ſie przed złodźieymi
kryć. March1 A4v; March3 V4v; [Wokabul 1539 V4v].
ia w rzyći ocży mam BierEz E2, Ev.
Rzyć w popiele á myſl w niebie RejZwierc 232, 219.
Ale czos ma przed namj kryć On niema czim by za krycz rzyć
RejKup v8.
Fraza: »całuj(cież), całować mnie (a. nas) w rzyć« (2:2): rzekłá bábá/ Cáłuycieſz mię wſzyſcy w rzyć/ bedę temu rádá RejFig
Ee3v, Aa2, Ee3v; Tákżeć káżdy pyſzny chłop [...] chodzi podnioſzſzy/ poroże by Ieleń/ Mogłby rzec cáłuy nas w rzyć/ á iedno ſie
nie leń. RejZwierc 119.
Zwroty: »dać w rzyć« = dać się ciężko we znaki (1): złemu diabeł pewnie w piekle da w rzyć. RejZwierc 225.
»mieć odartą rzyć« = być biednym (1): Zazdrość nie może iedno s
fortunnym być. A ten mu zaźrzy co ma odártą rzyć. RejZwierc 224.
W przen (2): Brácie gdy ſie tu idzieſz myć/ Odkriy cnotę á
zákriy rzyć. Pierwey brud ná duſzy obácż/ Toż potym ciáło kępáć
rácż. RejZwierc 237v, [238]v.
Synonimy: dupa, piotrowa, pośladek, zadek, zadnica.
Cf BIAŁORZYT, [DROPIRZYT], [PASIRZYT], PASORZYT, PASORZYTKA, POŁRZYTEK
DDJ
[RZYGACZ sb m
N sg rzygacz.
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
Ten, kto wymiotuje: Rzyg[a]cz [wyd. 1605: rzygácz]/ et Rzygáwiec/ Ructator Volck Yyy3.
Cf [RZYGAWIEC]]
DDJ
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RZYGAĆ (17) vb impf
a jasne.
inf rzygać (3). ◊ praes 1 sg rzygåm (4). ◊ 2 sg rzygåsz (1). ◊ 3
sg rzygå (5). ◊ praet [3 sg m rzygåł.] ◊ 3 pl m pers rzygali (1). ◊
impers rzygå się (2). ◊ part praes act rzygając (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
1. Gwałtownie zwracać zawartość żołądka, wymiotować; irructare, ructare Mącz, Calep, Cn; eructare Calep, Cn; singultire
Murm; erugere Cn (16): Murm 79; Mącz 359b; Chorey máchárzynie ty znáki ſą/ cłowiek [!] nie może ieść/ a częſto rzygáć
muśi/ cięſzki ſen ma SienLek 119v, 17v, 104v; Calep 372b, 564b,
930a.
rzyga się komu (1): Gdy ten ſtruty vyzrzy riby: lęka ſie gich, á
widzimu [!] ſie iakoby w gębie miał ſmrodliwą ribę/ y tako mu ſie
rzyga. Tę chorobę lecżą mlekiem koziem FalZioł IV 36c.
rzyga się czym (1): Iako z drew mokric[h] więtſzi dim [...] tak
też zpokarmo[w] nie ſtrawnych pari wielgie pochodzą, iedne [w]
głowę drugie w gardło, á tak ſie rzyga iako [...] iayci przepiekłymi.
GlabGad F6.
Zwrot: żart. »obiema końcoma rzygać« (1): Ten ktory rzotkwyę pożywa/ rad obyemá końcomá rzyga. March1 A4.
Przen (2):
Zwroty: »ogniem, [ogień] rzygać« [szyk zmienny] (1): Mącz
129c; [Srodzy wszyscy, okryli czarne łby wężami, Rzygając pałający ogień paszczekami StryjPocząt 387].
»płomieniem rzygać« (1): Flammivomus, Płomieniem álbo ogniem rzyga/ Pożarziſty. Mącz 129c.
a) Mówić obelżywie a. obelżywe rzeczy (1):
rzygać na kogo (1): pergin ructare in nos, Metaph. Takżeś ſie
vpárł rzigáć na nas/ to yeſt przikrym być. Mącz 359b.
[Zwroty: »z gęby [kogo = o kim] rzygać«: á ty porwawſzy to/
iáko świniá wozem trzęśieſz kwicząc á łáiąc/ á z gęby nic inſzégo
iedno Antychriſtá rzygáiąc. ŁaszczRecepta 57.
»hardą gębą słowa rzygać« = hardo mówić: Tak on koczwał
[określenie pejoratywne] swą hardą gębą słowa rzygał StryjPocząt
271.]
a. Poniżać poprzez wymiotowanie lub naśladowanie tej czynności (3):
Zwrot: »[komu] w usta rzygać« [szyk zmienny] (2): in os mihi ebrius irructas A diyabłuſz mi opiwſzy ſie w vſtá rzigaſz. Mącz
359b, 359b; [y yęly ſproſznye rzygacz wuſtha Iezuſzowy rozdzyerayacz ye y thakez podnoſz yego RozmyślDomin 40; Pozdraw
A4v].
Szereg: »plwać i rzygać« [szyk zmienny] (1): Potym mu ocży
odwiązáwſſy/ w oblicże plwali/ ij pod nos ſmrodliwie rzygali OpecŻyw 115v; [Pozdrowiony bądzcie wnątrz vſta zbawiciela mego/ w
ktoreſz to zydowie ſmrodliwie rzygali y plwali Pozdraw A4v].
2. Wyrzucać, wypuszczać, bulgocząc [co] (1): Mastus [właściwie ‘to, z czego wypływa woda’] – Bębelie iarie [lege: jakie]
woda rziga. Calep 642a.
Synonimy: 1. blwać, womitować, wracać, zrzucać.
Formacje współrdzenne: narzygać, odrzygać, wyrzygać; rzygnąć, odrzygnąć, wyrzygnąć; wyrzygować.
Cf [RZYGAJĄCY], RZYGANIE
DDJ
[RZYGAJĄCY part praes act
a jasne.
sg m N rzygający. ◊ pl D rzygającym.
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Sł stp s.v. rzygać, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w. s.v. rzygnąć.
1. Wymiotujący; w funkcji rzeczownika: Lákwarz czyniąc z
Bukwice z miodem/ [...] ſtrawienié mocne czyni w człowiecze.
Tákiéż dáwáć kwáśno ná ſmrodliwie rzygáiącym: tákiéż dobrze
dáwáć którzy pokármu w żołądku nieſtrawią. UrzędowHerb 53a.
2. Wydzielający przykry zapach: eructuans rzigaiączy i d est
fetorem emittens ReuchlinBartBydg l3v.
Cf RZYGAĆ]
AN

Zwroty: »duszą rzygnąć« = umrzeć [szyk zmienny] (1): Animam exhalare, duſzą rzygnąć Mącz 152d; [StryjGoniec X3v
(Linde)].
»rzygnąć ogonem« = puścić wiatry (1): Alie niewiem czo ſię
ſtalo Czos my barzo zaſmierdzyalo. Alboć kto rzygnal ogonem
RejKup 15v.
»płomieniem rzygnąć« (1): Bo kiedy go [Kakusa] kto gonił/
wnet płomieniem rzygnął/ Y párą go siárcżáną przez ſtáie dośćignął. KlonWor 21.
Formacje współrdzenne cf RZYGAĆ.
DDJ

486

RZYGANIE (21) sb n
rzyganie (21), [rzeganie].
a jasne, końcowe e pochylone; rzeganie z tekstu nieoznaczającego é.
sg N rzygani(e) (10). ◊ G rzyganiå (2). ◊ A rzyganié (8); [-é],
-(e) (8). ◊ I rzyganim (1).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych
przykładów) – XVII w.
Gwałtowne zwracanie treści żołądkowej, wymiotowanie; ructus BartBydg, Mącz, Calep, Cn; singultus Murm, BartBydg, Mymer2 (21): Murm 79; BartBydg 133b, 144b; [ziele seldanella] ma
włoſnoſć thrawić w żołądku ſprochniałe wilkoſci s ktorych rzyganie
pochodzi FalZioł I 141b; Rzyganie ktore z nieſtrawnoſci żołądka
przychodzi FalZioł III 16b, I 116d, 117b, II 3c, 4b; Zaſię gdy
grubſza karmia będzie na ſpodku, tedi lekka na wirzchu będąca
ſtrawi ſie ſama á tak pływa po oney grubey, z kąd więc pochodzi
zgaga, rzyganie [...] boleſć GlabGad G5, K6, K8v; Mymer2 41v;
Mącz 359b; trzebá tedy tego/ áby ſye náturze doſyć czyniło [...]
zdrowie y áppetyt ták reguluiąc/ iákoby ſye nic dietą nie obćiążyło
áni obráźiło. co narychléy okaże żołądek/ ieſli dobrze trawi/ ieſli
rzygánia/ [...] odęćia [...] nie ma Oczko 25; pijány/ kiedy w ſobie
zbytnim pićim wzbudźi one wiátry/ y one ſzkodliwe nawáłnośći
ſzcżkánim y ſmrodliwym rzygánim/ iuż tám przyrodzenie zbytnie
obćiążone wytrzymác [!] nie może WerGośc 227; Calep 930a;
[Cresc 1571 241; [hanyż] Chuć iedzenia czyni/ rzygánié/ ſczkánié/
puſzenié żołądka. UrzędowHerb 25a].
Zwrot: »rzyganie pobudzać, pobudzający« [szyk zmienny]
(1:1): Ructatrix herba, Ziele które rziganie pobudza. Mącz 359b;
Ructu gravis herba, Ziele nie dobrey woniey pobudzáyące rzigánie.
Mącz 359b.
Wyrażenie: »rzyganie kwaśne, occiane« [szyk zmienny] (1:1):
Też wino w ktorim wre to ziele z gałganem tłuczonym/ rziganie
przikre oczciane zaſtanawia. FalZioł I 19a, *2c; [SienHerb 372a
(Linde s.v. rzygać); Włoſki kopr [...] Ma moc roztwarzáiącą y wypądzáiącą grube wiátry z żywotá/ káźi też kwáśne rzegánie ktore
pochodźi z gárdłá po obiedźie dla nieſtráwnośći żołądká. Cresc
1571 220].
Synonimy: blwanie, wracanie.
Cf RZYGAĆ
DDJ
[RZYGAWIEC sb m
N sg rzygawiec.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Ten, kto wymiotuje: Rzyg[a]cz/ et Rzygáwiec/ Ructator. Volck
Yyy3.
Cf [RZYGACZ]]
DDJ
RZYGLIWY Cn; Linde XVII w. (z Cn).
RZYGNĄĆ (3) vb pf
inf rzygnąć (1). ◊ praet 3 sg m rzygnął (2).
Sł stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.
Gwałtownie wyrzucić coś z siebie; przen (3):

RZYKA cf RZEKA
RZYMIANIN (1423) sb m
a jasne (w tym 7 r. błędne znakowanie); G pl -ån.
sg N Rzymianin (52). ◊ G Rzymianina (28). ◊ I Rzymianin(e)m
(4). ◊ L Rzymianinie (1). ◊ pl N Rzymianie (338). ◊ G Rzymiån
(172), Rzymianów (68), skróty (534); -ån LubPs, RejZwierz, KwiatKsiąż, RejAp, GórnDworz, GrzepGeom (3), BudNT, CzechRozm
(5), ModrzBaz (11), SkarJedn (6), Oczko, CzechEp (3), NiemObr,
GórnRozm (2), KochWr, Calep (2), Phil, OrzJan, LatHar (2),
JanNKar, SarnStat (6), GrabPospR, SkarKaz (2), SkarKazSej (6);
-anów GlabGad, SeklKat (2), RejKup, HistAl (2), KromRozm I (2),
MurzHist, KromRozm II (12), GliczKsiąż, KrowObr (5), OrzRozm
(2), LeovPrzep, BiałKat, BiałKaz (3), ReszList (5), PowodPr; -ån :
-anow HistAl (1:2), Leop (6:3), BibRadz (1:5), BielKron (39:6),
RejPos (6:3), BielSpr (12:1), RejPosWstaw (1:1), PaprPan (1:2),
SkarŻyw (5:1), WujNT (35:2), KlonWor (4:2); ~ -anów (1) BiałKat,
-anow (1) MurzHist, -an(o)w (66). ◊ D Rzymianom (97); -om (1)
JanNKar, -óm (1) Oczko, -(o)m (95). ◊ A Rzymiany (61). ◊ I Rzymiany (60). ◊ L Rzymianåch (3) WujJud, StryjKron, JanNKar, Rzymiani(e)ch (3) BielKron, ReszList, WujNT; ~ -åch WujJud, StryjKron, -ach JanNKar. ◊ V Rzymianie (2).
Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
1. Mieszkaniec a. obywatel starożytnego Rzymu; Romanus
Miech, HistAl, Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, Calep; homo Romanus
Vulg, Modrz; civis Romanus Vulg, Cn; patricius Miech; Quiris
Mącz (647): BierEz Q3v [2 r.]; OpecŻyw 69 [2 r.], 83, 176; BielŻyw
5, 124 [2 r.], 126, 128, 168; GlabGad A2v; MiechGlab *7, 49, 53,
54, 59; RejRozpr D3; Iako Alexander zgotowawſzy zaſthępy iechał
ku Włoſkiey ziemi/ chcąc vſmierzyć pychę Rzymianow HistAl B5v,
B5v, B6 [2 r.]; KromRozm II dv; Rzymyánye też chcąc ſye Grekom
obmowić s przodká ſwego Romuluſá ktorego oni myeli zá bękártá/
ćwyerdzili to mocnye/ żeby myał był mieć oycá Marſá. GliczKsiąż
B5v, C2, C7v, K5v, Mv; GroicPorz a3v; Iż Piotr Swięty w Rzymie
Papieżem był/ y napierwey Rzymiány vtzył KrowObr 25; Tákże
Lucyuſá trzećiego/ Izali Rzymiánie dla iego złośći nie wygnáli?
KrowObr 39, 32v, 37v, 39, Ss3; RejWiz 86v, 99; Leop Zach 11 arg,
1.Mach 8/21, 22, 24, 26 (10); RZymiánie miedzy ſobą gdy ſie
powádzili/ Dakowie ſie zebráli/ by ná nie wſkocżyli. RejZwierz
28v; HAnnibál Kártágińſki gdy walcżył z Rzymiány/ A iż nigdy nie
zrownał z nimi możnoſciámi/ Rozmáite hánſzlaki ná nie wynáydował RejZwierz 39v, 6v, 25v [2 r.], 28v, 39v, 42, 44, 81; BibRadz
Dan 11 arg, 1.Mach 14/24, 2.Mach 8/36, Ioann 18/13; Y zali v
Rzymiánow niebyli Pontiﬁces Maximi, pierwſzy w Rzymie Pánowie? OrzRozm Hv, L, O4; To miáſto Kártago było ſławne wſzytkiemu ſwiátu/ s ktorym Rzymiánie wiedli walkę trzydzyeśći lat/ z
wielką ſzkodą ſwoią y Rzecżypoſpolitey BielKron 75v; Potym
Romulus wybrał mężow rádnych s Pátricyow ſto/ ktore potym
zwáli Rzymiánie Senatem BielKron 99; Ale Etruſcy wielekroć
potym bitwy ſtrácone mieli z Rzymiány. BielKron 102; LVcius
Tárquinius pyſzny ſiodmy á oſtátni krol Rzymſki pogáńſki/ pánował
Rzymiánom lat XXXV. BielKron 103v; Látyny ſtrách ogárnął/
pocżęli vciekáć/ á Rzymiánie ie gonili bijąc. BielKron 120; SOlon
Mędrzec Grecki/ towárzyſz Taleſow/ od thego ieſzcże y dziś
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Rzymiánie práwá máią y vſtáwy. BielKron 121v; Rzymiánie będąc
roſtropni/ więcey ſpráwą dobrą/ ſtałoſcią/ rozumem/ niż mocą bitew
wygrawáli. BielKron 129; Vyrzawſzy potym Rzymiánie ſzcżęſcie/
ſtałość/ y wymowę roſtropną Iuliuſowę/ wybráli go wſzyſcy zá
monárchę/ to ieſt Ceſarzá pirwſzego. BielKron 131; Rzymiánie
Azyą y Afrykę zwyćiężywſzy/ Zydowſkiey źiemi byli przepuśćili.
BielKron 265v, 24, 24v [2 r.], 25 [2 r.], 26, 51v (234); KwiatKsiąż
B4, K3v, N, O2v; Larentia, Imię słáwnei á bogátey kurwy którą
Rzimiánie zá boginią chwalili/ Floria [!] zwána. Mącz 184c, 41c,
58c, 160a, 185d, 186a (20); Prot Bv, B2, C; SienLek 18 [2 r.];
LeovPrzep F4v; RejAp 6v, 21v, 112v, 180; á oni vcżeni Rzymiánie/
pocżęli tho/ cżego ſie v Grekow náucżyli/ Láćińſkim ięzykiem piſáć
GórnDworz F7v, F7v, R2v, Z3 [2 r.], Aa6v, Ii3v; GrzepGeom A3,
B, N [2 r.]; RejPos 41, 197v; RejZwierc 86, 92v, 102v, 163 [5 r.],
172 (12); Także ten obycżay Rzymiánie mieli/ iż s Pułnocnych
krágin y z Zachodu/ tákież ze wſchodu Słońcá młode ludźi bráli ku
ćwicżeniu ná Rycerſkie rzecży BielSpr 1v; Iáwna rzecż ieſt wſzemu
świátu Rzymiány być męże ſpráwne/ ſtałe/ ſławne/ ważne/ ták w
Rycyrſkich rzecżách iáko y w inych BielSpr 46, b4, 1, 2, 3, 5 (81);
WujJud 64; RejPosWstaw [412]; MycPrz I Bv, II B4; BudNT Ioann
11/48; Iáko też ono Rzymiánie ſwoie rádne pány zwali Centumuiros/ to ieſt ſto mężow CzechRozm 139, 80v, 254; PRobuſá ná
Ceſárſtwo gdy Rzymiánie wzyęli/ Godność wielki doſtátek po nim
obacżyli PaprPan R4, C2, Ev, F3v, K, M3v (29); ModrzBaz 14,
21v, 24, 25, 60v (15); Oczko 29v, 30; SkarŻyw 29, 69; StryjKron
31, 51, 56, 59, 71 (10); CzechEp 335 [2 r.], 369 [3 r.], 384, 417, 421
[2 r.]; KochFr 19; WerGośc 265; Rżymiánie pod ktorych mocą był
niemál świát wſzytek/ nie ſromali ſię tego/ poſłáć z poſrżodká śiebie
ludźi zaczne do Greciey GórnRozm D3, D3 marg, H2v, L3, L4v
[2 r.]; KochWr 28, 33, 34; KochWz 136; Calep 64a, 409a, [587]a,
1083b; Phil C [2 r.], C2, C3 [3 r.], K2, P4; OrzJan 21; WujNT 103,
Ioann 11/48, s. 392, 393, Act 25/16, 28/17, s. 525 [2 r.]; JanNKar
B4, C [3 r.], Cv, C2, C2v, D; JanNKarGórn Hv; GrabPospR N2;
SarnStat *3, 166, 232, 591, 834, 1300; LEch, Słowiánin naypierwſzy pánował Polánom: Rowien/ w ſpráwie y w męſtwie/ walecżnym Rzymiánom. KlonKr wstęp A2; PowodPr 40; SkarKaz
40b, 382b; CiekPotr )?(2v; SkarKazSej 669a, 678b, 680a [3 r.],
688b [2 r.], 691a, 699b; KlonFlis A3, B3; Lex Iulia v Rzymian z
źiemie wywołániem Karáłá wyſzokrayce y cżći odſądzániem. KlonWor 17, 5, 13 [2 r.], 16, 18 [2 r.], 30, 31 [2 r.].
W połączeniu z imieniem [w tym: imię + Rzymianin (17),
Rzymianin + imię (3)] (20): GliczKsiąż E; BielKron 129 [2 r.], 285v,
455, Llll3; Mącz 297b; RejZwierc 149v; BielSpr 37v, 38 [2 r.], 39v;
(nagł) Scewolá Rzymiánin. (–) SCewolá w Rzymie zacny był
dawnego cżáſu/ Ktory ſie vżáłował wielkiego niewcżáſu/ Y ſzkod
kthore ná ten cżás ćirpieli Rzymiánie PaprPan Ggv; (nagł) Wirginius Rzymiánin. (–) TEn gdy przyſzedł obacżył dzyewkę ſwą
płácżący/ Obłápił ią cáłował ſrodze żáłuiący PaprPan Gg3, Hh3,
Hh5; ModrzBaz 1v, [41]v; Cżego ieſt przykład w onym Sertoryuſie
Rzymiáninie/ á wodzu y Hetmánie Luzytáńſkim Phil M, S.
W połączeniach szeregowych (5): BibRadz I 428d marg, I 446;
Tho miáſto [Rodys] álbo wyſep ná wielkim ſzláku ieſt morſkim/
przeto nigdy s pokoiem nie mogło być/ ze wſzytkich ſtron nieprzyiaciele miáło/ Rzymiany/ Wenety/ Sáráceny pirwey potym
Turki. BielKron 27; Bowiem Afrikani/ Arabowie/ Mauritani/ Kartaginenſes/ Rzymiánie/ Francy y Galli/ Nortmani/ potym Cymbrowie/ Hunnowie/ Wandalitae/ Gottowie/ Gepidowie/ Alani/ y
inſzy Francuſcy/ Niemieccy/ Sławáńſcy/ y Litewſcy przodkowie/
częſto ſie tám o ty Kráiny zachodnie iáko ciepłe/ wceśne y bogáte
vbiegáli StryjKron 16, 59.
Wyrażenie: »Rzymianie starzy [= starożytni], dawni (a. starodawni)« = Romani veteres Modrz [szyk 10:9] (14:5): KwiatKsiąż
K3v; Iuż wiemy iáko byli mocą ſtárzy Rzymiánie/ z dopuſzcżenia
Páńſkiego/ opánowáli wiele národow y ięzykow tego ſwiátá. RejAp
108v; GórnDworz Ee7v, Ii3; Rzymiánie ſtárzy pieſzemu lekkiemu
ludowi przodkiem kazáli ſie z nieprzyiaćielem potkáć rozmáitą

bronią y poćiſki BielSpr 21v, 3v; PaprPan S3; Stárodawni Rzymiánie ſrodzey karáli lichwiarzá/ niżli złodźieiá ModrzBaz 82, 44v,
51v; SkarŻyw 139; CzechEp 82; ReszList 158; GórnRozm K4; V
Rzymiánow dawnych wolność daná poimánemu więźniowi/ byłá
nienáruſzona PowodPr 17; SkarKaz 381b; SkarKazSej 697b; KlonWor 10, 74.
Szeregi: »(nie tylko) Rzymianie, ((ale) i, (a(l)bo) Grekowie (i
Greczyn i Rzymianin)« [szyk 10:7] (17): BielKron 336; GórnDworz
O2, Ee7v; GrzepGeom A3; Tákże widźimy dźiś v Turkow/ iż tą
náuką idą iáko niegdy Rzymiánie álbo Grekowie/ nigdy niechcą
być ſpokoiem BielSpr 3v, B4, 16v, 33, 50, 52v, 59v; RejPosWstaw
[1432]v; PaprPan A3v; SkarJedn [d9]v; Bo Procopius Ceſarienſis
Grek zacny/ [...] ſzeroko ich [Gotów] dzieie z Rzymiány y z Greki
w kilku kſiegach [!] y Tomach doſtatecznie wyráził. StryjKron 36,
95 marg; co imięniá niéma w náſzéy mowie: Ale Polos [tj. bieguny]/ y Gréczyn/ y Rzymiánin zowie. KochPhaen 2. [Ponadto w
połączeniach szeregowych 2 r.]
»Łacinnik abo (i) Rzymianin« (2): iż ći błądzą/ ktorzy mowią/
żeby imię Antychriſtowe miáło być λατει˜νος Graeckie/ ábo Romiith
Zydowſkie. Bo te imioná ſą poſpolite wſzytkim Láćinnikom y
Rzymiánom WujNT 870, 870 marg.
»Włoszy i Rzymianie« (1): iſz ći Włoſzy y Rzymiánie/ álbo
gwałtem niepogodnych wiátrow przybili ſie w ty brzegi Zmodźkie
[...] álbo pewnym y vmyſlnym náproſtowánym okrętow ſwoich ku
pułnocy wiatrem zachodnim StryjKron 70.
Przen (4): Stoi y on okrutny Rzymiánin nád tobą oná ſmierć
twoiá ſroga RejPos 196, 197, 197v [2 r.].
a. Obywatel rzymski (civis Romanus), honorowy tytuł nadawany mieszkańcom prowincji niebędącym etnicznymi Rzymianami
(15): Páweł od Zydow poimány [...] náwrocenie ſwoie im powiáda/
y Rzymiáninem ſie byc wyznawa. Leop Act 22 arg; Przyſzedſzy
tedy Rotmiſtrz/ rzekł do niego [do św. Pawła]: Powiedz mi ieſliś thy
ieſt Rzymiánin? Tedy on rzekł: Ták ieſt. Odpowiedział Rotmiſtrz/
Iam zá wielką ſummą thego mieſſcżáńſtwá doſtał. Leop Act 22/27,
Act 16/38, 22/25; BibRadz Act 16 arg, 23/26; KuczbKat 340; BudNT Act 16/38; Rotmiſtrz go [św. Pawła] wieść każe do obozu/ áby
go biczmi ſprobował. Ale vſłyſzawſzy iż Páweł ieſt Rzymiánin. Dał
mu pokoy. WujNT Act 22 arg, Act 16/21, 38, 22/25, 27, 29, 23/27.
2. Mieszkaniec miasta Rzymu bez uwzględnienia przynależności państwowej, w tym o chrześcijanach zamieszkujących w starożytnym Rzymie; Romanus Modrz (742): KromRozm II ev, k3v;
KromRozm III O6; LEo oſmy/ Papież/ przez Ceſárzá Othoná wybrány/ ná ktorego mieyſce wybráli byli Rzymiánie Benedyktá
BielKron 174; EVgenius trzeći Pizanus [...] był ná ſtolcu Papieſkim
ośḿ lat [...]. Acżkolwiek nád wolą Rzymian był wybran/ wſzákże
go potym przyięli. BielKron 181; ábowiem gdy go [papieża Innocencjusza VII] Rzymiánie vpomináli áby odſzcżepieńſtwo s kościołow wygáśił/ on poimawſzy niektore Rzymiány/ iedny z gory
zmiotał/ drugie [...] ná ſtrácenie ſłał BielKron 187v; gdy záſię Papież iechał do Rzymá z Nicee/ cżynili Rzymianie wielkie tryumffy
BielKron 216v, 168, 174 [3 r.], 174v [2 r.], 175 [2 r.], 176v (34); Ieſt
to wola náſzá/ áby wſzyſcy poddáni náſzy/ nie inácżey Páná Bogá
chwalili/ iedno tą drogą ktorą Piotr święty Apoſtoł Rzymiánom
podał WujJud 21, 21v, 22v; CzechRozm 72v; ModrzBaz [38]v; kto
Rzymian wiáry náucżył pierwey niſzli Páweł S. do nich piſał/ y
pierwey niżeli do Rzymu przyiechał SkarJedn 86, 88, 196, 349; A
gdy do Rzymu przyſzli á Piotr S. wiele Rzymian śiećiámi dziwnego
kazánia ſwego vłowił: Rzymiánie vśilnie prośili S. Márká: áby im
to ſpiſał iężykiem [!] ich/ iáko drudzy mienią Láćinſkim SkarŻyw
362; Piotr święty [...] przeſtrzegał Rzymiány/ áby wiáry zdrádliwey
iego [Szymona czarnoksiężnika] náuce nie dawáli. SkarŻyw 600,
93, 147, 196 marg, 250 [2 r.], 361 (19); CzechEp 245, 378; NiemObr 51; dla tego RZYmiány błogoſłáwionymi być rozumiem/ iż ich
ś. Páweł w ćiele będąc/ ták bárzo miłował/ vcżył ReszList 180, 155;
WujNT 103 [2 r.], 519, Rom 1 arg, s. 525, 526 [2 r.], Rom 12 arg,
Aaaaaa4v.
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W połączeniu z imieniem [w tym: imię + rzymianin (10),
rzymianin + imię (1)] (11): BielKron 151v, 166, 171v, 173v; Ná ten
cżás Klemens Rżymiánin rodu Senatorſkiego zacnego vcżeń Piotrá
S. kośćioł Boży ſpráwował SkarŻyw [407]; Zywot Sámſoná
Rzymiániná/ gośćie y chore opátruiącego/ piſany od Metháphraſtá
SkarŻyw 592, 133, 134 żp, 436 marg, 454; StryjKron 275.
W tytule księgi Nowego Testamentu (653): SeklKat H2, O4v,
P, P2v, Q, V3v; RejKup a8v; Za raz Melánchton ſwych locos communes/ álbo kommentarzow ná Páwłá S. do Rzymyánow popráwyał? KromRozm I H4, C; MurzHist G2v; MurzNT 3v; KromRozm
II ev [2 r.], hv, i4, k2, k2v (12); LubPs M, S5; Doſyć też ieſt ſwiádectwá/ s tego liſtu/ ktory Paweł Swięty piſał do Rzymiánow/ iaką
miał pracą o nich KrowObr 21, 21v, 231v [2 r.]; Leop MM6 żp;
Nie chćiey być mądrym ſam v ſiebie/ ále ſię boy Páná y vchodź
złoſći. (marg) Rzym. 12. v. 16. (–) BibRadz Prov 3/7; Náucżyćielowie odſzcżepieńcy vdáli ſię zá mądroſćią ludzką y źiemſką/
ktora práwie ieſt klucż do piekłá/ á Páweł thę mądrość zowie
śmierćią do Rzym. 8. BibRadz II 138a marg, I 8b marg [2 r.], 9a
marg [2 r.], c marg, 11c marg, 68d marg (52); BielKron 11v, 135v,
139, 143; GrzegRóżn C3v marg, D3 marg [2 r.]; RejAp 6v, 8 marg,
31 marg, 106 marg, 194 marg; Iáko y Páweł s. o ſobye mowi: Y ia
bych był zakonu nie vznał/ tedybych był y do tego cżáſu nie wiedział co ieſt grzech. (marg) Do Rzimia. w vij. (–) RejPos 141, 10
marg, 15v marg, 39 marg, 63 marg, 68v marg (47); BiałKat 201;
RejPosWiecz2 94 marg [2 r.]; RejPosWiecz3 98, 98v; GrzegŚm
A3v, 20; KuczbKat 405; RejZwierc 128v marg, 131 marg, 148
marg, 174v marg, 184 marg, 184v marg, 189 marg; Iáko y do
Rzymian [św. Paweł] piſząc mowi: Nie ſłuchacże/ ále ſprawcy
ſłowá Bożego/ to ieſt ktorzy pełnią Przykazánie Páńſkie/ będą
vſpráwiedliwieni. WujJud 97v, 50; RejPosRozpr cv marg, c2v
marg, c4 [2 r.]; RejPosWstaw [212] marg, [212]v, [213]v, 22 marg,
[1433], [1433]v, [1434]; BudBib I 8c marg, 41b marg, 43v marg,
53c marg, 68d marg (9); BiałKaz D, Dv, G2v; BudNT przedm b3,
przedm b8 marg, przedm b8v marg, k5 żp, t marg (13); Acżemuſzby Páweł piſząc do Rzymian: Rzym: 9. v/ 5. tego dokłádał/ iż
choć poſzedł z Oycow/ wſzákże ile wedle ćiáłá. CzechRozm 33v;
Poniewaſz ták iáſnie o tym Páweł nápiſał Rzym: 10. v/ 13.
Ktobykolwiek wzywał imienia Páńſkiego/ zbáwion będźie CzechRozm 198, 4, 4v, 5, 5v, 9v (76); ModrzBaz [38]v marg, 49v marg,
56 marg, 58 marg, 59 marg (11); Kto tedy miłość ma ku komu/
temu nigdy złego nic cżynić nie będźie/ Rzy. 13. v/ 10. á tym ſię też
z Bogá być pokaże. CzechEp 17, 8, 18, 28, 32, 49 (24); NiemObr
69 [2 r.], 79, 104, 108; ReszList 155; LatHar 263, 647; KołakSzczęśl C marg; LIſt ktory Páweł Apoſtoł do Rzymiánow piſał/ ile
ſię z textu iego wyrozumieć może/ rozbiera tę quaeſtią WujNT
521; Iáka wiárá byłá Abráhámowá/ ktora mu ieſt poczytána ku
ſpráwiedliwośći/ maſz wyż: do Rzym: 4. 24. WujNT 658; Abráhám nie Luterſką/ ále Kátholicką wiárą był vſpráwiedliwiony.
Rzym: 4. 24. WujNT Xxxxx, 31, 514, 516, 524 żp (288). Cf Zestawienie.
Zestawienie: »List do Rzymian(ow)« (48): A o ſwym Philippye
Melánchtonye [pisał Luter]/ kyedy naprzod był wydał commentarze ná liſt Páwłá S. do Rzymyánow/ iż tymże duchem ye piſał/
ktorym Páweł liſt on nápiſał. KromRozm II ſ3v; Koniec liſtu do
Rzymiánow/ ktory piſał Páweł z Koryntu Leop NN6, YY4v [5 r.],
AAA2; BibRadz *7v, II 88a żp; BudNT h3v; CzechRozm 207v,
259; SkarJedn 97; CzechEp 313; NiemObr 115; ReszList 178;
Páweł S. liſt do Rzymian piſze z Korynthu. WujNT 514; ACzkolwiek liſt do Rzymiánow nie był pierwſzy z tych ktore Páweł
piſał: wſzákże ieſt y był záwſze ná pierwſzym mieyſcu położony
WujNT 519; A ták błądzą ći/ ktorzy mniemáią/ żeby Páweł S. tu y
w liśćie do Rzymian/ odrzucał od vſpráwiedliwienia zgołá wſzytkie
vczynki dobre. WujNT 658, przedm 13, 30, s. 519 [2 r.], 520 marg,
520 żp (31).
3. Mieszkaniec Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (1):

Wyrażenie: »Rzymianie Niemieccy« (1): ten [papież Jan IX]
ſie o to ſtárał iákoby záſię podawánie Ceſárſtwá przeſzło z Niemiec
do Fráncyey/ y chciał był pomázáć Kárłá łyſego w Rzymie ná
Ceſárſtwo/ ále poiman od niektorych Rzymian Niemieckich. BielKron 172.
4. Wyznawca zachodniego chrześcijaństwa (32):
a. Z okresu przed schizmą (14): Phocius [...] ośm ártykułow
przećiw ſtolicy Apoſtolſkiey nápiſał [...]. Iż Rzymiánie wſobotę
poſzcżą. Iż ćwierdzą áby Duch S. pochodził y od ſyná. Iż ſię małżeńſtwem S. bzrydzą [!]. SkarJedn 231; Iż w przáſnym służą Rzymiánie/ to ieſt iż chlebá przáſnego do ſpráwowánia Sakrámentu
ćiáłá Bożego vżywáią. SkarJedn 232; Lecż Grekowie/ przez wiele
lat ſwary przećiw Rzymiánom wſzcżynáiąc/ niechćieli oycowſkiego
nabożeńſtwá ſwego zámieſzáć. SkarJedn 328, 104, 126, 229, 241,
310 (12).
W przeciwstawieniu: »rzymianie ... grekowie« (1): Ná on cżás
v Rzymian obrázy y málowánia były ſtáre/ y láty zbotﬁáłe [...] á
Grekowie máło przed tym obrázy wſzytki y malowánia popaliwſzy/
z wielką ie záſię po śiodmym Zborze chęćią [...] wracáli SkarJedn
227.
Szereg: »grekowie i rzymianie« (1): Tedy Grekowie y Rzymiánie z ſtrony rzecży wierze S. służących zgodzili ſię. SkarJedn
328. [Ponadto w przeciwstawieniu 1 r.]
b. Z okresu późniejszego, zwłaszcza współczesnego autorom:
katolik; kapłan katolicki (18): RejKup z5v; iż Cżechowie [...] miely
przyiąc poſłuſzeńſtwo Papieſkie/ á przyſtáć do koſciołá Rzymſkiego
mowiąc/ iż náſzym walkom nigdy koniec niebędzye/ poki z Rzymiány dzyerzeć wiáry niebędzyem BielKron 198; Czuy ſię Ewángeliku iesli nie celuieſz/ W złych ſpráwách Rzymiániná ktorego
winuieſz. Prot Cv, Cv; SarnUzn H2v; o lepiey pocżekáć áżby ſie
wſzyſcy zgodzili/ bo Rzymiánie inácżey/ kſięża inácżey/ Ewányelikowie inácżey/ [...] á ták nie wiedzieć cżego ſie dzierżeć.
RejZwierc 195v; RejPosWstaw [1433]v; CzechEp 36, 146, 417, 421;
A podobaſz ſię to wam pánowie Rzymiánie? Ieſli chcecie ſwemu
świętemu Papieżowi wierzyć/ wierzćieſz też temu [tj. Grzegorzowi
Wielkiemu, który sprzeciwiał się używaniu tytułu „biskup powszechny”] NiemObr 60, 37, 150; ReszList 177, 178, 179; [AktaSynod III
596, 598; AktaSynod IV 70; A naszy księża rzymscy po śmierci sie
srożą, Wykopując umarłe, tym sie nader grożą. Łaskawsze są
bestye, ktore umarłemu Przepuszczą, a Rzymianie nie sfolgują
jemu. Apolog 60, 60, 65 [2 r.], 70; WujPosŚw 1584 674; Z
Powſzechnego Kátholickiego á Krżeośćiáńſkiego [!] Kośćiołá/ my
Ewángelicy nigdyſmy nie wyſzli: y nie ſprawiedliwie wy Rzymianie nas z tego dźiedźictwá náſzego iáko Iſmáel Iſááká Dekretámi ſwemi wyrzucáć ſię kuſićie. Respons K4; BronApokr
kt, 118].
Szereg: »grekowie [= prawosławni] i rzymianie« (1): Wiem iſz
miedzy wámi wiele ieſt tákich/ ktorzy mowią: Iednáć to wiara v
Grekow y v Rzymian/ ſami tylko Heretykowie/ Zwingliani/ Luterani/ Nowochrzcżeńcy/ y inni złą wiárę máią SkarJedn 349.
5. Posługujący się językiem łacińskim (1):
Szereg: »łacinnik lub rzymianin« (1): iż oni tłumacże/ ktorzy
[...] zákon Boży zięzyka Hewreyſkiego na Grecki przełożyli/ ſłowo
EWDOKIA wymyślili/ żeby ono ſłowo Hywreyſkie RUCON nim
wyrazili (marg) V Láćinnikow lub v Rzymian iż też ſłow prżycżyniano/ á zwłaſzcża gdy kto co z Greckiego ięzyka przekładał/
iawno z Cicerona y z Quintilianá. (–) BudBib b4v.
LWil
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sg m N rzymski (497). ◊ G rzymskiégo (637); -égo (33), -(e)go
(604). ◊ D rzymskiému (122); -ému (6), -ęmu MurzHist (4), -(e)mu
(112). ◊ A rzymskiégo (74), rzymski (61); -égo (9), -(e)go (65). ◊ G
a. A rzymski(e)go (1). ◊ I rzymskim (113). ◊ L rzymskim (79),
rzymski(e)m (1) ModrzBaz. ◊ V rzymski (5). ◊ f N rzymskå (91),
rzymska (3), rzymsk(a) (2); ~ (attrib) -å (89), -a (3); -a BielSpr; -å :
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-a BielKron (11:1), SkarJedn (12:1); ~ (praed) -å (2). ◊ G rzymskiéj
(116), rzymski (1); -éj : -i NiemObr (9:1); -éj (2), -(e)j (115). ◊ D
rzymskiéj (28), rzymskie (1) OpecŻyw. ◊ A rzymską (58). ◊ I
rzymską (14). ◊ L rzymski(e)j (34). ◊ V rzymskå (2). ◊ n N
rzymskié (68); -é (1), -(e) (67). ◊ G rzymskiégo (84); -égo (3),
-(e)go (81). ◊ D rzymski(e)mu (32). ◊ A rzymski(e) (62). ◊ I
rzymskim (19), rzymski(e)m (2); -im : -(e)m RejAp (1:2). ◊ L
rzymskim (28), rzymski(e)m (2) SarnUzn, ModrzBaz. ◊ pl N m pers
rzymscy (113). m an rzymskié (1) (cum sb: orły). subst rzymski(e)
(36). ◊ G rzymskich (165). ◊ D rzymskim (30). ◊ A m pers
rzymskié (37); -é (2), -(e) (35). subst rzymskié (37); -é (1), -(e)
(36). ◊ I m rzymskimi (8), rzymski(e)mi (7); -imi BielŻyw,
SkarJedn, SkarŻyw (2), NiemObr (2), RybGęśli; -(e)mi BielKron
(4), PaprPan, ModrzBaz; -imi : -(e)mi CzechEp (1:1). f rzymski(e)mi (4). n rzymskiémi (2); -émi (1), -(e)mi (1). ◊ L rzymskich
(36). ◊ V subst rzymski(e) (1). ◊ du A (cum nm) rzymski(e) (1). ◊ sg
n D skostn po rzymsku (8).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
1. Odnoszący się do Rzymu – miasta i państwa w starożytności;
Romanorum BartBydg, Miech, HistAl, Mącz, Modrz; Romanus
Miech, Vulg, Mącz, Modrz, Cn; Romanensis, Romanicus, Romuleus, Romulus Cn (879): OpecŻyw C, 133; PatKaz III 103, 104,
150v; Murm 152; Toga, pallium, vestis communis Romanorum,
rzymska szata yako plascz BartBydg 160; FalZioł ‡2v, IV 34b
[2 r.]; SCipio Senator Rzymſki od zwycięſtwa Africſkiego panſtwa
nazwan był Affricſki BielŻyw 115; TVllius przezwiſkiem Marcus, á
Cicero, ten był nazacnieyſzy z Senatow Rzymſkich. BielŻyw 117,
115, 116 [3 r.], 123, 124, 142, 168; MiechGlab *8 [2 r.], **3, **5v,
46 [3 r.], 47, 53; Ráyce Rzymſcy ſlyſząc przyſcie Alexandrá bárzo
ſie przelękli HistAl B5v, D5; KromRozm II b; KromRozm III M5v,
N7v; GliczKsiąż P8; KrowObr 28, 101; OrzList ev; CElezinus
Rzymſki Pan/ iuż cżłowiek nie młody/ Lituiąc poſpolitych vpadkow
y ſzkody. Wiele mowił beſpiecżnie przećiw Ceſárzowi RejZwierz
27, aa2, aa3, aa4, aa4v [2 r.], bbv [2 r.] (23); BibRadz I 451a marg
[2 r.]; OrzRozm O3v; Zadna Monárchia ná świećie ták długo nie
trwáłá iáko Rzymſka. BielKron A6v; Dobywſzy też Romulus
Kruſtumu/ vcżynił tám poſádę Rzymſką. BielKron 99v; Ten [Mitrydates] z Rzymiány XXXX lat bitwę wiodł/ y wielekroć porażał
Rzymſkie Ráyce BielKron 130; OKrutna á ſtráſzliwa ná ten cżás
byłá w Rzymie roznicá miedzy Senatem/ ktora wielką ſzkodę
vcżyniłá rzecżypoſpolitey wſzythkiemu páńſtwu Rzymſkiemu BielKron 130v; Pompeius kośćioł nigdy od Rzymſkiego rycerſtwá nie
tykány wźiął BielKron 265v; Byłá niegdy Dálmácia mocna źiemiá/
thák iż kſiążęthá iey Rzymſkiemu páńſtwu ſmieli ſie ſprzećiwić
BielKron 274v; Ale iż Senatowie Rzymſcy ſtátut byli ſrogi vſtáwili/
áby káżdy Krześćiánin był zátrácon BielKron 288v; vpátrzywſzy
Roxolani cżás wnętrznych walek w Kzymie [!]/ poráźili dwie
woyſká Rzymſkie w Miſyey BielKron 336, 9v [2 r.], 10 [2 r.], 43
marg, 99, 99v (137); KwiatKsiąż D3v, F3v, Iv, N, N3, N4, O; Curulis, Stolec z Elephántowych kośćy á zwłaſzczá z zębów/ ná którym Senatorowie á rádá Rzimska byłá wożona. Mącz 74a; Provincia triumphalis, Podbita ziemiá pod moc Rzymską co w yechániem Triumfskim potwierdzono y poſwiádczano było. Mącz 466b,
27b, 47a, 56d, 79b, 93b (42); LeovPrzep L4; To iuż wiemy co
ſiedḿ głow ieſt/ iż miáſto Rzymſkie ktore ſiedzi ná ſiedmi gorach.
RejAp 112, BB3, BB3v, CC2v [3 r.], 58v, 90 (39); GórnDworz F7v,
Q3v, Z3 [2 r.]; Hiſtorie Rozmáite z Rzymskich y z innych dźieiow
wybráne HistRzym kt, [2], [2]v żp, 72, 72v, 124, 131v; RejPos 21,
251v, 324; Pátrzże záſię co Scewolá ono Rzymſkie panię ſláchetne
był vcżynił/ gdy krol ieden możny z wielkiemi woyſki Rzymu
dobywał RejZwierc 86; Tákże też potym Hetman drugi Rzymſki
Lukulus/ gdy s Tygráńſkim krolem miał bitwę zwieść/ tedy mu
drudzy Hetmáni rozradzáli RejZwierc 149, 23, 60v [2 r.], 93, 101v
[3 r.], 149 (17); Papirius Curſor zebrał woyſko wielkie przećiw nim
[Samnitom] [...] y podbił ie pod Rzymſką moc. BielSpr 46v, b4, 11,

12, 18v, 28v (20); WujJudConf 180v; BudBib I 441c marg; á nigdy
Sármáte/ nie byli Ołdowniki áni Alexándrowi wielkiemu áni
Pańſtwu Rzymſkiemu MycPrz II D; CzechRozm 77v, 165v, 168v
[2 r.], 169; PaprPan kt, Ov, P2v, Q, Q3v (19); że zá cżáſow
dawnych/ iáko Hiſtoriae Rzymſkie świádcżą/ ludźie vbodzy Rzecżpoſpolitą bárzo dobrze rządźili ModrzBaz 42v; Przed dawnemi
cżáſy Páńſtwo Rzymſkie podbiwſzy pod ſwą moc wſzytkie w
ſąśiedztwie będące narody/ y niemáłą cżęść świátá/ [...] vpádło
ſámo ModrzBaz 106, [16]v, 25 [2 r.], 32, [41]v, 42v (21);
MWilkHist B2; SkarJedn A8v, 93, 168, 173, 174 (10); ſtáráiąc ſię
mátká [tj. św. Helena] o ſyná/ ktory wſzytkiemu świátu Rzymſkiemv
roſkázował: pokwápiłá ſię do Hieruzálem SkarŻyw 398, 20, 28, 51,
68, 80 (23); Atila Teodoryka Wyſegotſkiego Krolá/ y Eciuſſá
Rzymſkiego Hetmána poráził. StryjKron 51 marg, 26 [3 r.], 41, 51
[2 r.], 56, 66 [2 r.] (18); Azaż to nie on ſtáry błąd pogáńſki Rzymſki
kogo chćieć po śmierći w pocżet Bogow [...] położyć CzechEp 80,
299, 335, 355 [3 r.], 356, 357 (20); NiemObr 158, 159 [3 r.], 160,
169, 173 [3 r.]; KochFr 58; BielSjem 7; Gdźie Kárthago/ y Korint?
gdźie ſławné Atheny? Gdźie ſye oná gwałtowna Rzymſka moc
podźiáłá? KochTarn 77; GórnRozm B3v, G4, K4, L3, M3; KochWr
20, 27 [2 r.]; Calep 290a, 924b; GostGospSieb +3; GrochKal 23;
Bo ten [Sylla] wielkość Rycerſtwá Rzymſkiego dał pozábijáć y
wywołáć Phil O, D4, G4, I3, O3 [3 r.], Q4, R; OrzJan 21, 39;
LatHar ++2 [2 r.], ++3v; Bo nie pierwey Antychriſt przyidzie/ áż
páńſtwo Rzymſkie/ do końcá zniſzczone [...] będzie. WujNT 716,
Act 2/10, 16/37, s. 514, 716, 807 (13); JanNKar Cv; Rzymſka
Monárchia w piſmie ś. od wielkiey mocy y trwáłośći/ byłá żelázu
przyrownána PowodPr 77, 56, 78, 79; SkarKaz 517b, Oooo2c
[2 r.]; VotSzl A4; iż tákie były łupieſtwá y vćiśnienie vbogich od
Chrześćiáńſkich Rzymſkich vrzędnikow/ iż lud radby był Gotty
Aryany zá pány przyiął SkarKazSej 706b, 690a [2 r.], 691a; KlonWor ded **3v, 13; ZbylPrzyg B2v. [Cf 2. »państwo rzymskie« RejAp 145v.]
W połączeniu z imieniem = Rzymianin, Rzymianka (66): By
byłá Penelope tkanecżek nie tkáłá/ A Lukrecia Rzymſka theż nie
háfftowáłá/ Trudnoby ſwą ſtátecżność były záchowáły RejWiz 60v,
99v; RejZwierz aa, aa2v, aa3v, bb2v, bb3 [2 r.] (16); ktory [Cycero]
[...] przez dźielność ſwą ktemu był przyſzedł/ że Rzym on wielki
zginął/ á Cicero Rzymſki zoſtał OrzRozm Q2, Q2; [Fredrusz]
roſpuśćił koń ze wſzego ſkoku dobrowolnie/ iáko ieden Kurcyus
Rzymſki/ ſkocżył miedzy nie [nieprzyjaciół] BielKron 418, 118v,
177v marg, 296, 341, Kkkk3, Llll, Llll3; OrzQuin R; RejZwierc 38,
101v; MycPrz II A3; StryjWjaz Av; NI w cżym go [Andrzeja
Ostrowskiego] nie celuie dawny Rzymſki Kato/ Tákże też y on
Grecki náucżony Plato PaprPan I3; Wierz mi że náſz Iezyorkoś
choć lichey vrody/ Nie zleknie ſie [!] Sewerá Rzymſkiego oſoby.
PaprPan Bb4, B, B4, G2, G3v, H (23); SkarŻyw 89; StryjKron A6,
51, 722; Ten Propertius miłoſny y Polſki Tibulus Też cżáſem
Lesbiey śpiewa iák Rzymſki Catullus. KlonŻal B4; KochWr 29;
KołakCath B3; RybGęśli A3; SarnStat 1267; KmitaSpit B.
W połączeniach szeregowych (2): SPRáwá Rycerſka według
poſtępku y zachowánia ſtárego obycżáiu Rzymſkiego/ Greckiego/
Mácedońſkiego/ y innych Narodow BielSpr kt; SkarKazSej 690a.
Wyrażenia: »cesarstwo rzymskie« [szyk 10:3] (13): Látá od
národzenia Páná Kryſtuſá 312. Tu przeſzło Ceſárſtwo Rzymſkie do
Konſtántynopolá BielKron 155v, 147v; CzechRozm 165v; SkarJedn
173, 206, 256, D4; ktorego [cesarza Jowiniana] gdy żołnierze ná
Ceſarſtwo Rzymſkie podnośili/ mowił im: iam ieſt Chrześćiánin
SkarŻyw 392; StryjKron 95 [2 r.]; CzechEp 355, 374, 380.
»cesarz rzymski« = imperator Romanus Mącz, Modrz [szyk
109:31] (140): OpecŻyw 74v, 126v; KromRozm III C4; KrowObr
29v [2 r.], 30v, 101; RejZwierz aa, aav [3 r.], aa2v, aa3v, bb3v (17);
PO Oktáwianie Ceſárzu wybran ieſt Klaudyus Tyberyus ná mieyſce
iego trzeći Ceſarz Rzymſki BielKron 140; GAlleryus y Konſtáncyus
Ceſárze obá Rzymſcy/ z wielką pochwałą pánowáli po Dyoklecyanie BielKron 154v; Iulius Rzymſki Ceſarz podbiwſzy pod
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Rzymſką moc źiemię Fráncuſką Anglią/ y inne inſuły páńſtwu
Rzymſkiemu przyłącżył. BielKron 277, 138, 141, 146, 147v, 266v
(21); KwiatKsiąż F3, L4; Octavius, Rzimski Ceſars był Auguſtem
pirwy názywány/ á po nim ini wſziſzcy [!] Ceſarze. Mącz 20d,
177c, 246a, 280c, 470d; RejAp 113, 142v; HistRzym 129v; RejPos
18v, 251 [2 r.], 300, 312; RejZwierc 53, 81v; BielSpr 48v; położył
ſie tu cżytelniku miły Dekret Ceſárzow Rzymſkich ſtárych/ z ktorego
ſie ſpráwić będźieſz mogł ſnádnie/ kogo ná on cżás zá Heretiká
miano. WujJudConf 19v; CzechRozm 169; On Tytus Ceſarz
Rzymſki ácż był wiełmi ſzcżodry/ Krotoﬁlny y bácżny ktemu bárzo
dobry/ Iuż go tym ći [Drojewscy] celuią PaprPan Nv, E4, K, X3,
Gg4 [2 r.]; Aelius Lampridius piſze/ iż Alexander Seuerus Rzymſki
Ceſarz miał to w obycżáiu/ że nic nieſtánowił/ okrom vcżonych á
mądrych ludźi ModrzBaz [16], 26v, 46, 85v; SkarJedn 172, 173,
201, 394; SkarŻyw 46, 304, 396, 453; StryjKron 71; á Paterſowie to
ſtárzy iáſnie mowili/ iż po zniſzcżeniu Ceſárzow Rzymſkich
Antychriſt ich ſtolicę ośieść miał CzechEp 426, 190, 342, 355 [2 r.],
356, 370 (16); KochJez A3; NiemObr 59, 158, 159, 160 [3 r.], 161,
163, 169; Przeto on Rzymſki Ceſarz/ w Rzymie to był ſpráwił/
Zeńſki Senat Vććiwy/ oſobny vſtáwił BielSjem 5; WujNT 498;
SarnStat 1262; PowodPr 63; Seneká gáni Brutuſá/ ktory dla
nádźieie wolnośći Iuliuſzá Ceſárzá pirwſzego Rzymſkiego zábił
SkarKazSej 690b.
»krol rzymski« [szyk 19:4] (23): GliczKsiąż P8; RejZwierz 8v;
TVllus Hoſtylius będąc z oycá páſterzem/ krolem Rzymſkim zoſtał
BielKron 101, 101 [2 r.], 102, 102v, 103v [2 r.], 104v, 110v, Llll2;
Numa, Właſne ymię wtórego królá Rzimskiego po Romuluſie.
Mącz 253a, 358b; GórnDworz F7v; HistRzym 114; BiałKaz I4v;
PaprPan Cv, Cc2v, Gg, Ff2v żp, Hhv; Tárkwinius Krol oſtátni
Rzymſki/ będąc prze okrucieńſtwo ſwe z Rzymá wygnány/ zwątpiwſzy w pomocy Láćinnikow/ vdał ſie do Miáſtá Hetruſzkow
Phil E.
»krolestwo rzymskie« [szyk 3:1] (4): PO śmierći tráfney Romuluſowey/ Senat kroleſtwo Rzymſkie ſpráwował BielKron 101;
LeovPrzep Cv; CzechEp 357; ták Zydowſka źiemiá wzgárdzona w
niewoli ieſt/ y będźie záwſze/ że vlękſzy ſie Rzymſkiégo króleſtwá/
niechćiáłá popiéráć króleſtwá Páná Kryſtuſowégo. OrzJan 32.
»lud rzymski« = populus Romanus Mącz, Cn; nomen Romanum Mącz [szyk 30:3] (33): BielŻyw 94; Gdy ſie lud Rzymſki
zebrał/ potkáli ſie s Sabiniány BielKron 99v, 109v, 226v, 266; Rem
Romanam omni tempore ac loco muniﬁce adiuvit, Wiernie á pilnie
ſpomagał/ żadney rzeczy nie litował dla ludu Rzimskiego. Mącz
237d, 126b, [176]a, 198a, 201c, 216b (16); HistRzym 129v; PaprPan Gg2, Hh3; ModrzBaz 104; SkarŻyw 436; StryjKron 26; Tákże
Páweł Swięty w liśćie ſwoim mowi/ ná on cżás k Rzymſkiemu
wſzytkiemu ludowi/ Iż ktorzyſmykolwiek w Kryſtuśie zekrzcżeni/
że ieſteſmy wſzyſcy w śmierć iego pokrzcżeni. ArtKanc N4; [Horacjus Kokles] Vyrzawſzy lud Rzymſki boiázliwy y do odporu
niemáiący ſie/ pocżął go vpomináć/ fukáć/ áby ſie do zbroie mieli
Phil C, C3, F, S; WujNT 525.
»mieszczanin rzymski« = civis Romanus Vulg [szyk 4:3] (7):
BOetius Mędrzec Rzimſki mieſzcżanin. Ten był mąż ſtatecżny á
miłoſnik ſprawiedliwoſci BielŻyw 167; Leop Act 22/26, 29; Tám ſie
nań [na Juliusza Cezara] wyrwáli Brutus y Káſſyus mieſzcżánie
Rzymſcy/ zadáli mu ran XXIII áż vmárł BielKron 131, 174v; Mącz
316b; Co maſz czynić? bo ten człowiek [tj. św. Paweł] ieſt Rzymſki
mieſzczánin. WujNT Act 22/26.
»prawo rzymskie« = ius Romanum, lex Romana a. Romanorum
Modrz [szyk 23:8] (31): OpecŻyw 120v, 133v; GroicPorz a3v;
Wiedz to że áni w Czeſkim Práwie/ áni w Rzymſkim thego nienaydźieſz/ áby Krol zápowiedźiał ſłucháć ſam śiebie/ gdy by co
komu przećiwko Práwu roſkazał. OrzRozm L2v; Municipium,
Miáſto ktore miało práwo Rzimskie/ to yeſt było vczeſnikiem
wſzelákich praw/ wolności/ podátków y poſtępków Rzimskich.
Mącz 237c, 237c, d; Wedle ſtárodawnych Rzymſkich praw/ iáwne
złodźieie karano nágrodzeniem we cżwor naſob ModrzBaz 78; A

przeto z Rzymſkich praw trzebá wźiąć drogę y ſpoſob ſtánowienia
praw ModrzBaz 98, 75, 82 [2 r.], 97 [2 r.], 98 [4 r.], 133; WerGośc
264; WujNT 498; SarnStat *3, *4 [2 r.], *5, 2v, 332, 422, 552; Bo
wiádoma rzecz ieſt/ iż one ná dwánaśćie tablicách práwá Rzymſkie/
ná trzy częśći rozdźielone były. SkarKazSej 678b.
»rzeczpospolita rzymska« = res Romana, Roma Modrz [szyk
15:4] (19): BielKron 101, 109 marg, 199, 338; Mącz 201c, 435c;
Rzymſka Rzecżpoſpolita iż byłá ták wielka/ niemniey ſie do tego
białegłowy przycżyniły/ niż męſzcżyzni. GórnDworz Zv; Zwycżáiem ſtárożytnym/ á rycerzmi cnemi/ Rzymſka Rzecżpoſpolita trwa
cżáſy dawnemi. ModrzBaz 5, 25; CzechEp 375, 376, 379 [2 r.];
NiemObr 159; KochWr 26; Phil Q4, S; R.P. Rzymſka trwa ſtárymi
obycżáymi/ y ſtárym męſtwem. PowodPr 77.
»senat rzymski« = senatus Romanus Modrz [szyk 27:2] (29):
Cirpiał Senat Rzymſki tákież Plebei okrućieńſtwo Tárquiniuſowo
BielKron 104; Ceſarz Oktáwian tego mieſiącá od Senatu Rzymſkiego był ná Ceſárſtwo przełożon BielKron 418v, 24v, 100, 101,
105, 107 (18); ktory [Katon] wten cżas gdy Senat Rżymſki w radzie
ſiedział/ cżęſtokroć zwykł był Xiąſzki ná ratuſzu czytać KwiatKsiąż
G3v, Nv; BielSpr 12v; PaprPan S4v, Gg, Ggv, Gg2, Gg3; Był ten
obycżay v Senatu Rzymſkiego/ iż gdy przednieyſzi ſpytáni wotá
ſwoie podáli/ [...] tedy śię iuż drudzy wotowániem niebáwili
ModrzBaz 28v; NiemObr 159, 160; WujNT 299.
»stolica rzymska« (1): Gdy pobożny Ceſarz Conſtantinus Stolice ſwey Rzymſkiey/ Stolicy Chryſtuſowey vſtąpiwſzy/ do Grecyey
ſię przenioſł [...] PowodPr 32.
Zestawienia: »jugerum [= morga] rzymskie« (1): Iugerum tedy
Rzymſkié/ vczyni Puł morgá Mázowieckiégo/ y ośḿ Pólek. GrzepGeom N2.
»pes [= stopa] rzymska« (1): Dźiewięć pedes Rzymſkich/
vczynią pięć łokiet Krákowſkich. GrzepGeom Nv.
»poczet rzymski« = okres lat piętnastu, używany przy obliczaniu kalendarza, a w szczególności przy oznaczaniu daty Wielkanocy
(1): [Te]go Roku będzie Złote Ciſle 6. Okręgu Słonecznego 4.
Pocżeth Rzymſki 6. Goski ktv.
»pręt rzymski« = miara długości wynosząca około 4,5 m (1): iż
Actus ma ná dłużą y ná ſzérzą ſto y dwádźieśćiá pedes, któré czynią
prętów Rzymſkich po dźieśiąći pedes dwánaśćie. GrzepGeom Nv.
Szeregi: »(i) rzymski i grecki« = Graecus et Romanus Modrz
[szyk 1:1] (2): Więc Lucullus/ Silla/ Pompeius/ Brutus/ y ini Rzymſcy/ y Greccy Hetmánie wſzytcy vcżeni byli GórnDworz G4;
ModrzBaz 97. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
»rzymski i łaciński« (1): Tedy mniemáli Grekowie/ áby ſię do
nich páńſtwo Rzymſkie przenioſło/ y tym ſobie gorne myſli cżynili:
chcąc Rzymſką y Laćinſką ſławę [...] záćmić SkarJedn 173.
W przen (4): [Hannibal] zadał ſobie iad/ [...] áby żywo w
Rzymſkie ręce nie przyſzedł. BielKron 129v; Niebrzydźiły ſię
Rzymſkie vſzy temi słowy fáłſz y łeż. ModrzBaz 60v; KochProp 12;
CiekPotrSzym )?(3v.
2. Odnoszący się do średniowiecznego i współczesnego autorom cesarstwa zachodniego (od XV w. nazwanego Cesarstwem
Rzymskim Narodu Niemieckiego); Romanorum Miech, Modrz; Romanus Modrz (162): BielKron 217v, 326; RejAp 165v; Boże day/
áby to Rzymſkie imię/ ktore teraz niemáłą cżęść Chrześćijáńſtwá
pod ſwą mocą ma/ śiłę ſwoię rácżey obroćiło przećiw nieprzyiaćiołom páńſtwá ſwego ModrzBaz 106; A Ty Rzymſki Monarcho
RVDOLFIE ſzcżeſliwy/ Ceſárzu Krześćijáńſki y Pánie cnotliwy.
Wſiaday ná koniá z ſercem ſwym Skánderbekowym CzahTr F.
Wyrażenia: »cesarstwo rzymskie« (7): HEnrykus wtory/ rzecżony Klaudus/ trzećinaſty Ceſarz Niemiecki/ ten napirwſzy od
e
Kurﬁerſtow ieſt wybran ná Ceſárſtwo Rzymſkie BielKron 176; Potym Otto pierwſzy wielki Ceſarz odiął to miáſto [Kolno, tj. Kolonię]
Fráncuzom/ á ku Ceſarſthwu Rzymſkiemu przyłącżył. BielKron
285v, 170, 174, 175v, 188v, 198v.
»cesarz rzymski« = Romanorum imperator Miech, Modrz;
imperator Romanus Modrz [szyk 30:5] (35): MiechGlab 67; To
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Práwo Máydeburſkie [...] Otto wielki/ Ceſarz Rzimſki [...] Mieſzczánom dał GroicPorz a3v, a3v; RejZwierz bbv, 8, 29v; LAtá od
národzenia Páná Kriſtuſá 805. Károlus ſyn Pipinow krolá Fráncuſkiego/ Ceſarz Rzymſki roſkázował Węgrom BielKron 299, 231v,
278, 303v [2 r.], 326v [2 r.], 327 [2 r.] (12); á tá Wieżá/ to ieſt/
Policya ſtárádawna/ zá łáſką Bożą w Niemcách/ iáko ſtoi táko ſtoi:
przedśię tám Króle/ y Ceſárze Rzymſkié/ Kápłan Koronuie OrzQuin I4, I4; PaprPan R2v; ModrzBaz [16], [16]v, 78, 80; około
roku 1165. Ceſarz Cárogrocki tenże Mánuel Kommenus [...] widząc
iż Ceſarz Rzimſki Fryderyk Bárbároſſa rzecżony/ wielce Papieżá y
Rzymſki Kośćioł przenáſládował: [...] zacne poſelſtwo do Papieżá
Alexándrá po dwá kroć wyprawił SkarJedn 256, 170, 200, 216
[2 r.], 217, d6v; NiemObr 61; CzahTr F; SkarKazSej 691a.
»krol rzymski« [szyk 82:8] (90): MetrKor 59/75; LibLeg 9/50v,
51, 11/40v, 42v; ComCrac 12v; á ktemu mowimy o Krolu Polſkim/
nie o Rzymſkim/ áni o Czeſkim OrzRozm L2, L2v; Poſłał krol
Zygmunt poſłá ſwego Kryſztofá s Szydłowcá do Prági do krolá
Rzymſkiego BielKron 190v; Tegoż cżáſu Ceſarz obeſłał Kſiążę
Sáſkie przez Mogutińſkiego Arcybiſkupá/ [...] áby przyiechał ná
wybieránie Krolá Rzymſkiego do Kolná BielKron 209v; Aták Krol
Rzymſki Ferdynánd/ zebrał lud rozmáithego narodu/ byli Niemcy/
Słowacy/ Włoſzy/ Węgrzy/ Cżechowie/ Polakow trochá BielKron
309; Látá 1412. Wypráwił ſye Włádźisław do Węgier/ á tám był od
Zygmuntá Krolá Rzymſkiego wdzyęcżnie przyięt BielKron 384v,
162 [2 r.], 162v, 165v, 175 [2 r.], 190 (79); LeovPrzep D3v; PaprPan kt; CzechEp 378; ActReg 5.
»rzymskie krolestwo« [szyk 6:4] (10): FErdynandus krol Cżeſki y Węgierſki á Rákuſkie kſiążę/ ná kroleſtwo Rzymſkie koronowan w Kolnie Agrypinie 1530. BielKron 190v; Ellectia koronáciey thegoſz Máximilianá Krolá Cżeskiego/ ná Rzymskie kroleſtwo: ktora ſie ſtáłá w Fránkfurćie v Menu BielKron 330, 168v,
210v, 328, 330v, [3322], Llll; WujJudConf 125v; BudBib I 441c
marg.
»państwo rzymskie« = nomen Romanum Modrz [szyk 11:5]
(16): Oſſwieczoney [...] Iaduidze Marcrabiney Brandemburſzkiey
Rzymſzkiego panſtwa Electorcze stetynſzkiey Pomorſzkiey Caſſubſzkiey LibLeg 8/132; BielKron 289v, 290v, 291, [3322] [2 r.],
[3322]v; Wyſławiwſzy Duch ſwięty ſtan y ſpráwy ſtárego y nowego
páńſtwá Rzimſkiego y przełożonych iego/ thu dáley opowiedáć
racży ſpoſob zginienia y zátrácenia iego RejAp 145v, 150v [2 r.],
170v, Ee4v; ModrzBaz 106 [2 r.]; ktora [jedność wiary] ſię w
Niemcech przez ośm ſet lat záchowáłá/ y w niey narod ten był y w
rzecżách świeckich/ á przenieśienim do nich páńſtwá Rzymſkiego/
vbłogosłáwion. SkarŻyw 520; OrzJan 64.
3. Odnoszący się do średniowiecznego i współczesnego autorom miasta Rzym (24): nogi im Pánowie zacni/ cżáſem y Kſiążętá/ á
záwſze ſláchtá Rzymſka [...] vmywáią ReszHoz 120, 125, 126;
ReszList 158, 162 [2 r.], 166, 171, 173.
W połączeniu z imieniem = rzymianin (1): Tego to [Grzegorza
V] Ceſarz Otho iáko krewnego ná ten ſtolec dał/ przećiw ktoremu
Kreſcencyus Rzymſki powſtał BielKron 175v.
Wyrażenia: »lud rzymski« = rzymianie (1): poſłáli do Othoná
Niemieckiego krolá/ áby lud Rzymſki wyzwolił od tego niegodnego
Papieżá. BielKron 174.
»miasto rzymskie« = Rzym [szyk 9:3] (12): ReszPrz 26; Krotkie
opiſanie y świádectwo/ o Mieśćie Rzymſkim/ o iego wierze/ y
dobrych vcżynkách/ ktore ſię w nim dźieią ReszHoz 114; ták iż wy
też iego [szatana] wierni dyſcypułowie ná Rzymſkie Miáſto/ gdźie
ſię tá miłość náyduie/ łáſkáwi być nie możećie. ReszHoz 135, 114,
115 żp, 117, 134; ReszList 142, 179 [2 r.], 180, 182.
4. Odnoszący się do Rzymu jako siedziby papiestwa; zwykle z
zatarciem funkcji odmiejscowej, określający jedno z wyznań chrześcijańskich: katolicki, też papieski; Romanus Modrz, JanStat (1640):
RejKup k7; KromRozm I F3; KromRozm III O4, P2v; Diar 56;
KrowObr B3v, 29v, 31 [2 r.], 55, 107 (10); Pycháć Rzymſka/
Sodomia, Simonia, Sacrilegia, bella, faſtus, et aliae Pompae, toć

vpaſć muśi OrzList h3v, e, h3; RejZwierz 60; Tho piſánie potym
Luter wyłożył ná Niemiecky ięzyk glozuiąc ſzeroko/ iż ſam Papież
wyznawa złośći Rzymſkie/ á wżdy broni o nich powyádáć BielKron
199; ábowyem wyele tych ieſth/ ták duchownych iáko ſwieckich/
ktorzy ſie ſkárżą ná Rzymſkye błędy w wierze krześćiáńſkiey BielKron 199; Nie daie temu wiáry Herberſtyn/ áby on [książę Wasyl]
kiedy żądał v Papieżá álbo Ceſárzá pomázánia ná Kroleſtwo
Moſkiewſkie/ [...] gdyż on ieſth nieprzyiaćielem Papieżowi/ [...] á
mieni go być nie Papieżem/ ále Doktorem Rzymſkim BielKron
429v, 162, 163, 177, 177v, 187 (19); Bo náſz Kátholik łáie ludźiem
rożney wiáry, Ci záſię nárzekáią ná Rzymſkie przywáry. Prot D,
B2; RejAp 76v, 114v, Ff3v; KuczbKat 75; RejZwierc 187, 195v;
Przeto też obrázy nietylko Rzymſcy Theologowie/ ále y Dámáſcenus/ y Gregorius/ y inſzy kśięgámi proſtych ludźi zową. WujJud
49v, 174, 175, 187v; Ale y to dobrze bacżymy/ że Concilia wſzyſtki
Rzymſkie/ ktore ſie pod opánowániem Papieſkim gromádzą/ Powſzechnemi y wolnemi Synodámi być żadną miárą niemogą.
WujJudConf 158v, 33, 49, 62, 91v, 92, 174; CzechRozm 73, 118v,
169; ModrzBaz 133; Tedy Papież Dámáſus z onym zborem
Rzymſkim/ wſzytko co ſię wiáry wyznánia około Duchá S. dotkło
poćwierdził. SkarJedn 176, 108, 117, 124, 128, 187 (12); SkarŻyw
335, 336; StryjKron 100; A iż wedle Kátholiki Rzymſkich piſárzow/
rog máły znácży Antychriſtá CzechEp 380, 376; CzechEpPOrz *;
Niechayże káżdy bácżny rozſądza/ iákie to plotki y nieſtátek/ tych
Rzymſkich forytarzow. NiemObr 54, 58 [2 r.], 59, 66 [2 r.], 85, 87,
158; POſle Papieſki Rzymſkiégo narodu/ Vczyſz nas drógi/ á ſam
chybiaſz brodu. KochFr 21; ReszPrz 105; ReszList 182; OrzJan 27;
LatHar [+12]v; WujNT 125 marg, 525, Vvvvv2v, Xxxxx; SarnStat
*4, 175, 176, 192, 193 [2 r.], 214; PowodPr 32, 45.
W połączeniach szeregowych (10): Ale ten S. Rzymſki y ápoſtolſki koſcyoł nye od ápoſtołow/ ále od ſámego páná zbáwićyelá
náſſego przodek álbo przełożeńſtwo wźyął KromRozm III N5v; A to
co było v Zydow/ wſzytko ſie to v nas w Krześćiáńſtwie náyduie/
bo ſie tákież ná troie rozdzyelili/ iedni Rzymſcy/ drudzy Greccy/
drudzy Nowokrzcżeńcy BielKron 119; WujJud 167v; RejPosWstaw
[1432]v; SkarJedn 295; TEn ták święty zacny y wielki Doktor/
niech da świádectwo o prawdźie y náuce kośćiołá świętego powſzechnego/ Rzymſkiego/ Apoſtolſkiego. SkarŻyw 456; CzechEp
12; ReszHoz 135; ReszList 154, 179.
W przeciwstawieniach: »carogrodzki (3), grecki (2), konstantynopolski, ruski ... rzymski« [w tym: ruski abo grecki (1)] (6):
KrowObr 29v; Y trwáli [Ormianie] w iednośći kośćielney y pod
poſłuſzeńſtwem ſtholice Rzymſkiey (á nie Carogrockiey [...])
SkarJedn 304; W ćżym [w zachowaniu jedności Kościoła] dáleko
był záwżdy bácżnieyſzy Kośćioł Rzymſki/ á niżli Grecki. SkarJedn
370, 39, 251, 385.
Wyrażenia: »biskupstwo rzymskie« (1): Kto ſię temu dwoiemu
iego byćiu w Rzymie y wyćiekániu Piotrá S. do inych kośćiołow
poſługi [...] przypátrzy: á iáko w niebytnośći ſwey przez inne
vcżnie ſwe/ Biſkupſtwo Rzymſkie ſpráwował: [...] SkarJedn 98.
»brewijarz rzymski« (53): Ziáwienie S. Micháłá Archániołá/
wyięte z Brewiarzá Rzymſkiego. SkarŻyw 422; Skoro wſtánieſz/
moẃ z Kośćiołem BOżym. (marg) Z brewiarzá Rzymſkiego. (–)
LatHar 4; Do Syná Bożego Páná Iezuſá poránna modlitwá kośćielna. (marg) Z Brew: Rzymſk. (–) LatHar 20, 13 marg, 18 marg,
36 marg, 58 marg, 59 marg (52).
»rzymscy duchowni (a. duchownicy); rzymskie duchowieństwo« [szyk 5:3] (5;3): BielKron 221; á ieſli was nieſłuſznie á nie z
miłoſci Pánowie Duchowni Rzymſcy/ iáko piſzećie/ Heretykámi
zową/ niech to káżdy oſądźi. WujJud 21; WujJudConf 19v, 80v; IZ
iuż Grekowie w tym cżáśie/ to ieſt po tjm wygnániu Rzymſkiego
Duchowieńſtwá z Bulgáryey/ ſerce byli do iednośći świętey ſtráćili
SkarJedn 230, 229, D3v; miał zá ſobą [Jezus] o tym [o wygnaniu
kupców ze świątyni] proroctwo/ iż to vcżynić miał [...]. Ktorego iż
Rzymſcy duchownicy nie máią: prożno ten przykład iego zá ſobą
ćiągną. CzechEp 49.
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»rzymskie godziny Panny Maryjej« [szyk 15:2] (17): Do tegoż
Syná Bożego/ świętego Thomaſzá z Aquinu prośbá o rozmáite
dáry. (marg) Naydzież ią w Godzinách Rzym: P. Máryey. (–) LatHar 21; Podźiękowánie zá mękę Páńſką/ z prośbą o rzecży
rozlicżne. S. Grzegorzowi przypiſáne. (marg) Z Rzymſkich godzin
Pánny Máryey/ y ſtarych Hortuluſow. (–) LatHar 280; Druga bárzo
nabożna [modlitwa] Kośćielna/ w długich á ćieſzkich fráſunkách.
(marg) Z Rzymſkich godźin Pánny Máryey ſkrocona nieco. (–)
LatHar 584, 12, 24 marg, 41 marg, 50 marg, 54 marg (17).
»kapłan rzymski« [szyk 19:10] (29): OrzRozm I2v; GDy záſię
Auſzpurcánie wiárę odmienili/ rozgniewáli ſie Rzymſcy kápłani/
wyſzli precż z Miáſtá/ żáłuiąc ſie przed ſwym Biſkupem ná Senat
mieſcki BielKron 216; á ták kápłani Rzymſcy znowu poświącáli
kośćioły/ ołtarze po luteryaniech BielKron 230, 203, 206, 213v, 214
[4 r.], 217, 223; vkaż mi to/ iż nie może być żaden vrzędny
Koronator Królewſki/ mimo Kápłaná Rzymſkiégo? OrzQuin V4;
Król ſam w Polſzce ſądźi: á Kápłan Rzymſki/ niech nas nie ſądźi.
OrzQuin Z; Królá Polſkiégo od Kápłaná odrywaſz/ y z Polſki
wypądzaſz Arcybiſkupá Gniéźniéńſkiégo/ Kápłaná Rzymſkiégo
OrzQuin Aa3, A3, G2, V2v marg, V4 [2 r.], V4v (15); BudBib b4;
StryjWjaz C4v.
»kapłaństwo rzymskie« (1): Odrzucamy tedy ná ſtronę wſzyſtko kápłáńſtwo Rzymſkie/ choćiaż poſługę ſłowá Bożego pozwirzchną [...] zoſtáwuiemy. WujJudConf 147.
»kardynałowie rzymscy« [szyk 2:1] (3): Kárdynałow Rzymſkich przyſięgá iaka. liſt. 35. KrowObr Ss; BibRadz I 141a marg;
ReszList 145.
»katechizm rzymski« = katechizm wydany na polecenie soboru
trydenckiego w latach 1562 – 1566 (1): Naydą też Plebani wykład
obrzędow Krztu świętego/ w Káthechizmie Rzymſkim/ doſtátecżnieyſzy. KarnNap C2.
»katedra rzymska« = stolica papiestwa (1): Pátryárchowie ábo
Biſkupi Miáſtá onego [Konstantynopola] [...] pocżęli ſię nád Kátedrę Rzymſką mátkę ſwą wynośić PowodPr 32.
»katolicki rzymski« (5): SkarJedn 230; SkarŻyw A2v; Haeretyk ieſt káżdy/ wedle Páwłá S. ktory vczy przećiw temu co Apoſtołowie podáli/ y co wierzy y trzyma kośćioł Kátholicki Rzymſki.
WujNT 747; A tego Bogá chwaląc y miłuiąc przodkowie náſzy/ zá
iednąż powſzechną wiárą kátolicką Rzymſką/ [...] zoſtáwili nam
dawną Confederácią przećiw ſektam PowodPr 43, 44.
»rzymska konfessyja« (1): Tá tedy Ewángelia/ nie Augſpurſkiey ále Rzymſkiey Confeſſyey/ przepowiedána ieſt po wſzytkiemu
świátu WujNT 103.
»rzymski kościoł« = świątynia Kościoła katolickiego (1): kapłani ſpiewáli exekwie/ y inne Cerymonie cżynili/ iáko w Rzymſkich
kośćielech bywa BielKron 222.
»rzymski krześcijanin« = katolik (1): iż nie ták przed tym
wierzono o duchu świętym/ iáko teraz Rzymſcy krześćiánie dzierżą. CzechRozm 14.
»księża rzymscy (a. księża rzymska)« [szyk 5:3] (8): BielKron
200v; iáką [spowiedź] ſobie ich Miłość kśięża Rzymſcy poſtánowili.
WujJudConf 82, 88v, 123, 244v; Iáka tedy rożność dniá od nocy/
thák rożne ſą poſtępki Rzymſki Xiężey/ od ſpraw y poſtępkow
Apoſtolſkich NiemObr 88, 39, 155.
»legat rzymski« (1): STároſtá iednéy pániéy roſkazał obiáwić/
Ze Legatá Rzymſkiégo v niéy miał poſtáwić KochFr 31.
»rzymska litanija« (1): Zá Krolową. (marg) Po wielkiey cżęśći
z Rzym: Litániey. (–) LatHar 627.
»miasto rzymskie« = Rzym jako stolica papiestwa [szyk 6:2]
(8): Záprzeć ſię nie możeſz Heretyku/ y to dobrze wieſz iż w
mieśćie Rzymſkim Piotrowi ś. pierwſza ſtolicá Biſkupia podaná ieſt.
SkarJedn 92, 90, 91, 93; Y poſtánowił vdać ſię ná pielgrzymowánie
[...] pierwey chcąc mięſkánie Apoſtolſkie/ święte miáſto Rzymſkie
náwiedzić. SkarŻyw 353, 93, 408 marg; Ey toć twoię stolicę, przednieyſzego Miásta, Pietrze miły, Rzymskiego, záśiádłá niewiástá.
CzechEp 417.

»msza rzymska« (1): Tákże y Mſzą Rzymſką widźimy być
przećiwną temu Sákrámentowi [tj. eucharystii]. WujJudConf 179.
»rzymski mszał« (63): Modlitwá kośćielna kiedy dzwonią w
południe/ o męce Páńſkiey/ zwłaſzcżá w Piątek. (marg) Z Rzym:
Mſzałá. (–) LatHar 54; Przy krotſzych prośbách Kościelnych/ ktore
Kollektámi názywáią/ modl ſię ták. (marg) Z Rzym: Mſzałá. [...] (–)
LatHar 87; O náwrocenie Odſzcżepieńcow/ iácy ſą Grekowie y
Ruś. (marg) Z Rzym: Mſzałá. (–) LatHar 621, kt, 11 marg, 48
marg, 55 marg, 88 marg (63).
»nabożeństwo rzymskie« = wiara, religia katolicka [szyk 9:8]
(17): SarnUzn D8; CzechEp 10, 14, 427; Choćiaż ći to nabożeńſtwo
Rzymſkie/ ieſt náturze ludzkiey ſkáżoney y miłe y wdzięcżne [...]
CzechEpPOrz **4v, *2, *2v, *4, **4, **4v [2 r.], *; W Rzymſkim
nabożeńſtwie/ lubuią ty ćiemnośći/ brzydząc ſię prawdźiwą świátłośćią Ewánieliey NiemObr 84, 59, 159 [2 r.]; Przydáne ieſt krotkie
opiſánie nabożeńſtwá RZYmſkiego/ pierwey potocżnego: á potym
oſobnego ReszPrz kt.
»odpusty rzymskie« (3): RejWiz 160v marg, Cc8; Leo papież
obawyáiąc ſie iákyego odſtąpienya ludźi od odpuſtow rzymſkich/
vſtáwił y obiáwił nowym wyrokiem y inne odpuſty BielKron 194v.
»papiestwo rzymskie« (4): Abowiem tám obiecuiećie bronić/
nie kośćiołá onych Apoſtołow vbogich ále papieſtwá y páńſthwá
Rzymſkiego/ poććiwośći KrowObr 131v, 128, 131v; ktory [Benedykt IX] oddawſzy ſie cżártowi y z vrzędem y ze wſzyſtkyemi
ſpráwámi ſwoiemi doſzedł był Papieſtwá Rzymſkiego RejAp 165v.
»papież rzymski« = papa Miech [szyk 221:32] (253): MiechGlab 18, 57; KromRozm III P3, P4v; Diar 45; Przeſto obatzywſzy
Konſtántynus Ceſarz takową pychę Papieżá Rzymſkiego/ názwał go
iáwnie Bogiem ziemſkim. KrowObr 8v; byłá tákież wielka
niezgodá/ miedzy trzećim Bonifácyuſem Papieżem Rzymſkim/ á
miedzy Pátryárchą Konſtántynopolſkim KrowObr 29v; Otho maſz
przed otzymá náukę Papieżá Rzymſkiego Antykryſtá KrowObr 51;
iż tá Mſza wáſzá/ nieieſt poſtánowioná áni od Kryſtuſá Syná
Bożego/ áni od Apoſtołow Swiętych iego/ ále ieſth poſtánowioná od
Włochow Rzymſkich Papieżow. KrowObr 199, kt, B3v, Cv [2 r.],
C4v, D (87); OrzList hv, h2; ktorą [koroną] Koronowány ieſth Boleſław Chábry Krol náſz pierwſzy przez Gándencyuſá [!] Arcybiſkupá Gnezneńſkiego/ z roſkazánia Benedyktá VII. Papieżá Rzymſkiego. OrzRozm D2v, C, F3 [2 r.], F3v; W tym mieśćie [tj. Awinionie] ſtolec Rzymſkich Papieżow był przed tym BielKron 281,
145v, 166, 190 [2 r.], 193, 196 (10); OrzQuin K, K2v [4 r.]; RejAp
196v; Słuſznie ſie náſzy Prełaći Powſzechnego Kośćiołá/ y Papieżá
Rzymſkiego widomey głowy iego ná świećie trzymáią WujJud 117,
7v, 24v, 194; WujJudConf 125, 141v, 170v; á wżdy tho wſzyſtko
Krzesćiánie ná roſkazánie Pápieżow Rzymſkich chowaćie: á o
vſtawy Iezuſá wáſzego máło co ábo nic dbaćie CzechRozm 73, 6,
70v, 73, 81, 81v [2 r.], 169, 255; iż Alexándryiſki y Antyoſki
Pátryárchá do tego cżáſu zá głowę ſwoię y ſtarſzego/ nie Cárogrockiego/ ále Rzymſkiego Papieżá ználi. SkarJedn 251, 118,
139, 172, 211, 242, 252; SkarŻyw 392; StryjKron 100, 295; iż bez
wſzego ſporu y wątpliwośći/ nie kto inſzy ieſt Antichryſtem/ iedno
Papież Rzymſki. CzechEp 323; Ani mowi [Chrystus]/ oto ná
mieyſce Piotrowe/ ábo oto w oſobie Piotrowey Papież Rzymſki
páść was będźie. CzechEp 331, *4v, 9, 13, 14 [2 r.], 16 (53); Przyidźie mi iuż porządnie mowić/ o włádzy y zwierzchnośći Papieżá
Rzymſkiego/ ktorego pochlebnicy/ ná ſtolicy Piotrowey ſádzáią.
NiemObr 48; Potym ieſzcże cżás niektory/ opieráli ſię y drudzy
Ceſárzowie/ niechcąc dáć Papieżom Rzymſkim nád ſobą przewodźić NiemObr 63; Było wiele ludźi zacnych y vcżonych onych
cżáſow/ ktorzy tę cżártowſką pychę w Papieżách Rzymſkich/ gánili/
y przećiwko iey piſáli NiemObr 154, 20, 24, 38, 41, 48 (50);
ReszPrz 29; ReszList 143; OrzJan 119; Wielka tedy ieſt przewrotność odſzczepieńcow/ ktorzy z tych ſłow/ nie iednego ktorego
Rzymſkiego Papieżá/ [...] ále wſzytkie Papieże [...] Antychriſtem
onym przednieyſzym vczynić chcą WujNT 716, 51, 60, 288, 525;
PowodPr 31.
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»papieżowa rzymska« (1): my przedſie poſtáremu więcey będziemy ſlucháć/ Ianowey oſmey Papieżowey Rzymſkiey/ [...] á
niſſli tych Heretykow KrowObr 236.
»pasterz rzymski« (2): Aleć iedno te ſą prawdźiwe owiecżki
Boże/ ktore iednego Páſterzá Rzymſkiego ſłucháią/ ktoremu w Pietrze rzecżono: Páś owiecżki moie. WujJud 18v, 30v.
»patryjarcha rzymski« (1): A coż to g rzeczy/ iżeby Papyeż/ to
yeſt biſkup á pátryárchá Rzymſki też zwirzchnoſć myał myeć?
KromRozm III N3.
»powszechny rzymski« (1): To też prawdźiwie Kośćioł Powſzechny Rzymſki o ſwey náuce trzyma. WujJud 131.
»prałat rzymski« [szyk 2:1] (3): WujJudConf 117; Tu z tego
iednego mieyſcá cżytelniku miły/ obácżyć możeż/ z iáką opátrznośćią/ Ich mość Práłaći Rzymſcy/ piſmo święte przywodzą/ y
gwałtem ná ſwą ſtronę náćiągáią NiemObr 21, 90.
»rzymskie procesy (a. [processyje])« = dekretały (1): BielKron
393v; [A ták Mikołay Pięniążek Stároſtá Krákowſki [...] Ianá Biáłká/ Ianá Lelowſkiego Wicárie ich/ Marćina Rymſzę Mánſyonarzá/ y
innych wiele ktorzy przyimowáli Rzymſkie Proceſſie to ieſt/ liſty
przećiw práwu Polſkiemu w Dálmutiach z Kośćiołá wywlokſzy z
miáſtá wignał. Respons K3 [idem BielKron: proceſy]].
»reliija rzymska« [szyk 2:1] (3): StryjKron 567; SarnStat 868;
iż to Kroleſtwo Polſkie ieſt zdawna ná religiey kátolickiey Rzymſkiey záſádzone PowodPr 44.
»stolec rzymski« (1): Piſał też [Erazm z Rotterdamu] y Luterowi przyiacielſkim obycżáiem/ áby przymowek przeſtał przećiw
Stolcu Rzymſkiemu BielKron 195.
»stolica rzymska« [szyk 86:26] (112): iż ápoſtolſka ſtolicá/ to
yeſt Rzymſka/ vſtáwyoná yeſt od bogá pewnym á nyeporuſſonym
grunthem álbo vtwirdzenim KromRozm III P4, N7, O2, O4, O8,
P4v, P5, Q2; KrowObr 127v; RejAp CCv; KuczbKat 75; v ktorych
[doktorów Kościoła] widźićie w iákiey ważnośći thá Rzymſka
Stolicá záwżdy ſłuſznie byłá? WujJud 33v, 117v; WujJudConf 10;
Theodorytus [!]/ ſtolica Rzymſka/ powiáda/ trzyma rządzenie
wſzytkich kośćiołow wſzytkiego świátá SkarJedn 112; Przetoſz do
teyże Rzymſkiey ſtolice záwżdy wſzytko Chrześćiáńſtwo około
wjznánia práwdy wiáry Chryſtuſowey vćiekáło SkarJedn 146;
Wſzákże my Etyopiánie w tákiey wadze mamy ſtolicę Rzymſką: iſz
tych nogi cáłuiem/ ktorzy z Rzymu do nas przychodzą SkarJedn
310, A6, A8, A8v, [A*2], 84 (67); Oczko 30; Tym cżáſem oni
Biſkupi ktorzy przy S. Chryzoſtomie ſtali/ ćierpiąc od przećiwnych
onych Biſkupow przenáſládowánie: do Rzymſkiey ſię ſtolice vćiekli
SkarŻyw 89, 26, 318 [2 r.], 319, 321, 336; á ten rog ábo Antychriſt
[...] ná beſtyey oney/ to ieſt/ ná páńſtwie y ſtolicy Rzymſkiey vśiadł
CzechEp 380, 379; NiemObr 15, 20, 48, 54 [2 r.], 57 (11); ReszPrz
69; ReszHoz 138; WujNT 96, 97 marg, 288, Yyyyy4; PowodPr 31,
32; Przetoż ſtolicę Rzymſką ś. Piotrá ſtolicą Apoſtolſką ſtárzy
święći y Doktorowie zowią SkarKaz 607a; SapEpit B4v.
»wiara rzymska« [szyk 21:20] (41): Biſkup Konſtancieńſki Ianá
Hugliná dał ſpalić zá odſzcżepieńca/ yż odſtąpił Rzymſkiey wiáry w
e
Merſzpurgu. BielKron 204v; Papież poſłał do Niemiec trzech Biſkupow z Indultem/ áby námawiáli Luteryany kápłany ná Rzymſką
wiárę BielKron 234, 198 marg, 208v, 215, 217, 222v (11); OrzQuin
Kv; RejAp 179v; A mać ieſzcże y będźie miał Pan Bog y w Niemcách/ y w Helwecyey/ we Fráncyey/ w Szkocyey/ w Dániey/ w
Niderlánćie/ niezlicżone ludźi; ktorzy prawdźiwą á Powſzechną
wiárę Rzymſką mocnie trzymáią WujJud 2, 7, 8 marg, 21v, Mmv,
Nn2v; SkarJedn 230; StryjKron 100 marg, 427; choćiaż Rzymſkiey
wiáry wodzowie záwżdy inſzych w ſák ſwoy wypráwić ſię kuśili
CzechEp 12, 12, 13, 54, 81, 83, 108; CzechEpPOrz *4v; ReszHoz
135; ReszList 154, 190; Tenże Doktor vczy/ iż wiárá Rzymſka táż
ieſt co y Kátholicka. WujNT 525, 525 [4 r.], Bbbbbb3v [2 r.];
PowodPr 43.
»rzymski zakon« = wyznanie, religia katolicka [szyk 8:2] (10):
StryjKron 552, 572; KV tęmu téż obiecuiemy [...] wſzech przerzeczonych Kśiążąt źiemie Wołyńſkiéy obywátelów/ y potomków ich/

ták Rzymſkiégo iáko y Gréckiégo zakonu będących/ w ich ſtárádawnéy czći [...] záchowáć SarnStat 115 [idem 1192]; iednák
kauzy Duchowné zakonu Rzymſkiégo którébykolwiek ná tym
ſądźie Kápturowym były ſądzoné/ wolnémi czyniémi y káſsuiemi
od wſzelákich Dekrétów SarnStat 876, 1059, 1062, 1063, 1188,
1192 [2 r.].
»zbor rzymski« = Kościół katolicki (1): A ták iáko cżłonek
świętego zboru Rzymſkiego powtarzam/ y proſzę dla Páná Bogá/
ábychmy [...] Polakow ná ſie nie iątrzyli BielKron [3323].
Zestawienia: »biskup rzymski« [szyk 162:66] (228): MurzHist
N2; A vſtáwá koſcyelna każe/ áby ſye żadne vſtáwy w koſcyelech
nye vſtáwyáły/ mimo zdánye Rzymſkyego biſkupá. KromRozm III
O5v, N3, N6, O2, P, P2v (11); Powiedz mi proſzę ćie? kto tákowe
hárde y pyſzne przezwiſko/ PAPA/ dał Biſkupowi Rzymſkiemu?
KrowObr 7; Izaſz niewieſz: iż ſię przed thym Fokáſem Biſkupi
Rzymſcy Papieżmi nienázywáli KrowObr 7, 6v [3 r.], 7 [2 r.], 8,
17v, 18 [2 r.] (25); BielKron 254, 255; RejAp 133; HistRzym 127v;
BiałKat 123v; Słuſznie też y ſpráwiedliwie Ceſarz y wſzyſcy Krolowie Chrześćiáńſcy zwierzchność Biſkupá Rzymſkiego iáko práwego namieſtniká Páná Chriſtuſowego á potomká Piotrowego/ cżcą
y ważą WujJud 84v; Ten przełożony od Bogá nie od ludźi/ ieſtći v
nas Biſkup Rzymſki/ ná ktorego ten vrząd należy. WujJud 153, 6
marg, 27, 84v marg, 117, 117v (18); WujJudConf 6v, 84v, 117,
126v, 140, 151; BiałKaz Kv; Biſkup Rzymſki od wiekow Apoſtolſkich áſz do tego cżáſu zwierzchnośći ſwey od Bogá dáney/ nád
wſzytkimi po wſzem świećie Chrześćiáńſkimi kośćioły vżywał
SkarJedn A8; Auguſtyn S. wylicża Biſkupy Rzymſkie/ y kłádzie
pierwſzego Piotrá S. SkarJedn 92; Na przywileie y nawyżſze Páſterſtwo y Biſkupſtwo Piotrá S. w kośćiele Chryſtuſowym/ wſtąpili
práwem Bożym Biſkupowie Rzymſcy SkarJedn 101; áby ſię Koncilia bez dozwolenia Rzymſkiego Biſkupá nie zbyráły/ ani żaden
Biſkup potępiony był. SkarJedn 106, A3v, A8, 32, 89, 101 (61);
Práwo kośćielne każe/ áby wſpráwach wielkich nic ſię bez Biſkupá
Rzymſkiego nie ſtánowiło SkarŻyw 394, 88, 89 marg, 93 [2 r.], 211,
316 (17); CzechEp 323, 370, 411; á ći ſą Biſkupi/ ná mieyſcu
inſzych Apoſtołow: á ná mieyſcu Piotrowym ſam Biſkup Rzymſki.
NiemObr 29; Iż też w Rzymie Piotr vmárł/ y to nie k rzecży/ áby
dla tego Biſkup Rzymſki Piotrowę zwierzchność vſurpowáć miał.
NiemObr 52; iż nie tylko fundámentu/ ále y namnieyſzey podpory
w piśmie ś. tá ſtolicá Biſkupá Rzymſkiego nie ma NiemObr 55; K
temu y to ſię pokázuie/ z Hiſtorykow/ iż ſię ná ten cżás/ Biſkupi
Rzymſcy/ v Ceſárzow ordinácyey dokupowáli. NiemObr 60, 26, 29
[2 r.], 30, 47, 48 (65); ReszPrz 29, 107; ReszHoz 138; ſzáfárzem
naywyżſzym vcżynił Pan Bog Piotrá świętego Apoſtołá ſwoiego/ y
wſzyſtkie po nim inne namieſtniki/ Biſkupy Rzymſkie ReszList 151,
151, 152; Przetoż wielki ieſt niewſtyd y bluznierſtwo dzieśieyſzych
haeretykow/ [...] ktorzy [...] namiáſtká Chriſtuſowego Biſkupá
Rzymſkiego Antychriſtem czynią WujNT 103, 461; PowodPr 32;
od Rzymſkiego Biſkupá dzielić ſię/ toż ieſt co ſię dzielić od kośćiołá
Chryſtuſowego SkarKaz Oooo2c, 417b, 550a, 607a.
»kościoł rzymski« = Romana Ecclesia JanStat [szyk 354:157]
(511): GlabGad K; LibLeg 7/69; SeklWyzn A, a2, a4, c2v [2 r.];
RejKup z5; Grekowye/ Ormyánye/ Indy y wſſytcy Azyátycy y
Afrykani wyęcey ſye ſnámi y z Rzymſkim koſćyołem/ niżli z
wáſſymi Luterany/ Sákrámentarzmi y Nowokrzczeńcy zgadzáyą.
KromRozm I E4, E4, E4v [2 r.], G4 [2 r.], G4v [2 r.], I2v [2 r.]; a
terás przyſzedł na drogę światłości i prawdy/ i od kacerſtwa się ku
matce świętei/ kościołowi Rzymſkięmu nawrócił. MurzHist D2v,
C3v, C4v, F3, M3v, N2, N2v, T3; Abowim/ yáko ya ſlyſſę/ od tych
dwu [cesarzy Konstantyna i Fokasa] Rzymſki koſcyoł á papyeż
władzą wźyął y zwirzchnoſć nád inymi koſcyoły. KromRozm III
O8v, L6, N5v, N6v, O, Ov [2 r.] (11); Bo ten dziſieyſzy kośćioł
Rzymſki/ nie ieſt budowánie Apoſtołow ſwiętych/ ále ieſt budowánie Papieżow/ Báłwochwálcow y Apoſtatow KrowObr A3;
przeſtho dáleko więcey przyſtoi/ áby dźiſieyſzy kośćioł Rzymſki/
był názwan iakim dworem wielkim/ ſwowolnym/ y nietzyſtym/
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matką wſzyſtkich złośći y bluznierſtw/ a niſſli kośćiołem. KrowObr
A3v; przeſto tedy ten Vigiliuſz Papież fáłſzywie kośćioł Rzymſki
názywá máthką y miſtrzową inſzych kośćiołow krześćiáńſkich
KrowObr 24v, A2v, A3, A3v [2 r.], A4, B [3 r.] (44); ten [cesarz
Anastazjusz] poſłał do Papieżá chcąc bronić Rzymſkiego kościołá
od kácerzow BielKron 167v; Acżkolwiek był Iágiełło wſzytki
pokrzćił w Litwie iáko oćiec ná Krześćijáńſką wiárę według kośćiołá Rzymſkiego/ wſzákże ſie ich wiele ku Grecżyznie z Moſkwą
obroćiło BielKron 412, 146, 155v, 157, 162, 163v (32); LeovPrzep
C2; RejAp 76v, 116; Swięty powſzechny y Apoſtolſki Kośćioł
Rzymſki/ wſzytkich Kośćiołow mátką y miſtrzynią być wyznawam
WujJud 27; tylko ſam ieden był y ieſt Kośćioł Rzymſki/ do ktorego
niewiárá y błędy [...] nigdy przyſtępu mieć niemogły WujJud 121,
kt, bv, 1, 8 marg, 14v (48); WujJudConf 7v, 12v, 15, 127v, 161v;
RejPosWstaw [1432]v, [1434], [1434]v; StryjWjaz C4; CzechRozm
223; Auguſtyn S. w kośćiele Rzymſkim/ piſze/ záwżdy Apoſtolſkiey
ſtolice przodkowánie trwáło SkarJedn 111; By nie Rzymſki kośćioł/
iużby chrześćiánie dawno z heretycżawſzy ſpogánieli SkarJedn
151; Grekowie odrywánia ſię od kośćiołá Rzymſkiego/ przycżyny
ſzukáiąc/ Lácinſkiemu Kośćiołowi w tym przyganiáć pocżęli SkarJedn 176; Tego tylo dotknę/ iż ták wielki był iad Grekow przećiw
Rzymſkiemu kośćiołowi/ iż by byli y pod ziemią potwarzy nań
ſzukáli SkarJedn 240; A w Moſkwie ták rzecż ieſt brzydka Rzymſkiego Kośćiołá Chrześćiánin/ iſz go zá pogániná pocżytáią SkarJedn 350, A3, A3v, A4 [2 r.], A7v, A8v [5 r.] (199); iż ći święći
wſzyſcy w Papieſtwie byli/ wſzyſcy ſie wkośćiele Rzymſkim y w
iego iednośći wychowáli SkarŻyw A3v; O ſzcżeśliwy kośćiele
Rzymſki/ w ktory Apoſtołowie wſzytkę ze krwią ſwoią náukę wlali
SkarŻyw 408; Mieyże zá to/ namilſzy cżytelniku/ iſz Kośćioł
Rzymſki/ ſtolicá Piotrá świętego/ tá ieſt ſamá ná ktorey Piotrowá
wiará nieuſtáie SkarŻyw 601, A2v, A3v [3 r.], A4, 62, 80 (45);
StryjKron 275, 482, 587; Acżkolwiek ći y to inſza/ kupce/ iákich
ieſt pełen kośćioł Rzymſki/ z kośćiołá Bożego wygnáć: á inſza
cżłeká przeſládowáć y mordowáć. CzechEp 30, 11, 14, 63, 76, 111
(27); NiemObr 19, 53, 88; ReszPrz 30 [3 r.], 31, 32 marg, 33 [2 r.],
39, 111; ReszList 143, 144, 179, 191; ActReg 16; Pod rozſądek
Kośćiołá S. Powſzechnego Rzymſkiego wſzytko niech podlęże.
WujNT kt, 3, 125, 288, 349, 393 [2 r.] (31); SarnStat 115, 193, 380,
382, 939 (8); PowodPr 31 [2 r.], 32 [2 r.]; Po wſzytki wieki
częśćiey niżli ſto lat miał kośćioł ś. Rzymſki y powſzechny ludźie
święte/ ktorzy cudá mocą Bożą czynią. SkarKaz 418b, 419b,
Oooo2c; SkarKazSej 682a.
Szeregi: »apostolski, (a, i, to jest) rzymski« [w tym: apostolska,
rzymska stolica (8)] [szyk 9:1] (10): KromRozm III O8, P4; KrowObr 127v; Summá w krotkośći/ dlacżego y kiedy Grekowie odſtąpili od iednośći kośćiołá Bożego y posłuſzeńſtwá Stolice Apoſtolſkiey Rzymſkiey. SkarJedn A8, 369; naprzod niedaymy w ſobie
gáśić wiáry S. powſzechney Kośćiołá Apoſtolſkiego Rzymſkiego
SkarŻyw 114, 26, 80; WujNT 96, 288. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 5 r.]
»(tak) rzymski, (i, jako (i)) grecki« [szyk 10:3] (13): krzeſt
żadny/ ták Rzymſkim obycżáiem iáko Greckim/ áby nie był
odnawian BielKron 171v; Skądkolwiek rzecżeni ſą Ruſzacy álbo
Moſkwá/ wſzyſcy ſą Słowieńſkiego ięzyká/ y Krześćijánie/ iedni
obycżáiem Greckim/ drudzy Rzymſkim. BielKron 427, 420; StryjKron 587; CzechEp 355; SarnStat 115, 1059, 1062, 1063, 1188,
1192 [2 r.]. Cf Wyrażenie przyimkowe. [Ponadto w połączeniach
szeregowych 2 r., w przeciwstawieniu 1 r.]
»rzymski co i katolicki« (1): Skąd znáć/ że iáko ieden y tenże
ieſt kośćioł Rzymſki co y Kátholicki: ták też iedná y táż wiárá ieſt
Rzymſka ktora Kátholicka. WujNT 525.
»rzymski i (albo) łaciński« [szyk 4:1] (5): SkarJedn 39, 218,
229, 349; Znáć pewnie iſz ná pocżątku v Ruśi Rzymſkie y Láćinſkie
kośćioły były SkarŻyw 576.
»rzymski a papieski« (1): Cypryan S. [...] do Korneliuſá papyeżá w trzećim liſcye vczyniwſſy zmyenkę ſtolice Pyotrowey/

to yeſt Rzymſkyey/ á papyeſkyey/ [...] przykłáda: [...] KromRozm
III O2.
»Piotrow (a. Piotra), to jest rzymski« [szyk 3:1] (4): KromRozm
III O2, Q2; ále wiárá Piotrowá/ to ieſt Rzymſka (wedle obietnice
Páńſkiey) nigdy nievſtáłá. WujJud 7; SkarJedn 177.
Wyrażenie przyimkowe: »po rzymsku« (7): Ceſarz w Auſzburku roſkazáł/ áby zaſię po Rzymſku Boża chwałá byłá w
kośćielech BielKron 230; wierzy ten Krol [Jan] w Kryſtuſá y
Ewángieliey/ wſzakże nie po Rzymſku. BielKron 462, 230v, 238;
SkarJedn 265 marg; CzechEp 100.
~ Szereg: »lubo po grecku, lubo po rzymsku« (1): O iákobyſmy
ſię w ſobie vćieſzyli/ [...] gdybyś my my do wáſzego/ á wy do
náſzego kośćiołá chodząc/ [...] lubo po Grecku/ lubo po Rzymſku/
Oﬁáry przenaświętſze cżynili SkarJedn 366. ~
W przen (18): Ale nie dźiw/ iż w tym Bábilonie Rzymſkim nic/
áni ná Bogá/ áni ná Doktory kiedy co dobrze mowią [...] żadnego
bacżenia nie máſz NiemObr 54, 55.
Wyrażenia: »ławica rzymska« = Kościół katolicki (1): wſzyſcy
przećiwnicy łáwice tey Rzymſkiey/ o tę ſkáłę łby ſobie potłuką OrzList h2v.
»matka rzymska« (3): Nie vmiał Páweł ś. tych práktyk
Włoſkich mátki Rzymſkiey/ ktora miſternie ſwoie towáry pokrywáć
zwykłá. NiemObr 87, 86, 87.
»Piotr rzymski« = papież [szyk 9:3] (12): A nuż ten Piotr
Rzymſki z Biſkupy Polſkimi zbłądźi/ więc my nań napráwę wſzyſtkiégo Króleſtwá Polſkiégo [...] przypuśćić mamy? OrzQuin G, G,
I2v, Xv, X2, X2v; od tego Piotrá Rzymſkiego y páſterzá wſzytkich
owiec Chryſtuſowych kto odſtąpi/ do prawdy Bożey nie tráﬁ. SkarJedn 144, A4v, 144, 153, 166, 167.
α. W funkcji rzeczownika: »rzymscy« = katolicy (1): Henryk
e
brát w wiązał ſie w Lipſko Drezdę y ine páńſtwá. Kurﬁerſt brát był
nátym/ áby mu tego pomagał/ bo był tey nádzyeie/ iż miał trudność
mieć od Rzymſkich BielKron 217v.
a. W połączeniu ze zwykle złośliwymi określeniami papieża i
katolicyzmu używanymi przez innowierców (112):
Wyrażenia: »antykryst rzymski« = papież [szyk 46:2] (48):
Odrzuććie fáłſzywe Báránki/ y Antykryſtá Rzymſkiego/ náuki/ y
rozmiłuićie ſię Báránka tylko iednego ná práwicy Bożey ſiedzące go
Páná Iezu Kryſtá KrowObr 70; Toć ſą ty wielebne Reguły/ nie od
Iezu Kryſtá ſyná Bożego [...] vſtáwione/ ále od oycá kłamce Dijabłá
wymyſlone/ y od Antykryſtá Rzymſkiego potwierdzone KrowObr
137; [o Grzegorzu VII:] O niewſthydliwy Mnichu Antykryśćie
Rzymſki/ w ktoreyżeś ſie tego ſſkole náutzył/ áby Bog wſzechmogący kxiędzom/ álbo kośćielnym ſlugom/ vććiwego małżeńſtwá
bronił y zákazał? KrowObr 235, C [2 r.], C4, 2, 72v, 73v (25); á
przez ten rog máły rozumieć ſię Antykryſt bądź Máchomet/ bądź
theż Antykryſt Rzymſki BibRadz I 451a marg; BielKron 226v;
OrzQuin K [4 r.], K2v; CzechRozm A3v, 262, *; Znałem ia niektore
[...] ktorzy [...] iż ſię im niechćiáło nędze ćierpieć domá/ [...]
ktorych Antychriſt Rzymſki/ przez ſwoie dawnieyſze dworzány/
tymi iábłuſzkámi ſwoimi połowił CzechEp 350, 104, 110, 152, 172,
177 (11); CzechEpPOrz *3v; NiemObr 162.
»bałwaństwo rzymskie« = katolicyzm (1): podobáło ſię też
Luteryanom/ oznaymić przez liſty wſzyſtkę rzecż ktora ſie tocżyłá
ná Seymie w Kolnie/ krolowi Fráncuſkiemu y Angielſkiemu/ iáko
ſtroná przećiwna wzgárdziłá Ewángelią ſwiętą/ á ku Báłwáńſtwu
Rzymſkiemu przyniewala wſzytki. BielKron 209v.
»bestyja rzymska« = papież [szyk 3:1] (4): Záwżdy Beſtia
Rzymſka byłá y ieſt inſtrumentem do przeſládowánia Koſciołá páńſkiego RejAp Ff4v, Ee4v, Ff2v [2 r.].
»rzymska bożnica« = Kościół katolicki (1): ktory [błąd] wedle
Dánielowego proroctwá then nieſromieźliwey twarzy Kſiądz Rzymſkiey Bożnice Báłwan/ [...] w ſwey záráźliwey winnicy hoynie roſpłodźił to źiárno BibRadz *2v.
»rzymska głowa« = zwierzchnictwo biskupa Rzymu (1): zá
ktorych [apostołów] wieku y potym przez kilká ſet lat po Apo-
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RZYMSKI

RZŻANIE

ſtolech ſtał Kośćioł Powſzechny w doſtátecżnym porządku/ choćiaż
ieſzcże tey Rzymſkiey głowy y przodkowánia iego nic ſłycháć nie
było. WujJudConf 125v.
»katolika rzymska; katolicy rzymscy« [szyk 24:22] (43;3):
Gdyż oni mili pátruſowie: nie tylko ták między ſobą ſą niezgodni:
ále ſię áni z tą teráznieyſzą Rzymſką Kátoliką zgodzą bárzo w wielu
rzecżách CzechEp 36; to ſię zá pomocą Bożą iáśnie pokazáć może/
iż teraźnieyſza Rzymſkich Kátolikow ſrożſza y iádowitſza niż
Káimowá ſpráwá CzechEp 36; Aleć zá nic v Kátholikow Rzymſkich ták ſam Chriſtus Pan/ iáko y to co co [!] cżynić roſkazał
CzechEp 43; iż ponieważ náuká Apoſtolſka plácu w Papieſtwie nie
ma/ ábo w Rzymſkiey X iędza K anonika Kátholice: tedy oná do
Apoſtołow nie należy CzechEp 361, 6, 26, 27 [2 r.], 28, 35 [2 r.]
(45); CzechEpPOrz *3.
»rzymski ksiądz« [szyk 3:1] (4): Rzadki powiedáią/ Ptak/ Fenix
ná ſwiećie/ ále dáleko rzádſzy Rzymſki Kxiądz tzyſty. KrowObr
228v; á gdy też tego Bog nie kazał żebyſmy w Rzymſkiego kśiędzá
Papieżá wierzyli CzechEp 14, 425 [2 r.].
»rzymski pan« = papież [szyk 1:1] (2): CzechRozm 220; ktory
[papież] ſam ieſt wedle dekretow ſwych Bogiem, y Rzymſkim pánem CzechEp 421; [Znajomość wolej Bożej kluczem Pan mianuje,
który sobie rzymski pan hardzie przypisuje OtwinPis 162].
»papa rzymski« [szyk 4:2] (6): ále zgołá Antychriſt, ktorym iest
Papa Rzymski, zá nic ma Bogá oycow ſwych CzechEp 414; Bo, á
komu to więcey służyć może iáko Papie Rzymskiemu, ktory ſię ſam
Bogiem cżyni: żadnemu ſię ſądzić nie da CzechEp 420, 324, 405,
417, 421.
[»tatuś rzymski«: Kto tedy nie jest skaran od Boga ślepotą,
Uciekaj z tej Sodomy z serdeczną ochotą, Widząc tę Alchimiją
tatusia Rzymskiego BogowieFałsz 200.]
5. Łaciński (o języku i literach) (9): W tey źiemi wiele miaſt
wielkich á roſkoſznych/ źiemiá obﬁta/ dla tego też tám Rzymiánie
pogáni mieſzkáli/ cżego ſą znáki wielkie iáko napiſy Rzymſkie ná
Kámieniu wielkim á drogim BielKron 285; bo té Tytuły/ PALatinus,
Caſtellanus, Marſſałcus, Cancellarius, Theſaurarius, Capitaneus
[...] przez Królá Polſkiégo Z Rzymu mácie. Nie piérwéy temi
Rzymſkiémi ſłowy y Tytuły Król Polſki was obdárzył/ áż ſam piérwéy tym imieniem REX POLONIAE, Láćińſkim obdárzóny [...] był.
OrzQuin K.
Wyrażenia: »rzymski(-a) język, mowa« [szyk 3:2] (4:1): Ktemu
Rzymſki ięzyk/ dla tego ieſt wzięty/ iż ći kthorzy nim mowili/
władáli wſzytkim ſwiátem. Pátrz w. m. iż zá krolow Rzymſkich nie
byłá w thákiey wadze Rzymſka mowá/ áni ták obﬁta: cżemu?
GórnDworz F7v; SkarJedn 173, 216 [2 r.].
»rzymskie litery, pismo« (1:1): [w mieście Awentikum] Są y
kámienie niekthore połąmáne Rzymſkiemi literámi wybite. BielKron 283; kthore [wojsko rzymskie] Báworowie/ Niemcy/ z drugiey
ſtrony Dunáiá cżęſto wyganiáli y porażáli/ cżego ieſzcże dziś ſą
znáki ſtárych kámieniow pogáńſkich/ Rzymſkim piſmem wybithych
BielKron 288.
Szereg: »rzymski to jest łaciński« (1): y [cesarzowie rzymscy]
iężykiem [!] Rzymſkim/ to ieſt Láćinſkim/ páńſtwo ono Swiáta
práwie wſzytkiego ſpráwowáli SkarJedn 173.
Wyrażenie przyimkowe: »po rzymsku« (1):
~ Szereg: »ni po grecku ni po rzymsku« (1): Ni po Grecku ni
po Rzymſku/ nie daſz mi goworzyć. (–) Owo rzy & ć. KlonŻalEcho
E4v. ~
6. Zestawienia w funkcji nazw specjalnych (8):
»dom rzymski« = nazwa ratusza we Frankfurcie nad Menem
[szyk 4:1] (5): wſzythcy z goſpod ſwoich wyiecháli [...] y ziecháli
do domu Rzymſkiego/ tho ieſt do Ratuſzá/ ábowiem w Fránkfurćie
ták Ratuſz przezywáią BielKron 330; Záthym Ceſarz ze wſzytkimi
kſiążęty nowego Rzymſkiego krolá/ ná dom Rzymſki/ to ieſt ná
Ratuſz prowádzili BielKron 331, 331, [3323] [2 r.].
»koperwas(er) rzymski« = siarczan żelaza (1): FalZioł I 6b;
[Weźmi octu [...]/ włoż weń otroćin miedziánych/ [...] Koperwáſu

Rzymſkiego/ Háłunu/ Grynſzpanu/ káżdego po rowney cżęśći SienHerb 587a].
a. bot. (2):
»macierza duszka rzymska« = Thymus serpyllum L. (Rost);
macierzanka piaskowa, roślina lecznicza z rodziny wargowych
(Labiatae) (1): Naprzod wezmi ſerpillum romanum: to ieſt macierzey duſzki rzymſkiey/ ſtłucż z winem á przyłoż na rane FalZioł
V 115v.
[»rzymska miętka« = Chrysanthemum Balsamita L. (Rost);
bylina z rodziny złożonych (Compositae) rosnąca w basenie śródziemnomorskim, powszechnie używana w dawnym lecznictwie: Ieſt
trzećia [miętka] ktora ma oſtrſze/ ſzerſze y dłużſze liśćie/ tę zową
Rzymſka ábo Włoſka miętka Cresc 1571 255 (Linde).]
»spica nardi rzymska« = Lycopodium clavatum (L.); widłak
goździsty, roślina z rodziny widłakowatych (Lycopodiaceae) (1): A
SPicanardi ieſt troiaka/ iedna ieſt korzenna/ tha ieſth ciepła w
pirwſzym ſthopniu á w wtorym ſucha. Druga ieſt rzimſka zową ią
Spica Celthica. FalZioł I 137b.
7. Zestawienie w funkcji n-loc (1):
»Rzymski wał« (1): Ziemie Holandſkiey Miáſtá/ y Wśi nawiętſze záginęły z Ludźmi y z Bydłem/ Abowiem Miáſto Rzymſki
wał/ Deukiland weſpoł y z ſześcią wśi zátonęli StryjKron 26.
LWil
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RZYSTEK cf RYSTEK
RZYSZA cf RZESZA
RZYŚĆCA Sł stp; Cn, Linde brak.
RZYTEK (1) sb m
N sg rzytek.
Sł stp, Cn, Linde brak.
Prawdopodobnie: Ptasi kuper: Uropygium – Wzitek [!], iaki
wzatku u kokoſzi wydaſz. Calep 1143a.
Synonim: guzica.
DDJ
RZYTKA (1) sb f
N sg rzytka.
Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.
Dem. od „rzyć”: Clunicula, rzythka BartBydg 29; [dupka,
rzitka clunis ReuchlinBartBydg g6v].
DDJ
[RZYTNY ai
N sg m rzytny.
Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.
Przymiotnik od „rzyć”:
Zestawienie: »rzytny wrzod«: Miedzy Biodrámi nabliżſze cżłonki/ ktorych też tu lekárſtwá mamy Naprzod o wrzedzie wychodnym/
Ktory Fikiem zową/ á zgrubá rzytny wrzod SienHerb 553a.
Synonimy: dupny, zadkowy.]
DDJ
RZYWNIK Sł stp; Cn, Linde brak.
RZYZA Sł stp; Cn, Linde brak.
[RZYŹ] cf RZEŹ
RZZAĆ cf RZAĆ
[RZŻAĆ] cf RZAĆ
[RZŻANIE] cf RZANIE

RZŻANY
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RZŻANY cf RŻANY

[RZŻĄCY] cf [RZĄCY]
[RZŻENIE sb n
Tekst nie oznacza é.
sg N rzżeni(e). ◊ I rzżenim.
Sł stp brak, Cn: rżenie, Linde bez cytatu.
Głos konia; hinnitus Vulg, Cn: Y daſzże thy koniowi moc/ cżyli
obthocżyż ſzyię iego rzżenym? Leop Iob 39/19.
Przen: O człowieku: głośny śmiech [czyje]: y okázáłá ſie żelżiwość twoiá [Jeruzalem]/ cudzołoſtwa thwoie/ rzżenie thwoie/
ſproſna złość pſſoty twoiey Leop Ier 13/27.
Cf RZAĆ, RZANIE]
AN
RZŻYSKO cf RŻYSKO
RŻAĆ cf RZAĆ
RŻANIE cf RZANIE
[RŻANNY] cf RŻANY
RŻANY (21) ai
rżany (20), rzżany (1) KmitaSpit, [rżanny].
rż- (17), rz- (2), rrz- (1).
a jasne.
sg m N rżany (7). ◊ G rżanégo (5); -égo (2), -(e)go (3). ◊ I rżanym (1). ◊ f N [rżanå], rżan(a) (1). ◊ G rżan(e)j (2), [rżany]. ◊ A
rżaną (1). ◊ I rżaną (1). ◊ N n rżan(e) (1). ◊ pl N subst rżan(e) (1). ◊
A subst rzżan(e) (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.
Przymiotnik od „reż” (21):
1. Od znacz. ‘żyto zwyczajne’ (18):
Szereg: »rzżany i pszeniczny« (1): Kiedy Zorawie do nich
przypáść gwaltem miáły/ Iuż im rzżáne/ iuż bráły y pſzenicżne
ſnopy KmitaSpit A3v.
a. Pochodzący, uczyniony z żyta (17): á nawięczey [pomaga
sercu] ſkrobany [złoty] proch [...]/ á potym ſzcżemkolwiek iedzony/
ale z rhżanym konfecthem barzo przyſtogi. FalZioł III 34b; Day mu
[koniowi] przes dwie niedźieli ieść świéżą rżáną ſłomę SienLek
188v.
Wyrażenia: »rżany chleb« = panis cibarius Murm, Mymer1;
farreus panis Cn [szyk 6:3] (9): Panis cibarius, furfuracius vel
secundarius. Speiſzbrot ader ruckenbrot. Rzány chleb. Murm 157;
Mymer1 41; Theż grzankami z rżanego chleba głowę obłożyć/ wyciąga parę z głowy y bolenie odeymuie. FalZioł V 75v; Theż ſkora
rżanego chleba vpiecżona v ognia [...]/ á potym w oczcie zmacżona
[!] á na żołądek przyłożona, ſthanowi wraczanie. FalZioł V 83, III
25b, V 92; Wſzakoż dla nabycia lepſzey moci y trwałego przirodzenia [...], lepſzy [chleb] ieſt rżany GlabGad G6; SienLek 179,
181v; [Vkroyćie mi chlebá rżánego/ żemły. Wokabul 1539 Yv, G;
Cresc 1571 160 (Linde); OpisyPozn 1598 nr 22].
»krupy rżane« (1): Cżemu nowe krupy zwłaſzcża rżane ſą niezdrowe. GlabGad I2v.
»mąka rżana« [szyk 3:1] (4): ZapWar 1527 nr 2395; Też ſok
Cżemierzicze z mąką rżaną zmieſzany/ myſzy od thego zdychaią

RŻYSKO
gdy ktora zakuſi. FalZioł I 46a; GlabGad G7; SienLek 120v; [a od
innych wszelakich zbóż telko cor. 60 mąki rżany miary częstochowski dawa do zamku LustrKrak II 34; InwMieszcz 1573 nr 181;
InwBiskWłocł 1582/33].
[Zestawienie w funkcji nazwy specjalnej: »rzżany kwiat« = najlepsza część ziarna lub bardzo delikatna, doskonale zmielona
mąka, też pył mączny: psheniczny abo rzzany kvyath pollen {pollis
idem} ReuchlinBartBydg A5.]
Szeregi: »jęczmienny albo rżany« (2): Cżemu ciaſto pſzenne
więcey ſie nadyma kiedy ie zgniotą, niż ięcżmienne albo y rżane.
GlabGad G7, G7.
[»pszeniczny abo rzżany«: ReuchlinBartBydg A5 cf Zestawienie.]
b. [O dziesięcinie: dawany w życie:
Szereg: »tak rżany jako pszeniczny«: káżdá dźieſięćina Ma być
electa/ optima. Ma być práwie wybierzyczna Ták rżána iáko pſzeniczna KorczRozm G4.]
2. Od znacz. ‘pszenica, za której jeden z gatunków uważano
żyto’; siligineus Mącz, Calep, Cn (3): Mącz 393b; Siligineus –
Rzani. Calep 980a; [Reż/ Siligo. Rzánny/ Siligineus. Volck Xxx2].
Wyrażenie: »rżany chleb« (1): Siligneus panis, Rżány chléb.
Mącz 393b.
LWil
(RŻĄCY) cf [RZĄCY]
RŻEĆ cf RZAĆ
RŻENIE cf [RZŻENIE]
RŻYSKO (6) sb n
rżysko (5), rzżysko (1); rżysko BartBydg, ZapMaz, JanNKar,
JanNKarGórn; rżysko : rzżysko Mącz (1:1).
rż- (2), rz- (2), rzz- (1), rzż- (1), [rzrz-]; -y- (5), -i- (1).
o jasne.
sg N rżysko (4). ◊ [G rżyska.] ◊ A rżysko (1). ◊ L rzżysku (1).
Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.
1. Pole z pozostałościami po ściętym zbożu, ściernisko (2):
Centipedia alias Scolopendra, Koſmáty robak ſto nóg máyący w
rzżysku albo w trawie ſie chowáyący. Mącz 47d; [tęn [urzędnik]
vibiia konie ze rżiska y pobiera do folwarku, tąm ze mussi mu dacz
po grosu od kasdego konia KsięgiSadWiej 1571 nr 4602].
a. Po ścięciu żyta (1): Stipula, calamus frumenti, Słomá żytna/
źdźbło. Stipula item, Rżisko które zoſtáwa po ożęciu żytá. Mącz
416d.
2. Części źdźbeł zboża pozostałe po zżęciu, słoma, plewy;
arista BartBydg; stipula, stramentum Cn (2): Arista, spica, klosz,
rzyszko, etiam piscium, ost BartBydg 13b; viderunt stipulas alias
rzysko confalcastrate avene. ZapMaz VII Z 22/562; [sloma abo
gardlyna, zdzblo, Rzysko, Myrzva, pazdzyerze stipula ReuchlinBartBydg G6; Rzzysko, pleva, Sloma palea ReuchlinBartBydg y2,
c7v; Stipula Stoppeln Mierzwá álbo Rzrzyſko ArtNom F5v].
*** Bez wystarczającego konstekstu (2): Czáſem téż oſobno
[brzmi] /r/ oſobno, z/ iáko rze koń/ rżyſko. JanNKar F2v; Dla tegom to ŗ niewyklle vccynill/ izz r/ á z/ nie záwdy poſpllv in
vocalem wchodzą/ iáko oto ty rzall kon̂/ rzzyſko/ bo tv /r/ oſobno
ſwoi ma d̂więk/ á z ſámo ad vocalem id̂ie JanNKarGórn Hv.
Synonimy: 1. ściernisko; 2. mierzwa, plewa, ścierń.
PP, (AN)

SKOROWIDZ SKRÓTÓW ŹRÓDŁOWYCH I
(źródła z podstawowego kanonu – materiał objęty statystyką)

ActReg
ArtKanc
BartBydg
BiałKat
BiałKaz
BibRadz
BibRadzBaz
BielKom
BielKron
BielKronCies
BielRozm
BielSat
BielSen
BielSenJoach
BielSjem
BielSpr
BielŻyw
BielŻywGlab
BielŻywUng
BierEz
BierRaj
BierRozm
BudBib
BudBibKaw
BudNT
Calag
Calep
CiekPotr
CiekPotrHerb
CiekPotrOstr
CiekPotrSzym
CiekPotrŚredz
ComCrac
ConPiotr
CzahTr
CzahTrPapr
CzechEp
CzechEpPOrz
CzechRozm
Diar
DiarDop
FalZioł
FalZiołSpicz
FalZiołUng
ForCnR
ForCnRWiet

Acta primi regiminis Sigismundi III, 1588.
P. Artomiusz, Kancyjonał, 1587.
Bartłomiej z Bydgoszczy, Słownik łacińsko-polski, 1532.
M. Białobrzeski, Katechizm, 1567.
M. Białobrzeski, Kazanie na pogrzebie Zygmunta Augusta, 1574.
Biblija (tzw. brzeska), 1563.
jw., wiersz C. Bazylika.
M. Bielski, Komedyja Justyna i Konstancyjej, 1557.
M. Bielski, Kronika, 1564.
jw., przedmowa A. Ciesielskiego.
M. Bielski, Rozmowa dwu baranów, 1587.
M. Bielski, Satyry, 1567.
M. Bielski, Sen majowy, 1586.
jw., dedykacja J. Bielskiego.
M. Bielski, Sjem niewieści, 1586.
M. Bielski, Sprawa rycerska, 1569.
M. Bielski, Żywoty ﬁlozofów, 1535.
jw., przedmowa A. Glabera.
jw., wiersz F. Unglera.
Biernat z Lublina, Ezop, 1578 [1522].
Biernat z Lublina, Raj duszny, 1513.
Biernat z Lublina, Rozmowa Palinura z Charonem, 1536.
Sz. Budny, Biblija, 1572.
jw., dedykacja H. i A. Kawieczyńskich.
Sz. Budny, Nowy Testament, 1574.
A. Calagius, Synonyma Latina, 1579.
A. Calepinus, Dictionarium decem linguarum, 1588.
P. Ciekliński, Potrójny, 1597.
jw., wiersze S. Herburta.
jw., wiersz J. Ostroroga.
jw., wiersze S. Szymonowica.
jw., wiersze A. Średzińskiego.
In comitiis generalibus Cracoviensibus,
1543.
Constitutiones Conventus Generalis Piotrcoviensis, 1544.
A. Czahrowski, Treny, 1597.
jw., ośmiowiersz B. Paprockiego.
M. Czechowic, Epistomium, 1583.
jw., list P. Orzechowskiego.
M. Czechowic, Rozmowy chrystyjańskie,
1575.
Diariusz sejmowy 1556–1557.
jw., dopełnienia.
S. Falimirz, O ziołach, 1534.
jw., wiersz H. Spiczyńskiego.
jw., przedmowa F. Unglera.
Fortuny i cnoty różność, 1524.
jw., przedmowa H. Wietora.

GlabGad
GliczKsiąż
Goski
GosłCast
GostGosp
GostGospGroch
GostGospPon
GostGospSieb
GórnDworz
GórnRozm
GórnTroas
GrabowSet
GrabPospR
GrochKal
GroicPorz
GroicPorzRej
GrzegRóżn
GrzegŚm
GrzepGeom
HistAl
HistAlHUng
HistHel
HistJóz
HistLan
HistRzym
JanNKar
JanNKarGórn
JanNKarKoch
JanNKarOrz
KarnNap
KlerPow
KlerWes
KlonFlis
KlonKr
KlonKrGum
KlonWor
KlonŻal
KlonŻalEcho
KłosAlg
KmitaPsal
KmitaSpit
KochAp
KochBr
KochCn

A. Glaber, Gadki z pisma wielkiego ﬁlozofa
Arystotela, 1535.
E. Gliczner, Książki o wychowaniu dzieci,
1558.
K. Goski, Dzienne sprawy, 1563.
S. Gosławski, Castus Ioseph, 1597.
A. Gostomski, Gospodarstwo, 1588.
jw., wiersz S. Grochowskiego.
jw., fragmenty Ziemianina J. Ponętowskiego.
jw., przedmowa J. Siebeneichera.
Ł. Górnicki, Dworzanin, 1566.
Ł. Górnicki, Rozmowa Polaka z Włochem,
1587.
Ł. Górnicki, Troas, 1589.
S. Grabowiecki, Setnik rymów, 1590.
P. Grabowski, Pospolite ruszenie bojne,
1595.
S. Grochowski, Kalliopea słowieńska, 1588.
B. Groicki, Porządek sądów, 1559.
jw., wiersz M. Reja.
Grzegorz Paweł, O różnicach teraźniejszych,
1564.
Grzegorz Paweł, O prawdziwej śmierci,
1568.
S. Grzepski, Geometryja, 1566.
Historyja Aleksandra Wielkiego, 1550.
jw., dedykacja H. Unglerowej.
Historyja o Helijaszu, 1572.
Historyja o św. Józeﬁe, 1530.
Historyja ... w Landzie, 1568.
Historyje rzymskie, 1566.
J. Januszowski, Nowy karakter, 1594.
jw., ortograﬁa Ł. Górnickiego.
jw., ortograﬁa J. Kochanowskiego.
jw., list S. Orzechowskiego.
S. Karnkowski, Napominania, 1577.
S. Kleryka, O powyższeniu Zygmunta Augusta, 1530.
S. Kleryka, Na wesele królewny Izabelle,
1539.
S. F. Klonowic, Flis, 1598.
S. F. Klonowic, Królów i książąt polskich ...
opis, (po 1595).
jw., dedykacja T. B. Gumowskiego.
S. F. Klonowic, Worek Judaszów, 1600.
S. F. Klonowic, Żale nagrobne, 1585.
jw., anonimowy wiersz „Echo”.
T. Kłos, Algorithmus, 1538.
J. A. Kmita, Psalma przyjazdu Zygmunta III,
1587.
J. A. Kmita, Spitamegeranomachia, 1595.
J. Kochanowski, Apoftegmata, 1590.
J. Kochanowski, Broda, 1585/1586.
J. Kochanowski, Wykład cnoty, 1589.
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KochCz
KochCzJan
KochDryas
KochDz
KochEpit
KochEpitCat
KochFr
KochFrag
KochFragJan
KochJez
KochList
KochMarsz
KochMon
KochMuza
KochOdpr
KochPam
KochPhaen
KochPieś
KochPij
KochProp
KochPropKKoch
KochPs
KochSat
KochSob
KochSz
KochTarn
KochTr
KochWr
KochWrJan
KochWz
KochZg
KochZuz
KochMRot
KołakCath
KołakCathOkuń
KołakSzczęśl
KromRozm I
KromRozm II
KromRozm III
KrowObr
KuczbKat
KwiatKsiąż
KwiatOpis
LatHar
Leop
LeovPrzep
LeovPrzepSamb

DODATEK – SKOROWIDZ SKRÓTÓW ŹRÓDŁOWYCH I
J. Kochanowski, O Czechu i Lechu, 1589.
jw., przedmowa J. Januszowskiego.
J. Kochanowski, Dryas, 1578.
J. Kochanowski, Dziewosłąb, 1585.
J. Kochanowski, Epithalamium na wesele
Radziwiłła, 1584.
J. Kochanowski, Epithalamium (z Katulla),
1585.
J. Kochanowski, Fraszki, 1584.
J. Kochanowski, Fragmenta, 1590.
jw., przedmowa J. Januszowskiego.
J. Kochanowski, Jezda do Moskwy, 1583.
J. Kochanowski, List do Fogelwedera, 1571.
J. Kochanowski, Marszałek, 1585.
J. Kochanowski, Monomachia, 1569–1586.
J. Kochanowski, Muza, 1585.
J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich,
1578.
J. Kochanowski, Pamiątka Janowi na Tęczynie, 1586.
J. Kochanowski, Phaenomena, 1585.
J. Kochanowski, Pieśni, 1586.
J. Kochanowski, O sprosności pijaństwa,
1589.
J. Kochanowski, Proporzec, 1587.
jw., dedykacja K. Kochanowskiego.
J. Kochanowski, Psałterz Dawidów, 1579.
J. Kochanowski, Satyr, 1564.
J. Kochanowski, Pieśń ... o sobótce, 1586.
J. Kochanowski, Szachy, 1585.
J. Kochanowski, O śmierci Jana Tarnowskiego, 1586.
J. Kochanowski, Treny, 1580.
J. Kochanowski, Wróżki, 1587.
jw., przedmowa J. Januszowskiego.
J. Kochanowski, Wzór pań mężnych, 1585.
J. Kochanowski, Zgoda, 1564.
J. Kochanowski, Zuzanna, 1562.
M. Kochanowski, Rotuły, 1585.
S. Kołakowski, Cathemerinon, 1593.
jw., dedykacja M. Okunia.
S. Kołakowski, O prawdziwej szczęśliwości,
1593.
M. Kromer, Rozmowa dworzanina z mnichem, 1551.
M. Kromer, Mnicha z dworzaninem rozmowa wtóra, 1552.
M. Kromer, Mnicha z dworzaninem rozmowa trzecia, 1553.
M. Krowicki, Obrona nauki, 1560.
W. Kuczborski, Katechizm, 1568.
M. Kwiatkowski, Książeczki rozkoszne ... o
poćciwym wychowaniu dziatek, 1564.
M. Kwiatkowski, Wszystkiej liflanckiej ziemie ... opisanie, 1567.
M. Laterna, Harfa duchowna, 1592.
J. Leopolita, Biblija, 1561.
C. Leovicius – Stanisław z Rawy, Przepowiedzenie przygód, 1565.
jw., wiersz G. Samborczyka.

LeszczRzecz

LibLeg
LibMal
ListRzeź
LubPs
LudWieś
March1
March1Wiet
March2
March3
Mącz
MączKoch
MączLub
MetrKor
MiechGlab
ModrzBaz
ModrzBazBud
ModrzBazStryj
MrowPieś
Murm
MurzHist
MurzHistSekl
MurzNT
MurzNTSekl
MurzOrt
MWilkHist
MycPrz
Mymer1
Mymer2
NiemObr
NiemObrOtwin
Oczko
OpecŻyw
OpecŻywList
OpecŻywPrzedm
OpecŻywSandP
OpecŻywSandR
OrzJan
OrzList
OrzQuin
OrzRozm
OstrEpit
PaprPan
PaprUp
PatKaz I
PatKaz II

PatKaz III

R. Leszczyński, Rzecz, którą uczynił do ...
króla Zygmunta Augusta ... Rafał Leszczyński, 1562.
Libri legationum, 1500–1547.
Liber maleﬁcorum, 1543–1554.
List rzeźników wrocławskich, 1512.
J. Lubelczyk, Psałterz, 1558.
Ludycyje wieśne, 1544.
Jan z Koszyczek, Marchołt, 1521.
jw., dedykacja H. Wietora.
Jan z Koszyczek, Marchołt, ca 1535.
Jan z Koszyczek, Marchołt, 1539.
J. Mączyński, Lexicon, 1564.
jw., wiersz J. Kochanowskiego.
jw., wiersz J. Lubelczyka.
Metryka Koronna, 1511–1540.
M. Miechowita – A. Glaber, Polskie wypisanie dwojej krainy świata, 1535.
A. Frycz Modrzewski – C. Bazylik, O poprawie Rzeczypospolitej, 1577.
jw., przedmowa S. Budnego.
jw., wiersz M. Stryjkowskiego.
J. Mrowiński, Pieśń ... na wesele ... pana Jana Kostki z Stymbarku, 1556.
J. Murmelius, Dictionarius, 1528.
S. Murzynowski, Historyja żałosna ... o
Franciszku Spierze, 1551.
jw., przedmowa J. Seklucjana.
S. Murzynowski, Testamentu Nowego część
pierwsza, 1551.
jw., dedykacja J. Seklucjana.
S. Murzynowski, Ortograﬁja polska, 1551.
Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu, ca 1580.
P. Mycielski, Przestroga, 1573.
F. Mymer, Dictionarium, 1528.
F. Mymer, Dictionarium, 1541.
J. Niemojewski, Obrona, 1583.
jw., wiersz E. Otwinowskiego.
W. Oczko, Cieplice, 1578.
B. Opec, Żywot Pana Jezu Krysta, 1522.
jw., Listy Lentulusa i Piłata.
jw., przedmowa anonimowego autora.
jw., przedmowa J. Sandeckiego.
jw., rejestr i czterowiersz J. Sandeckiego.
S. Orzechowski – J. Januszowski, Oksza, 1590.
S. Orzechowski, Listy, 1561.
S. Orzechowski, Quincunx, 1564.
S. Orzechowski, Rozmowa ... około egzekucyjej, 1563.
J. Ostrowski, Epithalamium, 1590.
B. Paprocki, Panosza, 1575.
B. Paprocki, Upominek albo przestroga, 1587.
Jan z Szamotuł (Paterek), Kazania, inc.: O
poczęciu Maryjej Panny czystej, 1525.
Jan z Szamotuł (Paterek), Kazania, inc.: Poczyna się kazanie drugie o poczęciu przenaczystszej dziewice Panny Maryjej, 1525.
Jan z Szamotuł (Paterek), Kazania, inc.: O
narodzeniu Maryjej Panny, 1525.

DODATEK – SKOROWIDZ SKRÓTÓW ŹRÓDŁOWYCH I
PaxLiz
Phil
PowodPr
PowUrb
Prot
ProtBaz
ProtStoj
PudłDydo
PudłFr
RejAp
RejFig
RejJóz
RejKup
RejKupSekl
RejŁas
RejPos
RejPosRozpr
RejPosWiecz2
RejPosWiecz3
RejPosWstaw
RejPs
RejRozm
RejRozpr
RejWiz
RejZwierc
RejZwiercPodw
RejZwiercTrzec
RejZwierz
RejZwierz[Wirzb]
ReszPrz
ReszHoz
ReszList
RybGęśli
RybWit
SapEpit
SarnStat
SarnUzn
SeklKat
SeklPieś
SeklWyzn
SiebRozmyśl
SienLek
SienLekAndr
SkarJedn
SkarKaz
SkarKazSej
SkarŻyw

A. Paxillus, Komedyja o Lizydzie, 1597.
Philopolites, 1588.
H. Powodowski, Propozycyja z wyroków
Pisma Św. zebrana, 1595.
Powieść o papieżu Urbanie, 1514.
Proteus abo odmieniec, 1564.
jw., wiersz C. Bazylika.
jw., wiersz P. Stojeńskiego.
M. Pudłowski, Dydo, 1600.
M. Pudłowski, Fraszki, 1586.
M. Rej, Apokalipsis, 1565.
M. Rej, Figliki, 1562.
M. Rej, Żywot Józefa, 1545.
M. Rej, Kupiec, 1549.
jw., przedmowa J. Seklucjana.
M. Rej, Wiersz na śmierć Łaskiego, 1541.
M. Rej, Postylla, 1566 (wyd. 3).
jw., M. Rej, Rozprawa cudna (w wyd. 4,
1571).
jw., M. Rej, Wtóra rozprawa o wieczerzy (w
wyd. 3).
jw., M. Rej, Trzecia rozprawa o wieczerzy
(w wyd. 3).
jw., wstawki M. Reja do wyd. 4, 1571.
M. Rej, Psałterz, 1541.
M. Rej, Rozmowa lwa z kotem, 1548–1551.
M. Rej, Krótka rozprawa, 1543.
M. Rej, Wizerunk, 1560.
M. Rej, Zwierciadło, 1568.
jw., wiersz J. Podwysockiego.
jw., wiersze A. Trzecieskiego.
M. Rej, Zwierzyniec, 1562.
jw., wiersz M. Wirzbięty.
S. Reszka, Przestroga pastyrska, 1585.
jw., Opisanie S. Hozjusza.
jw., list anonimowego autora.
J. Rybiński, Gęśli różnorymych księga I,
1593.
J. Rybiński, Witanie, 1600.
J. Sapieha, Epithalamium na wesele ... Leona
Sapiehy, 1599.
S. Sarnicki, Statuta, 1594.
S. Sarnicki, O uznaniu Pana Boga ... kazanie,
1564.
J. Seklucjan, Catechismus, 1547.
J. Seklucjan, Pieśni chrześcijańskie, 1559.
J. Seklucjan, Wyznanie wiary, 1544.
A. Siebeneicherowa, Rozmyślania, 1594.
M. Siennik, Lekarstwa doświadczone, 1564.
jw., dedykacja Ł. Andrysowica.
P. Skarga, O jedności Kościoła bożego,
1577.
P. Skarga, Kazania na niedziele i święta,
1595.
P. Skarga, Kazania sejmowe, 1597.
P. Skarga, Żywoty świętych, 1579.

SkarŻywBog
SkorWinsz
Strum
StryjKron
StryjWjaz

SzarzRyt
SzarzRytJSzarz
SzarzRytLeśn
TarDuch
UstPraw
VotSzl
WerGośc
WerGoścPapr
WerKaz
WerKazPapr
WierKróc
WisznTr
WitosłLut
WróbŻołt
WróbŻołtGlab
WujJud
WujJudConf
WujNT
WyprKr
WyprPl
WysKaz
ZapKościer
ZapMaz
ZapMaz I
ZapMaz II Ł
ZapMaz II G
ZapMaz III T
ZapMaz III G
ZapMaz IV
ZapMaz V
ZapMaz V S
ZapMaz VI
ZapMaz VII Z
ZapMaz VII G
ZapWar
ZawJeft
ZbylPrzyg
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jw., tekst „Bogurodzicy”.
W. Skorawiec, Winszowanie p. Zoﬁjej z
Mielca, 1598.
O. Strumieński, O sprawie ... i rybieniu stawów, 1573.
M. Stryjkowski, Kronika polska, 1582.
M. Stryjkowski, Przesławnego wjazdu do
Krakowa ... Henryka Walezyjusza ... opisanie, 1574.
M. Sęp Szarzyński, Rytmy, 1601.
jw., dedykacja J. Szarzyńskiego.
jw., wiersz J. Leśniowskiego.
Tarcza duchowna, 1533.
J. Palczowski, Ustawy prawa polskiego,
1561.
Votum szlachcica polskiego, 1596.
J. Wereszczyński, Gościniec pewny niepomiernym moczygębom, 1585.
jw., wiersz B. Paprockiego.
J. Wereszczyński, Kazanie przy przyjmowaniu świątości małżeństwa, 1585.
jw., wiersz B. Paprockiego.
Wierszyki króciuchne, 1573.
T. Wiszniowski, Treny, 1585.
M. Witosławski, Lutnia na wesele ... J.
Chodkiewicza, 1594.
W. Wróbel, Żołtarz Dawidów, 1539.
jw., przypis A. Glabera.
J. Wujek, Iudicium, 1570.
jw., Konfessyja abo wyznanie wiary powszechnej kościołów krześcijańskich polskich.
J. Wujek, Nowy Testament, 1593.
Wyprawa królewny, 1562.
Wyprawa plebańska, 1590.
S. Wysocki, Kazanie na pogrzebie ... Jana
Symeona Olelkowicza, 1593.
Akta prawne miasta Kościerzyny, 1579–1597.
Zapiski mazowieckie, 1503–1594.
Księga ciechanowska grodzka dissoluta,
1512.
Księga miejska ławnicza płocka, 1500–1517.
Księga płocka grodzka, 1531–1594.
Pułtuskie testamenta, 1508–1519.
Księga pułtuska grodzka, 1573.
Księga wieluńska grodzka, 1531.
Księga warszawska ziemska grodzka, 1504.
Stara Warszawa, 1542.
Księga wyszogrodzka ziemska omnium
trans., 1501, 1521.
Księga zakroczymska ziemska, 1501–1567.
Księga zakroczymska grodzka, 1537, 1539,
1544.
Zapiski i roty polskie, 1501–1558.
J. Zawicki, Iephtes, 1587.
P. Zbylitowski, Przygana wymyślnym strojom białogłowskim, 1600.

SKOROWIDZ SKRÓTÓW ŹRÓDŁOWYCH II
(źródła spoza podstawowego kanonu – materiał bez statystyki, cytaty w nawiasach kwadratowych)

ActIudGn

Acta iudiciorum ecclesiasticorum diocesum
Gneznensis et Poznaniensis (1403–1530),
wyd. B. Ulanowski, „Monumenta Medii Aevi Historica” XVI/2, Kraków 1902.
ActRector
Acta rectoralia Almae Universitatis Studii Cracoviensis, wyd. W. Wisłocki, t. I, Kraków 1893
–1897, wyd. S. Estreicher, t. II, Kraków 1909.
AgrNauka
H. K. Agryppa, Krótka nauka rządzenia ku ustrzeżeniuodzarażenia powietrza, Kraków1543.
AgrWirzb
H. K. Agryppa, O ślachetności a zacności płci
niewieściej, [tłum. M. Wirzbięta], Kraków 1575.
AktaAl
Akta Aleksandra króla polskiego (1501–
–1506), wyd. F. Papée, Kraków 1927.
AktaRadzPozn
Akta radzieckie poznańskie, t. III (1502–
–1506), wyd. K. Kaczmarczyk, Poznań 1948.
AktaSejmikPozn
Akta sejmikowe województw poznańskiego i
kaliskiego, t. I, cz. I, wyd. W. Dworzaczek,
Poznań 1957.
AktaSynod
Akta synodów różnowierczych w Polsce, oprac. M. Sipayłło, t. I (1550–1559), t. II (1560–
–1570), t. III (1571–1633), t. IV (1569–1600),
Warszawa 1966, 1972, 1983, 1997.
Albertus
Albertus z wojny, Kraków 1596.
Apolog
Apologeticus, to jest Obrona konfederacjej
(1582), wyd. E. Bursche, Kraków 1932.
ArgWykład
J. Argiglobyn, Wykład nabożny piosnki „Salve Regina”, wyd. W. R. Rzepka i W. Wydra,
„Slavia Occidentalis” 38–41, 1981–1984.
ArtHom
P. Artomius, Homilia albo kazanie pogrzebne, Toruń 1593.
ArtKaz
P. Artomius, Kazania pogrzebne nad zacnemi
ciały ... Jana Grabie z Ostroroga ... i ... Pani Helszki z Olchowca Świerczównej, Toruń 1573.
ArtNom
P. Artomius, Nomenclator selectissimas rerum
appellationes tribus linguis Latina, Germanica, Polonica explicatas indicans, Toruń 1591.
ArtTanat
P. Artomius, Tanatomachia, to jest bój z
śmiercią, Toruń 1600.
BarlBaz
M. Barletius, Historia o żywocie i zacnych
sprawach Jerzego Kastriota, którego pospolicie Szkanderbegiem zową, [tłum. C. Bazylik], Brześć 1569.
BazHist
(C. Bazylik), Historia o srogim prześladowaniu Kościoła bożego, Brześć 1567.
BazNapis
C. Bazylik, Napis na grobie zacnego szlachcica
Pawła Secygniowskiego, Brześć Litewski 1570.
BiałPos
M. Białobrzeski, Postilla ortodoxa, cz. I–II,
Kraków 1581.
BielawMyśl
T. Bielawski, Myśliwiec, Kraków 1595.
BielJPieś
J. Bielski, Pieśń nowa o szcześliwej potrzebie pod Byczyną, Kraków 1588.
BielKron 1551, 1554 M. Bielski, Kronika, Kraków 1551, 1554.
BielKron 1597
M. Bielski, Kronika polska, Kraków 1597.
BielNT
Nowy Testament polskim językiem wyłożony, [tłum. M. Bielski], Kraków 1556.

BobPieś

BogowieFałsz

BolHist

BrantKaz
BrentTrepCat
BronApokr
BudArt
BudDzieciokrzczeń

BudUrzęd
BusLic

BzowRóż
CampWilkow

CebWirzbTabl
CenRzemKsiąża

CerGór

CerGórJan
Cervus

ChrysztNiniwa
ChrząstPerła
ChwalczKron

ChybKieycher

CiceroBBud

M. Bobowski, Polskie pieśni katolickie od
najdawniejszych czasów do końca XVI wieku, Kraków 1893.
A.Kawecka-Gryczowa,Bogowie fałszywi.Nieznany pamﬂet antykatolicki z XVI wieku, „OdrodzenieiReformacjawPolsce”XXV,1981.
H. Bolsek, Historia żywota, spraw i śmierci
Jana Kalwina, [tłum. K. Wilkowski (?)], Kraków 1583.
J. Brant, Kazanie pogrzebne, Wilno 1596.
J. Brentius, Catechismus, [tłum. E. Trepka],
Królewiec 1556.
M. Broniewski, Apokrisis abo odpowiedź na
książki o synodzie brzeskim, b.m. (ok. 1597).
Sz. Budny, O przedniejszych wiary chrystiańskiej artykulech, Łosk 1576.
Sz. Budny, O dzieciokrzczeństwie [Łosk
1578], wyd. L. Szczucki, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” XXXI, 1986.
Sz. Budny, O urzędzie miecza używającym,
(Łosk) 1583.
A. G. Busbequius, Drogi trzy ... do Solimana,
cesarza tureckiego, przy tym Okrzyk na wojnę
przeciwTurkowi,[tłum.J.Licinius],Wilno1597.
S. A. Bzowski, Różaniec Panny Maryjej,
Kraków 1600.
E. Campianus, Dziesięć mocnych dowodów
... w porządnej o wierze dysputacjej upaść
muszą, [tłum. K. Wilkowski], (Wilno) 1584.
Tablica albo konterfet Cebesa tebańskiego ﬁlozofa, tłum. M. Wirzbięta, Kraków 1581.
Cennik ... dla rzemieślników miasta Książa,
przez P. Kmitę, wojewodę krakowskiego w
r. 1538, wyd. B. Ulanowski, [w:] „Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności”, t. III, 1884.
F. Furius Ceriola, Rada pańska, to jest jakich
osób pan każdy wybierać sobie ma do rady
swojej, [tłum. J. Górski], Kraków 1597.
jw., przedmowa J. Januszowskiego.
Słownik Jana Cervusa z Tucholi (teksty z lat
1531–1558), oprac. M. Karplukówna, Wrocław 1973.
M. Chrysztoporski, Niniwa miasto wykonterfetowane, Kraków 1572.
A. Chrząstowski, Perła z Abakuka proroka
świętego wyjęta, Wilno 1583.
S. Chwalczewski, Kronika Stanisława Chwalczewskiego [1549], t. I–II, Warszawa 1829,
„Zbiór Pisarzów Polskich”, cz. 3, t. 9–10.
A. Chybiński, Kieycheriana [inwentarz B.
Kieychera 1580 r.], „Kwartalnik Muzyczny”
II, Warszawa 1912.
M. T. Cicero, Księgi o starości, [tłum. B. Budny], Wilno 1595.
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CiceroKosz

CiceroKoszGroch
CiceroKoszKarc
CiceroKoszKoz
CiekHymny

Cochan I, II

Conf

ConfBullTrec

ConfKwiat

ConfLutom
ConfRad

CorfusDocum

CracArtiﬁc

CracImpres

Cresc 1549, 1571

CygMyśl
CzahRzeczy
CzechNT
CzechOdpis

CzechRespons
CzechRozsądek

M. T. Cicero, O powinnościach wszech stanów ludzi ... księgi troje, [tłum. S. Koszutski], Łosk 1575, Wilno 1583, 1593.
jw., wiersz S. Grochowskiego.
jw., dedykacja drukarza J. Karcana M. Naruszewiczowi.
jw., wiersz J. Kozakowicza.
Hymny na święta Panny Naświętszej Piotra
Cieklińskiego w Zamościu w Drukarni Akademiej roku 1600, wyd. i oprac. R. Montusiewicz, Lublin 2005.
Cochanoviana pod red. J. Pelca.
I. Źródła urzędowe do biograﬁi Jana Kochanowskiego, wyd. i oprac. M. Garbaczowa i W. Urban, Wrocław 1985.
II. Materiały do dziejów twórczości Jana
Kochanowskiego z lat 1551–1625, wyd. i
oprac. M. Korolko, Wrocław 1986.
Konfessyja abo wyznanie wiary powszechnej
kościołów krześcijańskich polskich (tzw. Konfesja Sandomierska) [Kraków 1570], oprac. K.
Długosz-Kurczabowa, Warszawa 1995.
jw., H. Bullinger, Wyznanie i okazanie krótkie a proste prawdziwej wiary krześcijańskiej powszechnej, [tłum. K. Trecy].
Confessio Augustanae ﬁdei, to jest wyznanie
wiary krześcijańskiej, [tłum. M. Kwiatkowski], (Królewiec – Lipsk) 1561.
S. Lutomirski, Confessio, to jest wyznanie
wiary chrześcijańskiej, Królewiec 1556.
Confessio Augustana, to jest wyznanie wiary niektórych książąt i miast niemieckich,
[tłum. J. Radomski], Królewiec 1561.
I. Corfus, Documente privitoare la istoria
României culese din arhivele polone secolul
al XVI-lea, Bucureşti 1979.
Cracovia artiﬁcum 1501–1550, zebr. J. Ptaśnik, do druku przygot. M. Friedberg, Kraków
1936, 1937, 1948; – Cracovia artiﬁcum
1551–1560, z. 1: 1551–1552, wyd. S. Pańków i Z. Wojas, Wrocław 1966.
Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum, wyd. J. Ptaśnik, „Monumenta Poloniae
Typographica XV et XVI saeculorum”, t. I,
Lwów 1922.
P. Crescentius, Księgi o gospodarstwie, Kraków 1549; 2. wyd.: O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków ksiąg dwojenaście, Kraków 1571.
M. Cygański, Myślistwo ptasze, Kraków 1584.
A. Czahrowski, Rzeczy rozmaite, Lwów 1599.
M. Czechowic, Nowy Testament, Kraków
1577, 1594.
M. Czechowic, Odpis Jakoba Żyda z Bełżyc
..., na który zaś odpowieda Jakobowi Żydowi
tenże Marcin Czechowic, (Kraków) 1581.
M. Czechowic, Respons na skrypt Stanisława Farnowskiego, (Kraków 1581).
M. Czechowic, Rozsądek na wykład katechizmu, (Kraków) 1581.

CzechZwierśc

DesidWilkow
DialSzlachLit
Diar 1566
DiarPeregr

DiarPos

Dict 1566

DługoszMWilk
DokumPłock

DramStp
DudEpist

DziałDiar

DzikPam
Ekonom
Ekthesis

EmporEkscep
EpistSam
ErazmJęzyk
ErazmNow

ErazmSpicz
EutropGlicz
FalcSpr
FarnZnaj
FlawHist

FlinsCunDzień
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M. Czechowic, Zwierściadłko panienek chrystyjańskich ku obejźrzeniu się w powinnościach swych chrystyjańskich, Kraków 1582.
Desiderosus abo ścieżka do miłości bożej,
[tłum. K. Wilkowski], Kraków 1589, 1599.
Dialog szlachcica litewskiego, Wilno 1594.
Diariusz sejmu lubelskiego 1566 r., oprac. I.
Kaniewska, Wrocław 1980.
Anonima Diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej (1595), wyd. J. Czubek, Kraków 1925.
Diariusz poselstwa polskiego do Francji po
Henryka Walezego w 1573 roku, oprac. A.
Przyboś i R. Żelewski, Wrocław 1963.
Dictionarius seu nomenclator quatuor linguarum ... Wokabularz nowy czterzech języków,
Kraków 1566.
J. Długosz, Historia o św. Stanisławie, [tłum.
Mikołaj z Wilkowiecka], Kraków 1585.
Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t.
II 1495–1586, wyd. S. M. Szacherska, Warszawa 1987.
Dramaty staropolskie, oprac. J. Lewański, t.
I, II, IV, Warszawa 1959, 1961.
A. Dudithius, Epistulae, pod red. L. Szczuckiego i T. Szepessy, cz. II (1568–1573), cz.
III (1574), cz. IV (1575), cz. V (1576), Budapest 1995, 1998, 2000, 2005.
Ł. Działyński, Diariusz wyprawy wojennej
[1580, w:] Antologia pamiętników polskich
XVI w., pod red. R. Pollaka, Wrocław 1966.
J. Dziki, Wieczna pamiątka a prawie osobliwy dar boży, Kraków 1561.
Ekonomia albo gospodarstwo, Królewiec 1546.
Ekthesis abo Krótkie zebranie spraw, które
się działy na ... synodzie w Brześciu Litewskim, Kraków 1597.
W. Emporyn, Ekscepcja przeciw jadowity
Apelacjej Erasmusa Glicznera, Poznań 1600.
Epistoła albo list rabbi Samuela, Kraków
1538, 1539.
Erazm z Rotterdamu, Księgi, które zową Język [przekł. anonimowy], Kraków 1542.
Erazm z Rotterdamu, Rycerstwo chrześcijańskie a żywot duchowny, [tłum. W. Nowomiejski], Królewiec 1558.
Erazm z Rotterdamu, Modlitwa Pańska, [tłum.
H. Spiczyński], Kraków 1533.
Euthropius Flavius, Kronika, [tłum. E. Gliczner], Grodzisk 1581.
T. Falconius, Sprawy i słowa Jezusa Chrystusa, Brześć 1566.
S. Farnowski, O znajomości i wyznaniu Boga zawżdy jednego, (Lusławice) 1573.
Flawiusz Józef, Historia Józefa, starego dziejopisa żydowskiego, [tłum. Lenart z Urzędowa], Kraków 1555.
Flinsbach Cunmannus, Dzień sądny a skończenie tego świata, kiedy ma być, [tłum. W.
Nowomiejski], Królewiec [1559].
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J. Gębczyński, Memoriał rachunkowy (1594
–1597), [w:] W. Czapliński, J. Długosz, Podróż
młodego magnata do szkół, Warszawa 1966.
GilKat
P. Gilowski, Wykład katechizmu, Kraków 1579.
GilKaz
P. Gilowski, Kazania trzy na święto Narodzenia Pańskiego miane w Warszawie 1579,
[w:] GrzegŻarnPos 1582.
GilPos
P. Gilowski, Postylle krześcijańskiej część
czwarta, (Kraków 1583).
GliczApel
E. Gliczner, Apelacja, Królewiec 1598.
Glosy I
Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku z
inkunabułów Kalisza ..., Sieradza i Warty,
zebr. J. Wojtkowski, obj. W. Kuraszkiewicz,
Poznań 1965.
Glosy II
Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku z
inkunabułów Biblioteki Kapitulnej i Seminaryjnej w Gnieźnie, zebr. J. Wojtkowski, obj. i
indeks Z. Krążyńska, pod red. W. Kuraszkiewicza, Warszawa – Poznań 1977.
Glosy III
Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku z
inkunabułów Archiwum Archidiecezjalnego
w Poznaniu, zebrał J. Wojtkowski, obj. i indeks Z. Krążyńska, Poznań 1992.
GlosyKórn
M. Muszyński, Glosy i zapiski polskie w starych drukach Biblioteki Kórnickiej, cz. I–II,
„Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, z. 8, 1963,
z. 9–10, 1968.
GorPeregr
J. Goryński, Peregrynacja do Ziemi Świętej
[ok. 1560, w:] Antologia pamiętników polskich
XVI wieku, pod red. R. Pollaka, Wrocław 1966.
GórnRaczył
Ł. Górnicki, Raczył, Kraków 1598, [w:] Ł.
Górnicki, Pisma, oprac. R. Pollak, t. II, Warszawa 1961.
GórnTren
Ł. Górnicki, Tren na śmierć żony, 1587, [w:]
Ł. Górnicki, Pisma, oprac. R. Pollak, t. II,
Warszawa 1961.
GrabZdanie
P. Grabowski, Zdanie syna koronnego, (Wilno) 1595.
GrochHymny
S. Grochowski, Hymny, prozy i cantica kościelne, Kraków 1599.
GrochPlankty
S. Grochowski, Pogrzebowe plankty, b.m. 1599.
GrochTrenopis
S. Grochowski, Trenopis na ... pogrzeb ...
Anny ... królowej Polski, b.m. 1593.
GrodzCzyś I, II
S. Grodzicki, O czyśćcu pierwsze kazanie,
Wilno 1592; O czyśćcu kazanie wtóre, Wilno 1593.
GrodzJednOs
S. Grodzicki, O jednej osobie w używaniu
Sakramentu Ciała Pańskiego ... kazań sześć,
Wilno 1589.
GrodzPopr
S. Grodzicki, O poprawie kalendarza kazanie
dwoje, Wilno 1587, 1589.
GrodzPraw
S. Grodzicki, Prawidło wiary heretyckiej,
Wilno 1592.
GroicArt
B. Groicki, Artykuły prawa majdeburskiego,
Kraków 1559.
GroicPorz 1562, 1566 B. Groicki, Porządek sądów, 1562, 1566.
GroicPostępek
B. Groicki, Ten postępek wybran jest z praw
cesarskich, Kraków 1559.
GroicRejestr
B. Groicki, Rejestr do Porządku i do Artykułów prawa majdeburskiego, Kraków 1567.

GroicTyt
GroicUst
GrzegRozdział
GrzegWyzn

GrzegŻarnObr
GrzegŻarnObrProc
GrzegŻarnPos
1582, 1597
HandelŻyd

HerbLek

HerbNauka
HerbOdpow
HerbWywody
HerburtArt
HerburtRozpr
HerburtStat
HeydenColl
HierWielEccle

HistAl 1510

HistBarn
HistEurial

HistFort
HistLukr
HistMęki
HistOtton
HistPonc
HistTroj
HozKsięgi

B. Groicki, Tytuły prawa majdeburskiego,
Kraków 1567.
B. Groicki, Ustawa płacej u sądów w prawie
majdeburskim, Kraków 1558.
Grzegorz Paweł z Brzezin, Rozdział Starego
Testamentu od Nowego, (Kraków) 1568.
[Grzegorz Paweł z Brzezin], O wyznaniu wiary
księdza Sarnickiego, (Brześć) 1564, [w:] Literatura ariańska w Polsce XVI w., Warszawa 1959.
Grzegorz z Żarnowca, Obrona Postylle, (Kraków ok. 1584).
Grzegorz z Żarnowca, Obrona przeciw Procesowi konfederacjej, (Kraków 1596).
Grzegorz z Żarnowca, Postylle krześcijańskiej
część trzecia, Kraków 1582; – Postylla, Kraków 1597.
Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i
w XVII wieku. Wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593–1683, oprac. J. M. Małecki, współudział E. Szluﬁk, Kraków 1995.
B. Herbest, Zdrowe przeciw szkodliwie zaniedbanym powinnościam chrześcijańskim
lekarstwo, Kraków 1568.
B. Herbest, Nauka prawego chrześcijanina,
Kraków 1566.
B. Herbest, Chrześcijańska porządna odpowiedź, Kraków 1567.
B. Herbest, Wiary Kościoła rzymskiego wywody, Kraków 1586.
J. Herburt, Głównych o wierze artykułów ...
księgi I, Kraków 1569.
J. Herburt, Rozprawa przygody starego żołnierza, Kraków 1595.
J. Herburt, Statuta i przywileje koronne, Kraków 1570.
S. Heyden, Puerillium colloquiorum formulae, Kraków 1527.
Ecclesiastes Księgi Salomonowe, które polskim wykładem kaznodziejskie mianujemy,
[tłum. Hieronim z Wielunia], Kraków 1522.
Historia Aleksandra w tłumaczeniu Leonarda
Bonieckiego z r. 1510, wyd. M. Z. Przegonia
Kryński, „Prace Filologiczne” IX, 1920.
Historia o Barnabaszu z r. 1571, oprac. J.
Krzyżanowski, Warszawa 1933.
Historia piękna o miłości Euriala z Lukrecją,
[ok. 1570, tłum. Ch. Golian], wyd. S. Adalberg, Kraków 1896.
Historia o Fortunacie, Kraków (ok. 1570).
Historia o Lukrecyjej (ok. 1570), oprac. J.
Krzyżanowski, Warszawa 1936.
Historia męki Jezu Chrysta, [w:] Postylla
polska, Królewiec 1572, 1581.
Historia o cesarzu Ottonie, Kraków 1569.
Historia piękna z przykłady nadobnemi o Poncjanie, [tłum. Jan z Koszyczek], Kraków 1566.
Historia ... o zburzeniu ... miasta i państwa
trojańskiego, Kraków 1597.
S. Hozjusz, Księgi o jasnym a szczyrym Słowie Bożym, Kraków 1562.
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InstrGórn

Interreg

InwBibl
InwBiskPozn

InwBiskWłocł

InwKatWaw
InwKrak
InwKsiągCalis

InwMieszcz

InwSzlachKal
InwZiemKrak

InwŻup

IsocrGlicz

JanKoszŻyw
JanPrzyw
JanStat
JanSyjon
JanWróż
JęzykGórnŚląsk
JęzykTarnGór

JungaRozwiąz

JurPogrzeb
KalwZwierzch

KarnDeliber

KarnEksorb

Instrukcje górnicze dla żup krakowskich z
XVI–XVIII wieku, oprac. A. Keckowa,
Wrocław 1963.
Traktat de interregno z 1587 r., [w:] Sześć
broszur politycznych z XVI i początku XVII
stulecia, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1921.
Lwowskie inwentarze biblioteczne w epoce
Renesansu, oprac. J. Skoczek, Lwów 1939.
Inwentarz dóbr i dochodów biskupów poznańskich z roku 1564, wyd. E. Długopolski,
Kraków 1938.
Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego [1582, 1598], wyd. L. Żytkowicz,
Toruń 1950, 1953.
Inwentarz Katedry Wawelskiej z r. 1563, oprac. A. Bochnak, Kraków 1979.
A. Chybiński, Z inwentarzy krakowskich
1550–1600, „Przegląd Muzyczny” IV, 1911.
M. Stankowa, S. Tworek, Inwentarz ksiąg i
rzeczy Wojciecha Calissiusa z 1579 roku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” XIII, 1968.
Inwentarze mieszczańskie z lat 1528–1635 z
ksiąg miejskich Poznania, wyd. S. Nawrocki
i J. Wisłocki, Poznań 1961.
Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, t. I, wyd. W. Rusiński, Wrocław 1955.
Inwentarze dóbr ziemskich województwa
krakowskiego 1576–1700, wyd. A. Kamiński,
A. Kiełbicka, S. Pańków, Warszawa 1956.
J. Turska, Inwentarze żup samborskich z
1558 roku, [w:] „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa”, t. I, 1957.
E. Gliczner, Oracja Isokratesa o sprawowaniu państwa na polskie przełożona, [w:]
LorichKosz.
Jan z Koszyczek, Żywot świętej Anny, Kraków [ok. 1532].
J. Januszowski, Przywileje koronne, Kraków
1600.
J. Januszowski, Statuta, prawa i konstytucje
koronne łacińskie i polskie, Kraków 1600.
J.Januszowski,Syjon pochylony,Kraków 1587.
J. Januszowski, Wróżki, Kraków 1589.
A. Kowalska, Dzieje języka polskiego na Górnym Śląsku ... (1526–1742), Wrocław 1986.
A. Kowalska, Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Tarnowskich Gór,
Wrocław 1970.
A. Junga, Rozwiązanie piącidziesięć i dwu
kwestii ministrów nowoewangelickich jezuitom zadanych, Poznań 1593, 1599.
J. Jurowiusz, Pogrzeb Jego Mości Pana Mikołaja Paca ..., Kraków 1595.
J. Kalwin, O zwierzchności świeckiej [przekł.
anonimowy z 1599 r.], oprac. W. Kriegseisen, Warszawa 2009.
S. Karnkowski, Deliberacyja o społku y
związku Korony Polskiej z pany chrześcijańskimi przeciwko Turkowi, [Kraków] 1595.
S. Karnkowski, Eksorbitancje, Kraków 1596.
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KarnNap 1569
KarnSententia

Kaz

KlonHebd

KlonPożar
KlonWiśn

KmitaŁów
KmitaPocząt
KmitaTreny
KmitaŻyw
KobierHist
KochPieśniTrzy
KołakWiek
KomentHozeasz
KonfGlicz
KonKaz
Konst

KorczRozm
Krofej

KromHist

KromPol
KromRozm IV

KroniczTasz

KronMieszcz
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S. Karnkowski, Napominania potrzebne i
zbawienne, Kraków 1569.
S. Karnkowski, Sententia albo zdanie [...]
Stanisława Karnkowskiego [...] O odjeździe
Krola [...] do Szweciey, na Seymie Warszawskim Roku Pańskiego 1593, Poznań 1593.
Kazania niedzielne i świąteczne nieznanego
autora. Spisane około roku 1555, wyd. B.
Erzepki, Poznań 1899.
S. F. Klonowic, Hebdomas to jest siedm tegodniowych piosnek, Kraków 1581, wyd. M.
Mejor, E. Wojnowska, Warszawa 2010.
S. F. Klonowic, Pożar, (Kraków) 1597.
H. Wiśniewska, Właściwości gramatyczne
polskich rękopisów Sebastiana Fabiana Klonowica, [w:] H. Wiśniewska, Język polski na
ziemiach ruskiej i lubelskiej w Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI–XVIII wieku, Lublin
2001, s. 163–183.
J. A. Kmita, Łów Dianny, Kraków 1588.
J. A. Kmita, Początki królów rzymskich,
Kraków b.r.
J. A. Kmita, Treny na śmierć Jej Mości Paniej
Katarzyny Branickiej [8 X 1588], b.m. i r.
J. A. Kmita, Żywoty królów polskich, Kraków 1591.
M. Kobiernicki, Historia o czterech młodzieńcach, Kraków 1589.
J. Kochanowski, Pieśni trzy, Warszawa 1580,
[w:] J. Kochanowski, Pieśni, Wrocław 1991.
S. Kołakowski, Wiek ludzki, (Kraków) 1584.
W. Teodor, Komentarz albo wykład na proroctwo Hozeasza, (Kraków) 1559.
Konfesja wiary, którą augustańską albo auspurską zową, [tłum. E. Gliczner], Gdańsk 1594.
J. Konarski, Kazania ... przy pogrzebie, Poznań 1590.
Konstytucje, statuta i przywileje na walnych
sejmiech koronnych od roku pańskiego 1550
aż do roku 1581 uchwalone, Kraków 1581;
– aż do roku 1596 uchwalone, Kraków 1596;
– aż do roku 1598 uchwalone, Kraków 1598.
W. Korczewski, Rozmowy polskie łacińskim
językiem przeplatane, Kraków 1553.
Sz. Krofej, Duchowne piesnie M. Lutra ... w
sławięski język wyłożone, Gdańsk 1586
– wyd. fototypiczne R. Olescha 1958.
M. Kromer, Historia prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia ﬁnlandzkiego Jana i
królewny polskiej Katarzyny [1570], oprac.
J. Małłek, Olsztyn 1974.
M. Kromer, Polonia, Kolonia 1578.
M. Kromer, O nauce Kościoła świętego.
Dworzanina z mnichem rozmowa czwarta i
ostateczna, Kraków 1554.
W. Urban, Kroniczka rodziny Taszyckich z
końca XVI wieku, „Odrodzenie i Reformacja
w Polsce” XIII, 1968.
Kronika mieszczanina krakowskiego z lat
1575–1595, wyd. H. Barycz, Kraków 1930.

504
KronWKLit

KrowNap

KrowObraz
KrzyżKaz
KsięgaDochod

KsięgaKrymKrak

KsięgaRadzWarsz
KsięgaSądIwk
KsięgaSądTrześ

KsięgaSądWary
KsięgiEklez

KsięgiPrzyjęć
KsięgiSądKam

KsięgiSądŁąck
KsięgiSądWiej
KuchSzarf
KuchWiet
KuczbPrzestr

LaurLament
LekKoń
Leop 1575, 1577
LeopSApologia

LGranWarszPrzew

LGranWarszZwierc

LipsPiotr
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Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego kronika, podług rękopisu z r. 1550
wyd. S. Ptaszycki, Warszawa 1932.
M. Krowicki, Chrześcijańskie a żałobliwe
napominanie, Magdeburg 1554, oprac. B.
Otwinowska i J. Tazbir, Warszawa 1969.
M. Krowicki, Obraz a kontrefet własny Antykrystów, (Pińczów) 1561.
H. Krzyżanowski, Kazania, w których zamyka się wykład kreda, Kraków 1566.
Księga dochodów beneﬁcjów diecezji krakowskiej z r. 1529, wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, Wrocław 1968.
Księga kryminalna miasta Krakowa z lat
1554–1625, red. W. Uruszczak, M. Mikuła,
A. Karabowicz, Kraków 2013.
Księga radziecka miasta starej Warszawy
1447–1527, wyd. A. Wolff, t. I, Wrocław 1963.
Księga sądowa wsi Iwkowej 1581–1809,
oprac. S. Płaza, Wrocław 1969.
Najstarsza księga sądowa wsi Trześniowa
1419–1606, wyd. H. Polaczkówna, Lwów
1923.
Księga sądowa wsi Wary 1449–1623, oprac.
L. Łysiak, Wrocław 1971.
Księgi Jezusa syna Syrachowego, „Eklezjastykus” rzeczone, [tłum. Piotr z Poznania],
Kraków 1541.
Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie
1392–1506,wyd.K.Kaczmarczyk,Kraków1913.
J. Rieger, Fragmenty ksiąg sądowych Kamieńca Podolskiego z połowy XVI w., [w:]
„Studia nad Polszczyzną Kresową” t. X, 2001.
Księgi sądowe wiejskie klucza łąckiego, t. I,
1526–1739, oprac. A. Vetulani, Wrocław 1962.
Księgi sądowe wiejskie, t. I–II, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1921.
Kucharstwo, druk. M. Szarffenberg, Kraków
[1547].
Kucharstwo, druk. H. Wietor, Kraków [1538].
W. Kuczborski, Przestroga przeciw konfederacjej [1569, w:] Sześć broszur politycznych
z XVI i początku XVII stulecia, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1921.
Stanislaus Laurencii, Lament nieszczęsnego
Hrehora Ościka, (Wilno 1580).
Lekarstwa końskie doskonałe, b.m. i r.
J. Leopolita, Biblia, wyd. 2, Kraków 1575,
wyd. 3, Kraków 1577.
Stanislaus Leopoliensis, Apologia, to jest obronienie wiary świętej krześcijańskiej, Kraków 1554.
Ludwik z Granady, Przewodnik grzesznych
ludzi, [tłum. S. Warszewicki], Kraków 1570,
1579.
Ludwik z Granady, Zwierciadło człowieka
krześcijańskiego, [tłum. S. Warszewicki],
Poznań 1577, 1585.
J. Lipsius, O stałości księgi dwoje, [tłum. J.
Piotrowicz], Wilno 1600.
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ListyZygmAug
LorichKosz

LubPieś

LubWiryd

LucSamosKur
LustrDróg

LustrKrak
LustrLub
LustrMalb

LustrMaz

LustrPłoc

LustrPodl

LustrPom
LustrRaw
LustrRus

LustrSand

LustrWpol

J. Lipsius, Politica pańskie, tłum. P. Szczerbic, Kraków 1595.
T. Kempa, Nieznane listy dotyczące genezy
unii brzeskiej (1595/1596), „Odrodzenie i
Reformacja w Polsce” XLIV, 2000.
Listy Hieronima św., Kraków 1573.
Listy polskie XVI wieku, pod red. K. Rymuta, t. I, Listy z lat 1525–1548, Kraków 1998,
t. II, Listy z lat 1548–1550, Kraków 2001.
W. Nehring, Listy polskie śląskie z XVI wieku, [w:] „Pamiętnik Literacki” R.1. (1902),
z.3, s. 449–469.
Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, oprac. J. Kaniewska, Kraków 1997.
R. Lorichius, Księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego, [tłum. S. Koszutski], Kraków 1558.
J. Lubelczyk, Pieśni, psalmy i wiersze polskie [po 1550–1567], wyd. i oprac. K. Meller,
Lublin 2007.
J. Lubelczyk, Wirydarz krześcijański, Kraków 1558, wyd. K. Meller, „Archiwum Literackie” XXVII, 1990.
Lucianus Samosatensis, Kur z greckiego na
polskie przełożony, Kraków 1578.
Lustracja dróg województwa krakowskiego z
roku 1570, wyd. B. Wyrozumska, Wrocław
1971.
Lustracja województwa krakowskiego 1564,
cz. I–II, wyd. J. Małecki, Warszawa 1962, 1964.
Lustracja województwa lubelskiego 1565,
wyd. A. Wyczański, Wrocław 1959.
Lustracja województwa malborskiego i chełmińskiego 1565, cz. I wyd. S. Hoszowski,
Gdańsk 1961; – 1570, cz. II, Gdańsk 1962.
Lustracja województwa mazowieckiego 1565,
cz. I–II, wyd. I. Gieysztorowa i A. Żaboklicka, Warszawa 1967, 1968.
Lustracje województwa płockiego 1565–1789,
wyd. A. Sucheni-Grabowska, S. M. Szacherska, Warszawa 1965.
Lustracje województwa podlaskiego 1570
i 1576, wyd. J. Topolski i J. Wiśniewski,
Wrocław 1959.
Lustracja województwa pomorskiego 1565,
wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961.
Lustracje województwa rawskiego 1564 i
1570, wyd. Z. Kędzierska, Warszawa 1959.
Lustracja województw ruskiego, podolskiego
i bełskiego 1564–1565, wyd. K. Chłapowski
i H. Żytkowicz, cz. I Warszawa–Łódź 1992,
cz. II Warszawa 2001.
Lustracja województwa sandomierskiego
1564–1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław
1963.
Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564–1565, cz. I, wyd. A. Tomczak, Cz. Ohryzko-Włodarska, J. Włodarczyk, Bydgoszcz 1961; – cz. II, wyd. A.
Tomczak, Bydgoszcz 1963.
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LuterMalKat
LuterMalPos
ŁaskiSprRyc
ŁaszczKąkol

ŁaszczOkulary
ŁaszczPogrom
ŁaszczPróba
ŁaszczRecepta
ŁaszczWiecz
ŁopacSł
MalaspJan
MartyrNik
MatReform
MatStosKult

MatthComm
MelanRad
MemorPretw

MichWiślDzien

MichWiślPrakt

Miech
MiechChron
MikSzadDzien
MikSzadWysł

ModlKobiet
ModlKonst

MojŻydOkr

M. Luter, Katechizm mały, [tłum. H. Malecki], Kraków 1593.
M. Luter, Postylla domowa, [tłum. H. Malecki], Królewiec 1574.
(S. Łaski), Spraw i postępków rycerskich i
przewagi opisanie krótkie, Lwów 1599.
M. Łaszcz, Kąkol, który rozsiewa Stefanek
Zyzania w cerkwiach ruskich w Wilnie, Kraków 1595.
M. Łaszcz, Okulary na „Zwierciadło nabożeństwa chrześcijańskiego”, Wilno 1594.
M. Łaszcz, Pogrom lewartowski, Kraków 1592.
M. Łaszcz, Proba municyj Latosowych, Kraków 1598.
M. Łaszcz, Recepta na „Plastr” Czechowica,
Kraków 1597.
M.Łaszcz,Wieczerza ewangelicka,Wilno1594.
H. Łopaciński, Najdawniejsze słowniki polskie drukowane, „Prace Filologiczne” V, 1899.
G. Malaspina, O lidze oracja, [tłum. J. Januszowski], Kraków 1596.
Martyrologium kościoła rzymskiego, [tłum.
Sz. Nikowski], Kraków 1591.
Materiały do dziejów reformacji w Krakowie, oprac. R. Żelewski, Wrocław 1962.
Materiały do historii stosunków kulturalnych
w XVI w. na dworze królewskim polskim,
zebr. S. Tomkowicz, Kraków 1915.
P. A. Matthiolus, Commentarii in sex libros
Pedacii Dioscoridis, Wenecja 1565.
E. Melanchton, Examen theologicum, [tłum.
J. Radomski], Królewiec 1566.
Memoriał Bernarda Pretwicza do króla z
1550 r., oprac. A. Tomczak, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 6, cz. 2,
Warszawa 1960.
Michał z Wiślicy, Dziennik wyborów z
Ewangeliami ... ku latu pańskiemu 1539,
(Kraków 1538).
Michał z Wiślicy, Praktyka gwiazd biegu po
polsku w Krakowie uczyniona na rok 1536,
Kraków [1535/1536].
M. Miechowita, Descriptio Sarmatiarum
Asianae et Europianae, Kraków 1521.
M. Miechowita, Chronica Polonorum, Kraków 1521.
Mikołaj z Szadka, Dziennik czasów wybranych 1528, (Kraków 1527/28).
Mikołaj z Szadka, Wysłowienie znaków niebieskich ... na rok ... 1528 złożone, wyd. Z.
Celichowski [w:] „Dwa kalendarze polskie
na rok 1528 i 1529”, Poznań 1874.
Modlitewnik dla kobiet z w. XVI (rękopis ok.
1530–1549), wyd. S. Ptaszycki, Kraków 1905.
Modlitewnik siostry Konstancji z r. 1527,
wyd. W. Wisłocki, [w:] „Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności”, t.
III, 1884.
P. Mojecki, Żydowskie okrucieństwa, mordy
i zabobony, Kraków 1598.
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MurzEwMat
MusProgn

MWilkOpis
MymerRegim
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NaprJan
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NeothAcros

NiemDiatribe
NiemJedn
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NiemRepl
NiemJOpis
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Stanisław ze Szczodrkowic Morawicki, Rozmowa nowa niektórego Pielgrzyma z Gospodarzem o niektórych cerymoniach kościelnych, (Kraków) 1549.
Mowy staropolskie, wyd. i oprac. B. Nadolski, Wrocław 2005 [mowy z lat 1548–1597].
J. Mrowiński Płoczywłos, Stadło małżeńskie,
Kraków 1561.
J. Murmelius, Oratiunculae variae puerorum
usui expositae, [tłum. H. Spiczyński], Kraków 1527.
S. Murzynowski, Ewangelia ... wedle Mateusza świętego, Królewiec 1551.
Jan Musonius, Prognosticon solis et lunae,
eclipsium. Obwieszczenie skutków ... zaćmienia, Kraków 1597.
Mikołaj z Wilkowiecka, O mszy świętej opisanie, Kraków 1586.
F. Mymer, Regimen sanitatis ... Dobrego
zdrowia rządzenie, Kraków 1532.
F. Mymer, Regimen sanitatis ... Dobrego
zdrowia rządzenie, Kraków 1575.
D. Napragi, Poselstwo węgierskich posłów,
[tłum. J. Januszowski], Kraków 1595.
Narzekanie królewnej na nieszczeście śmierci, (Kraków 1551).
W. Neothebel, Acrostichis własnego wyobrażenia kniazia wielkiego moskiewskiego,
(Toruń 1581).
Jakub Niemojewski, Diatribe, (Grodzisk 1579).
Jakub Niemojewski, O jedności boskiej, Kraków 1566.
Jakub Niemojewski, Odpowiedź na książki
księdza Benedykta Herbesta, Kraków 1569.
Jakub Niemojewski, Replika na książki księży jezuitów poznańskich, Toruń 1582.
Jan Niemojewski, Krótkie a prawdziwe opisanie dysputacjej, Kraków (1592).
Jan Niemojewski, Ukazanie, iż kościół rzymski nie jest apostolski, (Kraków 1584).
O nieuwiarowaniu śmierci (opis śmierci E. z
Szydłowieckich Radziwiłłowej – 1562 –
rkps), wyd. M. Karpluk, J. Pirożyński, „Archiwum Literackie” XXVII, 1990.
W. Nowomiejski, Modlitwy nabożne, Królewiec 1559.
W. Oczko, Przymiot, Kraków 1581; też z
wyd. A. A. Kryńskiego, Warszawa 1881.
B.Opec, Żywot Pana Jezu Krysta,Kraków 1538.
B. Opec, Żywot wszechmocnego Syna Bożego, Pana Jezu Krysta, wyd. H. Wietor, Kraków 1522.
Opisy i lustracje Poznania z XVI–XVIII w.,
przygot. M. J. Mika, Poznań 1960.
Opis żup krakowskich z roku 1518, wyd. A.
Keckowa i A. Wolf, „Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej”, t. IX, 1961.
Ordunek gorny – ustawa górnicza dla Górnego Śląska z 1528 r., oprac. E. Kobzdaj,
Wrocław 1990.
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Ordynacje i ustawy wiejskie z archiwów metropolitalnego i kapitulnego w Krakowie
1451–1689, oprac. S. Kuraś, Kraków 1960.
G. Orszak, Postylla polska domowa, (Królewiec) 1556.
Ortyle sądów wyższych miast wielkopolskich z XV i XVI wieku, wyd. W. Maisel,
Wrocław 1959.
S. Orzechowski, Książki ... o ruszeniu ziemie
polskiej przeciw Turkowi, Kraków 1543.
S. Orzechowski, Odpowiedź rycerstwa ruskiego, Nysa 1566, [w:] Stanisława Orzechowskiego i Augustyna Rotundusa debata o Rzeczypospolitej, wstęp i oprac. K. Koehler, Kraków 2009.
S. Orzechowski, Policyja Królestwa Polskiego
(ok. 1565), oprac. J. Starnawski, Przemyśl 1984.
S. Orzechowski, [Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego, ok. 1561], [w:] S. Orzechowski, Wybór pism, oprac. J. Starnawski, Wrocław 1972.
Osądzenie spraw niebieskich ... na rok ... 1529,
wyd. Z. Celichowski [zob. MikSzadWysł].
S. Ostrowski, Księgi o prawdziwym bóstwie
Jezu Chrysta, Poznań 1588.
E. Otwinowski (?), Anonima-Protestanta
XVI wieku erotyki, fraszki, obrazki, epigramaty [1562–1567], wyd. I. Chrzanowski,
Kraków 1903.
E. Otwinowski, Pisma poetyckie [1582–
–1599], wyd. P. Wilczek, Warszawa 1999.
E. Otwinowski, Wypisanie drogi tureckiej
(1577), [w:] Antologia pamiętników polskich
XVI wieku, pod red. R. Pollaka, wybór i oprac.
S. Drewniak i M. Kaczmarek, Wrocław 1966.
P. Palladius, Isagoge, to jest przystęp do pisem świętych Starego i Nowego Testamentu,
(Szamotuły) 1560.
Pamiętniki Janczara, wyd. J. Łoś, Kraków 1912.
Pańskiej modlitwy krześcijańskie ... wyłożenie, Kraków 1543.
B. Paprocki, Gniazdo cnoty, Kraków 1578.
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego,
Kraków 1584.
B. Paprocki, Historia ... o Ekunausie, Kraków 1578.
B. Paprocki, Koło rycerskie [powst. ok. 1576],
(Raków po 1623).
B. Paprocki, Nauka rozmaitych ﬁlozofów
obierania żony, (Raków ok. 1590).
B. Paprocki, Na harde a wszeteczne śpiewanie Joachima Bielskiego o byczyńskiej przygodzie Odpowiedź, (Praga) 1588.
B. Paprocki, Ogród królewski, Praga 1599.
B. Paprocki, Pamięć nierządu w Polsce, b.m.
1588.
B.Paprocki,Probacnotdobrych,Kraków[1588].
B. Paprocki, Dziesięcioro przykazanie mężowo, Kraków ok. 1575.
B.Paprocki,Triumf satyrów leśnych,syren wodnych, planet niebieskich z szczęśliwego zwrócenia króla polskiego Stefana, Kraków 1582.
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K. Pawłowski, List z Indii [1596, w:] Antologia pamiętników polskich XVI wieku, pod
red. R. Pollaka, Wrocław 1966.
[Robert Persons], Okrucieństwo kacyrskie
przeciw katolikom w Anglijej, tłum. anonim., wyd. [J.Wolrab], [Poznań] 1582.
jw., przedmowa tłumacza.
Nieznane pieśni miłosne polskie z połowy
XVI w. (rkps BJ), wyd. J. Zathey, M. Malicki, „Archiwum Literackie” XXIII, 1980.
J. Piotrowski, Dziennik wyprawy Stefana
Batorego pod Psków (1581–1582), [w:] Antologia pamiętników polskich XVI wieku,
pod red. R. Pollaka, Wrocław 1966.
Piotr z Goniądza, O ponurzaniu chrystyjańskim, Węgrów 1570.
Piotr z Goniądza, O Synu Bożem, Węgrów
1570.
Piotr z Goniądza, O trzech, to jest o Bogu, o
Synu jego i o Duchu Ś., Węgrów 1570.
Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, wyd. J. Czubek, Kraków 1906.
Plutarch, Krótkich a węzłowatych powieści,
które po grecku zową apoftegmata, księgi IV,
[tłum. B. Budny], Wilno 1599.
Plutarchus, autor grecki, przełożony na język
polski przez M. Kochanowskiego (rkps BN,
sygn. BOZ 1393), [w:] J. Kochanowski,
Dzieła wszystkie, t. VII, cz. 2, Wrocław 1977.
Plutarch, Annibal Kartagiński i Scipio Afrykański, tłum. J. Wojnowski, Lwów 1593.
J. Pretwicz, Przedmowa [w:] Plutarch, Annibal Kartagiński i Scipio Afrykański, tłum. J.
Wojnowski, Lwów 1593.
Pobór pogłówny na sejmie walnym koronnym warszawskim roku 1590 uchwalony,
[w:] Konstytucje, Kraków 1590 [zob. Konst].
[H. Pociej], Antirresis abo apologia przeciwko Krzysztofowi Filaletowi, Wilno 1600.
S. Poklatecki, Pogrom czarnoksięskie błędy,
latawców zdrady i alchimickie fałsze jako
rozprasza, Kraków 1595.
S. Poklatecki, Snów dobrych obronę, a
szkodliwych przestrogę ... wydał, Kraków
1594.
Postylla polska, to jest lekcje, epistoły i ewangelie niedzielne, postne, Królewiec 1581.
Postępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu, Brześć 1570.
Potkanie Jannasa z Gregoriasem klechą, Kraków 1598.
Potwierdzenie przywilejów koronnych, (Kraków ok. 1550).
Powieść rzeczy istej o założeniu klasztora na
Łysej Górze, (Kraków ok. 1538), wyd. 2,
Kraków b.r.
H. Powodowski, Dysputacja odprawowana
dnia 27 grudnia 1581, (Kraków 1586).
H. Powodowski, Katechizm kościoła powszechnego, Poznań 1577.
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H. Powodowski, Kazania niektóre o szczyrym słowie bożym, Poznań 1578.
H. Powodowski, Korab zewnętrznego potopu, czyli sposób zbawienny przeciw zbytkom w jedzeniu i piciu, Kraków 1578.
H. Powodowski, Porozumienie kalwinistów
francuskich z protestanty niemieckimi ..., Poznań 1585.
H. Powodowski, Skarbnica Biblii świętej,
Poznań 1577.
H. Powodowski, Wędzidło na sprosne błędy a
bluźnierstwa nowych arianów, Poznań 1582.
Pozdrawianie wszystkich członków Pana Jezusowych, Kraków 1533.
W. Maisel, Poznański słowniczek żargonu
złodziejskiego z XVI wieku, „Język Polski”
XXXVI, 1956, z. 1, s. 74–75.
Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa,
wyd. F. Piekosiński, t. I, Kraków 1885.
Rozmowa jezuitów poznańskich ... którą
mieli z ... Andrzejem Prasmoviuszem ... o
małżeństwie i bezżeństwie kapłańskim, [Toruń] 1581.
P. Proboszczowic, Praktyka na rok 1555,
Kraków (1554).
P. Proboszczowic, Przejrzenie przygód światskich na rok 1547, Kraków (1546).
Prognostyk na rok 1543, Kraków (1542/43),
(Kraków) 1546.
J. Seredyka, Nie znany projekt egzekucji
konfederacji warszawskiej, „Odrodzenie i
Reformacja w Polsce” XX, 1975.
J. Protasowicz, Jałmużnik, Wilno 1597.
J. Protasowicz, Konterfet człowieka starego,
b.m. 1597.
Protokolarz miasta Woźnik, oprac. L. Musioł
i S. Rospond, Wrocław 1972.
K. Przechadzka, Okazanie, iż Krystus pośrednikiem jest Boga i ludzi, (Kraków 1560).
Przestroga w wierze, Kraków 1567.
Przestroga i obrona ... uczyniona imieniem
wszystkich ewanjelików, (Raków) 1597.
Przykazanie boże, Kraków 1545.
J. Przylepski, Dysputacja lubelska ks. Adriana Radzymińskiego ... z Statoriuszem, ministrem nowokrzczeńskim, Kraków 1592.
Przywileje miasta Poznania XIII–XVIII wieku, wyd. W. Maisel, Poznań 1994.
Proroctwo Metodyjusza ś., tłum. M. Hey
Stawicki, b.m. [1562–1580].
Psałterz albo kościelne śpiewanie króla Dawida, (Kraków) 1532, Kraków 1535.
K. Pussman, Historia barzo cudna ... o stworzeniu nieba i ziemie, Kraków 1551.
Rachunki generalne Seweryna Bonera 1545,
wyd. O. Łaszczyńska, Kraków 1955; Rachunki wielkorządowe Jana Bonera 1558, oprac.
J. Garbacik, Kraków 1974.
Rachunki budowy zamku krakowskiego 1535,
wyd. O. Łaszczyńska, Kraków 1952.
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Rachunki dworu królewskiego 1544–1567,
[w:] „Źródła do Historii Sztuki i Cywilizacji
w Polsce”, t. I, wyd. A. Chmiel, Kraków 1911.
M. K. Radziwiłł „Sierotka”, Peregrynacja do
Ziemi Świętej i Egiptu, [w:] Antologia pamiętników polskich XVI w., pod red. R. Pollaka, Wrocław 1966.
M. K. Radziwiłł „Sierotka”, Podróże do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582–1584, oprac.
L. Kukulski, Warszawa 1962.
Reces graniczny między Wielkopolską a
Księstwem Głogowskim z roku 1528–1531,
wyd. Z. Celichowski, Poznań 1900.
Refutacja książek, które ks. Jakub Wujek jezuita wydał, (Kraków) 1593.
K. O. Falk, Regestr spisania jezior ... roku
1569, „Acta Baltico-Slavica” X, 1976.
Regestra thelonei aquatici Wladislaviensis
saeculi XVI, wyd. S. Kutrzeba i F. Duda,
Kraków 1915.
Reguła błogosławionego i Bogu upodobanego ojca Benedykta ś., [tłum. S. F. Klonowic],
Kraków 1597.
Rejestr budowy galeony. Zabytek z r. 1572,
wyd. A. Kleczkowski, Kraków 1915.
M. Rej, Figliki ... teraz nowo drukowane,
Kraków 1574.
(M. Rej), Katechismus, to jest nauka barzo
pożyteczna każdemu wiernemu krześcijaninowi, Kraków 1543.
M. Biskup, Cztery polskie relacje ze Szwecji
z końca XVI wieku, „Przegląd Historyczny”
LXI, z. 4, 1970.
Respons ... na Upominanie do ewangelików
o zburzeniu zboru krakowskiego ... w roku
1592, [autor M. Broniewski (?)], (Toruń m.
1592–1595).
J. Reuchlin, Vocabularius breviloquus, Argentine 1488 (glosy Bartłomieja z Bydgoszczy – 1544).
Rodzaj albo potomstwo Marcina Lutera,
b.m. 1561.
A. Rotundus, Rozmowa Polaka z Litwinem,
b.m. (ok. 1565).
Rozmowa szatana z grzesznikiem, Królewiec
ok. 1549.
Rozmyślania dominikańskie, 1532,wyd.i oprac.
K. Górski, W. Kuraszkiewicz,Wrocław 1965.
Rozprawa księdza z popem,Królewiec ok.1549.
J. Rybiński, Wiersze polskie, oprac. Z. Nowak i A. Świderska, Gdańsk 1968.
J. Rybiński, Wiersze żałobliwe, Toruń 1583.
J. Rybiński, Wiosna, (Toruń) 1599.
A. Rymsza, Chorograﬁa albo topograﬁa ...
Ziemie Świętej ... z łacińskiego języka na
polski przetłumaczona, Wilno 1585.
A. Rymsza, Deketeros Akroama, to jest
Dziesięćroczna powieść wojennych spraw
Oświeconego Książęcia i Pana, Pana Krzysztofa Radziwiła, Wilno 1585.
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M. Rywocki, Księgi peregrynackie (1584–1587),
wyd. J. Czubek, [w:] „Archiwum do Dziejów LiteraturyiOświatywPolsce”,t.XII,Kraków1910.
RywPeregr
M. Rywocki, Księgi peregrynackie (1584–
–1587), [w:] Antologia pamiętników polskich
XVI w., pod red. R. Pollaka, Wrocław 1966.
SandMalEwan
J. Sandecki-[Malecki], Ewangeliarz, (Kraków 1527/28), wyd. J. Janów, Kraków 1947.
SądParysa
Sąd Parysa, Kraków 1542.
SchneebAnt
A. Schneeberger, Książki o zachowaniu zdrowia, [tłum. J. Antonin], Kraków 1569.
SchottVita
H. Schotten, Vita honesta sive virtutis, O cnocie
abo żywocie człowiekowi przystojnym, b.m. i r.
SeklPieś 1547
J. Seklucjan, Pieśni duchowne a nabożne,
Królewiec 1547.
SeklStudent
J. Seklucjan, Student. Rozprawa krótka a
prosta o niektórych ceremoniach i ustawach
kościelnych (Królewiec ok. 1549), wyd. W.
R. Rzepka i W. Wydra, Kórnik 1994.
SenatDelib
Senatora Anonima Deliberacje o królu, panach radzie [1569, w:] Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia, wyd.
B. Ulanowski, Kraków 1921.
Senatulus
Senatulus, to jest sjem niewieści, (Kraków
1543), wyd. K. Badecki, „Pamiętnik Literacki” XLIII, 1952.
SenekaGórn
L. A. Seneka, Rzecz o dobrodziejstwach,
[tłum. Ł. Górnicki], Kraków 1593.
SenekaMymer
L. A. Seneka, Formula honestae vitae, [tłum.
F. Mymer], Kraków 1532, 1541.
Sentencja
Sentencja cuiusdam de electione regis Polonorum, b.m. i r.
SienHerb
M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568.
SienHerbSzarff
jw., przedmowa M. Szarffenberga.
SkarBrac
P. Skarga, Bractwo Miłosierdzia, (Kraków
1588).
SkarCzyt
P. Skarga, Czytanie Bractwa Miłosierdzia,
(Kraków 1588).
SkarFil
P. Skarga, Siedm ﬁlarów, na których stoi katolicka nauka o Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza, Wilno 1582.
SkarProces
P. Skarga, Proces na konfederacją ..., b.m. 1596.
SkarSynod
P. Skarga, Synod brzeski, Kraków 1597.
SkarUp
P. Skarga, Upominanie do ewangelików,
Poznań 1592.
SkarżyńKaz
Sz. Skarżyński, Kazanie na obsekwiach żałobnych królewny ... Katarzyny Jagiełłówny,
Kraków 1584.
SkarŻyw 1585, 1592 P. Skarga, Żywoty świętych, Kraków 1585,
1592.
SłownicKsiągE. Breza, Słownictwo rękopiśmiennych ksiąg
SądKościer
sądowych kościerskich z XVI–XVIII w., „Gdańskie Studia Językoznawcze” II, Gdańsk 1979.
SłownicKsiągE. Horyń, Słownictwo wiejskich ksiąg sądoSądWiejBrz
wych ziemi brzeskiej (XVI–XIX w.), Kraków 2011.
Słownicz
W. R. Rzepka, W. Wydra, Dwie staropolskie
próby leksykograﬁczne z XV i XVI wieku.
[Szesnastowieczny słowniczek do Psałterza],
„Studia Polonistyczne” XIII, 1985.

Smolik
SocGrzeg

SokołJanPoseł
SokołJanSzaf

SokołSigon

SolikLukr
SolikRozsąd

SolikZiem
SpiczZioł
SprChęd

SprLek
StatCechBydg

StatCechKon
StatNorb

StatorGramm
StefanOdpor
StokWąchHist

StryjGoniec
StryjNiewol
StryjPocząt

StryjWoln
SulpMymer

SzarzPoezje
SzatyBat

J. Smolik, Wiersze różne, z rkpsu wyd. R.
Pollak, Warszawa 1935.
F. Socyn, Wykład na pirwszą kapitułę Jana
Świętego ewangelijej, [tłum. Grzegorz Paweł
z Brzezin], (Kraków 1568).
S. Sokołowski, Poseł wielki o wcieleniu Syna
Bożego, [tłum. J. Januszowski], Kraków 1590.
S. Sokołowski, Szafarz abo o pohamowaniu
utrat niepotrzebnych dialog, [tłum. J. Januszowski], Kraków 1589.
S. Sokołowski, O czci i chwale Pana Chrystusa w Naświętszym Sakramencie ... kazanie,
[tłum. M. D. Sigonius], Kraków 1590.
J. D. Solikowski, Lukrecja rzymska i chrześcijańska, b.m. (ok. 1570).
J. D. Solikowski, Rozsądek o warszawskich
sprawach na elekcjej przeszłej, Kraków (ok.
1574).
J. D. Solikowski, Ziemianin, Kraków 1565.
H. Spiczyński, O ziołach tutecznych i zamorskich ... księgi lekarskie, Kraków 1542, 1556.
Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej i
Ewangelia Nikodema [1544], wyd. S. Vrtel-Wierczyński, Poznań 1933.
Sprawa a lekarstwa końskie przez Konrada królewskiego kowala doświadczone, Kraków 1532.
Statuty i przywileje cechów bydgoskich z lat
1434–1770, wyd. T. Esman i Z. Guldon,
Bydgoszcz 1963.
W. Maisel, Statuty cechów konińskich z XV–
–XVIII w., „Rocznik Koniński” VI, 1978.
Statuty kapituły norbertańskiej z r. 1340 w
tłumaczeniu polskim z r. 1541, wyd. M. Karaś, Z. Perzanowski, Kraków 1970.
P. Statorius (Stojeński), Polonicae grammatices institutio, Kraków 1568.
H. Stefanowski, Odpor przedniejszym powieściam ewanjelickim ..., Wilno 1600.
J. Stok Wąchocczyk, Historia barzo cudna o
przyjaźni a uprzejmej miłości Tytusa z Gizypusem, Kraków 1564.
M. Stryjkowski, Goniec cnoty, Kraków 1574.
M. Stryjkowski, O niewoli tureckiej, Kraków 1587.
M. Stryjkowski, O początkach ... sławnego
narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, oprac. na podst. rkps. (ok. 1590) J. Radziszewska, Warszawa 1978.
M. Stryjkowski, O wolności Korony Polskiej, Kraków 1587.
I. Sulpitius Verulanus, De moribus puerorum
carmen iuvenile, [tłum. F. Mymer], Kraków
1533.
M. Sęp-Szarzyński, Poezje, z pierwodr. (1601)
i rkpsu wyd. I. Chrzanowski, Kraków 1913.
Szaty króla JMCI Stefana wydane pokojowym sługom króla JMCI nieboszczyka, według testamentu, [w:] J. U. Niemcewicz, Zbiór
pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, t. II, Lipsk 1839, s. 330–333.
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SzczerbIus
SzczerbSpecSax
SzymŁowEnch
ŚmiglAbsurda
ŚmiglLichwa
ŚmiglŁup
ŚwirPasiecz
TaksaŻyw

TarnConsil

TarnUst
TaryfaCen

TekstyPol

TerentMatKęt

TestEwang

TestZygmAug

ThamTrakt
Tobias
TomkHistMuz

TomZbrudzAp

TomZbrudzBrul

TomZbrudzPeryk

TragŻebr
TraktKom

P. Szczerbic, Ius municipale, to jest prawo
miejskie majdeburskie, Lwów 1581.
P. Szczerbic, Speculum Saxonum albo prawo
saskie i majdeburskie, Lwów 1581.
Szymon z Łowicza, Enchiridion medicinae,
Kraków 1537.
M. Śmiglecki, Absurda synodu toruńskiego,
(Wilno) 1596.
M. Śmiglecki, O lichwie, Wilno 1596.
M. Śmiglecki, Łupieże martwe skryptu Marcina Gratiana, Wilno 1599.
G. Świrski, Pasiecznik (1575–1584), wyd. S.
Seliga, „Prace Filologiczne” XI, 1927.
Taksa żywności i rozmaitych rzeczy w 16.
wieku (1573), [w:] J. U. Niemcewicz, Zbiór
pamiętników historycznych o dawnej Polszcze, t. III, Lipsk 1839, s. 323–341.
J. Tarnowski, Consilium rationis bellicae,
Tarnów 1558, wyd. homogr. A. Pilińskiego,
Poznań 1879.
J. Tarnowski, Ustawy prawa ziemskiego polskiego, Kraków 1579.
Taryfa cen dla województwa krakowskiego z
r. 1565, wyd. F. Bostel, „Archiwum Komisji
Historycznej” VI, Kraków 1891.
W. Wydra, W. R. Rzepka, Teksty polskie z
pierwszej połowy XVI wieku, „Slavia Occidentalis” 35, 1978; 36, 1979; 37, 1980.
Mateusz z Kęt, Ex P. Terentii „Comoediis”
Latinissimae colloquiorum formulae ... idiomate Polonico donatae, Kraków 1545.
U. Augustyniak, Testamenty ewangelików
reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa 1992.
Testament Zygmunta Augusta, oprac. A. Franaszek, O. Łaszczyńska i S. E. Nahlik, Kraków 1975.
A. Thamnitius, Traktat ... na czas ... narodzenia Syna Bożego, Toruń 1597.
Tobias, patriarcha Starego Zakonu, Kraków
1539.
S. Tomkowicz, Do historii muzyki w Krakowie [inwentarz B. Kieychera 1599 r.], „Rocznik Krakowski” IX, 1907.
Apokalipsa św. Jana w przekładzie Tomasza
ze Zbrudzewa [1555], oprac. I. Kwilecka,
Wrocław 1976.
Brulion przekładu pierwszych trzech ksiąg
Biblii pióra Tomasza ze Zbrudzewa [1549],
oprac. I. Kwilecka, Wrocław 1971; Brulion
przekładu Biblii pióra Tomasza ze Zbrudzewa, cz. II, oprac. I. Kwilecka, Wrocław 1995.
Perykopy wielkopostne w przekładzie Tomasza Łysego ze Zbrudzewa [1551], oprac. I.
Kwilecka, Wrocław 1967.
Tragedia żebracza nowo uczyniona, Kraków
1552.
Traktat przeciwko komunistom morawskim
[ok. 1570, w:] Filozoﬁa i myśl społeczna XVI
wieku, oprac. L. Szczucki, Warszawa 1978.

TraktPosel
TrzecPis
TurnZwierc
UchańList
UniwPobor
1564–1581
UniwPobor
1588–1593
UniwPodwod
UrsinGramm
UrzędowHerb
UstKościel
UstPraw 1579
UstWojsk
VegKmita
VergKoch

Volck
WajsProgn
WannNow
WarszBog
WarszLeb
WarszWenec
Wawel

WerEkscyt

WergerRej
WerPobudka

WerPublika
WerReguła
WerSposób
WerVotum
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Traktat różnych poselstw lubelskich i odprawa
ich przez jednego szlachcica, Kraków 1592.
A. Trzecieski, Pisma polskie, cz. I–II, oprac.
S. Bąk, Wrocław 1961.
Sz. T. Turnowski, Zwierciadło nabożeństwa
chrześcijańskiego w Polszcze, Wilno 1594.
J. Uchański, O miłościwym lecie list, Wilno
1576.
Uniwersał poborowy, [w:] Konstytucje, Kraków 1581 [zob. Konst].
Uniwersał poborowy, Kraków 1588, 1589,
1591, 1593.
Uniwersał podwodny warszawski roku 1564,
[w:] Konstytucje, Kraków 1581 [zob. Konst].
J. Ursinus, Methodicae grammaticae libri
quatuor, Lwów 1592.
Marcin z Urzędowa, Herbarz polski, Kraków
1595.
Ustawa albo porząd kościelny w Księstwie
Pruskim, [tłum. H. Malecki], Królewiec 1560.
J. Palczowski, Ustawy prawa ziemskiego polskiego, Kraków 1579.
S. Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, Kraków 1937.
M. Vegius, O Eneaszu trojańskim księgi
trzynaste, [tłum. J. A. Kmita], Kraków 1591.
P. M. Vergilius, Aeneida, to jest o Eneaszu
trojańskim ksiąg dwanaście, [tłum. A. Kochanowski], Kraków 1590.
M. Volckmar, Dictionarium trilingue tripartitum, Gdańsk 1596.
M. Wajs, Prognosticon z nauki gwiazdarskiej, (Kraków) 1572.
W. Wannius, Praktyka o mszy, [tłum. W.
Nowomiejski], Królewiec 1559.
K. Warszewicki, O śmierci Anny Rakuszanki
... oracja, [tłum. J. Bogusławski], Kraków 1599.
K. Warszewicki, Do ... Stefana króla polskiego ... oratia, przekł. J. Lebbelski, Toruń 1582.
K. Warszewicki, Wenecja, Kraków 1572.
Wawel, t. II, Materiały archiwalne do budowy zamku, wyd. A. Chmiel, [w:] Teka grona
Konserwatorów Galicji Zachodniej, t. V,
Kraków 1913.
J. Wereszczyński, Ekscytarz do podniesienia
wojny świętej przeciwko Turkom i Tatarom,
Kraków 1592.
P. P. Wergeriusz, Dwa listy na polski język
wyłożone, [tłum. M. Rej], Brześć 1559.
J. Wereszczyński, Pobudka na Jego Cesarską
Miłość do podniesienia wojny ... przeciw
Turkom i Tatarom, Kraków 1594.
J.Wereszczyński, Publika ... z strony fundowania
szkoły rycerskiej ... na Ukrainie, Kraków 1594.
J. Wereszczyński, Reguła, Kraków 1587.
J. Wereszczyński, Sposób osady nowego Kijowa, Kraków 1595.
J. Wereszczyński, Votum ... z strony podniesienia wojny potężnej przeciwko cesarzowi
tureckiemu ..., Nowy Wereszczyn 1597.
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J. Wereszczyński, Wizerunk na kształt kazania uczyniony, Kraków 1585.
Prostych ludzi w wierze nauka, b.m. i r.,
„Prace Filologiczne” III, 1891.
K. Wilkowski, Przyczyny nawrócenia ... od
sekt nowokrzczeńców samosateńskich, Wilno 1583.
Wilkierze poznańskie, cz. I–III, oprac. W.
Maisel, Wrocław 1966, 1968, 1969.
M. Wirzbięta, Gospodarstwo, (Kraków) 1596.
S. Wiśniowski, [Okazanie sfałszowania i wyznanie prawdziwej nauki Pana Krysta], (Lusławice) 1572.
Wizerunk fałecznego i ducha, i nauki, i pisma tych to od Lutera począwszy aż do dzisiejszych nowoewangelików, Kraków 1561.
Wizytacje dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i kapituły gnieźnieńskiej ... z XVI
wieku, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1920.
B. Wojewódka, Algorytm, Kraków 1553, 1574.
Wokabularz rozmaitych i potrzebnych sentencji polskim i niemieckim młodzieńcom na
pożytek teraz zebranych, Kraków 1539.
Wokabularz łacińsko-polski z połowy w.
XVI, wyd. J. Bystroń, „Prace Filologiczne”
II, 1887.
W. Wróbel, Żołtarz Dawidow, Kraków 1567.
J. Leopolita Wuchaliusz, Wizerunk żywota
chrześcijańskiego pobożnego, Poznań 1584.
J. Wujek, Biblia, Kraków 1599.
J. Wujek, O kościele Pana Chrystusowym
prawdziwym rozprawa, Poznań 1580.
J. Wujek, Postilla catolica, Kraków 1573.
J. Wujek, Postylle katolicznej część trzecia,
Kraków 1575.
J. Wujek, Postylle mniejszej część pierwsza
ozimia, Poznań 1579.
J. Wujek, Postylla katolicka mniejsza, Kraków 1590.
J. Wujek, Postilla catholica ... Postylle katolicznej na niedziele część I ozimia, część II
letnia, Kraków 1584.
jw., Postylle katolicznej o świętych część I
ozimia, część II letnia.
J. Wujek, Psałterz Dawidow, Kraków 1594.
Sz. Wysocki, Fortka niebieska, to jest dzielne ćwiczenia żywota duchownego, Kraków
1588, 1599.
K. Górski, Modlitewny zabytek językowy z
1566 roku, [w:] Kultura i literatura dawnej
Polski, Warszawa 1967.
Zachowanie żywota panieńskiego, Kraków
1530.
Sz. Zacjusz, Wyznanie wiary zboru wileńskiego, Brześć Litewski 1559.

ZapKrak

ZapSądKam

ZapSądKrak

ZapWpol

ZbylAkteon

ZbylDroga
ZbylEpit
ZbylLamenty

ZbylWieś
ZbylŻyw
ZbylPRozm
ZebrzydOdpow
ZyzKaz
ŹródłaEkMalb

ŻywAlEust

ŻywAmand

ŻywEufr

Zapiski krakowskie. Acta terrestria Cracoviensia z lat 1528–1562; rkps Archiwum
Państwowe w Krakowie nr 29, 31, 189, 218,
219, 280, 322; – Biec: Acta castrensia Biecensia z lat 1543–1544; rkps Archiwum Państwowe w Krakowie nr 9.
D. A. Kowalska, Język polskich zapisek sądowych z Kamieńca Podolskiego z II połowy XVI w., [w:] „Studia nad Polszczyzną
Kresową” t. XI, 2004.
Zapisy polskojęzyczne w księgach sądów szlacheckich województwa krakowskiego, [1543],
oprac. W. Urban i A. Zajda, Kraków 2004.
Zapiski wielkopolskie; rkps Archiwum Państwowe w Poznaniu z lat 1529–1551;
– ActAdv: Acta advocatialia, nr 200, 202,
204–205; – ActCon: Acta consularia, nr 7–9,
12–14, 121 –122; – Jutr: Księga wójt. Jutrosin, nr 4; – Kob: Księga miejska Kobylina, nr
1; – Kop: Księga miejska Kopanicy, nr 1;
– Kośc: Księga miejska Kościana, nr 1, 8, 9.
A. Zbylitowski, [Akteon] (przekład fragmentu 3. księgi Przemian Owidiusza), Kraków
1588, wyd. K. Młynarz: „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, z. 8, Kórnik 1963.
A. Zbylitowski, Droga do Szwecjej, Kraków
1597.
A. Zbylitowski, Epitalamium na wesele ...
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INNE SKRÓTY

a.
A (accusativus)
act (activum)
ai (adiectivum)
arab.
arg
astron.
attrib (attributum)
aug. (augmentativum)
av (adverbium)
bibl.
bot.
brus.
cf (confer)
cn (coniunctio)
coll. (collectivum)
comp (comparativus)
con (conditionalis)
cyt.

czes.
D (dativus)
ded
dem. (deminutivum)
dial.
did (didascalium)
du (dualis)
duń.
emph (emphaticus)
eufem.
f (femininum)
ﬁl.
ﬁzjolog.
fr.
fut (futurum)
G (genetivus)
geom.
germ.
górn.
grec.
hebr.
hipokor.
I (instrumentalis)
imp (imperativus)
impers (impersonale)
impf (imperfectivum)
indecl (indeclinabile)
inf (inﬁnitivus)
int (interiectio)
intens. (intensivum)
intransit. (intransitivum)
iron.
iter. (iterativum)
jęz.
k.

– albo
– biernik
– strona czynna
– przymiotnik
– arabski
– argument
– termin astronomiczny
– przydawka
– formacja augmentatywna
– przysłówek
– biblizm
– termin botaniczny
– białoruski
– porównaj
– spójnik
– rzeczownik zbiorowy
– stopień wyższy
– tryb przypuszczający
– cytat (używa się tylko dla erratowych przytoczeń tekstu właściwego)
– czeski
– celownik
– dedykacja
– formacja deminutywna
– dialektyzm
– wskaźnik sceniczny
– liczba podwójna
– duński
– emfatyczny
– eufemizm
– rodzaj żeński
– termin ﬁlozoﬁczny
– termin ﬁzjologiczny
– francuski
– czas przyszły
– dopełniacz
– termin geometryczny
– germański
– termin górniczy
– grecki
– hebrajski
– funkcja hipokorystyczna
– narzędnik
– tryb rozkazujący
– forma nieosobowa
– aspekt niedokonany
– forma nieodmienna
– bezokolicznik
– wykrzyknik
– funkcja wzmacniająca
– czasownik nieprzechodni
– ironicznie
– czasownik wielokrotny
– termin językoznawczy
– karta

kaszub.
koment
kt
kust
L (locativus)
lat.
lek.
m (masculinum)
m an (masculinum animale)
marg
mat.
min.
mit.
m pers (masculinum personale)
muz.
myśl.
n (neutrum)
N (nominativus)
nagł
n-ethn (nomen ethnicum)
niem.
nlb
n-loc (nomen loci)
nm (numerale)
n-pers (nomen personale)
n-pr (nomen proprium)
nr
obelż.
parafr.
part (participium)
pass (passivum)
peior. (peiorativum)
peryfr.
pf (perfectivum)
pl (pluralis)
pl t (plurale tantum)
plusq (plusquamperfectum)
pogard.
popr.
poss (possessivum)
praed (praedicatum)
praep (praepositio)
praes (praesens)
praet (praeteritum)
praw.
pron (pronomen)
przedm
przen
pt (particula)
r.
rkps
ros.
rus.
s.
sb (substantivum)
scs.

– kaszubski
– komentarz
– karta tytułowa
– kustosz
– miejscownik
– łaciński
– termin lekarski
– rodzaj męski
– forma męskożywotna
– margines
– termin matematyczny
– termin mineralogiczny
– mitologiczne
– forma męskoosobowa
– termin muzyczny
– termin myśliwski
– rodzaj nijaki
– mianownik
– nagłówek
– nazwa etniczna
– niemiecki
– karta nieliczbowana
– nazwa miejscowa
– liczebnik
– nazwa osobowa
– imię własne
– numer
– obelżywie
– parafraza
– imiesłów
– strona bierna
– funkcja pejoratywna
– peryfraza
– aspekt dokonany
– liczba mnoga
– tylko w liczbie mnogiej
– czas zaprzeszły
– pogardliwie
– poprawka
– funkcja dzierżawcza
– orzecznik
– przyimek
– czas teraźniejszy
– czas przeszły
– termin prawniczy
– zaimek
– przedmowa
– przenośnie
– partykuła
– raz(y)
– rękopis
– rosyjski
– ruski
– strona
– rzeczownik
– staro-cerkiewno-słowiański

512
sg (singularis)
sg t (singulare tantum)
skostn
subst (substantiale)

sup (superlativus)
teol.
transit. (transitivum)
tur.
tyt.
ukr.

DODATEK – INNE SKRÓTY
– liczba pojedyncza
– tylko w liczbie pojedynczej
– forma skostniała
– forma rzeczowa (w liczbie mn.
obejmuje formę męską nieżywotną oraz rodzaj żeński i nijaki)
– stopień najwyższy
– termin teologiczny
– czasownik przechodni
– turecki
– tytuł
– ukraiński

V (vocativus)
v (verso)
vb (verbum)
w.
węg.
włos.
wojsk.
zest.
znacz.
zool.
żart.
żp

– wołacz
– (karta) verso
– czasownik
– wiersz
– węgierski
– włoski
– termin wojskowy
– zestawienie
– znaczenie
– termin zoologiczny
– żartobliwie
– żywa pagina

